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POROČILO O DELU NAŠEGA ZDRUŽENJA V LETU 2021 

Naša dejavnost je bila v letu 2021 močno 

okrnjena zaradi epidemije Covida 19. Odpove-

dati smo se morali vsem organiziranim prevo-

zom in množičnim udeležbam na tradicionalnih 

prireditvah doma in po Sloveniji,  ki jih nismo 

mogli organizirati zaradi zaprtja javnega in 

družbenega življenja in omejitve gibanja. 

Zavedati se je bilo potrebno, da je naše člans-

tvo predvsem starejše in zato tudi bolj ogrože-

no. Kljub omejitvam pa smo le uspeli organizi-

rati nekaj odmevnih prireditev, vse v skladu z 

navodili NIJZ, ki so veljala v času posameznih 

prireditev. 

Posebej smo obeležili stoto obletnico boja 

Primorcev in Istranov proti fašističnemu nasilju 

in potujčevanju Slovencev in Hrvatov. Priredi-

tve smo pripravili skupaj z zamejci in Istrani.  

Prav tako smo obeležili 80. obletnica napada 

Italije na Jugoslavijo in 30. obletnico naše 

države.  

V omejenem številu smo se udeležili tudi 

nekaterih drugih dogodkov. Tako sta se dva  

člana 30. januarja udeležila »Partizanskih smu-

čin« v Cerknem. Prav tako januarja so dijaki 3. 

in 4. letnikov Gimnazije Koper preko spleta 

obeležili  Dan holokavsta.   8. februarja smo 

organizirali pohod do Boršta in položili vence 

na spominski plošči in ob bunker Komande 

mesta Koper. Sedmega marca se je 10 naših 

članov (to je bilo dovoljeno število) udeležilo 

Pohoda po Vojkovi poti. 13. marca smo orga-

nizirali delovno akcijo v objektu partizanske 

tiskarne v Gabrovici. 

Ob 80. obletnici OF smo od marca do 27. 

aprila obiskali 80 partizanskih spomenikov in 

položili 80 nageljnov. Pohodov ob položitvi 

nageljnov se je udeležilo okrog 400 naših čla-

nov. Fotografije teh obiskov smo posredovali 

Zvezi borcev Slovenije, ki so pripravili fotore-

portažo obiskov po celi Sloveniji inj jo objavili 

na njihovi internetni strani. 

7. maja se je predsednik  Komisije za zgo-

dovinopisje Miloš Ivančič  on line udeležil 

okrogle mize o stoletnici labinske republike. 

14. maja smo v spomin na 100 letnico fašistič-

nih uporov v Ospu položili cvetje skupaj z 

delegacijami ANPI iz Trsta in Doline. 15. maja 

pa smo s pohodom v Marezige (45 udeležen-

cev) in krajšo slovesnostjo obeležili 100 oblet-

nico protifašističnega upora v Marezigah in 

praznik Mestne občine Koper. 

29. maja smo 100 obletnico uporov obele-

žili s pohodom in krajšo  slovesnostjo v Gabro-

vici. Ob tej priložnosti smo ponovno izdali tudi 

knjigo Miloša Ivančiča »Ko zorijo češnje«, ki 

smo jo poklonili vsem prebivalcem KS Črni 

kal. 5. junija je 5-članska delegacija obiskala 

Hinje, 20 junija pa smo imeli krajšo slovesnost 

v Šmarjah. 26. junija so nas obiskali člani ZB 

iz Straže pri Novem mestu in se seznanili s 
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pomenom stoletnice protifašističnih uporov za 

Istro in Slovensko Primorje. 

V drugi polovici  leta smo nadaljevali z 

aktivnostmi  v skladu z našim programom in s 

priporočili NIJZ. Tako smo se 10. julija udele-

žili tradicionalne slovesnosti na Pokljuki in 

vzpona na Triglav, od 70 udeležencev je bilo 

23 pohodnikov. Udeleževali smo se tudi drugih 

prireditev v občini in izven, vendar v glavnem 

v omejenem številu, saj je bilo zan udeležbo 

potrebno PCT potrdilo . 

Organizirali smo prireditve v spomin na 

nemško požigalsko ofenzivo (Dekani, Sv. 

