
Policijsko veteransko društvo Sever Maribor - odbor Slovenska Bistrica je pripravilo razstavo 

Vojna za samostojno Slovenijo 1991. 

 

 

Predsednik slovensko bistriškega odbora Policijskega veteranskega društva Sever - Maribor, 

Alojz Gostenčnik je skupaj z ravnateljico druge osnovne šole Slovenska Bistrica gospo Sonjo 

Arbeiter, pripravil razstavo »Vojna za samostojno Slovenijo 91«. Razstava naj bi bila kot 

domovinska vzgoja za mlade. Svečana otvoritev razstave je bila v torek, 6. marca v prostorih 

omenjene osnovne šole. Na otvoritvi je bilo prisotnih veliko predstavnikov veteranskih 

organizacij, župan in podžupan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in Stanislav  

Mlakar, učiteljev, članov društev in ostalih krajanov. 

Pričetek svečane otvoritve je bil z zapeto himno, ki jo je ob spremljavi zapela učenka druge 

osnovne šole. Vse prisotne je nagovoril odgovorni urednik radia Maribor Stane Kucutar in 

predal besedo ravnateljici Sonji Arbeiter. Ta je povedala, da je ponosna, da je v njihovih 

prostorih ta razstava, saj bo veliko pripomogla k spoznavanju domovine učencem, ki jih 

takrat, ko se je to odvijalo, še ni bilo. Obljubila je tudi, da bo pozvala vse sosednje šole in 

ostale k ogledu razstave. Zahvalila se je tudi Alojzu Gostenčniku, ki je bil pobudnik razstave. 

V kratkem govoru župana dr. Ivana Žagarja, ki je nanizal pomen teh dogodkov in spomina na 

njih in vmesnim programom učencev šole in pihalnega kvinteta policijskega orkestra, je bila 

predana beseda kostundinji mag. Biserki Debeljak. Ta je v svoji izčrpni predstavitvi od leta 

1989 do leta 1991, v katerem so se dogajali ti dogodki, povzela vso dogajanje. Tudi 

predsednik odbora Policijskega veteranske društva Sever Maribor - Slovenska Bistrica je 

imel kratek govor, v katerem se je zahvalil vsem za pomoč in obisk.  

Učenci so na koncu predali tudi simbolično darilo Alojzu Gostenčniku, Stanetu Kocutarju  in 

mag. Biserki Debeljak za zamisel in pripravo razstave. 

Gosti in vsi ostali so si po končani slovesnosti skupaj ogledali razstavo. 
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Alojz Gostenčnik in Sonja Arbeiter 
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