
Veterani  PVD SEVER Maribor na izletu v Gotenici 

Veterani se radi spominjamo nekdanjih dogodkov,  kateri so povezani z našim življenjem in 

delom,  prej v milici,  po osamosvojitvenih procesih pa v policiji.  Izlet v  Gotenico si nismo 

izbrali po naključju,  spominjal nas je predvsem z raznimi usposabljanji  v  vadbenem centru  

policije,  kateri se nahaja prav tukaj,  v Gotenici.  Nastal je po odprtju zaprtega območja v 

letu 1990.  Nekdaj je bilo to zaprto območje s skritim bunkerjem nekdanjega vodstva 

Republike Slovenije,  kateri bi služil za nastanitev vodstva RS ob morebitnem atomskem 

napadu, v obdobju hladne svetovne vojne.  Samega bunkerja pa si večina udeležencev 

usposabljanj ni mogla ogledati. Med veterani je za ogled Gotenice in skrivnostnega bunkerja 

nastalo veliko zanimanje. Že po nekaj dnevih vabila veteranom za izlet  v Gotenico, smo 

napolnili avtobus  do zadnjega sedeža.  Klici za prijavo na izlet pa so se kar nadaljevali do  dne 

pred odhodom.  Žal smo jih morali odsloviti z obljubo,  da bomo zaradi velikega zanimanja ta 

izlet v Gotenico ponovili. 

Tako smo se 13. maja,  na nekdanji dan organov za notranje zadeve podali raziskovati  v 

Gotenico,  sedanji vadbeni center Policije.  Vremenarji nam niso obetali lepega vremena,  to 

pa ni skalilo naše dobre volje.  Toda bolj smo se bližali Gotenici,  bolj se je modrilo nebo in 

sijalo sonce.  Obetal se nam je lep izlet.  Tudi razpoloženje med veterani je bilo vedno boljše. 

Prvi postanek smo imeli pred Ribnico.  Za veselje prisotnih je poskrbel Alojz  Gostenčnik  z 

ženo Miro.  Pripravila sta pravo pohorsko malico z domačim kruhom,  pohorsko bunko, 

domačo salamo,  zaseko z mlado čebulo,  za posladek pa je Mira še spekla jabolčno pito.  Pa 

smo dobro malico malo zalili tudi z domačim  dobrim vinom iz pohorskega obrobja. 

Dobro razpoloženi smo prispeli v vadbeni center v lepo prenovljeno vas Gotenica z vsemi 

potrebnimi objekti za različna usposabljanja policistov.  Tukaj nas je tudi že čakal predstavnik 

iz MNZ, kateri nas je napotil v projekcijsko dvorano,  kjer nam je pripovedoval o zgodovini 

območja,  pomenu takrat štirideset  let zaprtega območja Gotenice in izgradnje tajnega 

bunkerja. Ogledali smo si tudi video projekcijo dogodkov v Gotenici od nastanka in funkcije 

bunkerja do danes. Omenil je,  da si je bunker ogledal tudi takratni predsednik Jugoslavije 

Josip Broz Tito.  V bunkerju je sedaj zaradi izjemno dobrih klimatskih pogojev filmski arhiv 

Republike Slovenije. 

Pod močnimi vtisi doživetja obiska tajnega bunkerja smo se odpravili na kosilo v prijetno 

vaško gostilno  Tušek v  Zgornjih Ložinah,  kjer smo si ob dobri hrani napolnili želodčke in si 

ogledali manjši živalski vrt .  Največ zanimanja smo pokazali za dva  kočevska rjava medveda, 

katera sta z zanimanjem oprezala za obiskovalci.  

Pot smo nadaljevali čez Kočevje mimo Jasnice v Ribnico. Tukaj nas je pričakala prijetna 

»jezikava« ribnčanka Karin Kočevar,  kostusinja  etnografskega  muzeja  v Ribnici.  V 

prijetnem ribniškem narečju nam je opisala pomen in zgodovinsko dejavnost muzeja.  Glavna  

vsebina muzeja je prikaz in pomen domače obrti suhe robe in lončarstva v ribniški dolini. 



Prisrčno nam je z raznimi anekdotami  prodajalcev suhe robe prikazala duhovitost in 

iznajdljivost ribničanov  ter nas  močno nasmejala.  V muzeju smo si ogledali tudi prikaz 

arheoloških sledi nastanka Ribnice.  V stolpu gradu pa je prikazana razstava eno največjih 

tragedij v evropski zgodovini   -  čarovniški procesi,  ki so se dogajali tudi na  slovenskih tleh, 

kakor  tudi v  Ribnici.  

 Veseli,  da živimo v današnjih časih in ne v obdobju čarovniških procesov,  smo se odpravili 

proti Mariboru.  V  Tepanju smo si privoščili manjši postanek,  Alojz pa je izkoristil priložnost 

in nam pričaral  ter postregel še s preostankom pohorske malice,  ki je ni in ni hotelo 

zmanjkati,  kot da se je nalezel tiste čarovniške dejavnosti v Ribnici. 

V prijetnem vzdušju smo se razšli z željo, da se na prihodnjem izletu spet vidimo.  

 

Zapisal  in fotografiral  Stanko Bezjak 

 


