
UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA                               2. 
 I ANTIFAŠISTA LIBURNIJE 
Podružnica Matulji 
Matulji, 26. studenog 2015. 
 
 

Program Podružnice Matulji za 2016. godinu 
 

Aktivnosti Podružnice Matulji UABA Liburnije temeljit će se na odobrenim sredstvima 
za program i projekte Općine Matulji za 2016. godinu, te prihodima od članarine. 
 
Naše aktivnosti u 2016. godini kretat će se u pravcu: 
 

1. Daljnjeg povećanja javnosti rada Podružnice koje želimo postići: 
 

a). Održavanjem okruglih stolova, sjednicama i sastancima.  
 

Okrugli stol planiran je u 2016. godini na temu: „Stradanje ustanika u otporu 
motoriziranoj koloni 71. Njemačke pješadijske divizije 14.09.1943.“ na području 
Općine Matulja   i  95. godišnjica mitinga na Kaliću u Rukavcu 1921. godine. 
 
Sastanak s članovima Podružnice planiran je u cilju utvrđivanja interesa 
članstva za određenim vrstama predavanja, izleta, davanja sugestija, prijedloga i 
primjedbi  na sadržaj rada ustroj, kao i druga pitanja koja mogu doprinijeti  većoj 
javnosti i kvaliteti rada Podružnice.  
 

b). Informacijama o događajima iz aktivnosti podružnice na web stranicama 
Udruge uz daljnju dogradnju i dopunu sadržaja web stranica te ekipiranje i 
osposobljavanje  izvjestitelja za dostavu fotografija i događaja uredništvu web 
stranica. 

 
c). Učešćem članova naše Podružnice u kreiranju informativnog glasila - 
biltena. Članovi podružnice mogu inicirati određene teme, ili dostaviti određene 
materijale za koje cijene da bi bili interesantni za objavljivanje u biltenu. 

       

2. Pomlađivanje članova Podružnice.  
   U 2016. godini organizirati će se susret sa polaznicima „Ljetne škole mira“ u 
Savudriji s ciljem da se sagleda njihov interes za određenom formom organiziranja i 
sadržaja rada primjeren interesu mladih, a u okviru  UABA Liburnije.  
 
3. Obilježavanje značajnih datuma  vezanih za NOB. u 2016. godini 
 
   To su aktivnosti koje će kroz realizaciju programa i tijeku obilježavanja 
značajnih datuma vezanih za NOB uz podršku i suradnju Općine Matulji kao i 
pojedinih mjesnih odbora tražiti značajan angažman članstva. 
 
 
3.1.    Na području Općine Matulji planirano je :  

  Obilježavanje 72. godišnjice stradanja žitelja sela Lipe 30.04.2016.  



 Obilježavanje 72. godišnjice stradanja žitelja Žejana, Malih i VelIh Muna uz 
međunarodnu komemoraciju poginulom zapovjedniku brigade „Triestina“ 
05.05.2016. 

 Obilježavanje  oslobođenja Općine Matulji i PGŽ-a u Pasjaku 06.05.2016. 

 Obilježavanje Dana antifašističke borbe na području Općine Matulji  
22.06.2016. 

 Obilježavanje 75. godišnjice narodnog ustanka 1941. u Lisini  tijekom lipnja 
ili srpnja 2016. 

  Obilježavanje osnivanja jezgre prve partizanske čete u Grdom žlebu u 
Kućelima tijekom srpnja 2016. 

 Okrugli stol na temu „Stradanje ustanika u otporu motoriziranoj koloni 71. 
Njemačke pješadijske divizije 14.09.1943.“ na području Općine Matulja    
14.09.2016. godine. 

  Obilježavanje 95. godišnjice mitinga na Kaliću u Rukavcu (okrugli stol 
29.04.2016). 
 

3.2.  Na području drugih općina i gradova planirano je: 

 Na komemoraciji žrtvama fašističkog terora u mjestu Šaini 09. 01.2016. 
(delegacija UABA) 

 Na „Memorijalu 26. smrznutih partizana – memorijal  mira“  28.02.2016. 
(delegacija UABA) 

 Obljetnica obnavljanja brigade „Vladimir Gortan“ 01.04.2016   (svi 
zainteresirani) 

 Obilježavanje obljetnice iskrcavanja jedinica 9.dalmatinske divizije i 
Kvarnerskog odreda mornaričke pješadije u  Mošćeničku Dragu 25.04.2016. 
(svi zainteresirani) 

 Obilježavanje   Dana Podhumskih  žrtava   12.07.2016.  (delegacija UABA) 

 Komemoracija u Vodoteču kod Brinja i druženje antifašista iz Primorsko – 

goranske , Istarske,  Ličko –Senjske i Karlovačke  županije. 26.07. 2016.   

