
če ti ni vseeno, kaj se danes dogaja
z vrednotami polpretekle zgodovine

PRIDRUŽI SEPRIDRUŽI SE

se odloči 

Naroči se na mesečnik - „Svobodna beseda“

Prebiraj časopis ZZB NOB Slovenije 
„Svobodna beseda“

E-poštni naslov uredništva: svobodna.beseda@gmail.com

http://www.svobodnabeseda.si/
Spletni časopis

https://www.facebook.com/
Svobodna-beseda-784933224966829/

Svobodna beseda za vse!

To je projekt Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 
ki želi svoje in edino glasilo, imenovano Svobodna beseda, 
omogočiti vsem članom Zveze borcev. Članstvo je že prejelo 
promocijski izvod časopisa, katerega je Zveza od aprila letos 
pošiljala tistim članom, ki so se za prejemanje odločili 
prostovoljno.

Člani bomo s plačilom povišane članarine, za zgolj dodatnih 
5 evrov, vsak mesec na domači naslov prejeli 16-stranski, 
kvaliteten časopis, v kateremu se najdejo vse borčevske in 
druge aktualne teme, kolumne, poročila iz naših dogodkov, 
zgodovinske informacije, vabila na dogodke Zveze borcev in 
še mnogo več.

Če želite časopis Svobodna beseda prejemati tudi vi, vas 
vabimo, da se oglasite pri sekretarki naše KO ZB NOB Velenje - 
Levi breg in sporočite podatke za prejem časopisa Svobodna 
beseda.

https://www.zzb-nob.si/aktualno/svobodna-beseda-za-vse/

FACEBOOK TWITTER

e-mail: info@zzb-nob.si

PRIJAVNICA

Želim se včlaniti



· 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 
prizadevanjih in bojih za narodni obstoj, svobodo in 
samostojnost slovenskega naroda v vseh 
zgodovinskih obdobjih;

· zavzemanje za spoštovanje in vsestranski 
demokratični razvoj slovenske države;

· spodbujanje vzajemne solidarnosti in humanih 
odnosov med ljudmi ter razvijanje raznih oblik 
družbene 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, 
muzejske 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 
organiziranimi oblikami civilne družbe;

· prispevati h krepitvi in utrjevanju varnosti ter 
obrambnih moči Republike Slovenije na podlagi 
izkušenj iz NOB in obrambne vojne za Slovenijo 
1991.

Cilji delovanja

Krajevna organizacija ZB NOB Velenje - Levi breg je temeljna 
oblika delovanja članov Združenja borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Velenje, ki je samostojno, 
domoljubno, nepridobitno društvo, v katerega se z namenom 
uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci 
in drugi udeleženci narodno osvobodilnega in protifašističnega 
boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot 
narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945.

Kdo smo?

Zakaj se želim včlaniti v Zvezo združenj borcev za vrednote 
NOB? Poznati preteklost, razumeti sedanjost, imeti vizijo 
prihodnosti. To je rdeča nit, ki povezuje različne generacije. 
Vrednote, ki so ljudi povezovale med narodnoosvobodilno 
borbo, niso del preteklosti. So naša sedanjost in tudi prihodnost. 
Člane druži spoštljiv odnos do dediščine narodnoosvobodilne 
borbe in tudi vrednote kot so tovarištvo, solidarnost, ponos, 
humanost ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic

V primeru da se želite včlaniti v organizacijo ZB-NOB, nam  
podatke posredujte z odrezkom spodnjega obrazca.

*Poslani podatki se zbirajo in uporabljajo izključno za potrebe ZZB NOB (za 
obveščanje in informiranje o dogodkih in aktivnostih organizacije). Zbrane 
podatke bo Zveza/Združenje obdelovala v skladu s slovensko in EU zakonodajo s 
področja varstva osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
2016/679). Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega 
soglasja. Uporabo podatkov, za katere ste podali soglasje, lahko kadarkoli 
prekličete na e-naslovu: info@zzb-nob.si.
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Vaša e-pošta

Strinjam se, da se moji osebni podatki vodijo za 
potrebe z evidenc članstva ZZB NOB.

Želim se naročiti na časopis ZZB NOB Slovenije - 
Svobodno besedo

Podpis: Datum:

https://www.zzb-nob.si/zelim-se-vclaniti/
https://www.zb-nob-velenje.si/
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