
Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje
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Naslov uredništva: Območno združenje borcev in udeležencev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje
Naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC

VOZNI RED AVTOBUSOV ZA
PREVOZ NA GRAŠKO GORO -

sobota, 25.08.2007

Avtobus št. 1
Odhodi iz Velenja
Pohodniki po delu poti XIV. divizije in Šaleški planinski
poti. 
Odhod od Rdeče dvorane Velenje ob 8.00 uri do
Hude luknje (do Migaleca).
Za pohodnike po delu poti XIV. divizije in Šaleški pla-
ninski poti!

Odhod izpred Rdeče dvorane ob 9.00. Po opravlje-
nem prevozu v Hudo luknjo začne avtobus št. 1 ob
9.00 uri sprejemati udeležence proslave pri Rdeči dvo-
rani v Velenju v smeri Graške gore na avtobusnih po-
stajah pri pošti, tržnici, rondoju in Škalah.

Avtobus št. 2
Odhod ob 9.00 uri iz Topolšice (pri gasilskem domu)
proti Šoštanju na avtobusno postajo, ob 9.15 uri proti
Skornemu do gostišča Acman, približno ob 9.20 uri
nadaljuje pot proti Paški vasi in Šmartnemu ob Paki.
Približno ob 9.45 uri odpelje nazaj proti Pesju, od tu pa
ob 10.00 uri do Rdeče dvorane in proti Graški gori. (
Udeležence proslave pobirajte tudi na vseh vmesnih
avtobusnih postajah). 

Avtobus št. 3
Odhod ob 9.00 uri iz Raven pri Šoštanju (od spomenika
XIV. divizije v Osreških pečeh) proti križišču in naprej proti
Graški gori (udeležence pobirate na vseh vmesnih avto-
busnih postajah). Po prihodu na Graško goro gre avto-
bus št. 3 nazaj v Šoštanj na avtobusno postajo in nada-
ljuje pot proti Pesju, Rdeči dvorani, tržnici in Graški gori.

Avtobus št. 4
Odhod ob 9.00 uri iz Šentilja od gostilne Pirh v  Kavče
na avtobusno postajo pri Hrvatu, nato proti Podkraju,
mimo pokopališča do AP v Pesju pri banki. Odhod iz
Pesja ob 9.30 uri do Rdeče dvorane, od koder bo na-
daljeval pot proti Graški gori ob 9.45 uri. (udeležence
proslave sprejemajte na vseh avtobusnih postajah ).

Avtobus št. 5
Odhod ob 9.00 uri iz Pake (pri gostilni Kovač),v Šalek
in na Gorico do obračališča za avtobuse. Približno ob
9.30 uri nadaljuje pot proti Velenju, mimo pošte, trž-
nice, rondoja proti Graški gori ( potnike sprejemate na
vseh vmesnih avtobusnih postajah).

Prosimo, da se držite napisanega voznega reda. Za-
gotovljen je tudi prevoz po končani proslavi!

Območno združenje borcev in udeležencev NOB
Velenje je v mesecu maju, juniju in juliju skupaj s kra-
jevnimi organizacijami organiziralo množično udeležbo
(najmanj po trije avtobusi) na spominskih prireditvah
izven našega območja.
V mesecu maju smo se udeležili spominske slovesnosti
na Poljani, kjer so potekali zadnji boji z okupatorjem
konec druge svetovne vojne.
9. junija so se taboriščniki, interniranci in ugrabljeni otro-
ci udeležili spominske slovesnost v taborišču na
Podljubelju.
7. julija smo se odpravili na osrednjo slovensko sloves-
nost v Zapotok, ki je potekala v spomin na ustanovitev
prvih štirih brigad in krepitev množičnega organizirane-
ga partizanskega odpor na slovenskem ozemlju.
15. julija pa smo se tako kot vsako leto, udeležili
spominske slovesnosti v Avstriji na Komelju, kje je bila
zverinsko pobita Domnova četa.

OBUJAMO SPOMINE
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Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik V, številka 3, avgust 2007

GRAŠKA GORA 2007
Letošnje 21. tradicionalno srečanje borcev in planincev na Graški gori - gori jurišev bo v

soboto, 25. 08. 2007 ob 11.00 uri na Graški gori.

Letos bo srečanje posvečeno  63-obletnici pohoda XIV. divizije, 66- obletnici ustanovitve
I. štajerskega bataljona na Grmadi, 16-obletnici osamosvojitve Slovenije in prazniku

Mestne občine Velenje.

Poleg bogatega kulturnega programa bodo na prireditvi sodelovali planinci,  vojaki slo-
venske vojske, organizacija SEVER, Veterani vojne za Slovenijo, Slovenski častniki 

in Šaleška konjenica.

Po prireditvi nas bo zabaval ansambel BUM, prav tako pa bo na prireditvenem prostoru
možno dobiti pijačo, golaž in jedi z žara po zelo ugodni ceni.

Tiste Območne  ali Krajevne organizacije ZZB, ki bi si želele po končani prireditvi ogledati
še kakšno zanimivost v Šaleški dolini, pa nas lahko pokličete tudi na GSM 041 649-620 ali

031 487-025 Marjano Koren ali Jožeta Melanška na 041 578-557.

Prisrčno vabljeni !
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Jože Melanšek je bil delovni predsednik skupščine območnega
ZZB NOB Velenje in predvsem o tem je tekla beseda.

