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Spoštovane članice in člani Krajevne organizacije ZB NOB Velenje – Levi breg.

Minilo je leto in čas je za obračun, za pregled in oceno, kako smo delovali in predvsem, ali smo izpolnili naloge, ki smo si jih zadali na zboru 

pred enim letom.

Lahko rečem in hkrati pohvalim članice in člane Izvršnega odbora, ki so se, razen redkih posameznikov, redno udeleževali sej, da smo se 

skupaj dogovarjali ter sprotno preverjali realizacijo aktivnosti ter nalog. Še posebej moram za zavzeto in odgovorno delo pohvaliti tudi 

našo sekretarko, Lojzko Rihtaršič.

Naša želja, cilj in ena od glavnih nalog, ki smo si jo zadali ob novem mandatu, je bila zagotoviti sprotno obveščenost vseh članic in članov 

o delovanju naše organizacije in jih povabiti k aktivnejši udeležbi ter sodelovanju. Delo izvajamo na osnovi sprejetega medijskega plana 

oglaševanja dogodkov, ki opredeluje sodelovanje s tiskanimi in elektronskimi mediji. Sledili smo projektu CGP (celostne grafične podobe 

društva in pravila uporabe), trudili smo se uresničevati načrt kampanje informiranja ter vključevanja članstva, pridobivanja novih članov in 

sodelovanja z različnimi javnostmi.

Nadaljevali smo informiranje članstva v obliki informativnega biltena društva, Info borec, kjer objavljamo informacije o delu društva, 

sklepih Izvršnega odbora, obvestila, najave dogodkov, objave razpisov za druženja in izlete, dopolnjene s foto reportažami. Do sedaj 

smo izdali 10 številk biltena.

Od postavitve naše skupne spletne strani www.zb-nob-velenje.si, kjer smo se zelo aktivno vključevali v fazi zasnove, priprave in 

testiranja, sedaj ažurno objavljamo aktualne dogodke ter obvestila naše krajevne organizacije. Želeli bi, da bi pričele aktivno uporabljati 

portal ZB NOB Velenje tudi ostale KO ZB NOB Velenje.

Nadaljujemo tudi z že uvedeno prakso, da vsaki članici in članu pošljemo čestitko za njen, oziroma njegov osebni praznik, pripravili pa 

smo tudi žalno sporočilo - vizitko, ki jo pošljemo svojcem ob izgubi naših članov. Ob novem letu smo vsem članicam in članom posredovali 

čestitko z dobrimi željami v letu 2016, pripravili pa smo tudi namizni ali stenski koledar KO ZB NOB Levi breg.

Ker se naše članstvo objektivno vedno bolj stara, želimo s strani udeležencev NOB in njihovih sorodnikov ter znancev, zabeležiti in 

ohraniti  čim več pričevanj, saj menimo, da bomo prav z njimi še dodatno obogatili vedenja o dogodkih pred, med in po drugi svetovni 

vojni. Glede na razmere v naši družbi žal ugotavljamo, da je predvsem mladim rodovom odvzeta pravica, da bi imeli več informacij o naši 

polpretekli zgodovini in, da bi si lahko sami ustvarili tudi mnenje o organiziranju partizanstva, boju in zmagi skupaj z zavezniki nad 

fašizmom in nacizmom ter njegovimi sodelavci in zavezniki.

Zato smo v mesecu marcu 2015 na našo pobudo pričeli z organiziranjem pogovorov z našimi članicami in člani krajevnih organizacij ZB 

NOB Velenje. Prvi tak pogovor je bil organiziran 18. 3. 2015, ob 18. uri v prostorih Knjižnice Velenje z našo članico Vero Marijo Bandalo.. 

Zelo veseli smo, da so se nam pri organizaciji in izvedbi projekta pridružili tudi Območna organizacija ZB NOB Velenje, Knjižnica Velenje, 

Muzej Velenje in Kunigunda, multimedijski mladinski center Velenje. Ob tej priložnosti se jim še enkrat toplo zahvaljujem in želim, da 

začeto pot uspešno nadaljujemo.  

Srečanja z udeleženci NOB - da se ne pozabi! Do sedaj smo izvedli 8 pogovorov in to z: Vero Bandalo, Ivanom Jovanom, Dolfom 

Lipnikom, Jožetom Hohkrautom, Bernardom Zabukovnikom, Auguštino Lukač, Maro Djordjević, Brankom Birso. Verjamem, da so tudi to 

koraki, ki bodo prispevali k še večjemu sodelovanju članstva v naših skupnih aktivnostih in hkrati tudi prispevali k večji prepoznavnosti ter 

zanimanju za vključevanje in članstvo v našo organizacijo. Vsekakor pa pričakujemo, da bi dobili čim več predlogov in pobud  s strani 

vseh KO ZB NOB Velenje za organiziranje in izvajanje vsebin, ki bi prispevale k medgeneracijskem sodelovanju ter vključevanju tudi 

mlajših generacij.

Redno smo se udeleževali dogodkov, proslav in manifestacij v organizaciji ZB NOB Velenje ter Mestne občine Velenje, čeprav iskreno 

povedano, bi si želeli, da te aktivnosti obiskujemo še bolj množično.

V nadaljevanju  pa še nekaj informacij in predlogov:

Plačilo članarine za leto 2016.

Obveščamo vse članice in člane ter vse tiste, ki se nam želijo še pridružiti, da bo tudi v letošnjem letu, na osnovi sklepa IO, letna članarina 

ostala nespremenjena, ta je 10 €. 

Članarino lahko poravnate na srečanjih in tudi v drugih dneh v letu pri naši sekretarki, Lojzki Rihtaršič.

  

Povabilo k vpisu v članstvo.

Spoštovane članice in člani. Verjetno se še spomnite, da smo si v lanskem letu v program dela zapisali tudi, da bo vsak član naše 

organizacije povabil in nagovoril za vstop v naše društvo svoje najbližje, družinske partnerje, hčerke ali sinove, vnukinje ali vnuke, svoje 

prijatelje in znance. Nekaj vas je bilo zelo aktivnih. Kaj pa ostali? Če še niste uspeli, verjamem, da boste to naredili v tem letu. 

Hvala vam za trud. 
Alojz Slavko Hudarin

Predsednik
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