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Govor Tita Turnška, predsednika ZZB NOB Slovenije, ob 70-letnici 

ustanovitve organizacije 

 

Ljubljana, 1. julij 2018 

 

70 let – pogled nazaj in naprej 

 

Spoštovani gosti, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši.   

Ko je bila stiska najhujša, je Slovenija stopila skupaj, izločila odpadnike in zmagala. 

Bojevala se je za življenje, svobodo in pravičnost. Spopadla se je z okupatorji, 

povezala se je z zavezniki, ustanovila Osvobodilno fronto, svojo državo v okupirani 

deželi. Vsa Slovenija je v osvobodilnem boju dihala z vrednotami, ki jih še kako 

potrebujemo tudi danes. In zato smo se zbrali, ko proslavljamo 70-letnico Zveze 

borcev.  

Borba 41- 45 

Skupaj se spominjajmo časa, ko se je Slovenija uprla fašizmu in nacizmu. Upor je bil 

spontan,  

OF je združila vse svobodoljubne ljudi Slovenije. Bila je humana in je gledala v 

prihodnost. Partizansko zdravstvo, šolstvo, kultura, kaj vse je živelo skrito pred 

okupatorji in njihovimi domačimi sodelavci. Nič ni bilo nemogoče. V hudih razmerah 

so reševali ranjence in tudi zavezniške letalce, ki še danes izražajo svojo hvaležnost. 

OF je postavila v temeljnih točkah zelo jasen program bodoče slovenske 

države.  

Sredi vojne vihre je leta 42 izšla pesniška zbirka Mateja Bora: Previharimo 

Viharje. Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko je izdal leta 44 ob 100 obletnici 

Franceta Prešerna njegovo Zdravico. Ustanavljale so se kulturne skupine. 

Ustanovili smo gledališče. 

Nikjer v Evropi, v nobenem odporniškem gibanju, ni bilo nič podobnega. In naš bolj 

za svobodo pred davnimi leti ne bo nikoli pozabljen. To smo dolžni vsem borcem, ki 

so dali življenje za našo bodočnost. 

Zgodovina Zveze borcev 

Zveza borcev narodno osvobodilne vojne Slovenije sedaj Zveze borcev za 

vrednote narodno osvobodilne borbe je bila ustanovljena 4 julija 1948. Pred tem 

je bila 1 oktobra 1947 na pobudo maršala Tita v Beogradu ustanovljena  Zveza 

borcev narodno osvobodilne vojne Jugoslavije. Povezala je borke in borce ter 

aktiviste OF v družbenopolitično organizacijo za obnovo porušene domovine in 

predvsem za obrambo in zaščito naše države.  