Naša organizacija je spremenila ime... Zakaj?
Na redni letni Skupščini Območnega združenja zveze borcev
NOB Velenje, dne 11. junija 2007, smo sprejeli spremembe in do-
polnitve Statuta Območnega združenja borcev za vrednote
narodno osvobodilnega boja Velenje.
S sprejetimi spremembami in dopolnitvami Statuta smo sedanji
Statut uskladili z novim Zaklonom o društvih, ob enem pa ga pri-
lagodili sodobnim potrebam naše organizacije. Sedanje zdru-
ženje ZB NOB je pokrivalo samo tiste člane, ki so bili borci in drugi
udeleženci NOB. Ker pa se zadnja leta naša organizacija vse
bolj pomlajuje, je delež novih članov čedalje večji. Ker je težnja
po povečanju članstva vse večja, s temi spremembami in do-
polnitvami, omogočamo enakopraven položaj vseh članov
organizacije. Pojavljajo pa se tudi težnje, da se
postopno vse veteranske organizacije »spravijo«
pod eno streho, katerih namen je ohranjanje tra-
dicije in vrednot NOB ter osamosvajanja!

Se vam zdi, da bo novo ime pritegnilo nove
člane?
Ne samo, da se mi zdi, to je dejstvo! S temi spre-
membami in dopolnitvami Statuta, postanejo vsi
člani naše organizacije enakopravni, z enakimi
pravicami in obveznostmi. S tem se odpira večja
možnost, da postanejo člani naše organizacije,
tudi tisti občani, ki žele ohraniti naša izročila, jih raz-
vijati ter tako omogočati, da se krog članstva širi.
Zagotovljeno bo to, na kar so opozorili razpravljalci
na Skupščini: spoštovanje načel NOB, resnična
potrditev dogodkov, predvsem pa  verjeti mo-
ramo v to, da je dejansko bilo tako. Člani so opozorili tudi na tre-
nutne razmere v naši družbi, izrazili skrb za resnično ohranjanje
vrednot NOB ter osnovnih načel osamosvajanja. In to je jamstvo,
zakaj mladi pristopajo v našo organizacijo, kar krepi in utrjuje
organizacijo.

Kaj vse je bilo v preteklem obdobju postorjenega v naši organi-
zaciji na področju Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki?
Območno združenje pokriva delovanje krajevnih organizacij ZB
na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V prete-
klem letu je bilo opravljenih vrsto sprejetih nalog:
- Krajevne organizacije delajo dobro, sodelujejo na različnih

področjih družbenega delovanja v krajevnih skupnostih, so-
delujejo na proslavah in prireditvah, posebno skrb posve-
čajo ostarelim članom, se pomlajujejo in … Posebno po-
hvalo zasluži Krajevna organizacija Šmartno ob Paki, ki je v
tem obdobju opravila vrsto odmevnih srečanj, ob odkritju
obeležij.

- Območna organizacija, ki povezuje vse krajevne organiza-
cije in sodeluje poleg delovanja na področju treh občin, s
sorodnimi organizacijami, sodelujejo tudi s sosednjimi Ob-
močnimi združenji ter Glavnim odbor ZB Slovenije; zelo dobro
je sodelovanje s tistimi organizacijami, s katerimi izvajamo
skupen program ob prireditvah, srečanjih in spominskih sve-
čanostih.

- Posebej pomembna je skrb za spominska obeležja, njih ohra-
nitev in vzdrževanje, tako na ravni občin kot krajevnih skup-
nosti.

- Pomemben je tudi kritični pogled borcev na vse večje oma-
lovaževanje tradicij in vrednot NOB. Prišlo je celo do odstra-
njevanja spominskih obeležij iz NOB. Na tem področju so
organizacije, predvsem pa borci in drugi udeleženci NOB
zelo kritični. Ni nam vseeno, da se tako gleda na prido-

bitve naših dedov, očetov in sinov, pa tudi nam ni vse-
eno, kako se posamezne skupine poveličujejo na ra-

čun pridobitev osamosvajanja. Vsi vemo, da je celotno
ljudstvo, narod tisti, ki daje težo doseženim uspehom!

- Posebno mesto ima v Območni organizaciji časopis ŠALEŠKI
UPORNIK, ki izhaja že peto leto in tekoče obvešča članstvo z
našimi dogodki, za kar zasluži vso pohvalo uredniški odbor.

- Kljub zmanjšanju sredstev za borčevske organizacije je bilo
storjenega precej. Sodelovanje naše organizacije z veteran-
skimi organizacijami, šaleško konjenico, planinci, mladimi lite-
rati, koroškimi partizani, je pomembna vez, na prireditvah in
srečanjih, pri obujanju tradicij!

Člani zveze zvesto spremljajo dogajanje v naši državi. Zdi se, da
večina ni zadovoljna s trenutnim stanjem. Kaj menite vi?
Ljudje razmišljamo o tem, kar čutimo, doživljamo in o tem, kar je
drugače od obljubljenega…
Posebej kritični so bili pogledi članov, na Skupščini, o našem tre-

nutnem družbeno političnem položaju, o odnosu
do borčevske organizacije v Sloveniji. Reagiranja
našega članstva so zelo podobna tistim kot pri ce-
lotni starejši generaciji. Zato ocenjujemo razlike,
med predvolilnimi obljubami ter dejansko uresni-
čenim.
Prav je, da smo kritični, objektivni, na podlagi ar-
gumentov ter da se zavzemamo za načela spre-
jeta v Statutu organizacije in da sledimo ciljem od-
pora proti okupatorjem ter osamosvajanja Slove-
nije. Predvsem pa je naša dolžnost, da ta stanja
tudi objektivno in pošteno prikažemo mlajšim, da
izročila in vrednote NOB in osamosvojitve dobijo ti-
sto mesto v  zgodovini, ki jim gre. Smo pa proti vsa-
kemu izkrivljanju in omalovaževanju zgodovinskih
dejstev. Nemogoče pa je, da teritorij celotne Slo-
venije enačimo z dogodki v tkzv. bivši »Ljubljanski

pokrajini« med NOB in na tak način vnašamo zmedo med nas.

