
Trasa pohoda je dolga cca 4.3 km in program 
štafete je naslednji:   

 
Začetek pohoda: 9.30 uri pri spominskem 

obeležju OV na OŠ Puconcih, potek: skozi park, 
po pločniku mimo občine, postanek pred 

spominsko ploščo Titu in pri Talijanovi domačiji 
(partizanska javka pri Otroškem vrtcu), do 
železniškega prehoda, nato na sever mimo 

naselja Loke do nivojskega križišča na Vaneči,  
mimo pokopališča in Sečkovega brejga, 

postanek pri domačiji Ludvika in Šarike Vutek, 
kjer je bila zadnja postojanka partizanske 

skupine, nato do konca naselja, mimo domačije 
Milana in Metke Škaper v hrib do Doma borcev in 
mladine na Vaneči s postankom pred spominsko 
ploščo ter pridružitvi na prireditvenem prostoru 
sprejema mini Štafete mladosti. Pred tem se na 
prireditvenem prostoru izvajajo pesmi in glasba 

o mladosti in Titu. 
  

 
Del pohodnikov društvenega spom. pohoda 

 

Potek ŠM po naslednjem vrstnem redu:  
       - prihod pionirjev in mladincev na 
         prireditveni prostor, 
       - predaja štafetne palice Titu, 
       - častno odpiranje palice,   
       - pismo mladine in občanov  
         območja tovarišu Titu, 
       - pozdravni govor Tita, 

 - elektronska pošta Tita iz groba, 
- druženje in obujanje spominov. 

 

 
Dom borcev in mladine na Vaneči        foto: +Feri Lanjšček 

Eden iz spominskih simbolov pomurske NOB 
 

Pohod je namenjen v spomin na krvave 
dogodke na Vaneči v letu 1944, na našega 
častnega člana Staneta - Bojana Červiča in 
na njegova  tovariša - partizana na Vaneči v 

letu 1944, ko so se borili s sovražnikom. 
Soborca, Alojz Kosi in Dane Šumenjak sta v 

tej borbi izgubila svoje mlado življenje. A 
naš Bojan je bil zelo hudo ranjen in po 

krajšem zdravljenju v bolnišnici v M. Soboti 
bil poslan v koncentracijsko taborišče. 

Območje na Vaneči je omadeževano s krvjo 
mladih življenj in naših junakov. Bojan pa 
nam je bil vzornik še posebej pri našem 

zanesenjaškem aktivizmu in pri našem delu. 
Njegov lik in obeh sotovarišev bo za nas ter 

prihajajoče generacije ostal v trajnem in 
nepozabnem spominu. Bojan pa še posebej 
kot prijatelj, tovariš, velik in iskren domoljub 

ter spremljevalec našega aktivizma. 
 
 

Vsak pohodnik je odgovoren 
za lastno varnost!!! 

 
 

 

DOMOLJUBNO KRAJEVNO 
ZDRUŽENJE PUCONCI 

  Puconci 80, 9201 Puconci 
 

 
 

          

5. PODOD V SPOMIN NA 
ČASTNEGA ČLANA 

STANETA ČERVIČA – 
BOJANA IN MINI 

ŠTAFETO, 
v nedeljo 22. maja t.l.  

 

 
Spomin na našega častnega člana Bojan 

 

 



 

 
Štafetna palica je ročna umetnina Borisa Vrečiča 

našega člana iz Vaneče in izdelal jo je iz 
Vanečkega lesa, v njej se nosi pismo mladih in 

članov 

 
 

 
Naši pohodniki na tradicionalnem Šarhovem 

pohodu k Trem žebljem in pri prijatelji borčevski 
organizaciji Ruše 

 
 
 
 

 
Karči v vlogi Tita se zahvaljuje za izkazane 

želje in pozornost mladih in članov 

 

 
Utrinek sprejema lanske štafete mladosti 

 

 
 

 
Naša delegacija na komemoraciji v Kumrovcu z 
vodstvom prijateljske borčevske organizacije iz 

Zaboka s katerimi že več let imamo uspešno  
sodelovanje in na ta način se pridružujemo in 

bogatimo mednarodno sodelovanje naših 
prijateljskih občin: Puconci in mesta Zabok 

 
 

DKZ PUCONCI, 98201 Puconci 80 
 

MŠ: 4032837, DŠ. 95938575, 
  TRR pri DH: 000 00006516904  

spl.str: posrcumlad 
 
 
 

Avtor zloženke je Jože Časar, fotografij: 
Janez Cmor, Štefanija Kolar in Jože Časar 