Anton, Čežarji, Bertoki).  Zelo dobro obiskana 

je bila slovesnost ob obletnici ustanovitve 

Mornariškega odreda v Loparju, kjer je bilo 

300 udeležencev in še 80 pohodnikov.  Prav 

tako smo za 1. november obiskali vsa partizan-

ska obeležja in se padlim in umrlim poklonili s 

krajšim kulturnim programom in cvetjem. 

Zaradi velikega zanimanja smo v oktobru 

izdali ponatis knjige Miloša Ivančiča »Ko zori-

jo češnje« v 300 izvodih. 

Tudi v Krajevnih odborih so po svojih 

močeh in v skladu s priporočili NIJZ skrbeli 

predvsem za stike z našimi člani, zlasti s 

starejšimi, ter za druge aktivnosti v skladu s 

priporočili NIJZ. 

S sporočili našim članom preko maila smo 

se odzivali na vse aktualne dogodke v tem 

obdobju. 

Na našem spletnem mestu www.zb-

koper.si imamo objavljenih 21 spletnih strani,  

na katerih objavljamo vse  aktualne informaci-

je, pa tudi arhivsko gradivo, med drugim tudi 

veliko publikacij in videoposnetkov. Lani smo 

imeli okrog 37.000 obiskovalcev, ki so opravili 

okrog  350.000 klikov. Na naši Facebook strani 

skoraj dnevno objavljamo razne komentarje,  s 

katerimi dosežemo  mesečno od 20.000 do 

70.000 oseb. Na YouTube imam objavljenih 24 

video zapisov in dokumentarnih filmov. Na 

ISSUU imamo objavljenih 17 e-knjig, ki so 

glede na odzive dobro brane, a statistike nima-

mo, ker imamo samo brezplačno opcijo objave.  

V letu 2021 je krajevnim odborom Zveze 

borcev v naše društvo vključiti 49 novih čla-

nov, žal pa jih je veliko tudi umrlo.  

Veseli nas, da smo ponovno vzpostavili 

delovanje Krajevnega odbora Marezige. 

Uspešno smo se z našim programom dela 

prijavili na razpise Mestne občine Koper in 

Ministrstva za obrambo v okviru Zveze borcev 

Slovenije. 

Vsa poročila, tako vsebinska in finančna 

ter programe smo posredovali Ministrstvu za 

obrambo in tako ohranili status društva poseb-

nega pomena.  

Ocenjujemo, da smo kljub težkim razme-

ram delovanja storili vse, kar je bilo mogoče, 

za ohranjanje in širitev vrednot NOB ter uspeš-

no delovanje našega društva.  

Sprejeto na rednem letnem zboru 25.3.2022  

Podpredsednik:Vojko Vodopivec 

Obnova spominskega parka v Gabrovici se bliža h kraju 
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Program našega dela za leto 2022 

1. Skupna usmeritev 

V letošnjem letu bo uresničevanje programa 

pogojeno z zdravstvenimi razmerami v Slo-

veniji in v skladu z usmeritvami NIJZ. 

Združenje bo v skladu z njimi v svojih organih 

in delovnih telesih in v KO ZB uresničevalo 

naloge v javnem interesu pri ohranjanju vred-

not NOB, ustavno varovanih zakonskih pravi-

cah vojnih veteranov, žrtvah vojnega nasilja ter 

naloge na področju vojnih grobišč in spomin-

skih obeležij. S tem namenom bomo še okrepili 

delovanje združenja preko elektronskih medi-

jev. 

Nadaljevali bomo z urejanjem objektu v Gab-

rovici, kjer nameravamo postaviti stalno zbirko 

dokumentov in fotografij o uporu proti fašizmu 

in nacizmu v Slovenki Istri.  

Ta bo namenjena predvsem rednim ogledom 

učencev osnovnih šol v sklopu pouka o naši 

polpretekli zgodovini. 

Še naprej bomo krepili sodelovanje z vzgojno 

izobraževalnimi ustanovami s ciljem prenašan-

ja vrednot narodno osvobodilnega boja na 

mlajše generacije. Nadaljevali bomo z usmerit-

vijo, da v pripravo spominskih slovesnosti 

vključujemo učence osnovnih šol in srednjih 

šol. Pri tem bomo v največji možni meri upora-

bljali internet in družbena omrežja ter jim vse-

bine posredovali preko Zooma. 

2. Spominske prireditve 

Sami in v sodelovanju s KO ZB ter drugimi 

organizacijami bomo v letu 2022 organizirali 

proslave in spominske prireditve, ki so podrob-

neje navedene v Koledarju prireditev za leto 

2022, ki je sestavni del tega programa. 