Bili ste delovni predsednik "enoletnega obračuna". Se vam zdi,
da ste lahko zadovoljni z delom organizacije na našem podro-
čju? Se vam zdi, da ima ta organizacija prihodnost...
Na kratko povedano DA. Zadovoljen sem z doseženim, kar je
bilo posredovano v poročilih, s tvornim sodelovanjem večine
članstva, z vsebinsko bogato razpravo, s katero so člani veliko
pripomogli k sprejemu sklepov. Sedaj je pa vse odvisno od
vsega članstva in naših sodelavcev, kako bomo uresničili, jasno
postavljena stališča in sklepe. 
Organizacija napreduje tako dolgo, dokler se ne uspava in se
na ta način razvija. Na srečo se članstvo v organizaciji hitreje
veča, kot pa se poslavljajo borci! To je tudi eden izmed uspehov
organizacije, članstva v krajevnih organizacijah in Izvršnega od-
bora območnega združenja, kar je jamstvo za prihodnost naše
organizacije kot celote.
Moje stališče za delovanje je, kar velja na vseh področjih: dobro
ohranimo, še izboljšajmo, slabo spremenimo. Spremembe so
potrebne, a ne na silo, zdrava rast daje napredek. Revolucije na
potrebujemo več.
Vsako rušenje, dobrega, obstoječega, pomeni onemogočanje
napredka. Odgovornost za prihodnost, je odvisna od tega, v
koliko bomo znali ceniti pridobitve NOV in osamosvojitve Slove-
nije ter znali ceniti vse dobro in ločiti slabe strani, ki ovirajo delo-
vanje.
Izhajati je potrebno iz tega, da se nič ne začenja z nami in,  da
se nič ne bo končalo z nami! Razvoj gre svojo pot: dobro ostaja,
slabo se postopno izloča. Ko zapuščamo dediščino našim otro-
kom in vnukom, jim dajemo popotnico za njihovo bodočnost!
Zato se oglašajte še drugi, da bomo hitreje dosegli želene cilje.
Ne pozabimo pa, da smo proti spreminjanju zgodovinskih dej-
stev, potvarjanju zgodovine, da smo za objektiven in celovit pri-
kaz razvoja samostojne Slovenije.

Pogovor: JOŽE MELANŠEK
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta statut določa pravila delovanja članov Združenja
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja na
območju Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in
Šmartno ob Paki.

2. člen
Ime društva je: Združenje borcev za vrednote narodno-
osvobodilnega boja Velenje (v nadaljnjem besedilu:
združenje ).
Sedež združenja je v Velenju, Kopališka 3.
Kratica združenja je: ZB NOB Velenje.

3.člen
Združenje je samostojno, domoljubno, nepridobitno
društvo, v katerega se z namenom uresničevanja skup-
nih interesov prostovoljno združujejo borci in drugi  ude-
leženci narodno osvobodilnega in protifašističnega
boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do
vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941 - 1945.

4. člen
Združenje je pravna oseba zasebnega prava.
Predstavlja in zastopa ga predsednik združenja, v nje-
govi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik ali taj-
nik združenja v okviru danih pooblastil.

5. člen
Združenje je član Zveze združenj borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Slovenije, ki ima status
društva, ki deluje v javnem interesu.
Združenje kot član ZZB NOB Slovenije deluje v jav-
nem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih

grobišč in žrtev vojnega nasilja.

6. člen
Žig združenja je okrogle oblike s premerom 3 cm. Ob
robu je napis: Združenje borcev za vrednote NOB Vele-
nje. V sredini žiga je znak Zveze borcev za vrednote
NOB Slovenije, ki izraža simbole narodno osvobodil-
nega boja: slovensko nacionalno zastavo, Triglav, Ja-
dran, Osvobodilno fronto, zvezdo, lipove liste in letnici
1941 - 1945.

7. člen
Združenje ima svoj prapor, ki ga sestavlja slovenska na-
cionalna zastava na eni strani, na drugi pa izraženi sim-
boli iz 6. člena.
Praporu je pripet trak, na katerem je izpisano ime zdru-
ženja.
Drog prapora je rdeče barve. Na vrhu je peterokraka
zvezda ali pozlačen grb Republike Slovenije.

8. člen
Prapor združenja se lahko uporablja na spominskih pri-
reditvah, ki jih organizirajo združenja borcev za vred-
note NOB, na dogovorjenih državnih proslavah ter na
drugih javnih prireditvah sorodnih organizacij, kadar
tako sodelovanje ni v nasprotju s cilji in nameni združe-
nja.
Prapor se uporablja tudi na spominskih komemoracijah
in pogrebnih svečanostih za umrlimi člani združenja.

9. člen
Prapor združenja varuje, vdržuje in nosi praporščak ali
njegov namestnik, ki ju določi izvršni odbor združenja.
O sodelovanju praporščaka s praporom na prireditvah
odloča predsednik združenja, če je ta odsoten,
pa podpredsednik združenja.

