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Kontakt: predsednik - Alojz Slavko Hudarin, 041 694 453, sekretarka - Alojzija Rihtaršič, 031 617 206

27. april, dan upora proti okupatorju
   1. maj,  praznik dela
   9. maj,  dan zmage nad fašizmom in nacizmom
                dan Evrope

KO ZB NOB Velenje 

Levi breg

www.zb-nob-velenje.si

4. DRUŽENJE4. DRUŽENJE

 KO ZB NOB Velenje - levi breg
ORGANIZIRA

VABLJENI

ob Velenjskem jezeru 

tradicionalno

v sredo, 8. 7. 2020, ob 16. uriv sredo, 8. 7. 2020, ob 16. uri
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA

ZB NOB Velenje - Levi breg
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Alojz Slavko Hudarin,
predsednik

Vabljeni na letni zbor članstva:
* Članice in člani Krajevne organizacije ZB NOB Velenje - Levi breg
* Bojan Kontič, predsednik ZB NOB Velenje,
* Srečko Meh, podpredsednik ZB NOB Velenje
* Bojan Voh, podpredsednik ZB NOB Velenje
* Marjana Koren, sekretarka ZB NOB Velenje,
* Zofija Šuligoj, predsednica MČ Velenje Levi breg - vzhod
* Adnan Glotić, predsednik MČ Velenje Levi breg - zahod
* Predsedniki KO ZB NOB Velenje,
* Predstavniki elektronskih in tiskanih medijev,
* Ostali vabljeni 

 
Letna članarina za člane naše organizacije ostaja enaka 
kot do sedaj. Ta znaša 10 evrov. Hkrati lahko vplačate 

v višini 5 evrov letno naročnino (to je 0,42 EURA / mesec) 
za mesečnik ZZB NOB Slovenije „Svobodno besedo“.

Članarino in naročnino boste lahko poravnali pred pričetkom zbora.

Vsaka KO ZB NOB Velenje ima na portalu www:zb-velenje.si 
dodeljeno svojo stran za predstavitev in 
objavo svojih dogodkov,aktivnosti z možnostjo 
arhiviranja foto in avio gradiva.



Skladno s planom in poslanstvom ZB NOB smo   
člani IO KO ZB NOB Velenje – Levi breg izvajali 
v  letu 2019 naslednje naloge in aktivnosti:

ź Pridobivanje novih članov in skrb za obstoječe 

članstvo (opredeljeno kot stalna naloga);

ź Vsako leto izpeljemo sklep IO ZB NOB Velenje – 

Levi breg, da vsak član, ki dopolni 80 let in je v 

društvu najmanj 10 let, prejme svečano 

priznanje »Častnega člana« našega društva;

ź Organizirali smo in nudili pomoči potrebnim 

bolnim ter tistim članicam in članom, ki si tega ne 

morejo sami zagotoviti;

ź Pozornost do članic in članov. Ob osebnih 

praznikih in drugih jubilejih pošiljamo članom 

čestitko za osebni praznik, ob izgubi svojih 

najbližjih pa tudi žalno vizitko.

ź Nudili možnosti pomoči ob urejanju zadev v zvezi 

z uveljavljanjem z zakonom določenih in drugih 

borčevskih pravic (dogovorjena dežurstva 

članov IO na sedežu društva za kontakte s 

članstvom);

ź Skrbeli smo za spominska obeležja na svojem 

terenskem območju; 

ź Obveščali člane o datumih proslav ob obletnicah 

zgodovinskih dogodkov, krajevnih praznikih ter 

drugih prireditvah;

ź Organizirali smo družabno srečanje ob Velenjekm 

jezeru - pikniki.

