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VABILO

NA POHOD PO POTEH BOJEV POMURSKE POLICIJE

v soboto 1. JUNIJA 2019 v Radencih

Program:

 Zbiranje od 8.00 do 8.30 ure pred stavbo Doma starejših občanov - Dosor, na
naslovu prisojna ulica 4/a v Radencih, kjer se bomo okrepčali z zajtrkom;

 Pričetek kondicijsko nezahtevnega pohoda bo ob 9.00 uri izpred stavbe Do-
sor-ja;

 Pohod poteka po naselju Radenci s krajšimi postanki (kraj kjer je bil v času
osamosvojitvene vojne zadet Gaube Alojz, mimo mostov proti reki Muri in te-
traedrov v spomin na osamosvojitveno vojno, do stavbe v kateri ima sedež
Občina Radenci); 

 Ob 10.30 uri bo v prostorih Občine Radenci nagovor župana in otvoritev raz-
stave muzeja slovenske policije »Vojna za samostojno Slovenijo 1991«;

 Ob 11.30 uri se pohodniki odpravijo do stavbe kjer je bil med osamosvojitveno
vojno stacioniran Oddelek milice Radenci;

 Ob 12.00 uri bo podelitev priznanj in odkritje spominskega obeležja na stavbi
bivšega Oddelka milice Radenci na naslovu Panonska ulica št. 2;

 Na obeh prireditvah bo v krajšem kulturnem programu sodelovala policijska
godba in učenci osnovne šole Radenci;

 Po končani slovesnosti otvoritve spominskega obeležja se pohodniki odpravijo
nazaj na izhodiščno mesto pohoda v stavbo Dosor-ja, kjer bo poskrbljeno za
hrano in pijačo;

Za parkiranje vozil je namenjen parkirni prostor ob železniški progi, desno od
avtobusne  postaje  in  nasproti  osnovne  šole.  Iz  parkirišča  vodi  pot  preko
železniških tirov proti stavbi Dosor-ja.
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Pohod  in  obe  prireditvi  sta  v  organizaciji  in  pripravi  pododbora  PP  Gornja
Radgona in predsednice Ljudmile Kovačič.

Pohod in obe slovesnosti bosta v vsakem vremenu.

Zaradi boljše organizacije vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na
e:mail: a.bracko  @policija.si   ali na tel:041 922 229 in 041 776 558 do ponedeljka
27. maja 2019.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

Veteranski pozdrav!
                                                          Predsednik PVD SEVER za Pomurje
                                                                               Drago Ribaš
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