V skladu z 20. členom Zakona o društvih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 61/ 2006)

je Skupščina  Območnega združenja borcev in udeležencev NOB Velenje,
na svojem zasedanju, dne 11. 06. 2007, 

sprejela spremembe in dopolnitve statuta z dne, 9. 05. 1997 tako, 
da se v prečiščenem besedilu glasi:

STATUT

ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA

VELENJE

1
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10. člen
Nameni in cilji delovanja združenja so:
- skrb za ohranjanje, razumevanje in posredovanje

zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju
in s tem za utrjevanje domoljubnih in protifašističnih
izročil slovenskega naroda;

- ohranjanje tradicij slovenskega odporništva v priza-
devanjih in bojih za narodni obstoj, svobodo in sa-
mostojnost slovenskega naroda v vseh zgodovinskih
obdobjih;

- zavzemanje za spoštovanje in vsestranski demokra-
tični razvoj slovenske države;

- spodbujanje vzajemne solidarnosti in humanih od-
nosov med ljudmi ter razvijanje raznih oblik druž-
bene pomoči in samopomoči v skrbi za ostarele,
bolne in onemogle borce, vojne invalide in druge
člane združenja;

- ohranjanje tovariških vezi med borci, udeleženci ter
zagovorniki vrednot NOB;

- spodbujanje in podpiranje zgodovinopisne, muzej-
ske in umetniške ustvarjalne dejavnosti, povezane s
tematiko narodno osvobodilnega boja in skrb za
ohranjanje kulturne dediščine iz NOB;

- zavzemanje za aktivno sodelovanje s programsko
sorodnimi veteranskimi društvi in z drugimi organizira-
nimi oblikami civilne družbe;

- prispevati h ¸krepitvi in utrjevanju varnosti ter obram-
bnih moči Republike Slovenije na podlagi izkušenj iz
NOB in obrambne vojne za Slovenijo 1991.

11. člen
Za uresničevanje namenov in ciljev iz 10. člena so de-
javnosti združenja:
- organizacija in obeleževanje pomembnih obletnic in

zgodovinskih dogodkov iz NOB in drugih obdobij
uporništva ter ob državnih praznikih;

- redna skrb za vzdrževanje spominskih obeležij in
pomnikov NOB in za grobišča ter grobove padlih in
umrlih borcev in udeležencev NOB;

- obiski in pomoč ostarelim in bolnim članom združe-
nja;

- pomoč in svetovanje borcem in udeležencem NOB
pri uveljavljanju njihovih pravic na socialno zdrav-
stvenem področju glede na zakonske možnosti;

- organizacija komemoracij in skrb za dostojno  slovo
od umrlih članov združenja.

- vzdrževanje muzejske zbirke NOB na sedežu združe-
nja in organizacija tematskih razprav o polpretekli
zgodovini.

Z namenom uresničevanja ciljev in dejavnosti združe-
nja opravlja združenje tudi pridobitno dejavnost odda-
janja poslovnih prostorov.                                                .

12. člen
Združenje sodeluje na območju občine s pristojnimi
organi občinske lokalne skupnosti ter s krajevnimi skup-
nostmi na vseh tistih področjih, ki so pomembna za
uresničevanje njegovih namenov in ciljev ter s pristoj-

nim organom upravne enote za področje vojnih
veteranov, invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Združenje sodeluje tudi z drugimi društvi, ustanovami in
organizacijami pri projektih in aktivnostih, ki so v skup-
nem interesu in v skladu s programskimi usmeritvami
združenja.

13. člen
Delo združenja in njegovih organov je javno.
Združenje obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost
preko glasila TV - 15 Svobodna misel in preko drugih
sredstev javnega obveščanja.
Ožjo javnost obvešča  z objavljanjem vabil, mnenj in
stališč, z izdajanjem internih obvestil in informacij (Šale-
ški upornik) in na druge načine, tudi tako, da so zapis-
niki organov združenja in druga gradiva dostopna čla-
nom.
Širšo javnost obvešča tako, da so seje organov pravi-
loma javne in se nanje vabi predstavnike sredstev jav-
nega obveščanja in druge osebe, ki izkažejo tak in-
teres.
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je
odgovoren predsednik združenja oz. član, ki ga nado-
mešča.

II. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU

14. člen
Član združenja je lahko oseba, ki ima stalno bivališče
na območju združenja in pisno izrazi željo postati član
ter sprejme pravice in dolžnosti ter namene in cilje
združenja, ki jih določa ta statut in programske smer-
nice delovanja Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije in je ali:
a) udeleženec narodnoosvobodilnega boja, borec,

aktivist ali član osvobodilne fronte in drugih organi-
ziranih oblik protifašističnega delovanja;

b) vojaški invalid, vojni ujetnik, civilni invalid vojne;
c) v domovini ali v tujini podpiral narodnoosvobodilno

gibanje ali zunaj domovine sodeloval v oborože-
nem odporu, v zavezniških vojskah ali gibanju proti
nacifašizmu;

d) zaradi udeležbe oziroma sodelovanja v narodnoos-
vobodilni vojni bil v zaporu, taborišču, konfinaciji ali
na prisilnem delu ( zapornik, interniranec, taborišč-
nik, konfiniranec, deportiranec );

e) žrtev nacifašističnega nasilja ( taboriščnik - ukra-
deni otrok, begunec, izgnanec );

f) veteran vojne za Slovenijo 1991;
g) zagovornik vrednot narodnoosvobodilnega boja

1941 - 1945.
Pod istimi pogoji lahko postane član združenja tudi tuj
državljan, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

15. člen
Za vstop v članstvo je potrebno izpolniti pristopno iz-
javo z osebnimi podatki iz 14. člena.

