
 
DRUŽENJA ... DRUŽENJA ...

Letni zbor članov KO ZB NOB Velenje – Levi breg

Poročilo o izvedbi plana 2018
Velenje, 7. 4. 2019

Spoštovane tovarišice in tovariši. Ponovno je leto za nami in čas za  letni obračun, za pregled in oceno, kako smo 
delovali in predvsem ali smo izpolnili naloge, ki smo si jih zadali na zboru v lanskem letu.
Lahko potrdim in hkra� pohvalim članice in člane Izvršnega odbora, še posebej pa našo »mravljico« sekretarko 
Lojzko Rihtaršič, da so se redno udeleževali sej na katerih smo skupaj dogovarjali, usklajevali ter planirali 
izvajanje ak�vnos� ter nalog.

Članstvo
Naša želja, cilj in ena od nalog, ki je postala že naša stalnica je vključevanje članov v delovanje naše organizacije, 
jih vabi� k ak�vnejši udeležbi ter sodelovanju. Trudili smo se, da smo vas obveščali o dogodkih, sodelovali s 
�skanimi in elektronskimi mediji, objavljali naše dogodke in ak�vnos� tudi na naši spletni strani in v našem 
glasilu – »Info borec« ter v Šaleškem uporniku, glasilu ZB NOB Velenje.    

Še posebej smo se trudili za pridobivanje novih članov, v letu 2018 se je v naše društvo vključilo 10 novih članic in 
članov. Ponosni smo na to, zahvala gre posameznikom, predvsem članom IO. 

Obveščanje
 V letu 2018 smo izdali 2 številki informa�vnega biltena, Info borec, kjer  objavljamo informacije o delu društva, 
sklepih Izvršnega odbora, obves�la, najave dogodkov, objave razpisov za druženja in izlete, dopolnjene s foto 
reportažami. Do sedaj smo izdali 16 številk biltena. Tudi tu pričakujem večje ustvarjalno sodelovanje s 
članstvom. Do sedaj je nekaj vsebin za objavo posredoval predvsem Fadil Krupić – Beli, sicer tudi član IO naše 
organizacije.
Vse zanimive informacije in članke, tudi naš Info borec objavljamo tudi v elektronski obliki na spletni strani 
www.zb-nob-velenje.si.  

Dogodki, aktivnosti
Vključili smo se tudi v ak�vnos� ZZB NOB Slovenije in 23. aprila 2018, organizirali okroglo mizo na temo 
«Prepoved nacis�čnih in fašis�čnih  simbolov ter sovražnega govora«. Na okrogli mizi so sodelovali:
Marjan Križman, podpredsednik ZZB NOB Slovenije,
Aljaž Verhovnik, generalni sekretar ZZB NOB Slovenije,
Bojan Kon�č, predsednik Območnega združenja ZB NOB Velenje,
Andrej Mavri, predsednik Območnega združenja ZB NOB Laško,
Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških par�zanov,
Pogovor je povezoval Vinko Mihelak, kustos Muzeja Velenje.
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Program »Spomini na NOB – da se ne pozabi«
Ker se naše članstvo objek�vno vedno bolj stara, želimo s strani udeležencev NOB in njihovih sorodnikov ter 
znancev, zabeleži� čim več pričevanj, saj menimo, da bomo lahko prav z njimi ohranili spomin na herojske čase 
par�zanskega odpora pro� okupatorju in še dodatno oboga�li vedenja o dogodkih pred, med in po drugi 
svetovni vojni v našem okolju in tudi širše. V mesecu marcu smo uspeli ponovno organizira� pogovor, čeprav 
smo ga načrtovali že v letu 2018, z legendarnim par�zanskim poveljnikom Francem Severjem – Franto. 
Verjetno se pridružujete mojemu mnenju, da je bil to eden od do sedaj najzanimivejšim pogovorom.  Maja 
2019, že imamo dogovorjen naslednji dogodek in sicer pogovor s polkovnikom Milanom Gorjancem , 
polkovnikom v pokoju, sicer pa oficirjem v dveh vojskah, JNA in SV, ki je služboval na generalskih mes�h v obeh 
vojskah. Sogovornik, ki veliko ve in ostro kri�zira  tako imenovane "osamosvojitelje", še posebej pa pojav 
neofašizma v Sloveniji. Zanimivo bo  prisluhni� njegovim spominom in mnenjem. Razgovor bo 21. 5. 2019, ob 
17. uri v Knjižnici Velenje. Zahvaljujem se tudi vodstvu Muzeja Velenje, Regionalnemu mul�medijskemu centru 
Kunigunda in Knjižnici Velenje za ak�vno sodelovanje v tem projektu.

