
»NAJ NE BO NIKOLI POZABLJENO!« 
 
S posebnimi občutki domoljubja so številni veterani, krajani Peker, 
Mariborčanke in Mariborčani ter posamezni gosti prihajali v Pekre. V 
sončnem sobotnem dopoldnevu, 17. 9. 2016 ob 11. uri so se zbrali na 
zgodovinskem kraju. Kraju, kjer so se pred 25. leti pričeli odvijati dogodki 
za slovensko samostojnost. Prišli so na 23. tradicionalno srečanje 
veteranov dveh generacij. Slovesnost so tudi letos pripravile veteranske 
organizacije in podpisnice Listine o sodelovanju Maribor.  
 

     
  
Organizatorji so prireditveni prostor Izobraževalnega centra Pekre lepo 
uredili. Postavili so mize in klopi z naslonjali, kar je omogočalo prijetno 
spremljanje kulturnega programa. Številni prapori in zastave so krasile 
prireditveni prostor. Začetek slovesnosti je naznanila Godba veteranov 
Štajerske.  
 

  
 
 
 
 
 



Pred zbrane je stopil veteran in odgovorni urednik Radia Maribor Stane 
Kocutar, ki je povezoval program. Predstavil je vlogo in pomen 
tradicionalnega srečanja ter izpostavil pomembnost domoljubja. Zbrane 
so ponovno prevzeli občutki ponosa in tovarištva. Čeprav marsikomu 
situacija, kakršna je danes v Sloveniji ni všeč, pa imamo vseeno svojo 
domovino radi. Radi, ker je naša in jo nosimo v srcu. 
 
Pozdravni nagovor je imel Tone Korošec, predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor. 
 
Učenke Osnovne šole borcev za severno mejo so ob plesni koreografiji 
zapele pesem Za Slovenijo živim. Solistka te šole pa je zapela pesem z 
naslovom Malo miru. Z vsebino pesmi je izrazila željo mladih, da bi v miru 
živel ves svet! 
 

    
 
Slavnostni govornik je bil predsednik Policijskega veteranskega društva 
Sever Maribor Darko Šorli. Orisal je zgodovinsko pot slovenskega 
naroda od prve svetovne vojne do vojne za Slovenijo v letu 1991. 
Kritično pa se je dotaknil trenutkov današnjega časa. Celotni njegov 
govor je v prilogi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Slovesnost so sklenile pevke ljudskih pesmi Marice iz Društva 
upokojencev Maribor Center, ki so zapele šest ljudskih pesmi. S svojim 
petjem in izborom pesmi so navdušile zbrane ter močno ogrele njihove 
dlani. 
 
Po zaključku uradnega dela slovesnosti so se veterani družili ob jedači in 
pijači. Srečanje je bilo posvečeno obujanju spominov iz preteklosti in 
načrtovanju prihodnosti. Na tem kraju so zbrani, kot že tolikokrat doslej, 
utrjevali ljubezen do svoje domovine. 
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