16. člen
Vsak član ima člansko izkaznico. Obliko in vsebino
članske izkaznice določa pristojni organ Zveze združenj2
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borcev za vrednote NOB Slovenije.
Člansko izkaznico podpisuje predsednik, v njegovi od-
sotnosti pa podpredsednik združenja.

17. člen
Član združenja uresničuje svoje pravice in dolžnosti s
tem
a) da deluje v skladu z določbami tega statuta;
b) da sodeluje pri delu združenja oziroma pri posa-

meznih njegovih dejavnostih in organizacijskih obli-
kah dela;

c) da je obveščen o delu združenja;
d) da sam ali preko izvoljenih delegatov sodeluje pri

odločanju o društvenih zadevah;
e) da voli in je izvoljen v vse organe združenja;
f) da lahko dobi strokovno pomoč združenja pri uve-

ljavljanju pravic, ki izhajajo iz zakonskega varstva
udeležencev NOB ali so povezane s članstvom v
združenju;

g) da plačuje članarino.

18. člen
Članstvo v združenju preneha z izstopom, izključitvijo ali
smrtjo.
Šteje se, da je član izstopil iz združenja, ko poda
organu združenja pisno izjavo o izstopu.
Iz članstva združenja se izključi član, za katerega se
ugotovi, da krši določbe statuta ali zavestno deluje
proti interesom združenja.
Sklep o izključitvi mora biti obrazložen.

19. člen
Člani združenja se zaradi uveljavljanja skupnih inter-
esov in ciljev združenja lahko na ravni združenja pove-
zujejo tudi v sekcije, aktive in druge organizacijske ob-
like delovanja združenja.
Te interesne oblike nimajo statusa pravne osebe in mo-
rajo delovati v skladu s statutom združenja.

20. člen
Združenje lahko pridobiva in spodbuja gospodarske  in
druge organizacije, ustanove, društva ali posameznike
za sponzorstvo ali za donatorstvo združenja pri izvedbi
določene naloge ali posameznega projekta, poveza-
nega z delovanjem in programom združenja.
Medsebojne pravice in obveznosti med sponzorjem ali
donatorjem in združenjem se lahko uredijo s posebnim
pisnim dogovorom ali pogodbo.

III. NAČELA ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA

1. Krajevna organizacija

21. člen
Zaradi lažjega uresničevanja in izvajanja ciljev ter na-
menov združenja se člani združenja na območju ene
ali več krajevnih skupnosti povezujejo v krajevne orga-

nizacije.
Krajevna organizacija je temeljna oblika delovanja
članov združenja. Ustanovi jo združenje na predlog naj-
manj petih članov, ki imajo stalno bivališče na ob-
močju, na katerem je ustanovljena.
Krajevna organizacija deluje kot metoda dela združe-
nja v skladu s statutom združenja in nima lastnosti pra-
vne osebe.

22. člen
Krajevna organizacija uporablja pri svojem delovanju
naslednje ime: Združenje borcev za vrednote narodno-
osvobodilnega boja Velenje - pod tem nazivom sledi
ime krajevne organizacije, ki ga določi združenje.
Krajevna organizacija ima tudi svoj žig. Ta je okrogle
oblike z imenom združenja ob robu, z znakom iz 6.
člena in z imenom krajevne organizacije.

23. člen
Naloge krajevnih organizacij so:
- sodelovanje pri uresničevanju skupnih nalog združe-

nja;
- organiziranje različnih srečanj, proslav ob občinskih

oziroma krajevnih praznikih in drugih oblik družab-
nega življenja članov združenja;

- organiziranje in dajanje pomoči bolnim članom, ob-
iskovanje in pomoč članom, ki so v domovih za sta-
rejše občane;

- skrb za vzdrževanje in urejanje spominskih obeležij,
grobov padlih borcev NOB in spominskih znamenj;

- volitve delegatov v skupščino združenja;
- pobiranje članarine in drugih prispevkov članov;
- opravljanje drugih nalog, ki jih organizaciji  po dogo-

voru poveri v izvajanje združenje.

24. člen
Najvišji organ krajevne organizacije je zbor članov,  ki
se sestane najmanj enkrat letno, obvezno pa pred skli-
cem skupščine združenja.
Delegati krajevnih organizacij, ki jih izvoli zbor članov,
so zavezani, da sklepe in stališča svojih članov zasto-
pajo na skupščini združenja, o sprejetih stališčih in
sklepih skupščine pa morajo poročati v krajevni orga-
nizaciji.

25. člen
Člani krajevne organizacije izvolijo predsednika, ki za-
stopa krajevno organizacijo, namestnika predsednika
ter blagajnika, ki vodi blagajniške naloge organizacije.
Krajevne organizacije z večjim številom članstva izvolijo
odbor kot organ krajevne organizacije ter po potrebi
tajnika, ki opravlja operativno tehnične in organizacij-
ske naloge.

26. člen
Finančno in materialno poslovanje krajevne organiza-
cije poteka preko transakcijskega računa združe-
nja s postavko krajevne organizacije. 3
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Krajevna organizacija vodi knjigo prejemkov in izdat-
kov.
Finančne listine podpisuje predsednik ali blagajnik kra-
jevne organizacije. Za finančno poslovanje sta odgo-
vorna predsednik in blagajnik krajevne organizacije.

