
TRADICIONALNO SREČANJE VETERANOV NA 
GOMILI PRI KOGU 
 

V spomin na dogodke v času vojne za Slovenijo leta 1991 so na Gomili 
pri Kogu 15. julija 2012 pripravili srečanje veteranov vojne za Slovenijo. 
Častni gost na dogodku in slavnostni govornik je bil predsednik države 
dr. Danilo Türk. Iz Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever 
Maribor se je srečanja udeležilo 9 članov (iz odbora Ormož).   

Na Kogu (občina Ormož) so se v času osamosvojitvene vojne odvijali 
dogodki, ki spadajo med najtežje in najpomembnejše za ta čas. Od 27. 
junija do 3. julija 1991 je bil ta del območja Policijske uprave Maribor še 
posebej močno izpostavljen vojaškemu pritisku in neposrednim napadom 
jugoslovanske vojske. S strani te vojske je prišlo do obstreljevanja 
civilnih ciljev, domačij in gospodarskih poslopij. Pri tem so se posebej 
izkazali pripadniki teritorialne obrambe, pripadniki takratne milice, 
današnji člani PVD Sever ter še posebej gasilci teh krajev in goloroki 
krajani. 

Udeleženci slovesnosti so se na Gomili najprej poklonili žrtvam vojne za 
Slovenijo, zatem pa se je program slovesnosti nadaljeval v šotoru.  
Obiskovalci so si lahko pred in po prireditvi ogledali tudi razstavo orožja 
in fotografij iz časa vojne za Slovenijo. Posebno vzdušje pa so ustvarili 
praporščaki, ki so predstavljali svoje domoljubne in veteranske 
organizacije.  

 
Dr.  Danilo Türk in Miran Fišer med praporščaki. 



Na slovesnosti so se spomnili težkih trenutkov in odločilnih dejanj 
osamosvojiteljev. Zahvalili so se vsem tistim (tudi policistom in policijskim 
enotam), ki so v času osamosvojitvene vojne za našo neodvisnost 
tvegali največ, tudi svoja življenja. Ugotovili so, da slovenskemu narodu 
nikoli v zgodovini ni bilo nič poklonjeno. Vse, kar imamo, smo ustvarili s 
svojim delom ali pa smo si priborili.  

 
Policista  s predsednikom države. 

Slovesnost ni minila niti brez podelitev priznanj zaslužnim veteranom, 
spremljal pa jo je bogat kulturni program (pevski zbori, recitatorji, 
folklorna skupina). 

Po prijetnem druženju so zbrani obljubili, da bodo še naprej gojiti 
domoljubje in spomin na našo osamosvojitveno vojno ter to tradicijo 
prenašali tudi na mlajše generacije. 

 
Praporščaki na slovesnosti. 
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