
NA DAN VARNOSTI V POMURJU 
 
V ponedeljek, 13. maja so nas prebudili sončni žarki. Čeprav je na 
koledarju pisalo, da tega dne goduje Servacij, eden od ledenih mož, ki 
obeta bolj sveže, deževno in nestanovitno vreme, od te dolgoletne 
ljudske modrosti ni bilo prav nič. Nasprotno, »naredil« se je lep, sončen 
dan. Dan našega izleta smo izbrali tudi kot simbolni dan, saj so delavci 
organov za notranje zadeve od leta 1944 pa vse do leta 1990, svoj »dan 
varnosti«, praznovali prav na 13. maj.  
 
Članice in člani Kluba »Maksa Perca« Maribor smo se tega dne podali 
na izlet v Pomurje.  
 

 
 
Najprej smo se ustavili na Policijski postaji (PP) Gornja Radgona, kjer 
nas je sprejel pomočnik komandirja. Ob slikovni podpori nam je 
predstavil zgodovino policijske postaje ter pokazal delovne prostore 
zaposlenih.  
 
Ko smo se okrepčali s prvo jutranjo kavico in rogljički smo pot nadaljevali 
do podjetja Radenska. Spoznali smo podjetje z dolgoletno tradicijo. 
Prevzel nas je predstavitveni film ter opazovanje brbotanja mehurčkov iz 
številnih vrtin. Iz razglednega hodnika smo si ogledali proces proizvodnje 
polnjenja naravnih mineralnih voda in brezalkoholnih pijač. Odšli nismo 
niti brez degustacije Radenske in njenih brezalkoholnih pijač. 



 
 
Za tem smo se podali na levi breg reke Mure v Prekmurje, kjer nas je za 
petanjskim mostom pričakala neskončna prekmurska ravnica in občina 
Tišina. Ustavili smo se v gostilni Verban, kjer so nas postregli s svojo 
specialiteto »bujto repo« in pečenko.  
 
Po dobri malici nam je še kako prijal sprehod po Vrtu spomina in 
tovarištva na Petanjcih, skozi katerega nas je prijazno popeljal gospod 
Marjan Šiftar.  
 

 
 
Spominski park je zaščiten kulturni spomenik, ki sodi med najbogatejše 
nasade različnih dreves in je okrašen s številnimi skulpturami. Podarile in 
zasadile so jih znane osebnosti. Park je nastal kot simbolni spomin in 
opomin na grozote vojn.  
 



Naslednja naša destinacija je bila Klet Kapela. Ogledali smo si prvo 
okroglo vinsko klet v Sloveniji ter si privoščili degustacijo vin.  
 

 
 
Program ogleda kleti smo dopolnili še s pohodom po »Atilovi« poti na 
Kapelski vrh, do cerkve Svete Magdalene, kjer se nam je ponujal čudovit 
razgled. 
 
Na poti domov smo se v Kunovi ustavili v Pachamama centru, kjer nas je 
gostila lastnica hiše doma iz Peruja. Svojo hišo je zgradila iz naravnih 
materialov, slame in ilovice, ki je pokrita s trstiko. Izdeluje tudi ekološka 
mila in kreme. Okrog hiše je nasad bambusa in različnih eksotičnih 
rastlin in dišavnic.   
 

 
 
Naš izlet smo zaključili na Izletniški kmetiji Breznik, v občini Cerkvenjak. 
Po bogati večerji smo si pod vodstvom lastnika kmetije ogledali vinsko 
klet ter poskusili kar nekaj sort vina.  



 
 
Naš izlet sta na različnih točkah popestrila glasbenika Jože in Pavel, ki 
sta se sama poimenovala ansambel: Mimogrede. Ob zvokih njune 
glasbe so člani in članice tudi zaplesali in zapeli. 
 

 
 
Dan prijetnega druženja je kar prehitro minil. Obogateni z novimi 
spoznanji in izkušnjami smo se vrnili domov. Sprostili smo se in si 
napolnili svoje »baterije«, okusili številne dobrote ter spoznali nove kraje 
in ljudi. Doživeli smo veliko novega in prijetnega, zato smo se razšli polni 
lepih spominov. 
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