2. Organi združenja

27. člen
Organi združenja so:
- skupščina
- izvršni odbor združenja
- nadzorni odbor

Skupščina
28. člen

Skupščina kot zbor članov združenja je najvišji organ
združenja. Sestavljajo jo izvoljeni delegati krajevnih
organizacij. Ključ za izvolitev delegatov določi izvršni
odbor združenja glede na število članov posamezne
krajevne organizacije s tem, da mora imeti vsaka kra-
jevna organizacija najmanj enega delegata.
Mandatna doba delegata traja štiri leta in se lahko po-
novi.
Poleg voljenih delegatov so delegati skupščine tudi
člani izvršnega odbora združenja.

29. člen
Naloge skupščine so:

- določa smernice za delovanje območnega združe-
nja, sprejema letni program dela in letno poročilo o
uresničevanju sprejetega programa;

- obravnava in sprejema stališča o pomembnih druž-
benih in drugih vprašanjih v zvezi z NOB;

- ocenjuje delo izvršnega odbora združenja, nadzor-
nega odbora in obravnava delovanje krajevnih
organizacij;

- obravnava in sprejema sklep o včlanitvi združenja v
Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in
odloča o povezavah z  drugimi zvezami ali sorod-
nimi društvi;

- spreminja in dopolnjuje statut združenja po pred-
hodni obravnavi na zborih članov krajevnih organi-
zacij za vrednote NOB;

- sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo o
poslovnem izidu in finančno materialni bilanci zdru-
ženja po predhodni obravnavi na zborih članov kra-
jevnih organizacij za vrednote NOB;

- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in taj-
nika združenja ter člane izvršnega odbora združenja,
in nadzornega odbora imenuje častne člane zdru-
ženja;

- podeljuje priznanja in nagrade združenja;
- odloča o pritožbah zoper odločitve organov združe-

nja;
- odloča o višini članarine in o delitvenem razmerju

sredstev, pridobljenih s članarino, med krajevne
organizacije in združenje;

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
- odloča o prenehanju delovanja združenja po

predhodni obravnavi na zborih članov krajevnih
organizacij za vrednote NOB.

- Odloča o izključitvi člana na predlog izvršnega od-
bora

30. člen
Skupščina se sestane najmanj enkrat letno, vsako če-
trto leto pa zaseda kot volilna skupščina.

31. člen
Sklep o sklicu skupščine sprejme izvršni odbor združenja
najmanj 15 dni pred zasedanjem.

Izredno zasedanje skupščine skliče izvršni odbor zdru-
ženja na zahtevo najmanj 1/3 delegatov skupščine, na
zahtevo nadzornega odbora ali po sklepu izvršnega
odbora združenja.
Izvršni odbor združenja je dolžan sklicati skupščino v 30
dneh po sprejemu zahteve upravičenega predlagate-
lja. Če tega ne stori, jo skliče predlagatelj sam.
Sklic izrednega zasedanja skupščine mora biti vsem
delegatom najavljen z vabilom z dnevnim redom in
ustreznim gradivom najmanj 7 dni pred zasedanjem.
Na izrednem zasedanju skupščine se razpravlja in
sklepa le o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.

32. člen
Skupščina veljavno sklepa, če sta navzoči najmanj 2/3
delegatov. Če ob napovedanem začetku zasedanja
skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za
15 minut, nakar veljavno sklepa, če je navzočih več kot
polovica delegatov.
Veljavne sklepe skupščina sprejema z večino navzočih
delegatov.
O predlogih sklepov se glasuje javno.  Glasovanje pa
je tajno, če to zahteva večina delegatov.

33. člen
Volitve predsednika , podpredsednika, tajnika, članov
izvršnega odbora združenja in članov nadzornega od-
bora združenja so načeloma tajne. Delegati pa se z
večino glasov lahko na samem zasedanju odločijo  za
javno glasovanje. Izvoljeni so kandidati, za katere je
glasovala večina navzočih delegatov.
Če je število kandidatov večje od števila članov
organa, ki jih je potrebno izvoliti, so izvoljeni tisti, ki so
dobili največ glasov.

34. člen
Delo skupščine vodi predsednik delovnega predsed-
stva.  Člane delovnega predsedstva, zapisnikarja, dva
overovitelja zapisnika in potrebna delovna telesa skup-
ščine izvolijo delegati skupščine na samem zasedanju.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo
predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in ove-
rovitelja.

4
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Izvršni odbor združenja

35. člen
Izvršni odbor združenja ( v nadaljevanju: odbor ) je izvr-
šilni organ združenja. Izvršni odbor voli skupščina zdru-
ženja. Poleg voljenih članov odbora so po funkciji člani
odbora tudi predsednik, podpredsednik in tajnik zdru-
ženja.
Odbor izvaja sklepe in stališča skupščine združenja ter
tiste naloge, za katere ga ta pooblasti. Poleg tega ima
še naslednje zadolžitve:

- sklicuje skupščino,
- usmerja delo delovnih teles odbora,
- usklajuje in usmerja delo članov združenja v krajev-

nih organizacijah
- uresničuje delovni program in skrbi za finančno in

materialno poslovanje združenja,
- pripravlja predloge aktov in določa predloge gradiv,

ki jih sprejema skupščina,
- organizira sodelovanje z drugimi združenji borcev za

vrednote NOB, s sorodnimi društvi in skupnostmi, z
organi lokalnih skupnosti in z državnimi organi,

- upravlja s premoženjem združenja,
- ustanavlja in ukinja delovna telesa ter druge oblike

interesnega organiziranja,
- imenuje praporščaka in njegovega namestnika,
- opravlja druge naloge združenja, ki so izvršilne narave.

