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PREDSEDNICAM/PREDSEDNIKOM KO ZB V MARIBORU 
 
GEOPEDIJA – ELEKTRONSKA ZBIRKA SPOMENIKOV NOB 

 

ZZB NOB Slovenije je pristopila k zbiranju informacij o spominskih obeležjih 

NOB (spomeniki, plošče, obeležja) z namenom, da se uredi baza teh podatkov 

v elektronski obliki. V na namen je na portalu z imenom Geopedija zasnovan 

sloj oz. meni Partizanski spomeniki, kamor se vnašajo ustrezni podatki. 

Naše združenje ima v svojem arhivu zbrane podatke o spominskih obeležjih 

NOB na območju Maribor in širšem območju, ki ga pokrivajo naše primestne 

KO ZB. Zapis je urejen tudi v elektronski obliki, manjkajo pa fotografije 

spominskih obeležjih, ki so za vnos na portal Geopedija nujno potrebne. Zato 

se obračamo na vse KO ZB, da nam pomagajo pri zagotavljanju fotografij 

navedenih spominskih obeležij. Fotografije morajo biti posnete z digitalnim 

fotografskim aparatom ali pametnim telefonom, da se lahko prenesejo na 

računalnik. Lahko nam jih pošljete na naš elektronski naslov ali prinesete 

shranjene na ključku ali fotoaparatu, da jih bomo dodali v naš arhiv. Ko bomo 

imeli fotografije vseh spominskih obeležij NOB, o katerih že posedujemo 

podatke, jih bomo lahko vnesli na portal Partizanski spomeniki. Ta projekt bi 

želeli izvesti do meseca septembra, zato vas prosimo, da nam vaše fotografije 

posredujete do konca meseca junija 2017. V kolikor pa v vaši KO ZB 

nimate možnosti, da spominska obeležja NOB posnamete z digitalnim 

fotoaparatom, nam to sporočite, da bomo poskušali podatke pridobiti na 

drugačen način. 

Prilagamo seznam spominskih obeležij v vaši KO ZB, za katera 

potrebujemo ustrezne fotografije. Prosimo vas tudi, da nam sporočite ali je 

kateri od teh spominskih obeležij potreben prenove oz. popravila, čiščenja, da 

bomo podatke posredovali ustreznim službam na MOM. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

                                                                ZB NOB Maribor 

                                                    dr. Marjan Žnidarič, predsednik  
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KO ZB SELNICA OB DRAVI 
 
Seznam spominskih obeležij na območju vaše KO ZB po naši evidenci 
zajema naslednje: 

 

1. Spominska plošča na hiši, kjer sta Đaković in Hečimović preživela 

zadnjo noč življenja, Mariborska c. 45 

2. Spominska plošča padlima Đ. Đakoviću in N. Hečimoviću na Sv. Duhu 

na Ostrem vrhu, pokopališče 

3. Spomenik partizanom Lackovega odreda pri Domu LO na Sv. Duhu na 

Ostrem vrhu 

4. Spomenik Đakoviću in Hečimoviću pred cerkvijo na Sv. Duhu na 

Ostrem vrhu 

5. Spominska plošča padlim borcem in talcem na OŠ, Sv. Duh na Ostrem 

vrhu 

6. Spomenik 13 padlim borcem in talcem na OŠ, Sv. Duh na Ostrem vrhu 

7. Spomenik Đakoviću in Hečimoviću v Šelovi grapi, obmejni pas 

8. Spominska plošča v spomin na tajni prehod Đakovića in Hečimovića 

preko meje, Šelova grapa, obmejni pas 

9. Spomenik padlim borcem LO, Gradišče na Kozjaku, križišče pri odcepu 

za Kaplo 

10. Doprsni kip Alojza Šušmelja na OŠ Đaković-Hečimović 

11. Spominska plošča padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja na 

OŠ Đaković-Hečimović 

12. Spominska plošča posvečena uspeli akciji LO na upravnem poslopju 

HE Fala 

13. Spominska plošča v spomin na požgano šolo, Kozjak na Gradišču, 

podružnična OŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ZB NOB Maribor 

 

 

 

 

V Mariboru, maja 2017 


