
DOMOLJUBNA - DRUŠTVENA AKTIVNOST DKZ PUONCI 
 
Z domoljubnim veseljem in ponosom širši javnosti, članstvu in spoštovanim simpatizerjem sporočamo 
dobro informacijo. Namreč na podlagi naše več letne vsestranske društveno – domoljubnih aktivnosti 
je bilo naše Domoljubno krajevno združenje Puconci deležno priznanja ZZB ZV NOB Slovenije. V času 
jubilejev slovenske zgodovine, srebrne plakete ZZB ZV NOB Slovenije. Glede na razmere je bila 
podeljena v omejenem obsegu v mesecu juliju, v času epidemije. Predlagatelj je bila borčevska 
organizacija iz prijateljski partizanskih Ruš. V obrazložitvi so napisani naslednji razlogi: 

- Za uspešno utrjevanja zgodovinske resnice, dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanja 
žrtev in ohranjanja kulturne dediščine NOB; 

- Za dolgoletno dobro sodelovanje z borčevsko orgnizacijo Ruše; 
- Za pomoč in sodelovanje pri kulturnih in spominskih prireditev, tako lokalno kot širše. 

 
Predlagatelju se iskreno zahvaljujemo za spoznanje našega več letnega delovanja in poslanstva ter 
iskrenega domoljubnega sodelovanja in z optimizmom zremo v uspešno naše sodelovanje v 
prihodnje. Na srečo je to naše sodelovanje je tudi naš prispevek k že dobremu sodelovanju naše 
Keme in Kemične tovarne Ruše. Žal so virusne razmere pogojevale formalno podelitev na ZZB ZV NOB 
v Ljubljani in po odpravi ukrepov predajo na slavnostni način. O tem prejemu, o tako visokem 
državnem odličju smo bili obveščeni pred kratkim,  po e. pošti. Obljubljeno nam je bilo, da, ko bodo 
razmere dovoljevale nam bo to podeljeno, bodisi na zboru članov ali spominskem srečanju. Naša 
aktivnost in domoljubno poslanstvo je pogojevala naša več letna vsestranska zanesenjaška aktivnost 
na področju plemenitih vrednot slovenske zgodovine, posebej vrednot NOB in spominskih krvavih 
dogodkov na Vaneči in širom po domovini, Osamosvojitvene vojne ter vojske generala R. Maistra. Žal 
se na našem območju podobne ugotovitve do DKZP, predvsem zaradi egoističnih in nevoščljivih 
posameznikov in različnih družb nočejo opaziti, marveč bolj na različne načine škodujejo. Ne pa, da bi 
sodelovali in priznali naše plemenito poslanstvo ohranjanja slovenske zgodovine in tudi našega 
območja.  Pobudnikom se iskreno zahvaljujemo za predlog in dodelitve velike spodbude za naše še 
uspešne delovanje ter poslanstvo. Da plemenite vrednote ne bodo pozabljene in se ohranjale 
naslednjim rodovom. To nam bo zagotovo dalo še večjo domoljubno voljo in pogum do ohranjanja 
plemeniti vrednot slovenske zgodovine, do svobode in miru ter razumevanja v domovini Sloveniji! 
 

 
Listina Srebrne plakete in sama plaketa, bo po podelitvi obogatila  našo vitrino,  

v vsebinskem smislu tudi bogato društveno dejavnost v naši Občini Puconci  
foto: Jože Časar 

 
Kljub oteženemu letošnjemu društvenemu delovanju smo v DKZ Puconci realiziramo del bogatega 
programa.  Med uspehe štejemo: lektoriranje, priprava in sprejem ter registracija novih Pravil, na UE 
in Ajpesu v M. Soboti. V le - teh je posebej opredeljena vloga  društva v javnem interesu v skladu z 
Zakonom o VV RS. Naša prošnja je še v reševanju na Ministrstvu za obrambo RS. Pridruževanja 
članstva se iz leta v leto povečuje in bo nas ob koncu leta že okrog 250. Tako bomo spadali med 



