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Šola programiranja, 
izdelovanja aplikacij ...

FERI

T ridnevna poletna šola 
bo konec avgusta na 
Fakulteti za elektro-

tehniko, računalništvo in in-
formatiko Univerze v Mariboru. 
Udeležba je brezplačna, zainte-
resirani pa lahko izbirajo med 
tremi delavnicami - Internet 
stvari in mobilne aplikacije, 
Egaming, lag in QoS ter Linux v 
telekomunikacijah. "Brezplač-
no Poletno šolo telekomunika-

cij za srednješolce prirejamo 
prvič. Mlade želimo seznaniti z 
dinamičnim področjem teleko-
munikacij, saj podjetja doma in 
v tujini iščejo inženirje takšne-
ga profila," je povedal koordi-
nator poletne šole prof. Andrej 
Žgank.

Prijave so možne do 22. avgu-
sta oziroma do zapolnitve mest. 
Več informacij najdete na www.
ietk.feri.um.si. (pip) Foto: Sašo Bizjak

Srečanje borčevske 
organizacije

ZZB NOB MARIBOR

O b obletnici Zveze zdru-
ženj borcev za vredno-
te NOB Slovenije so 

tudi v Mariboru pripravili pri-
reditev in z njo počastili 70 let 
ustanovitve te slovenske borče-
vske organizacije. To je bilo sicer 
že šesto srečanje zapored, ki ga 
pripravijo prizadevni organiza-
torji Združenja borcev za vre-
dnote NOB Maribor, a letos je 
imelo, ob spominjanju na nekda-
nji državni praznik 4. julij - dan 
borca, poudarek na okrogli oble-
tnici ZZB NOB Slovenije.

Na sončno soboto, 30. junija, 
se je prireditve udeležilo 236 
članov in prijateljev borčevske 
organizacije. Mestna četrt Mag-
dalena jim je brezplačno odsto-
pila prireditveni prostor, sami so 
postavili šotor, pripravili so kul-
turni program in celotno prire-
ditev financirali iz prispevkov 
krajevnih organizacij in članov. 
Slavnostni govornik, zgodovi-
nar dr. Marjan Žnidarič, pred-
sednik mariborske borčevske 
organizacije, je v govoru pouda-
ril, da je ZZB NOB Slovenije ob 
ustanovitvi 4. julija 1948 štela 
več kot 120.000 članov, nakar 
je število še raslo. V nadaljeva-
nju orisal zgodovino združenja, 
ki se je leta 1990 preoblikovalo v 
samostojno nestrankarsko orga-
nizacijo borcev in udeležencev 
narodnoosvobodilnega boja Slo-
venije, nato pa so leta 1997 vanjo 
pripustili tudi tiste, ki niso bili 
udeleženci narodnoosvobodil-

Na srečanje je prišlo več kot 200 
članov in prijateljev borčevske 

organizacije.  
Foto: Arhiv ZZB NOB Maribor

nega boja, a podpirajo vrednote 
protifašizma in imajo pozitiven 
odnos do vrednot NOB.

V programu prireditve so 
dolgoletnim zaslužnim članom 

iz 23 krajevnih organizacij pode-
lili jubilejna priznanja ZZB NOB 
Slovenije. V kulturno-zabav-
nem delu programa so nastopile 
pevke ljudskih pesmi Spominči-

ce iz Društva upokojencev Lim-
buš-Pekre, zelo vedro pa je bilo, 
ko je Špela Pokeržnik iz harmo-
nike izvabila nam drage parti-
zanske in narodne melodije. "Ob 
dobri malici, pijači in prijetnem 
druženju smo se razšli v popol-
danskih urah," je dogajanje še 
povzel Jože Vrhnjak. (štr)