Posebno pozornost bomo namenili 80 obletnici 

ustanovitve odborov OF mesta Koper in na 

Škofijah. 

Pripravili bomo razstavo partizanskega fotogra-

fa Jožeta Petka. 

Posebno pozornost bomo namenili organizaciji 

pohodov, kajti izkazalo se je, da ta zvrst pri-

vablja vse več ljudi. Prav tako je spominska 

vsebina, ki se obravnava ob tej dejavnosti, 

zanimiva mlajšim generacijam. 

3. Skrb za spomenike in spominska obeležja 

NOB 

V skrbi za vzdrževanje že obstoječih spomeni-

kov in spominskih obeležij redno sodelujemo z 

Mestno občino Koper. Svoje delo bodo nadal-

jevali tudi krajevni odbori, ki vzorno in redno 

skrbijo za spomenike na njihovem območju. 

Ob redni dejavnosti načrtujemo še NADALJ-

NJO obnovo tiskarne „Žena“, prenos spomeni-

ka na primernejšo lokacijo v Brezovici in sode-

lovanje pri ureditvi parka na Muzejskem trgu, v 

sklopu katerega bomo skupaj z Mestno občino 

Koper postavili spominsko obeležje Janku 

Premrlu Vojku in koprskim zaporom. 

Načrtujemo tudi ponovno postavitev doprsnega 

kipa Aleša Beblerja v Hrvatinih, ki je bil pri 

obnovi osnovne šole odstranjen ter obnovo 

spominske table Almi Vivoda na Socerbu. 

4. Delo z mladimi 

Z devetošolci načrtujemo pogovore o razvoju 

odporniškega gibanja v Istri v okviru njihovih 

razrednih ur. Za dijake bomo organizirali dela-

vnico na temo »Pomen partizanskega tiska« v 

prenovljeni tiskarni »Žena«.  

S športno gimnazijo bomo organizirali orienta-

cijski tek v spomin na požigalsko ofenzivo »Od 

spomenika do spomenika Dekani-Bertoki-

Pobegi- Čežarji-Sv. Anton. 

Za študente humanističnih ved pa načrtujemo 

okroglo mizo na temo »Razvoj odporniškega 

gibanja v Slovenski Istri. 

4. Informativna in publicistična dejavnost. 

Stalno bomo posodabljali našo spletno stran, ki 

je odličen informator naših članov, pa tudi širše 

javnosti. Na aktualne dogodke se bomo odziva-
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li na družbenih omrežjih. Mesečno bomo izda-

jali informativni bilten »Borec«, ki ga bomo 

posredovali po elektronski pošti, za zainteresi-

rane člane pa tudi natisnili. 

Nadaljevali bomo z distribucijo knjig v lastni 

izdaji. 

5. Mednarodna dejavnost 

Organiziramo redne delovne sestanke z pred-

stavniki ANPI Trst in s predstavniki SABA 

Rijeka, prav tako pa redno sodelujemo tudi z 

borčevskimi organizacijami iz Labina, Buj, 

Buzeta, Kučibrega, Doline in Milj. Srečujemo 

se na delovnih sestankih in spominskih sloves-

nostih. Izpostavili bomo dve: 

 Sodelovanje na slovesnostih v spomin 

na protifašistične upore v Istri in v 

zamejstvu; 

 Meddržavna tradicionalna slovesnost za 

padle v boju proti nacifašizmu na ozem-

lju Istre v 

Kučibregu. 

Načrtujemo dva dogodka mednarodnega 

pomena in sicer: 

 Slovesnost v počastitev ustanovitve 

mednarodnega bataljona Alme Vivoda 

na Socerbu; 

 Okroglo mizo o razvoju partizanskega 

učiteljstva v slovenski in hrvaški Istri 

ter Furlaniji Julijski krajini. 

Sprejeto na rednem letnem zboru 25.3.2022  

Podpredsednik:Vojko Vodopivec 

 

 

Bližajo se volitve v državni zbor, to je novih poslancev 
in vlade 

Koga bomo volili člani našega združenja proti-

fašistov, borcev za vrednote in veterane Koper?  

Odgovor je zelo preprost. 

Tiste, ki spoštujejo vrednote NOB: tovarištvo 

in protifašizem, poštenost; svobodo, enakost, 

bratstvo.  

