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      ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MARIBOR 

Prešernova ul. 17, 2000 Maribor, tel. 02/25-12-274 

 nob.mb@amis.net;  http://www.zdruzenjeborcev-nobmb.si 

 

KOLEDAR PRIREDITEV V LETU 2019 

 

   JANUAR 

- 4.1.: Ruše, slavnostna akademija ob krajevnem prazniku 

- 5.1.: Osankarica, prireditev ob 76. obletnici padca legendarnega 

          Pohorskega bataljona, organiziran avtobusni prevoz 

- 6.1.: Sv. Primož na Pohorju, prireditev v spomin na 75. letnico  

          ustanovitve XI. SNOUB Miloša Zidanška 

- 8.1.: Slovenska Bistrica, slavnostna akademija ob občinskem prazniku 

- 13.1.: Dražgoše, spominska prireditev ob  77. obletnici dražgoške bitke 

- 27.1.: Ljubljana, dan spomina na žrtve holokavsta 

 

FEBRUAR 

- 8.2.: Sedlarjevo ob Sotli, začetek pohoda po poteh XIV. divizije od 

          Sedlarjevega do Gračnice 

- 9.2.: Stranice/Frankolovo, žalna slovesnost v spomin na 99 obešenih  

            talcev in enega ustreljenega talca leta 1945 

- 10.2.: Gračnica, prireditev ob 75. obletnici prihoda XIV. divizije na 

            Štajersko 

- 18.2.: Črnomelj, prireditev ob 75. obletnici 1. zasedanja SNOS 

 

MAREC 

- 6.3.: 8. marec - mednarodni dan žensk, gledališka predstava za članice 

- 7.3.: Maribor, okrogla miza z dr. Vero Klopčič, predsednico Društva  

          Dobrnič, v izvedbi PO Društva Dobrnič Maribor 

- 21.3.: Maribor, podelitev Glazerjevih nagrad  

- Maribor, Ura spomina 

- Maribor, predavanje iz zgodovine na temo  NOB 

 

APRIL      

- 9.4.: Ljubljana, slavnostni koncert ob 75. obletnici ustanovitve  

          Partizanskega pevskega zbora v CD 

- 25.4.: Maribor, državni praznik – dan upora proti okupatorju 27. april  

            in spominski dan MOM 29. april, slavnostna akademija in  

            slovesnost v Volkemerjevem prehodu v spomin na prvo uporniško 

            akcijo v Sloveniji 

- 28.4.:Trije kralji na Pohorju, Šarhov pohod in Festival miru,  

          organiziran avtobusni prevoz 

 

- Maribor, Ura spomina 

- Maribor, predavanje iz zgodovine na temo NOB 

- Maribor, MČ Nova vas, prireditev ob 27. aprilu 

- Maribor/Ledina: spomin na ubite talce v aprilu 1945 
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- Maribor, vojaško strokovno predavanje v organizaciji OZSČ Maribor 

 

  MAJ 

-  6.5.: Ljubljana, koncert »Zakaj sem partizan« v Gallusovi dvorani CD 

-  7.5.: Maribor, koncert partizanskih pesmi v Unionski dvorani 

     - 11.5.: Poljana/Prevalje, slovesnost ob 74. obletnici zadnjih bojev 2.   

              svetovne vojne  

- 18.5.: Maribor, spominski dan MO Maribor - 27. obletnica pekrskih 

            dogodkov, prireditev pri IC Pekre, vojašnica g. Maistra - dan odprtih  

            vrat in spremljajoče prireditve 

- Maribor, predavanje iz zgodovine na temo NOB 

- Kumrovec, Hrvaška, prireditev »Dan mladosti-dan radosti«  

- Topolšica,Velenje, proslava ob 74. obletnici podpisa o vdaji von Lehrove  

  armade  

- Ljubljana: Pohod po poteh spominov in tovarištva 

 

JUNIJ 

 – Maribor, dan izgnancev, spominska slovesnost pri spomeniku izgnancem 

        v  Melju 

- 9.6.: Ljubelj, spominska slovesnost ob dnevu internirancev in 

   obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj 

    - 16.6.: Fram, žalna slovesnost pri spomeniku talcem v Gaju  

- 20.6.: Maribor, državni praznik- dan državnosti, slovesnost          

- 29.6.: Maribor, javna tribuna in tovariško srečanje članov ZB NOB Maribor  

 -  Maribor, Ura spomina  

      - Bela Krajina, »Partizanske poti v Beli Krajini«, po poteh  

    zgodovinskih dogodkov iz NOB, organiziran avtobusni prevoz 

- Maribor, spominski pohod od RTV centra na Pohorje v organizaciji  

  PVD SEVER Maribor 

- Maribor, Memorial Roberta Hvalca – ribolov v organizaciji DVI Maribor 

- Gradišče: ogled partizanske bolnice TEVAKIN na Kozjaku 

   

JULIJ 

- 4.7.: Maribor, turnir v balinanju v organizaciji DVI Maribor 

- 6.7.: Menina planina/Mozirje, prireditev v spomin na boje XI. SNOUB 

               Miloša Zidanška, organiziran avtobusni prevoz 

- 12.7.:Maribor, spomin na padle člane okrožnega vodstva osvobodilnega  

           gibanja v Hrenovi ulici na Studencih 

    - 13.7.:Pokljuka, zaključna prireditev ob tradicionalnem pohodu na  

           Triglav 

- Lehen na Pohorju, spominska prireditev ob Urbančevi koči v spomin  

  na Prvo Pohorsko četo 

 

