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Spomenik Onemele puškeLetna konferenca V četrtek, 2. 4. 2015, je  bila v prostorih restavracije DK letna 

konferenca KO ZB NOB Velenje - Levi breg. Prisotne delegate in 

goste je pozdravil predsednik, Alojz Slavko Hudarin in zaželel 

vsem skupaj prijetno druženje. 

Še posebno dobrodošlico in zahvalo za udeležbo na konferenci je 

predsednik izrazil dr. Francu Žerdinu, podpredsedniku 

Območnega združenja ZB NOB Velenje, Ludviku Hribarju, 

predsedniku krajevne organizacije ZB NOB Velenje - Pesje, 

Kolomanu Lainščku, predsedniku Društva brigadirjev Velenje in 

Zveze brigadirjev Slovenije, Aleksandru Cvaru, predstavniku 

policijskega veteranskega društva „Sever“ in še posebej Dinu 

Ćejvanoviću, mlademu nadarjenemu glasbeniku na kitari ter 

njegovi mentorici mag. Moniki Krajnc Štih, ki je z uvodnim 

nastopom obogatil srečanje.

V uvodnem nagovoru je predsednik Alojz Slavko Hudarin v predstavitvi 

poročila o delu v preteklem letu povdaril, da je čas za obračun, za 

pregled in oceno, kako so delovali in predvsem ali so izpolnili naloge, ki 

so si jih zadali na zboru pred enim letom.

Pohvalil je članice in člane Izvršnega odbora, ki so se, razen 

posameznikov, redno udeleževali sej in so se skupaj dogovarjali ter 

sprotno preverjali realizacijo aktivnosti ter nalog.

Želja, cilj in ena od glavnih nalog, ki so si jih zadali ob novem mandatu, je 

bila zagotoviti sprotno obveščenost vseh članic in članov o delovanju 

organizacije in jih povabiti k aktivnejši udeležbi ter sodelovanju. Izdelan 

je bil medijski plan oglaševanja dogodkov, ki zajema predvsem 

opredelitev sodelovanja s tiskanimi in elektronskimi mediji. Izdelan je bil 

tudi projekt CGP (celostne grafične podobe društva in pravila uporabe), 

sledil je načrt  informiranja ter vključevanja članstva, pridobivanja novih 

članov in sodelovanja z različnimi javnostmi.

Uvedba informiranja članstva v obliki informativnega biltena Info 

borec, kjer objavljajo vse informacije o delu društva, sklepih 

Izvršnega odbora, obvestila, najave dogodkov, objave razpisov 

za druženja in izlete, dopolnjene s foto reportažami, se je izkazala 

v praksi za pravo stvar. V tekočem mandatu so izdali 5 številk 

biltena.

V 4. številki Info borca so predstavili uspešno izpeljan izlet v Krško 

in Brežice, ki so se ga udeležili skupaj s člani KO ZB NOB Velenje – 

Pesje, s katerimi že vrsto let skupaj organizirajo tovrstne 

aktivnosti. Udeleženci so bili z izletom izjemno zadovoljni.



Nadaljujejo tudi z že uvedeno prakso, da vsaki članici in članu pošljejo 

čestitko za njen, oziroma njegov osebni praznik. Pripravili pa so tudi 

žalno sporočilo - vizitko, ki jo pošljejo svojcem ob izgubi članov KO. Ob 

novem letu so vsem članicam in članom posredovali čestitko z dobrimi 

željami v letu 2015 ter namizni ali stenski koledar z motivom prireditve 

na Graški Gori.

Ker se članstvo v društvu objektivno vedno bolj stara, želijo s strani 

udeležencev NOB in njihovih sorodnikov ter znancev, zabeležiti čim več 

pričevanj. Menijo, da bodo prav z njimi še dodatno obogatili vedenja o 

dogodkih pred, med in po drugi svetovni vojni. Glede na razmere v naši 

družbi ugotavljajo, 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 njihovimi sodelavci.

Zato so v mesecu marcu 2015 na njihovo pobudo pričeli z 

organiziranjem pogovorov s članicami in člani krajevnih organizacij 

ZB NOB Velenje. Prvi tak pogovor je bil organiziran 18. 3. 2015, ob 18. 

uri v prostorih Knjižnice Velenje s članico  KO ZB NOB Velenje - Levi 

breg, Vero Marijo Bandalo. Zelo veseli so, da je pogovor uspel  in da so 

se jim 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 je predsednik še enkrat toplo zahvalil in zaželel, da začeto pot 

uspešno nadaljujejo.  

Ob zaključku predstavitve realiziranih nalog je predsednik izrazil 

upanje, da so to koraki, ki bodo prispevali k še večjemu vključevanju 

članstva v njihove skupne aktivnosti in hkrati tudi prispevali k večji 

prepoznavnosti in zanimanju za vključevanje in članstvo v 

organizacijo ZB NOB Velenje. Vsekakor pa pričakujejo, da bi dobili čim 

več predlogov in pobud za organiziranje in izvajanje vsebin, ki bi 

prispevale k medgeneracijskemu sodelovanju in vključevanju tudi 

mlajših generacij. Skupaj z gradivom za konferenco so vsi člani dobili 

tudi prijavnice, ki jih bodo razdelili s povabilom za včlanitev in 

sodelovanje v KO ZB NOB Velenje - Levi breg.

Mladi perspektivni umetnik na kitari, Din Ćejvanović

Čestitka in priložnostno darilo novim članom

Zahvala za sodelovanje in podporo Mestni četrti Levi breg - zahod in posebno
priznanje dolgoletnemu predsedniku Krajevne organizacije, Fadilu Krupiču.

Pozdravni nagovori gostov

Predaja certifikata vsem članicam in članom KO ZB NOB Velenje - Levi breg, ki so 
napolnili 80 let. Postali so častni člani krajevne organizacije ZB.
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