Nikakor in nikoli ne nove fašiste, tiste, ki časti-

jo domobrance in slovenski klerofašizem, 

izdajstvo in kolaboracijo. 

  

Če vam še ni jasno si preberite poziv ZZB Slo-

venije: 

 

  

KLIC K RAZMISLEKU PRED PARLAMENTARNIMI VOLITVAMI 2022 

ZA SVOBODO, ZA PRIHODNOST 

Ko se volivke in volivci, članice in člani ZZB, 
odločamo, kateri stranki ali državljanski pobudi 

bomo dali svoj glas, premislimo, kdo spoštuje 

uporniško zgodovino Slovenije in dejanja Slovenk 
in Slovencev, ki so v času okupacije z zmagovitim 

bojem postavljali temelje naši državi, in komu so 

blizu vrednote narodnoosvobodilnega boja, ki so 

hkrati tudi vrednote Evropske unije, Organizacije 
združenih narodov in drugih mednarodnih organi-

zacij. Prav tako poglejmo, katere stranke utemelju-

jejo svoje delovanje na vrednotah protifašizma ter 
zavračajo laži, podtikanja in druge poskuse diskre-

ditiranja narodnoosvobodilnega boja in Osvobodil-

ne fronte. 

 

PRESODIMO 

Kdo goji tovarištvo in komu so dostojanstvo 

človeka, človekove pravice in svoboščine, medse-

bojno zaupanje in solidarnost temeljne vrednote 
osebnega življenja in družbenega delovanja. 

Katere stranke negujejo vladavino prava in 

demokracijo ter katere človekove pravice razumejo 
kot temeljne vrednote, na katerih je utemeljena naša 

država. 

Kdo neguje spoštljiv javni govor in je proti žal-

jivemu in sovražnemu govoru. 

Kdo se dejavno zavzema za krepitev medgene-

racijskega sodelovanja, za ustvarjalno prepletanje 

življenjskih in delovnih izkušenj starejših in mlaj-
ših, mladostne zagnanosti in preudarnosti vseh 
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»mladih po srcu«, za novo fronto vseh, ki jim je 

Republika Slovenija skupna domovina, njen obsta-
nek in razvoj pa skupni cilj. 

Katere stranke brezpogojno zagotavljajo ena-

kopraven položaj in vlogo žensk na vseh področjih 

kot eno temeljnih vrednot in človekovih pravic. 

Kdo podpira mlade v njihovem boju za svobo-

do, za kruh, za boljšo prihodnost, kakor so prepeva-

li že partizani. 

Kdo se zavzema za dejavno varovanje narave 

in odpravljanje vzrokov za vse bolj skrb vzbujajoče 

podnebne spremembe in onesnaževanje okolja ter 
dejanski sonaravni razvoj. 

Kdo razume, da smo v digitalni dobi potisnjeni 

v osamo, v kateri ni dovolj prostora za tovarištvo in 

medsebojno oporo, veliko pa je prostora za zmerja-
nje in širjenje sovraštva po družbenih medijih. 

Katere stranke nameravajo odgovorno skrbeti 

za javno zdravstvo in šolstvo. 

Katere stranke bodo varovale slovensko pre-

moženje, skrbele za dostojno plačilo dela in za ljudi 

v stiski. 

Katere stranke bi bolje povezovale ljudi za 

solidarnost z Ukrajino in begunci ter za vzdržne 

posledice po tej vojni. 

PRIČAKOVANJA 

Volitve so priložnost, da z njimi dosežemo naj-

širše soglasje o tem, kako želimo živeti v svoji sku-
pni državi in kako bomo bolje uveljavili demokrati-

čno ustavno načelo, da morajo stranke in izvoljeni 

predstavniki ljudstva služiti državi, ta pa svojim 

državljanom. Na tem je utemeljeno naše pričakova-
nje, da bo rezultat volitev trden in jasen dogovor, ki 

bo: 

onstran ozkih strankarskih, partikularnih ali 

celo le osebnih interesov in koristi; 

sledil politiki sodelovanja in verodostojnosti v 

dosedanjem ravnanju z dosežki naše družbe in 

države v minulih 30 letih ter našimi razvojnimi 
priložnostmi; 

ki bo močna in zavezujoča opora upravljavcem 

za boljše in samozavestno gospodarjenje s skupnim 
dobrim, spodbujanje ustvarjalnosti, ničelno toleran-

co do korupcije, krepitev vloge izobraževanja, kul-

ture in znanosti, za zdravje družbe in človeka ter 

socialno pravičnost in varnost; 

opora za naš pogum, samozavest in ponos, da o 

svojih nacionalnih interesih spregovorimo, jih 

obranimo in uveljavimo v Bruslju in drugih središ-
čih naših mednarodnih povezav ter kljub tveganju 

dvignemo svoj glas. 