Odbor združenja  ima 9 do 20 članov.
Mandat članov odbora traja štiri leta in se lahko po-
novi. Za svoje delo odbor odgovarja skupščini.

36. člen
Za uspešno uresničevanje nalog in za učinkovito
spremljanje ter urejanje določenih vprašanj na posa-
meznih področjih dejavnosti lahko odbor ustanovi
stalna ali občasna delovna telesa in komisije. Za svoje
delo so delovna telesa odgovorna odboru. Naloge,
število članov teh teles ter predsednika, določi odbor
združenja.

37. člen
Odbor se sestaja po potrebi.
Za veljavno odločanje in sprejemanje sklepov je po-
trebna navzočnost več kot polovice članov odbora.
Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih.
O sejah se vodi zapisnik.
Če član odbora ne more več opravljati svojih dolžno-
sti,  lahko odbor  začasno povabi k sodelovanju no-
vega člana, ki opravlja to funkcijo do odločitve in po-
trditve o njegovem članstvu v odboru na prvi naslednji
seji skupščine združenja.

Nadzorni odbor
38. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skup-
ščina.
Člani nadzornega odbora izvolijo iz svoje srede pred-
sednika in njegovega namestnika. Njihov mandat traja
štiri leta in se lahko ponovi.

39. člen
Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslo-
vanje organov združenja. Najmanj enkrat letno, naj-
kasneje pa do srede meseca marca tekočega leta,
opravi notranji nadzor nad finančnim in materialnim
poslovanjem združenja za preteklo leto in predlaga
ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in za iz-
boljšanje materialnega in finančnega poslovanja.
Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah enkrat
letno skupščini, med dvema zasedanjima skupščine
pa odboru združenja.

40. člen
Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora,
če je ta odsoten, pa njegov namestnik. Za svoje delo
je odgovoren skupščini.
Nadzorni odbor lahko veljavno sklepa, če so na seji
navzoči vsi člani . Sklep je sprejet, če sta zanj glasovala
dva člana.
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik.

41. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani iz-
vršnega odbora združenja. Imajo pa pravico, da sode-
lujejo na vseh njegovih sejah, vendar brez pravice od-
ločanja.

Predsednik, podpredsednik, tajnik združenja

42. člen
Predsednik združenja predstavlja in zastopa združenje.
Predsednik združenja je hkrati tudi predsednik odbora
združenja. Izvoli ga skupščina združenja za dobo štirih
let.
Predsednik skupaj z odborom odgovarja za vsebinsko
delovanje združenja v skladu z njegovimi nameni in ci-
lji ter za finančno in materialno poslovanje. Odgovoren
je za zakonito delovanje združenja v skladu s statutom
in pravnim redom Republike Slovenije.

43. člen
Podpredsednik združenja pomaga predsedniku pri
opravljanju njegovih nalog, v primeru njegove odso-
tnosti pa ga nadomešča in opravlja naloge, za katere
ga pooblasti predsednik. Podpredsednika izvoli skup-
ščina združenja.

44. člen
Tajnik združenja je hkrati tajnik odbora. Izvoli ga skup-
ščina združenja.
Tajnik pripravlja gradiva za seje skupščine in odbora.
Vodi evidenco članov združenja, vodi zapisnike od-
bora, skrbi za operativno koordinacijo med združenjem
in krajevnimi organizacijami ter za opravljanje strokovno
tehničnih in administrativnih nalog odbora in združenja.

5
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45. člen
Predsednik, podpredsednik in tajnik združenja so za
svoje delo odgovorni skupščini združenja.

IV. FINANČNO IN MATERIALNO 
POSLOVANJE ZDRUŽENJA

46. člen
Sredstva za dejavnost združenja se zagotavljajo:
- s članarino,
- z darili in volili ter prostovoljnimi prispevki,
- iz sredstev občinskega proračuna za naloge, ki so v

splošnem javnem imteresu,
- iz sredstev proračuna Republike Slovenije za izvaja-

nje nalog, ki jih združenje opravlja v javnem interesu,
- z najemnino za poslovne prostore,
- s prispevki sponzorjev in donatorjev,
- z drugimi prihodki.

47. člen
Članarina predstavlja vir prihodka združenja, ki je ,
glede na potrebe, namenjen za financiranje združenja
borcev za vrednote NOB na vseh ravneh organiziranja.

48. člen
Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari
presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med člane združenja je
nična.

49. člen
Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s
programom in letnimi finančnimi plani.

50. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik
združenja, v njegovi odsotnosti pa od predsednika po-
oblaščena oseba.

51. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi s tega področja.
Vodi se v skladu s slovenskim računovodskim standar-
dom za društva po sistemu dvostavnega knjigovodstva
ter v skladu s Pravilnikom združenja o računovodstvu.

Finančno poslovanje združenja vodi blagajnik, ki ga
imenuje odbor združenja. Lahko ga vodi tudi pogod-
beno dogovorjen računovodski servis.
Združenje vodi finančno poslovanje preko svojega
transakcijskega računa.

52. člen
Vsak član združenja ima pravico vpogleda v finančno
in materialno dokumentacijo in poslovanje združenja.

53. člen
Opravljanje funkcij v organih združenja je praviloma
brezplačno.
Člani organov združenja imajo pravico do povrnitve
stroškov prevoza, če je le ta vezan na opravljanje funk-
cije v organu združenja.
Za opravljanje blagajniških in administrativno tehničnih
nalog združenja lahko odbor združenja določi plačilo v
skladu s predpisi.