(delegacija UABA) 

 Obljetnica oslobođenja koncentracijskog logora „Kampor“-Rab.11.09.2016. 

delegacija UABA) 

 Spomen dan Pazinskih odluka o sjedinjenju Istre i otoka s maticom zemljom                           

 (delegacija UABA) 

 Komemoracija na spomen kosturnici Hreljin          07.10.2016. (delegacija 

UABA) 

 Međunarodna komemoracija  u Gonarsu –Italija   01.11.2016.  (delegacija 

UABA ) 

 Kućibreg – tradicionalno okupljanje boraca Hrvatske, Slovenije i Italije. 

04.11.2016. (delegacija UABA) 

 Međunarodni Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma (Program realizirati u 

suradnji s OŠ „Drago Gervais“ Brešca). 

Uz obilježavanje pojedinih događaja i obljetnica Iz NOB-e i Domovinskog rata  

tijekom  2016. godine planirano je polaganje 34 vijenca uz spomen obilježja na 

području Općine Matulji, na području drugih općina kao i za preminule članove 



Podružnice Matulji, a prema „Programu polaganja vijenaca na području općine 

Matulji i drugim potrebama za vijencima“. 

3.3.   Ostale planirane aktivnosti u kojima se očekuje angažiranje članova 
Podružnice  
 

 Obilježavanje Međunarodnog dana žena    08.03.2016. 

 Obilježavanje Dana državnosti                      25.06.2016. 

 Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja  05.08.2016. 

 Sportske igre antifašista PGŽ  u Matuljima srpanj 2016.  

 Dan sjećanja na mrtve   01.11.2016.  

  Obilazak bolesnih i iznemoglih članova Podružnice Matulji  prosinac 2016. 
 

4. Nastavak  suradnje i  uključivanje  OŠ „Drago Gervais“ – Brešca i OŠ „Dr. 
Andrija Mohorovičić“ – Matulji  na usklađenim projektima i programima u 2016. 
godini i to: 
 

 Projekt od Labinske republike do Pazinskih odluka travanj 2016. 

 Program posjete učenika osmih razreda Memorijalnom centru Lipa. (listopad 
2016.) 

 učešće u Memorijalu mira na Matić poljani s učenicima –povjesničarima iz OŠ 
„ Dr Andrija Mohorovičić“- Matulji i OŠ „Drago Gervais“ – Brešca. 16. svibanj 
2016. 

   Obilježavanje  Međunarodnog Dana borbe protiv fašizma i antisemitizma 
Program realizirati u suradnji s OŠ „Drago Gervais“ Brešca . 09.11.2016. 

 Učešće učenika iz OŠ „ Dr Andrija Mohorovičić“- Matulji i OŠ „Drago Gervais“ – 
Brešca u realizaciji okruglog stola na temu Miting na Kaliću u Rukavcu 1921 
godine.. (svibanj 2016. 

 
5. Daljnje praćenje stanja spomenika i spomen obilježja, uz predlaganje 

potrebnih sanacija u cilju zaštite spomeničke baštine. 

  O Spomeničkoj baštini na području Općine Matulji  (spomenici iz NOB-a i 

Domovinskog rata) vode brigu  članovi Podružnice Matulji  i Udruge veterana 

Domovinskog rata iz Matulja, građani, uz veliku podršku Čelnika i djelatnika Općine 

Matulji.  Neki od spomenika su sanirani, a jedan i obnovljen prošle godine, te je 

potrebno daljnje praćenje stanja spomenika i nastavak dosadašnje kvalitetne  i 

promptne podrške Općine. 

 Predsjedništvo Podružnice je odredilo radnu grupu koja će obići sve 

spomenike, Izraditi prijedlog potrebnih sanacija spomenika koje će 

predsjedništvo Podružnice  dostaviti Općini Matulji.  

 

Predsjednica 

  Olivija Sušanj 