Vpis partizanskih spomenikov in obeležij v evidenco kulturne nepremične dediščine
Eden najobsežnejših projektov, ki smo ga izvajali v letu 2018, je bil ponoven popis, fotografiranje in 
določanje zemljepisnih koordinat, par�zanskih spomenikov, pomnikov in obeležij v Mestni občini 
Velenje in občinah Šoštanj ter Šmartno ob Paki. Podlaga nam je bil pregled, ki ga je pripravila komisija 
za spomeniška obeležja pri ZB NOB Velenje, ki jo je dolga leta uspešno vodil Fadil Krupić – Beli. 
Projekt po strokovni pla� vodi Ana Kočar, v organizacijskem smislu, fotografiranje spomenikov in 
odčitavanja zemljepisnih koordinat, pa jaz, ob sodelovanju Esada Halilovića in posameznikov, 
praviloma predsednic in predsednikov iz KO ZB NOB Velenje. Pri terenskem delu so sodelovali naslednji 
člani KO ZB NOB Velenje: 
Forštner Srečko – KO KS Staro Velenje 
Alojz Slavko Hudarin - KO KS Levi breg 
Branko Smagaj – KO KS Šalek – Gorica 
Metka Grabner – KO KS Kavče – Podkraj 
Janja Rednjak – KO KS Vinska gora 
Branko Rednak – KO KS Škale 
Barbara Mastnak – KO KS Pesje 
Jože Aristovnik – KO KS Šmartno ov Paki 
Branko Sevčnikar – KO KS Topolšica 
Vojko Režen – KO KS Šoštanj - 
Janko Zacirkovnik – KO ZB Šoštanj 
Marija Kuhar – KO ZB Šen�lj 
Janko Zavolovšek 

Terenske ak�vnos� so bile izvedene v aprilu, maju, juliju, avgustu, septembru, oktobru 2018.
Glavna naloga ak�vnos� je bila pripravi� ažuriran pregled in skladno z zakonodajo, podlage ter fotografije za 
vpis spomenikov v seznam kulturne nepremične dediščine. V seznam kulturne dediščine je trenutno vpisanih 
47 pomnikov. Predlaganih in posredovanih na Ministrstvo za kulturo RS je bilo ostalih (brez razstav) 68 
pomnikov. Skupaj s stalnimi razstavami je v evidenco PSO zabeleženo 124 vnosov.
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S strani Ministrstva za kulturo RS smo dobili pozi�ven odgovor o sprejetju vloge in dokumentacije, sedaj je na 
vrs� Zavod za kulturno dediščino Celje, da na terenu preveri naše podatke in oceni primernost posameznih 
lokacij  ter nato izda odločbo o statusu predlaganih par�zanskih spomenikov in obeležij kot spomenikih 
nepremične kulturne dediščine.
Nadaljujemo tudi z ak�vnostmi za vpis lokacij naših par�zanskih spomenikov in obeležij v interak�vni zemljevid 
Slovenije preko spletne strani GEOPEDIJA. 

Družabno – razvedrilne aktivnosti
Skladno s letnim programom ak�vnos� članstva, smo 7. 6. 2018, organizirali 2. športno rekreacijski popoldan – 
piknik ob čolnarni ob Velenjskem jezeru. Imeli smo se odlično, v letu 2019 pričakujemo, da se nam bo pridružil 
še kak član ali simpa�zer več.
Kot vsako leto smo tudi v letu 2018 izdelali zloženko – namizni in stenski koledar 2019.

Pobude
Na predsedstvo ZZB NOB Slovenije smo v imenu predsednika ZB NOB Velenje Bojana Kon�ča predali pobudo, 
da se proslava ob 9. maju, Dnevu zmage nad fašizmom in podpisu nemškega generala Alexandra Löhra  o 
brezpogojni kapitulaciji nemških oboroženih sil za jugovzhodno Evropo v Topolšici, opredeli in uvrs� med 
proslave državnega pomena.

Društveni prapor
IO KO ZB NOB Velenje – Levi breg je sprejel sklep, da se nabavi nov društveni prapor, saj je bil stari že pred več le� 
izgubljen. Ponudbo za izdelavo smo že prejeli, sedaj zavzeto iščemo donatorje, ki bi nam pokrili strošek nabave.

Vključevanje, sodelovanje, aktivnosti
Redno smo se udeleževali dogodkov, proslav in spominskih slovesnos� v organizaciji ZB NOB Velenje ter Mestne 
občine Velenje ter ZZB NOB Slovenije kot so: osrednja občinska proslava ob dnevu boja pro� okupatorju, na 
spominskih dogodkih, ki so  posvečeni legendarni XIV. diviziji, tradicionalno srečanje na Graški Gori – gori 
jurišev, spominskem dogodku o podpisu kapitulacije nemške vojske v Topolšici in nekaterim osrednjim 
prireditvam, ki jih organizira ZZB NOB Slovenije v celjski regiji.  
 
Ob vodenju naše organizacije se ak�vno vključujem v ak�vnos� še kot član predsedstva ZB NOB Velenje, ZZB 
NOB Slovenije in s tem tudi kot vabljeni član Pokrajinskega odbora  ZB NOB za Celjsko regijo.

predsednik
KO ZB NOB Velenje - Levi breg

Alojz Slavko Hudarin,
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