54. člen
Združenje ima v lasti nepremično in premično premo-
ženje, s katerim upravlja odbor združenja.
O odtujitvi ali nakupu nepremičnin združenja odloča
skupščina združenja, o premičnem premoženju pa od-
bor združenja.

V. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

55. člen
Združenje preneha z delovanjem, če se za to odloči
2/3 članov združenja ali po samem zakonu ali pa s spo-
jitvijo ali pripojitvijo z drugimi društvi.
Sklep o prenehanju združenja sprejme skupščina.
O prenehanju delovanja združenja mora zastopnik
društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

56. člen
V primeru prenehanja delovanja združenja se nepo-
rabljena sredstva, pridobljena iz  občinskega prora-
čuna, vrnejo občini. Drugo premoženje pa se prenese
na po dejavnosti sorodno društvo, ustanovljeno na
podlagi Zakona o društvih, ali na lokalno skupnost.
O tem odloči skupščina s svojim sklepom.

VI. PRIZNANJA IN NAGRADE

57. člen
Združenje lahko podeli priznanja posameznikom ali
pravnim osebam za pomembne prispevke pri delova-
nju združenja.
Priznanja podeljuje  skupščina na predlog odbora
združenja.

VII. KONČNA DOLOČBA

58. člen
Ta statut prične veljati na dan sprejema. Novo ime
združenja se začne uporabljati šestdeseti dan po regi-
straciji.
Z dnem sprejema prečiščenega besedila tega statuta
preneha veljati Statut Območnega združenja borcev
in udeležencev NOB Slovenije, ki je bil sprejet na Skup-
ščini območnega združenja, dne 25. 05. 1995.

Predsednik Območnega združenja ZB NOB
Bojan Kontič, Velenje, 11. junij 20076
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Franc STEBLOVNIK, rojen
26.03.1915 v Rečici ob Paki, umrl
07/2007
Po okupaciji se je že avgusta
leta 1941 vključil v odpor proti
okupatorju. Na delovnem me-
stu skladiščnika v Rečici ob Paki
je v skladišču shranjeval strelivo,
letake ter drug propagandni
material, ki mu ga je dostavljal
prvoborec Lado Letonje. Zaradi

izdaje je bil spomladi leta 1942 aretiran. Kmalu po vojni
je postal član združenja borcev in aktiven na več po-
dročjih družbenega življenja v svojem kraju. 

Evgen JESIH, rojen 31.10.1926 na
Belčjem vrhu pri Črnomlju v Beli
Krajini, umrl 09.04.2007
Kot obveščevalec je začel so-
delovati že maja 1942, med
borce pa je odšel 23.10.1943 in
bil v 15. brigadi XV. Divizije . De-
mobiliziran je bil 10.08.1949. za-
poslitev je našel v Tovarni usnja
Šoštanj kot usnjar, pred upokojit-
vijo pa je nekaj let bil zaposlen

kot vodja požarne varnosti. Za svoje aktivno sodelova-
nje je prejel mnoga priznanja in odlikovanja.
Bil je član Krajevne organizacije ZB NOB Ravne.

Suzana MANČEK, rojena
23.08.1965, umrla 06.07.2007
Bila je članica Krajevne organi-
zacije ZB NOB Velenje Desni
breg.

Vera PIREČNIK, rojena 11.01.1931,
stanujoča Podgorje 14, umrla
25.04.2007
Kot mladenka je okusila grozote
Druge svetovne vojne in se je po
končani vojni z vso svojo voljo
priključila v izgradnjo domovine.
V zvezo ZZB NOB je bila sprejeta
27.03.2000. V tem času je bilo
njeno zdravje že močno načeto
in kljub močni volji po ozdravitvi
se je poslovila od nas.

Anton ŽEVART, rojen 27.11.1932 v
Plešivcu, umrl 03.06.2007
Članom Krajevne organizacije
ZB NOB Konovo bo ostal v le-
pem spominu kot dober tovariš
in zaveden član naše borčev-
ske organizacije. Pogrešali ga
bomo.

Žarko BOŽIČ, rojen 21.01.1952,
nazadnje stanujoč v Velenju,
Cesta 14. divizije 7, umrl
04.06.2007
Bil je sin borca jurišnega bata-
ljona 15. divizije in matere inter-
niranke - zapornice zloglasnega
zapora v Begunjah. Bil je zago-
vornik vrednot NOB. Bil je član
Krajevne organizacije ZB NOB
Velenje Šmartno.

ODŠLI SO

Junija 2007 je župnik na Paškem Kozjaku ukazal sa-
movoljnoodstraiti in uničiti spomenik, ki je bil po
vojni postavljen v spomin na srdite in težke borbe
XIV. divizije od 17. do 19. februarja za posest Pa-
škega Kozjaka.
Od spomenika je ostala nepoškodovana samo
spominska plošča, ki je iz pohorskega granita in je
ni bilo možno razbiti, trenutno pa je odvržena za
obzidje pokopališča na ploščo drugega spome-
nika padlim borcem na Paškem Kozjaku.
Sprašujem se, zakaj se je odločil za tako barbarsko
dejanje, saj bi ravno župnik moral imeti enak od-
nos do mrtvih in spoštljiv odnos do naše zgodo-
vine. Spomenik ni bil ovira niti za gradnjo nove hiše,
ki tam že stoji, niti za širitev gozdne ceste proti Do-
liču. Sprašujem se, ali bo sploh odgovarjal za to de-
janje, ali bo zopet vse skupaj prikrito in pozabljeno,
kot že veliko primerov v Sloveniji, čeprav so bili
krivci znani…

Marjana Kren

TUDI TO SE DOGAJA
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