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PROGRAM SPOMINSKIH DOGODKOV 
IN POHODOV V JUNIJU IN JULIJU 2019 

 
Člani Združenja 91 se bomo letos v poletnem času udeležili treh spominskih 
pohodov v počastitev padlih in umrlih v osamosvojitveni vojni. Dogodke 
organiziramo veteranske organizacije. Letos smo se odločili za pohod od Radencev 
do Gornje Radgone v organizaciji ZVVS Gornja Radgona, od Rigonc do Prilip v 
organizaciji ZVVS Brežice in od Rovt do Cesarskega vrha v organizaciji Združenja 
za vrednote slovenske osamosvojitve in Združenja 91. 
  
 
30. JUNIJ 2019 
8. POHOD PO POTEH BREŽIŠKIH TERITORIALCEV OD RIGONC DO PRILIP 
 

Zbor članov Združenja 91 bo v nedeljo, dne 30. junija ob 8. uri pri spominskem obeležju v 
spomin prve žrtve vojaških spopadov v obrambi Slovenije leta 1991 – pripadnika TO, Jerneja 
Molana, doma iz Bukoška.  
Pohod poteka od Rigonc, skozi vasi Loče in Mihalovec do Mosteca, kjer se bomo z brodom  
prepeljali čez Savo do Term Čatež. Po počitku nas bo pot vodila do bližnjih Prilip, vasi, kjer je 
potekal prvi spopad TO z JLA. Hoje je nekaj manj kot 12 km po ravnem. Po koncu pohoda je 
organiziran prevoz do izhodiščne točke pohoda.  
 

 3. JULIJA 2019 
18. SPOMINSKI POHOD OB MEJI OD RADENCEV DO GORNJE RADGONE 
 

Že 18. po vrsti spominski pohod v počastitev 3. julija, dneva ko je Gornjo Radgono zapustil 
zadnji tank JLA organizira ZVVS Gornja Radgona. Zbor članov Združenja 91 bo v 
spominskem parku v Radencih ob 16:30 uri. Pred začetkom svečanosti in pohoda bomo člani 
združenja položili cvetje k spominskemu obeležju Alojza Gaubeja, ki je umrl kot civilna žrtev 
osamosvojitvene vojne. Po začetni slovesnosti je na vrsti pohod po nasipu reke Mure do 
Gornje Radgone, kjer je zaključek pohoda z večerjo. Hoje po makadamski poti je 9,5 km. Po 
koncu je organiziran prevoz z avtobusom do izhodiščne točke pohoda. 
 

13. JULIJA 2019 
POHOD S SPOMINSKO SLOVESNOSTJO NA CESARSKEM VRHU PRI LOGATCU 
 

V organizaciji Združenja VSO in Združenja 91 se bomo 13. julija udeležili pohoda in 
spominske slovesnosti v počastitev v prometni nesreči leta 1991 umrlih teritorialcev 
Miroslava Moljka in Antona Žaklja. 
Spominski pohod bo potekal iz treh smeri; Vrhnike v dolžini 5,5 km, Logatca v dolžini 8,5 km 
in Rovt v dolžini 12 km. 
Ob 10. uri bo pri spominskem obeležju na Cesarskem vrhu svečanost z mašo in kulturnim 
programom ter hrana iz kotla. Po koncu dogodka bodo organizirani prevozi do izhodišč 
pohodov. 
 
Prijave na pohod se zbirajo na kontaktih Združenja 91do 7 dni pred dogodkom zaradi 
zagotovitve prevozov in oblikovanja prevoznih skupnosti. 

http://www.zdruzenje91.eu/
mailto:zdruzenje91@guest.arnes.si