  AVGUST 

- 22.8.: Maribor, memorialni šahovski turnir v organizaciji OZVVS Maribor 

-  Ptuj, prireditev v spomin na ustanovitev Slovenjegoriške čete 

-  Sv. Primož na Pohorju/Vuzenica, dan domoljubja 
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 - Želin-Vojsko, Idrija-Cerkno, osrednja prireditev na Vojskem  

    ob 75. obletnici prenosa ranjencev na letališče Nadlesk leta 1944 

 - Ožbalt ob Dravi, spominska prireditev »Vranov let«  

   

 

SEPTEMBER 

-  4.9.: Maribor, spominski dan MO Maribor, svečanost    

– Portorož, tradicionalno srečanje nekdanjih internirank in zapornic;  

   organiziran avtobusni prevoz 

- 14.9.: Maribor, tradicionalno srečanje veteranskih in domoljubnih  

            organizacij Pekre 2018 

 - 14.9.: Klopni vrh, prireditev ob spominskem dnevu občine 

             Lovrenc/Pohorju  

 - 22.9.: Fram, skupna prireditev KO ZB Fram in KO ZB Slivnica-Hoče  

             v spomin na požgano Jugovo domačijo ob krajevnem prazniku KS  

             Fram in KS Slivnica  

 -24.9.: Fram/Planica, delegacija položi venec v spomin na požgano 

            Planico na spomenik Baronovim in pri domu LD Fram 

-  Maribor: predavanje iz zgodovine na temo NOB 

-  Fala: spomin na uspeli napad Lackovega odreda na elektrarno Fala 

-  Maribor/Mariborska koča, prireditev v spomin na osvoboditev SZ dela  

   Pohorja          

 

OKTOBER 

- 2.10.: Maribor, spominska slovesnost pri spomeniku talcem v Ulici 

            talcev v spomin na 143 ubitih talcev – 76. obletnica, pripravlja  

            Sekcija za ohranjanje spomina na talce 

- Maribor, predavanje iz zgodovine na temo NOB 

     -13.10.: Dobrnič, tradicionalna prireditev ob 76. obletnici 1. kongresa  

       Slovenske protifašistične ženske zveze; organiziran avtobusni prevoz 

- 17.10.: Maribor, praznik MO Maribor, slovesnost   

– 27.10.: Hoče, kurirska postojanka TV-13 na Perkovem vrhu, srečanje  

              članov ZB, lovcev, planincev s položitvijo venca 

- 30.10.: Maribor, državni praznik – dan reformacije, slovesnost  

- 25.10. – 30.10. – Maribor, komemoracije ob 1. novembru – dnevu 

                              spomina na mrtve    

- Miklavž/DP: tradicionalno srečanje s člani ZB Radeče v spomin na  

  ustreljene talce  

 

NOVEMBER 

    - 1.11.: Maribor, 1. november - dan spomina na mrtve, komemoracija na  

   pobreškem pokopališču 

     - 20.11.: Maribor, dan generala R. Maistra, spominski dan MO Maribor,  

                   slovesnost  

- Maribor, Ura spomina 

- Maribor, predavanje iz zgodovine na temo NOB 
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- Maribor, vojaško strokovno predavanje v organizaciji OZSČ Maribor 

- Lokve pri Črnomlju, spominska slovesnost pri spomeniku   

  Franca Rozmana-Staneta ob 75. obletnici njegove smrti 

       

DECEMBER 

- Celje/Stari pisker: 75. obletnica osvoboditve 130 zapornikov iz Starega  

  piskra 

- Maribor, podelitev priznanj zaslužnim članom ZB NOB Maribor  

 

 

O datumih izvedbe in morebitnih spremembah v programu bomo  

pravočasno obvestili KO ZB in spremembe objavili na spletni strani  

našega združenja. 

 

 

OBVESTILA 1 / 2019 

 

 

ČLANARINA V LETU 2019 

 

Članarina za člane Združenja borcev za vrednote NOB Maribor v letu 2019 

znaša 12€. Za člane, ki imajo minimalne dohodke, ki niso zaposleni ali nimajo 

dohodka znaša članarina 5€. 

 

Članarino pobirajo krajevne organizacije na domu ali na letnih skupščinah, 

člani pa jo lahko poravnate tudi na sedežu ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE 

NOB MARIBOR, PREŠERNOVA UL. 17, MARIBOR v času uradnih ur – ponedeljek, 

sreda, petek med 9. in 12. uro. 

 

Prosimo vse KO ZB, da vso članarino poberejo do 22. aprila 2019 in jo oddajo 

na sedež združenja. 

 

 

SKUPŠČINE /LETNI ZBORI ČLANSTVA 
 

Predlagamo vsem krajevnim organizacijam, da skličejo skupščine oz. zbore 

članstva svoje krajevne organizacije do 22. marca 2019, saj bo skupščina ZB 

NOB Maribor 26. marca 2019. 

 

ZB NOB Maribor 

 

V Mariboru, marca 2019 


