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

Srečno 2017
Bliža se najlepši čas v letu. 

Čas, ko se spomnimo preteklosti in pričakujemo prihodnost. 
Čas ko se želja po sreči in zdravju seli iz srca v srce. 

Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.

Alojz Slavko Hudarin
Predsednik
KO ZB NOB Velenje - Levi breg

Bojan Kontič
Predsednik
ZB NOB Velenje

Plačilo prostovoljnih prispevkov za leto 2017.
Obveščamo vse članice in člane ter vse tiste, ki se nam želijo še 
pridružiti, da bo tudi v letošnjem letu, na osnovi sklepa IO KO ZB 
NOB Velenje - Levi breg, prostovoljni letni prispevek ostal 
nespremenjen, torej 10 EURO. Prostovoljni prispevek lahko 
prispevate 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 ponovno 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, verjamemo, da boste to naredili v tem letu. 
Hvala vam za trud in sodelovanje

Seja IO  KO ZB NOB Velenje - Levi breg.
Na seji IO KO ZB NOB Velenje - Levi breg, ki je bila v četrtek, 23. 3. 
2017, so člani obravnavali gradivo za letno konferenco, ki bo 28. 3. 
2017, ob 16. uri v posebni sobi Restavracije DK, Titov trg 3 v Velenju. 
Obravnavali so poročila o delu, finančnem planu in Nadzornega 
odbora za leto 2016 in jih tudi potrdili. Potrdili so tudi plan dela in 
finančni plan za leto 2017 ter pooblastili predsednika, da jih predstavi 
na konferenci in poda v potrditev. Hkrati pa so sprejeli poziv vsem 
članomm, da se v letu 2017 še bolj zavzamejo, da bi se družabnih 
dogodkov, ki jih organiziramo, udeležilo čim več članic in članov. 

a bi bilo ažurno obveščeno čim večje število članov 

Dkrajevne borčevske organizacije in ostale 
zainteresirane javnosti lahko o našem delu, dogodkih 

in ostalih aktivnostih poskrbimo sami z vnašanjem tekstov, 
fotografij in krajših filmskih posnetkov preko  v portal gesla
www.zb-nob-velenje.si, kjer ima vsaka krajevna organizacija 
tudi svojo lastno podstran.
Še posebej pa nova spletna stran končno predstavlja tudi 
lokacije in opise partizanskih grobov, spomenikov in obeležij 
za katere ažurira podatke komisija in posamezne KO ZB NOB 
Velenje. 

www.zb-nob-velenje.si
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