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Ponedeljek

Ob 10.00
Slovenska ulica

ulična razstava

OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 
IN VOJNA ZA SAMOSTOJNO 
SLOVENIJO 1991 V POMURJU
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, Pokra-
jinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Po-
murje in Koordinacija območnih združenj slovenskih 
častnikov so pripravili fotografsko ulično razstavo o 
dogodkih v pripravah na osamosvojitev Republike Slo-
venije, s poudarkom na pripravah na obrambno – var-
nostnem področju in dogodke iz vojne za Slovenijo na 
območju Pomurja. 

Torek

Ob 9.00

pohod

POHOD UČENCEV IN DIJAKOV 
OB SPOMINSKIH OBELEŽJIH 
V MURSKI SOBOTI
V pohodno traso so vključena  spominska obeležja, ki se 
nanašajo na različna obdobja prekmurske zgodovine in 
nastajanje slovenske državnosti, s poudarkom na obele-
ževanju 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije.

1. Sedež tedanjega Območnega štaba TO, Tomšičeva 
15 (spominska plošča) 

2. Policijska uprava in Policijska postaja Murska Sobo-
ta, Ulica arhitekta Novaka (spominski plošči) 

3. Trg zmage, vsa tri obeležja slovenske narodne 
emancipacije: obeležje osamosvojitvene vojne,  spo-
menik zmage, spomenik 100. obletnice združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

4. Mestni park, spomenik padlim učiteljem, spomenik 
prekmurskim književnikom in spominska plošča 
v soboškem gradu v spomin Evgena Kardoša in 
Štefana Cvetka  

5. Vojašnica Murska Sobota, Kopališka ulica 4,  
spominsko-zgodovinska točka z obeležjem padlim 
zavezniškim letalcem 1944 in prenovljenim obelež-
jem osamosvojitvene vojne.

Torek

Ob 11.30
Kopališka ulica

odkritje obeležja 

ODKRITJE SPOMINSKO 
ZGODOVINSKE TOČKE NA 
KOPALIŠKI ULICI 
Prekmurje in mesto Murska Sobota kot njegovo središče 
imata v slovenski osamosvojitvi in vojni za samostojno 

Slovenijo leta 1991 posebno mesto. Takrat so se v mes-
tu nahajali in delovali Uprava za notranje zadeve s po-
stajo milice in dislociranimi postajami mejne milice, 
75. območni štab Teritorialne obrambe ter 65. obmejni 
bataljon JLA z osmimi stražnicami proti Madžarski in 
petimi proti Avstriji. Vojašnica je povezana z najbolj 
dramatičnimi dogajanji med vojno za samostojno Slove-
nijo od 26. junija do 7. julija 1991, zato je ob njej občina ob 
30. obletnici samostojnosti Slovenije uredila spominski 
park, obnovila spomenik sestreljenim zavezniškim pilo-
tom v II. svetovni vojni in postavila spomenik branite-
ljem slovenske samostojnosti.

Ker je to tudi zaključna točka pohoda učencev in dijakov 
ob spominskih obeležjih, bodo program ob odkritju spo-
menika pripravili učenci in dijaki šol, ki se bodo udele-
žili pohoda.

Torek

Ob 19.00
Pokrajinska in 

študijska
knjižnica

predstavitev knjig o osamosvojitvi

»TAJNA SKLADIŠČA TO 1990-
1991 V POMURJU« in »OROŽJA 
NISMO ODDALI«
Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Ustanova dr. Šif-
tarjeva fundacija prirejata predstavitev,  na kateri bos-
ta sodelovala avtor knjige Vlado Žgeč in avtor prispev-
ka iz Pomurja Ljubo Dražnik. Dogodek bo moderiral 
Marjan Šiftar, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva 
fundacija.

razstava 

OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 
1991 - izbor gradiva o ključnih 
dogodkih in osebnostih
Razstava, ki jo pripravlja  Pokrajinska in študijska knji-
žnica  Murska Sobota bo razdeljena v tri sklope: priprave 
na osamosvojitev, desetdnevna vojna za Slovenijo s pou-
darkom na vojni v Prekmurju in oblikovanje nove drža-
ve. Razstava bo na ogled do 30. 6. 2021.

Sreda

Ob 20.30
Slovenska ulica

koncert

OPERNA NOČ, Simfonični 
orkester, zbor in solisti SNG 
Maribor
Operna noč je že več kot pol desetletja tradicionalni 
koncert Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor, na katerem pod taktirko umetniške-
ga direktorja Simona Krečiča nastopajo priznani solisti 
mariborske operne hiše in operni zbor.

Program koncerta sestavljajo najlepše melodije iz zak-
ladnice operne umetnosti.

Imenitni glasbeni dogodek bomo tokrat prvič gostili 
v prenovljeni Slovenski ulici.

Četrtek

Ob 20.30
Slovenska ulica

koncert

30 LET SLOVENSKE POPEVKE, 
Big band Krško in solistke Nuša 
Derenda, Jadranka Juras in 
Tadeja Molan, dirigent Aleš Suša
Po več kot dvajsetih letih neprekinjenega delovanja pod 
vodstvom dirigenta Aleša Suše, sicer tudi dolgoletnega 
saksofonista Big banda RTV Slovenija, se Big band Kr-
ško danes uvršča v vrh slovenskih glasbenih ustvarjal-
cev. Glasbeniki orkestra prihajajo iz vseh posavskih pi-
halnih orkestrov. 

koncert                                        Ob 22.00 

KOALA VOICE
Četverec iz Zasavja, ki ustvarja vesel, brezskrben disco 
punk, prepojen z nalezljivimi rifi  in melodijami, je že 
nekaj časa aktiven v klubih ter festivalih po Sloveniji in 
Evropi.

Petek

Od 9.00 do 16.00
Trg zmage 

(pred banko in pošto)

razstava

PRIKAZ MATERIALNO-
TEHNIČNIH SREDSTEV Sloven-
ske vojske in Slovenske policije 
Na območju pred banko in pošto na Trgu zmage si bo 
mogoče ogledati opremo ter reševalno tehniko gasilcev, 
Slovenske policije in Slovenske vojske. 

Petek

Ob 18.00
Slovenska ulica

regijska slovesnost 

DAN DRŽAVNOSTI – 30 let 
samostojne države
slavnostni govornik: župan Mestne občine Murska 
Sobota dr. Aleksander Jevšek

nastopila bo: Prekmurska godba Bakovci

gosta: Murska Percussion Ensemble in vokalistka 
Tjaša Cigut

Po slovesnosti sledi druženje ob upoštevanju epidemio-
loških ukrepov.


