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VSEM KO ZB V MARIBORU 
 

OBVESTILA – DOGODKI V JUNIJU IN JULIJU 
 

1. IZLET PO POTEH ZGODOVINSKIH DOGODKOV NOB 

Nadaljujemo s spoznavanjem zgodovinskih krajev in dogodkov iz časa NOB po 
Sloveniji. V ČETRTEK, 7. JUNIJA 2018 se bomo odpravili v Posavje in na Koz-

jansko. Obiskali bomo grad Rajhenburg in muzej slovenskih izgnancev v Bre-
stanici, se odpravili na partizansko Sromlje, si ogledali repnico na Bizeljskem, 
se okrepčali v gostilni Kocjan v Stari vasi-Bizeljsko. 

Cena izleta je 21 € in vključuje: avtobusni prevoz, ogled in vodenje v muzeju, 
malica (bograč), ogled in degustacijo v repnici. 

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v avtobusu oz. najkasneje do po-
nedeljka, 4. junija 2018 na sedežu ZB NOB Maribor, Prešernova ul. 17. 
Odhod avtobusa ob 7. uri izpred Vinaga, prihod v zgodnjih večernih urah. 

 
2. PREDAVANJE NA TEMO NOB 

Drugo predavanje iz niza predavanj, ki smo ga poimenovali »Svoboda ni poceni« 

bo v TOREK, 5. JUNIJA 2018 OB 17. URI v prostorih MČ Nova vas, Rad-
vanjska c. 65. Predaval bo predsednik ZB NOB Maribor dr. Marjan Žnidarič, ki 

bo v svojem predavanju z naslovom »Zavezniki in NOB v 4. operativni coni« 
predstavil, kako so zavezniki spoznavali slovenski osvobodilni boj, predvsem na 
Štajerskem in Koroškem ter ga tudi sooblikovali. 

 
3. DAN IZGNANCEV 

V PETEK, 8. JUNIJA 2018 ob 17. uri bo tradicionalna prireditev ob dnevu 

izgnancev pri spomeniku v Melju s kulturnim programom in položitvijo venca. 
 

4. TOVARIŠKO SREČANJE ČLANOV ZB NOB MARIBOR 
Letos bomo pripravili že 6. tradicionalno srečanje članov in prijateljev ZB NOB 
Maribor. Srečanje bo v SOBOTO, 30. JUNIJA 2018 OB 11. URI na prostoru 

KUD-a Angel Besednjak, Ul. heroja Zidanška 13. Da smo lahko naše srečanje 
pripeljali že v šesto leto, ste v veliki meri pripomogle krajevne organizacije, ki 

ste za izvedbo prispevale določena sredstva. Na vas se obračamo s prošnjo, da 
sodelujete tudi letos in po svojih možnostih namenite del sredstev za izvedbo 
tovariškega srečanja. Prosimo, da nas o svoji odločitvi obvestite, lahko na elek-

tronski naslov ali po pošti. 
Vabila za srečanje bomo pripravili za vse člane in vas obvestili, kdaj jih lahko 
prevzamete ter razdelite med članstvo. 
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5. 70. LET ZZB NOB SLOVENIJE 

V NEDELJO, 1. JULIJA 2018 bo ob 11. uri vseslovenska prireditev ob 70. 
obletnici ZZB NOB Slovenije s kulturnim in zabavnim programom. Vabimo vas, 
da pozovete članstvo, da se prireditve udeleži v čim večjem številu. Naše zdru-

ženje bo organiziralo avtobusni prevoz na prireditev, podrobne informacije vam 
bomo poslali v mesecu juniju. 

 
6. PRIREDITEV NA MENINI 

Letos se nameravamo udeležiti prireditve na Menini planini, ki jo vsako leto v 

spomin na uspešni preboj partizanskih brigad iz sovražnega obroča v letu 1945 
organizira Združenje borcev za vrednote Zg. Savinjske doline. Prireditev bo v 
soboto, 7.  JULIJA 2018 ob 11. uri pri planinskem domu na Menini planini. 

Obvestite članstvo, podrobne informacije vam bomo poslali. 
 

7. POHOD NA TRIGLAV IN PRIREDITEV NA POKLJUKI 
Letošnji pohod na Triglav bo že 33. po vrsti in bo potekal 13. in 14. julija 2018. 
V kolikor imate v KO ZB člane, ki bi se želeli udeležiti pohoda, jih obvestite, da 

se oglasijo na sedežu ZB NOB Maribor, da opravijo prijavo. Stroški vključujejo 
stroške organizacije 17€ in stroške prenočitve (različni glede na kraj prenoči-
tve). Rok za prijavo je 20.6.2018. 

Naše združenje letos ne bo organiziralo avtobusnega prevoza na zaključno pri-
reditev na Pokljuki. 

 
Pozivamo vse predsednice/predsednike KO ZB, da o navedenih prireditvah ob-
vestijo članstvo in zagotovijo čim večjo udeležbo. 

 
Lep pozdrav, 

 
 

ZB NOB Maribor 

dr. Marjan Žnidarič, predsednik l.r. 


