
Združenje borcev za vrednote 

NOB Maribor 

 

V bronast spomenik NOB na Trgu svobode, delo 

akademskega kiparja Slavka Tihca, so vgravirani razglasi o 

streljanjih in portreti narodnih herojev. 

Združenje borcev za vrednote NOB Maribor je 

samostojna domoljubna nepridobitna organizacija, v 

katero se prostovoljno združujejo borci, drugi 

udeleženci narodnoosvobodilnega boja in 

protifašističnega boja ter osebe, ki imajo pozitiven 

odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941 -

1945. Ministrstvo za obrambo je združenju podelilo 

status društva, ki deluje v javnem interesu. Združenje 

je povezano v Zvezo združenj borcev za vrednote 

NOB Slovenije s sedežem v Ljubljani. 



NAMENI IN CILJI DELOVANJA 

ZDRUŽENJA 

- Skrbi za ohranjanje resnice o 

narodnoosvobodilnem boju, za 

obeleževanje pomembnih obletnic 

narodnoosvobodilnega boja, 

vzdrževanje grobišč padlih in 

umrlih borcev NOB; 

- spodbuja in podpira tematiko 

narodnoosvobodilnega boja, kije 

povezana z zgodovinopisjem, 

muzejstvom, spomeniško- 

varstveno dejavnostjo in 

umetniško ustvarjalnostjo; 

- ohranja tovariške vezi med borci 

in tistimi, ki spoštujejo vrednote 

NOB; 

- spodbuja in razvija razne oblike 

prostovoljne družbene pomoči, 

skrbi za samopomoč ostarelih, 

bolnih in onemoglih članov; 

- nudi pomoč članom združenja pri 

uveljavljanju njihovih pravic na 

podlagi zakonskih predpisov;  

- organizira tovariška srečanja, 

športno rekreacijske ter druge 

prireditve ob pomembnih 

obletnicah zgodovinskih 

dogodkov, ob praznikih in 

spominskih dnevih. 



POVEZOVANJA/SODELOVANJA 

Leta 2000 smo tri veteranske organizacije 

Maribora - Združenje borcev in udeležencev 

NOB Maribor, Območno združenje veteranov 

vojne za Slovenijo in Policijsko veteransko 

društvo SEVER Maribor - podpisale Listino o 

medsebojnem sodelovanju, ki so seji leta 2007 

pridružili še Društvo generala Rudolfa 

Maistra Maribor, Območno združenje 

slovenskih častnikov Maribor in Društvo 

vojnih invalidov Maribor. V njej je zapisano: 

«Družita nas domoljubje in zavest, da smo se 

vsak v svojem času in danih razmerah 

bojevali za Slovenijo in zmagali. S tem smo 

opravili svojo dolžnost do domovine in 

slovenskega naroda. Zavedamo se, da brez 

Maistrove vojaške akcije leta 1918 in brez OF 

leta 1941 ne bi bilo upora petdeset let 

pozneje, leta 1991, zmage v osamosvojitveni 

vojni. Te letnice so živo povezane, vsaka od 

njih ima svojo zgodovino in svoje nosilce, vse 

pa označujejo narodov pogum.« 

 



PRIDRUŽITE SE NAM 

Od leta 1997 se nam pridružujejo somišljeniki, 

ki niso bili udeleženci NOB, s čimer je Zveza 

borcev za vrednote NOB postala domoljubna 

organizacija. Posebej nas veseli, daje med nami 

vedno več mladih. 

Člani ZB ne smemo dopustiti, da bi vrednote 

NOB izginile, zato v svoje vrste vključujemo 

mlajše generacije in tako ohranjamo 

domoljubje, tovarištvo, enakopravnost, 

pravičnost, solidarnost, strpnost, humanost, 

poštenost in socialno pravičnost. Če želite 

postati naš član, se lahko vključite v krajevnih 

organizacijah, ki delujejo na terenu, na sedežu 

našega združenja, ter na naši spletni strani. 

Izpolnite pristopno izjavo in jo pošljete na sedež 

združenja. 

 

Spomenik v Volkmerjevem prehodu v Mariboru 

je posvečen prvi uporniški akciji v Sloveniji, ki  

j e  bila že 29. aprila 1941 v Mariboru. 



MLADINSKA KOMISIJA 

Mladinska komisija ZB za vrednote NOB MB je bila 

ustanovljena ob 70. obletnici konca 2. svetovne vojne 
z namenom prenosa vrednot NOB od še aktivnih 
borcev proti antifašizmu na nas mlajše, ki smo bili 
rojeni v mirnejših časih. Le medgeneracijska sloga je 
rešitev za obstoj našega naroda. 
V borčevsko organizacijo mladi prinašamo odločnost 

in energijo ter obljubo, da bomo spoštovali izročilo 
ljudi, ki so ohranili slovenski jezik na zemljevidu 
svetovnih jezikov, dosežek, vreden vsega spoštovanja. 
Vendar pri odločitvi za sodelovanje z ZB za vrednote 
NOB MB ne gre samo za priznanje obstoja jezika, 
temveč tudi za prizadevanje za obrambo resnice o 

zgodovini države, ki jo danes mnogi zavestno 
spreminjajo in prikrajajo svojim političnim potrebam 
in zamenjujejo vloge žrtev in rabljev v najtežjih 
zgodovinskih trenutkih slovenskega naroda. Za to se je 
treba, žal, spet boriti! 
Mladi se zavedamo reka, da, kdor ne spoštuje 

preteklosti svojih prednikov, si ne zasluži svoje 

prihodnosti. Zato si bomo v okviru naših srečanj 

prizadevali za ohranjanje in širjenje zgodovinskih 

resnic o boju slovenskega naroda proti številnim tujim 

in domačim okupatorjem. Prenašali bomo to znanje na 

naše naslednike. Čeprav časi za nas mlade v današnji 

državi niso perspektivni, zaradi česar mnogi mladi v 

iskanju preživetja ali boljšega življenja zapustijo 

domovino, menimo, da se lahko in moramo za resnico 

boriti tisti, ki ostajamo. Ne vsak zase, ampak združeni, 

zato velja vstopiti v organizacijo, ki že vrsto let skrbi 

za medgeneracijsko sožitje v boju proti vsem, ki s 

spreminjanjem in omalovaževanjem zgodovine 

strežejo svojim ali celo tujim interesom. Zatorej, 

mladi: vabljeni v Mladinsko komisijo ZB za vrednote 

NOB MB: le skupaj s preizkušenimi in iskrenimi 

branilci resnice si lahko prizadevamo ohraniti 

suverenost Slovenije, saj le tako boj naših očetov in 

dedov ne bo zaman! 

Branko Kralj 



 

 

O, če ljudi bi ne bilo pri nas, 

ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, 

tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz. 

Tako pa še živimo,  

čeprav nas je milijon samo, 

zdahnili bi, da ne trpimo  

z uporno dvignjeno glavo. 

 

Karel Destovnik Kajuh 
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