
MLADI PO SRCU NA STROKOVNI EKSKURZIJI 
 
V ponedeljek, 25. maja 2015, na dan mladosti, se je 47 članov Kluba 
»Maksa Perca« Maribor, mladih po srcu, podalo na strokovno ekskurzijo. 
Pot jih je najprej vodila v Vadbeni center Gotenica. Z enim postankom v 
Lukovici, kjer so se okrepčali z aperitivom ter krofom, so okoli 09:00 ure 
prispeli v vas Gotenica. V tamkajšnjem bifeju so popili kavico, nakar jih je 
sprejel vodja vadbenega centra. Uvodoma je predstavil policijsko delo na 
varovanem območju Gotenica. Povedal je, da je vadbeni center 
dislociran oddelek Policijske akademije in se nahaja sredi kočevskih 
gozdov. Ponuja idealne pogoje za tista usposabljanja policistov, ki so 
povezana z delom na prostem, npr.  izvajanje vaj v streljanju, urjenje 
praktičnih postopkov, urjenja vodnikov službenih psov, pripadnikov 
Specialne enote, pripadnikov Posebne policijske enote. 
                                    

 
                                  

Predstavnik Urada za logistiko Ministrstva za notranje zadeve je zbranim 
najprej pokazal film o Gotenici oziroma podzemnem objektu. Tako so 
lahko spoznali razsežnost, namembnost in opremljenost tega objekta. Po 
ogledu filma so se podali do podzemnega objekta, ki je visokega 
tehničnega in kulturnega pomena za Slovenijo. Obiskovalcem je 
predstavil obdobje in potek gradnje ter tehnično opremljenost objekta. V 
tem podzemnem objektu se sedaj hrani dokumentarno gradivo R 
Slovenije ter arhiv slovenske kinoteke. Ob koncu ogleda je poudaril, da 
moramo vsi skrbeti zato, da se ohrani zgodovinski, kulturni in simbolni 
pomen goteniškega podzemnega objekta. Vse, kar so obiskovalci videli 
pa naj nosijo le v svojem srcu in spominu. Izjemnega pomena namreč je, 
da podzemni objekt nikoli ni bil uporabljen v namene za katere je bil 
zgrajen in tako naj ostane tudi v prihodnje, saj si vsi želimo varnosti in 
miru.  



 
 

V Gotenici so si udeleženci ekskurzije privoščili še kosilo in pristen 
štajerski špricer, ki so si ga pripeljali s seboj.  
 

 
 

Zatem so se popeljali skozi Kočevsko Reko, ki se nahaja ob vznožju 
goteniškega Snežnika in je bila do leta 1990 zaprto območje občine 
Kočevje. 
 

Nadaljnja pot jih je vodila proti Policijski akademiji (PA) v Tacnu. Na tej 
lokaciji jih je prijazno sprejel direktor Policijske akademije Danijel Žibret. 
 

    



Predstavil jim je organizacijo in vsebino dela PA ter jih popeljal po 
čudoviti okolici oziroma parkih PA. V nadaljevanju so si ogledali Muzej 
slovenske policije. Muzej je eden prvih kriminalističnih muzejev v Evropi. 
Prvih 70 let svojega obstoja je bil odprt samo za strokovno javnost, 
zatem pa je bil nekaj let celo zaprt. Njegova vsebina je danes zelo 
okrnjena. Vodja muzeja Darinka Kolar Osvald jih je popeljala po muzeju 
ter jim predstavila posamezne primere, s področja kriminalitete. Posebej 
je predstavljeno tudi obdobje osamosvojitvene vojne v Sloveniji. 
 
Posebno čast je udeležencem strokovne ekskurzije izkazal generalni 
direktor policije Marjan Fank, ki se jim je pridružil v Tacnu. 
 

 
 

Ob dobri kapljici, kavici ter krofih in rogljičkih, so izletniki zadovoljni in 
dobro razpoloženi zapustili območje Policijske akademije v Tacnu ter se 
podali proti Štajerski. Že zaradi tradicije so se morali ustaviti še na 
Trojanah, kjer so si nakupili krofe. 
 
Čeprav nekoliko pozneje kot je bilo zapisano v vabilu, so se udeleženci 
strokovne ekskurzije v Maribor vrnili z lepimi spomini videnega in 
prijetnega druženja. Naj lepi spomini ostanejo – vsaj do naslednjega 
snidenja oziroma skupnega izleta!  
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