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V torek, 25. 10. 2022 je PVD Sever-Gorenjska v sklopu izvajanja zgodovinske dejavnosti in
ohranjanja domoljubnih vrednot, organiziralo ter izvedlo enodnevno strokovno ekskurzijo v
Pomurje, vključujoč tudi udeležbo na slovesnosti ob dnevu suverenosti in 31. obletnici odhoda
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ki je potekala na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.
Ekskurzije se je udeležilo 30 članic in članov društva ter simpatizerjev društva, ki so ob
dogovorjenih urah vstopali na avtobus na petih postajališčih od Jesenic do Kranja. Vsem
zbranim je dobrodošlico ter kratek oris načrta ekskurzije izrekel predsednik društva, Ivan
Hočevar.
Po krajšem postanku za prigrizek in kavico na AC počivališču v Tepanjah, smo pot nadaljevali
do Gornje Radgone, kje so nas pred radgonskim muzejem pričakali veteranski kolegi predsednik PVDS za Pomurje, g. Drago Ribaš ter predsednica pododbora Policijske postaje
Gornja Radgona, ga. Ljudmila Kovačič ter nam še z ostalimi člani društva v poročni dvorani
radgonskega muzeja »Špital« z besedo in sliko ter kasneje še s terenskim ogledom dela mesta
predstavili dogodke osamosvojitvene vojne 1991 v Pomurju. Z zanimanjem smo prisluhnili tudi
knjigi »Pomurje je gorelo modro«, v kateri so skrbno zbrana pričevanja in dokumentacija o
dokumentih pred, med in takoj po vojni za osamosvojitev Republike Slovenije leta 1991. S
krajšim sprehodom po mestu smo dosegli lokacijo blokadnega mesta ob prodiranju enot JLA
proti Gornji Radgoni ter postali ob spominskem obeležju »tetraedru« ob mostu čez Muro na
mejnem prehodu z Avstrijo, kje je v bližini padla tudi prva slovenska civilna žrtev. Med
fotografiranjem goreče kolone vozil JLA, ki so prodirala proti radgonskemu mejnemu prehodu,
je bil ustreljen Janez Svetina, doma z Bleda.
V stavbi, ki je skozi stoletja ohranila svoje prvotno ime – »Špital«, domuje radgonski muzej v
upravljanju Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, po katerem nas je prijazno
vodila Katja Bajec. Skozi bogato večpomensko stalno muzejsko zbirko »Radgonski mostovi«,
dopolnjeno z multimedijskimi predstavitvami in odprtim depojem, smo odkrivali geološke
značilnosti, arheološke zanimivosti, etnološko in umetniško dediščino mesta ob Muri.
Omenjena stalna zbirka predstavlja mostove od najstarejših obdobij pa vse do danes. Pri tem
ne gre zgolj za most kot gradbeni objekt, ki povezuje rečna bregova, ampak za mnogo širši
simbolični pomen. To so mostovi rodbinske in politične zgodovine zaledja cvetočega
srednjeveškega mesta na otoku reke Mure; mostovi med mestnim in primestnim
prebivalstvom, mostovi med lastniki vinogradov in viničarji, ne nazadnje pa tudi mostovi med
dvema etničnima in jezikovnima skupinama, ki od časov poselitve živita v tem prostoru.
Po ogledu muzeja smo pot nadaljevali do bližnje restavracije, picerije in pivovarne »Kostanj«
ter si ob izboru izvrstnih domačih jedi ter razgledih na čudovito vinorodno okolje privoščili
pravo kulinarično razvajanje. Prijetno druženje s sproščenim klepetom smo zaključili s
podelitvijo spominskih medalj ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije
članom PVDSG, ki so se udeležili ekskurzije. Gospe Ljudmili Kovačič pa smo se s knjižnimi deli
avtorjev, članov našega društva, zahvalili za vso izkazano gostoljubje ter PVD Sever za Pomurje

prijazno povabili na Gorenjsko, kjer bi se jim prav radi oddolžili za ves njihov trud, namenjen
zapolnitvi strokovnega dela programa naše ekskurzije.
Sledila je še kratka vožnja do dvorane Pomurskega sejma d. o. o. v Gornji Radgoni, kjer smo
se udeležili osrednje slovesnosti ob Dnevu suverenosti in 31. obletnici odhoda zadnjega vojaka
JLA iz Slovenije, ki je potekala pod sloganom »Veterani smo za suverenost in proti kršenju
suverenosti drugih«. Slovesnost sta organizirali Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza
policijskih veteranskih društev Sever, v kulturnem programu pa so nastopili dijaki Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, pevski zbor Evridike in Policijski orkester pod taktirko Tomaža
Kmetiča. Slovesnosti so se udeležili tudi predsednik RS Borut Pahor, ministrica za notranje
zadeve mag. Tatjana Bobnar, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjan
Lindav, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Franc Koračin in prvi
predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan. Slavnostni govornik, minister za obrambo
RS Marjan Šarec, je v svojem nagovoru izpostavil, da je bila za osamosvojitev Slovenije
zaslužna celotna politika in celotno slovensko ljudstvo. Ključen je bil narod. Zbrane na proslavi
je pozdravil tudi župan Občine Gornja Radgona, g. Stanislav Rojko.
Po slovesnosti smo se zaradi dolge vožnje, ki je bila še pred nami, le kratek čas lahko zadržali
na prijetnem druženju z veteranskimi kolegi ter se v pozno večernih urah vrnili na Gorenjsko.
Tudi tokrat je bila varna in udobna vožnja zaupana izbranemu prevozniku Arriva iz Kranja,
vozniku Mersadu Muratoviću pa smo se zahvalili s knjižnim darilom »Vojni ujetniki na
Gorenjskem«.
Ob tvornem sodelovanju članov društva PVDS Gorenjska in ob pomoči PVDS za Pomurje nam
je uspelo organizirati ter izvesti strokovno ekskurzijo, ki nas je obogatila z novimi doživetji,
potrebnimi za ohranjanje domoljubnih vrednot. Visoko vrednost pa ima samo druženje članov
društva, saj so strokovne ekskurzije tiste, kjer je udeležba poleg pridružitve na občnem zboru
društva, največja. Tudi to nas bo v bodoče zavezovalo k organizaciji tovrstnih enkratnih in
neponovljivih druženj, ki slehernemu udeležencu predstavlja še posebno dodano vrednost
njegove vključitve v društvo.
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