Spoštovane in spoštovani! 

Na prihajajočih volitvah se bomo odločali za 

demokratično, svobodno in socialno Slovenijo, za 

Evropo in svet, ki naj predstavljajo civilizacijo 

miru, strpnosti, medsebojnega razumevanja in 

spoštovanja. 

Zato je pomemben prav vsak glas, tudi vaš! 

Dokument je na seji 16. marca 2022 sprejelo 

Predsedstvo ZZB NOB Slovenije.  

Marijan Križman,  

predsednik ZZB NOB Slovenije 

Obiskale so nas tovarišice in tovariši iz krajevne borčevske organizacije Zadobrava - Sneberje 

oz. Ljubljana Moste-Polje. Okrog 80 jih je bilo in prišli so kar z dvema avtobusoma, mi pa smo jim 

razkazali naše kraje in spomenike v Pobegih - Čežarjih in Marezigah in herojsko Gabrovico. 
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KOLEDAR PRIREDITEV 2022 

 

Mesec – 

datum 

Dan v 

tednu 
Kraj prireditve Namen prireditve BUS 

Poho

d 

JANUAR 

4.1. TO Hinje obletnica bitke DVD NE NE 

9.1. NE  Dražgoše 76. obletnica Dražgoške bitke DA DA 

30.1.  NE  Rižarna – Trst  Slovesnost v spomin na žrtve Rižarne NE NE 

21.1. PE Koper  prireditev v spomin na holokavst NE NE 

FEBRUAR 

*8.2.  TO Boršt  V spomin na bitko Komande mesta Koper  DA  DA  

19.2. SO  Črni vrh  Obletnica smrti Janka Premrla Vojka NE NE 

MAREC 

5.3. SO Podnanos  Pohod po Vojkovih poteh  DA  DA  

12.3.  SO Stara Sušica  Obletnica boja Istrskega odreda NE NE 

18.3. PE Strunjan  
Slovesnost v spomin na poboj otrok, 96. 

obletnica  
DA  NE 

20.3. NE Porezen  76. obletnica bitke in poboja 106 partizanov   DA DA 

APRIL 

2.4. SO Grahovo Proslava v spomin padlim partizanom DA NE 

9.4.  SO 
Ostrožno brdo 

– I. B.  

Proslava in pohod po poteh partizanske bol-

nice Zalesje  
DA DA 

16.4.  SO Sajevče  Tragedija Sočanovega bataljona  NE NE 

23.4.  SO  
Hrvatini – 

Ankaran  
Proslava in pohod po Beblerjevi poti  NE DA 

** 27.4.  SR Nanos  
Proslava v spomin na Nanoško bitko in dan 

OF  
DA NE 

27.4. SR 
Dane pri Diva-

či  

Kurirčkov pohod v spomin na partizanske 

kurirje 
NE DA 

*27 .4. SR  Sv. Anton 
Občinska proslava – Dan upora proti okupa-

torju 
DA DA 

30.4. ? SO Koper,  Proslava ob osvoboditvi Kopra     

MAJ 

8.5. NE Podljubelj Proslava v spomin žrtev taborišča DA NE 

14.5. SO 
Koper, Mare-

zige, Osp 

Praznik MOK – 101. obletnica prvih proti-

fašističnih uporov 
NE NE 
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14.5. SO 
Mala gora pri 