najštevilčnejša domoljubna društva v občini in tudi v pokrajini ob Muri. Na žalost pa številčnost 
članstva pri dosedanjem proračunskem financiranju ni kriterij za dodelitev višine sredstev. Vsekakor 
to ni pošteno in bilo potrebno temeljito pregledati kriterije, ki bi bili bolj pošteni do društvenega 
razdajanja in delovanja. V DKZP imamo srečo, da še vedno raste med ljudmi interes do domoljubnega 
poslanstva in druženja. V tem letu so se nam pridružili domoljubi iz vse države, Gorenjske, Primorske, 
Ljubljane in območja Pomurja, tudi iz tujine: iz Rusije, Avstrije in Indije. V mejah dani razmer smo 
sodelovali na pomembnih srečanji in spominskih srečanjih: praznovanje jubileja Prekmurja in 
otvoritve spomenika v M. Soboti in v Ljubljani, spominskem srečanju na Pohorju, na Apnici in Poljani, 
na prireditvah v Pomurju, pri pridobivanju statusa društva. Pri obiskih grobov in spominu na naše 
umrle člane organov in simpatizerjev ter vzornikov. Ves čas sedanjega obdbja domoljubno – 
dobrosrčna skrb, pomoč in obisk bolnih članov. Storjenega je bilo tudi precej dela na informativnem 
področju. Dobra in stalna povezava z našimi iskreno - domoljubnimi prijatelji,  posebej s katerimi 
imamo podpisane Listine prijateljstva smo se radi delegatsko s praporjem odzivali njihovim vabilom – 
aktivnostim. Še si prizadevamo za dopolnitev Zakona o VV za možnost pridobitve statusa veterana za 
naših občanov, pripadnike iz vrst civilne zaščite in drugih krajanov, ki so različno sodelovali pri oskrbi, 
varovanju idr. nalogah Zbirnega centra Puconci, za časa OV. Drugače pa naj velja dobra novica za 
veterane, da so se pravice nekatere pravice razširile in bile sprejete ter šle v veljavo.  
 

 
Spoštovanja vreden predlog in pobudo za uspešno domoljubno delovanje  

DKZ Puconci, za vzorno prijateljevanje z Rušami ter dober razlog za še  
uspešnejše domoljubno - zanesenjaško  poslanstvo 

Foto: Nina Kolar 
 

Velik del naših članov so udeleženci Osamosvojitvene vojne, največ od sodelujočih v Zbirnem centru 
Puconci, ki so uspešno opravili domovinsko – domoljubno dolžnost v štabih, v Komiteju za SLO in DS 
KS Puconci,  v vrstah: ONZ, TO in  v drugih organizacijah civilne družbe. Prijazno domoljubno vabimo 
še nekatere sodelujoče pri varovanju in oskrbi Centra ter druge udeležence v OV, da se nam 
pridružijo v članstvu in s tem pomagajo ohranjati ta naš domoljubni prispevek pri osamosvojitvi, 
domovine Slovenije. Da vsebine spominskih obeležij, ki sta nameščeni na zid OŠ Puconci trajno ostaja 
v spominu in opominu prihajajočim generacijam, o grozota vojn in vojnega nasilja. Da se vojne naj 
nikoli več ne ponovijo. Da tako bolj razumevajoče, ustvarjalno in še bolj srečno živimo v naši mladi 
državi, v domovini Sloveniji. Da se bolj spoštljivo domoljubno obnašamo, cenimo državne simbole. Da 
nam mora ljubezen do težko pridobljene domovine biti na večja, na višji stopnji domoljubnega 
spoštovanja in obnašanja, kljub sedanjim ne najboljšim razmeram. Tako kot to imajo druge države, s  
starejšo zgodovino spoštovanja in ljubezni do matere Domovine Slovenije. Pri tem pa tudi morajo 
narediti mnogo več naši učno – vzgojne ustanove in seveda starši!   Upanje in domoljubna zavest nam 
mora rasti, da bo nam srečnejša domoljubna prihodnost! 

 
Jože Časar, predsednik DKZ Puconci 