ź Z drugimi organiziranimi skupinami občanov 

sodelovali v družbenem življenju v naši mestni 

četrti Levi breg vzhod in občini;

ź Nadaljevali z izdajo lastnega informatorja »Info-

borec« z namenom občasnega informiranja 

članov in motiviranja za sodelovanje v društvu;

ź Pripravljali informacije o dogajanjih v KO in za 

objavo v tiskovini ZB NOB Velenje »Šaleški 

upornik in ZZB NOB Slovenije v »Svobodni 

besedi«;

ź Eden pomembnejših projektov na katerega smo 

ponosni, je tudi organiziranje pogovorov naših 

članov in članov ostalih krajevnih organizacij ZB 

NOB Velenje ter udeležencev NOB v projektu: 

Pogovori - »Povabilo na srečanje – da se 

ne pozabi«. Do sedaj smo izvedli 12 srečanj. Z 

obliko pogovornega dogodka s še živečimi 

udeleženci NOB, (sodelovali tudi vidni člani NOB, 

Franc Sever – Franta, polkovnik Milan Gorjanc, 

…) ter njihovimi sorodniki. S pogovori želimo 

trajno ohraniti spomine na našo polpreteklo 

zgodovino, tudi z namenom, mlajšim generacijam 

in ostalim občanom približati čase pred, med in 

po drugi svetovni vojni ter doživetja, težke 

trenutke in velike preizkušnje, ki so zaznamovale 

tiste čase. 

POROČILO 
o aktivnostih v letu 2019 in nalogah, ki imajo trajni značaj Partnerji v projektu so: Muzej Velenje, Knjižnica 

Velenje, Kunigunda - multimedijski center. 
Največja vrednost projekta je, da se dogodek - 
pričevanja snemajo ter arhivirajo na CD. Kopije 
sehranijo  v Muzeju Velenje in na sedežu ZB 
NOB Velenje, kjer se ustvarja video arhiva za 
kasnejše rodove.

ź Izvajamo pilotni projekt digitalizacije kulturne 

spomeniške dediščine partizanskih obeležij in 

spomenikov v Šaleški dolini; 

ź Izvajamo digitalizacijo lokacij spomenikov in 

obeležij, fotografski ter avdio zapis, kot podlaga 

za izdelavo novega vsebinskega portala;

ź Priprava digitalizacije partizanski poti v Šaleški 

dolini, ki bo podlaga za izobraževalne programe, 

šolske izlete ter hkrati možnosti spoznavanja ter 

informiranja mladih o polpretekli zgodovini;

ź V nadaljevanju sledi priprava podlag za projekt 

turistične ponudbe - „Partizanskih poti“;

ź Stalna naloga je obnavljanje, razširitev ter 

ažuriranje spletnega portala ZB NOB Velenje z 

možnostjo dostopov in samostojnega ažuriranja 

podatkov za vsako KO ZB NOB Velenje posebej;

ź Skrbimo za enotno grafično podobo, izdelavo 

osnovnih elementov CGP (logotip, firma papir, …) 

za območno organizacijo ter vsako KO posebej;

ź Nadgrajujemo komunikacijski načrt kampanje 

za pridobitev novih članov ZB NOB in 

komuniciranja z javnostmi;

ź Oblikovali smo zgibanko »Pridruži se – če ti ni 

vseeno, kaj se danes dogaja z vrednotami 

polpretekle zgodovine«, - s prijavnico; Razdelili 

smo jih vsem KO ZB NOB Velenje v tiskani in 

elektronski verziji;

ź Vzdržujemo kontakt s partizanskimi spominskimi 

enotami ter dogovorjamo sodelovanja na 

spominski prireditvi »Graška gora«;

ź Pripravljamo sporočila za medije ob najavah 

dogodkov in prireditvah v organizaciji ZB NOB 

Velenje in KO ZB NOB Velenje;

ź Komuniciramo z mediji ter se dogovorjamo za 

medijska pokroviteljstva posameznih dogodkov 

ZB NOB Velenje in KO ZB NOB Velenje – Levi 

breg;

ź Skupaj s predsednikom ZB NOB Velenje smo 

oblikovali pobudo vodstvu ZZB NOB Slovenije, 

da bi se spominska proslava ob podpisu 

kapitulacije okupatorske vojske v Topolšici uvrstila 

med proslave državnega pomena in da dobi 

status državne proslave;

ź Razvijamo nov spletni informacijski sistem za 

centralno evidenco članstva e-SCEC 

database;

ź Skrbimo za arhiviranje foto in video 

dokumentacije dogodkov, ki so organizirani v 

okviru spominskih slovesnosti ali druženj članov 

ZB NOB Velenje.

UŽER NDZ J EO  BN OČ

RO

CM EB VO

O   F

19 54 41 - 19


