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VSEM KO ZB V MARIBORU
1. PRIREDITEV VRANOV LET
Društvo za ohranjanje spomina na reševanje zavezniških vojakov v času NOB
»Vranov let« pripravlja
v NEDELJO, 1. SEPTEMBRA 2019 OB 11. URI v objektu nekdanjega taborišča
britanskih in sovjetskih vojnih ujetnikov v Melju spominsko prireditev ob 75.
obletnici osvoboditve britanskih vojnih ujetnikov, ki so jih z delovišča ob
železniški progi v Ožbaltu ob Dravi rešili borci Šercerjeve brigade. Ob pomoči
ostalih partizanskih enot po Sloveniji so rešeni vojni ujetniki srečno prispeli v
zavezniško bazo v Bariju. Kulturni program bodo oblikovali MPZ Slava Klavora
Maribor, ŽPZ Glasbene matice in Špela Žerjal.
Dogodek bodo obeležili tudi v Lovrencu na Pohorju, kjer bo prireditev
v SOBOTO, 31. AVGUSTA 2019 OB 11. URI pri spominskem obeležju ob železniški
progi v Ožbaltu ob Dravi. V sklopu prireditve pripravljajo tudi spominski pohod
po poti zavezništva, ki se bo začel ob 8. uri pri gasilskem domu v Lovrencu na
Pohorju. V primeru slabega vremena pa bo spominska slovesnost potekala na
prireditvenem prostoru v Lovrencu na Pohorju.
2. SREČANJE VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ
Veteranske in domoljubne organizacije, ki sodelujejo v Koordinaciji veteranskih
organizacij in podpisnic Listine o sodelovanja Maribora organizirajo
tradicionalno srečanje vseh svojih članov. Letošnje srečanje bo drugačno kot
dosedanja, pripravili bomo slovesno prireditev s kulturnim programom v
Kadetnici – koncert policijskega orkestra. Slavnostni govornik bo predsednik
Domovinskega društva g. Maistra Maribor Aleš Arih.
Prireditev bo
v PETEK, 13. SEPTEMBRA 2019 OB 19. URI v Kadetnici, Vojašnica g. Maistra,
Engelsova ul. 15, Maribor.
Po prireditvi bo sledilo tovariško druženje.
Povabite članstvo, da se prireditve udeleži v čim večjem številu!
3. PORTOROŽ – TRADICIONALNO SREČANJE INTERNIRANK
Tradicionalna prireditev - srečanje internirank, političnih zapornic in ukradenih
otrok, njihovih svojcev in prijateljev v Portorožu bo letos obeležila že 58.

obletnico. Več dnevno srečanje se bo zaključilo z osrednjo prireditvijo s
kulturnim programom v nedeljo, 22. septembra ob 11. uri.
Naše združenje organizira prevoz na osrednjo prireditev
v NEDELJO, 22. SEPTEMBRA 2019.
Cena prevoza je 18 €/osebo. Odhod avtobusa ob 6.30 – AP v Mlinski ulici. Čas
po prireditvi je namenjen individualnemu ogledu Portoroža, povratek v Maribor
v popoldanskih urah, prihod okoli 20. ure.
Prijavite se lahko v KO ZB ali na sedežu ZB NOB Maribor. Prijave zbiramo do
zasedbe prostih mest v avtobusu oz. najkasneje do ponedeljka 16. septembra
2019.
Vabljeni!
Lep pozdrav,
ZB NOB Maribor
dr. Marjan Žnidarič, predsednik l.r.
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