Ribnici 

TIGR – spominska slovesnost na prvi spo-

pad z okupatorjem 
DA NE 

15.5. NE Kozjane Proslava v spomin brkinske čete DA DA 

21.5. SO Socerb 
Slovesnost v počastitev ustanovitve medna-

rodnega bataljona Alme Vivoda,  
DA DA 

* 28.5. SO Gabrovica 
Slovesnost v spomin na obletnico požiga 

vasi 
DA DA 

JUNIJ 

04.6. SO Dolenja vas Spomin na nacistični teror NE NE 

05.6. NE Ocizla Pohod po TIGR-ovi poti NE DA 

18.6. SO Šmarje Proslava v spomin na požig vasi DA  NE 

26.6. NE Veliko polje Počastitev spomina na Brino – narodni heroj NE DA 

JULIJ 

*2.7. SO 
Srmin – Ber-

toki 

Srečanje ob dnevu borca v spomin na vse 

padle in umrle v času fašističnega in nacisti-

čnega terorja 

DA DA 

8. in 

10.7. 
PE,SO Pokljuka Pohod na Triglav in proslava na Pokljuki DA DA 

23.7. SO Artviže,Rodik Spominski dan na požig brkinskih vasi DA DA 

AVGUST  

26.8. PE Koper Koncert ob svetovnem Dnevu miru NE NE 

27.8. SO 
Ocinca – 

Sežana 

Občinski praznik – prihod prvih partizanov 

na Kras 
NE DA 

**28.8. SO Vojsko 
Obletnica prenosa ranjencev s Primorske na 

Dolenjsko 
DA DA 

28.8. NE 
Ozeljan, Graj-

ski park 

Slovesnost v spomin na obletnico 1. primor-

skega partizanskega bataljona »Simon Gre-

gorčič« 

NE NE 

SEPTEMBER 

2.9. PE Kranj 
Tradicionalno srečanje pri spomeniku 

Bazoviških žrtev  
NE NE 

10.9. SO   
Proslava ob 80. obletnici ustanovitve Mest-

nega odbora OF Koper 
NE NE 

4.9. NE Bazovica 
Slovesnost v spomin na bazoviške žrtve, 

leto 1930 
DA DA 

17.9. SO ? 
Obletnica priključitve Primorske k matični 

domovini 
DA NE 

** 18.9. NE Portorož Tradicionalno srečanje bivših internirank. NE NE 

30.9.  PE Dekani 
Slovesnost - spomin na žrtve požigalske 

ofenzive 
NE NE 
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OKTOBER 

1.10.  SO Škofije 
Slov. ob 80 oblet. aretacije O. Kovačiča - 

ustanovitelja OF na Primorskem 
DA DA 

1.10. SO Bertoki 
Slovesnost - spomin na žrtve požigalske 

ofenzive 
NE NE 

1.10. SO Sv. Anton 
Slovesnost - spomin na žrtve požigalske 

ofenzive 
NE NE 

2.10. NE Pobegi-Čežarji 
Slovesnost - spomin na žrtve požigalske 

ofenzive 
NE NE 

8.10. SO Dobrnič Obletnica ustanovitve AFŽ DA NE 

15.10. SO Portorož 
Slovesnost v spomin na padle partizanske 

pomorščake 
NE NE 

*16.10. NE Lopar 
Proslava ob obletnici ustanovitve partizan-

skega mornariškega odreda 
DA DA 

**22.10.  SO Dolenjska 
Žalne slovesnosti v spomin na padle s slov. 

Istre 
DA NE 

27.11. do 

1.11. 
ČR-TO 

MOK, zamejs-

tvo 

Žalne slovesnosti ob spominskih obeležjih 

NOB – ob dnevu spomina na mrtve 
NE NE 

NOVEMBER 

** 06.11. NE 
Hrvoji, Kučib-

reg 

Slovesnost v spomin na padle borce bataljo-

na A. Vivode 
DA DA 

12.11. SO Bertoki Pohod ob spominskih obeležjih NOB NE DA  

DECEMBER 

3.12. SO Škofije Proslava ob 77. obletnici volitev v NOO NE DA 

11.12. NE Opčine 
Slovesnost v spomin na žrtve 2. tržaškega 

procesa, leto 1941 
DA NE 

17.12. SO  
Gorenje Tre-

buše  
Obletnica ustanovitev IX korpusa DA NE 

 

LEGENDA: 

Označeno z  * - osrednje proslave občinskega značaja 

z ** - proslave meddržavnega, državnega oz. pokrajinskega značaja 

 

Obiščite naše spletno mesto WWW.zb-koper.si in poiščite našo stran na 

Facebooku. Našli boste veliko zanimivega branja, tudi več knjig in filmov. 

Pa še sami kaj napišite o svoji krajevni organizaciji. Bi radi sodelovali kot 

dopisniki, uredniški ali tehnični sodelavci?   

Pišite nam na e-naslov: 

zdruzenje.borcev.koper@gmail.com 


