
 

POHOD IN SPOMINSKO SREČANJE DKZ PUCONCI 

Prvo nedeljo v juniju je bilo spet naše Združenje organizator spominskega dejanja,  pohoda v 

spomin na Staneta – Bojana Červiča, spominskega srečanja na njega, na borčevski in 

osamosvojitveni praznik. Pohod je spadal v program občinskih pohodov in so ga pohodniki 

kljub vročemu vremenu in obujanju spominov gibanja partizanske skupine 1944 leta uspešno 

sprehodili. Ob tem smo na zid naše Osnovne šole ponovno namestili spominsko ploščo v 

spomin in zahvalo našim občanom, ki so skupaj z OZN za časa Osamosvojitvene vojne 

varovali in skrbeli udeležence Zbirnega centra. Odkritje sta ob prisotnosti nekaterih 

udeležencev, pohodnikov in prijateljev iz Bodoncev, Ruš in Zaboka odkrila Ciril MAGDIČ, bivši 

predsednik PVD Sever in predsednik DKZP. Iz nagovora izhaja, da je to spominsko obeležje v 

spomin in opomin na težke trenutke naše zgodovine, ki se naj nikoli ne ponovijo. 

Pri Domu borcev in mladine je tudi bila krajša spominska slovesnost, kjer je delegacija 

Združenja k spominski plošči spomina na krvave trenutke NOB  položila venec in prižgalo 

svečo spomina. Na Športnem centru Vaneča pa je bila bogata vsebinska spominska 

slovesnost s praporji prijateljskih združenj. Po pozdravnem nagovoru je bil slavnostnih 

govornik Drago RIBAŠ, sedanji predsednik PVD Sever za Pomurje. V svojem vsebinsko 

bogatem izvajanju je orisal vso našo zgodovinsko pot in junaška dejanja borcev v NOB in vseh 

udeležencev Osamosvojitvene vojne. Da se jih s hvaležnostjo spominjamo vseh različnih 

težkih trenutkov zgodovine. Še posebej takšnih in tisti hrabrih ljudi, ki so dali življenja za mir 

in svobodo.  Zato Slovenija danes potrebuje delovna mesta, mir in samospoštovanje, 

ekonomsko svobodo, ne delitve v po barvah. Zgodovina bi nas morala učiti in jo je potrebno 

pustiti zgodovinarjem. Domoljubje ali ljubezen do domovine pomeni  združevanje vseh 

Slovencev in državljanov Republike Slovenije, ne pa ločevanje. Danes nam je potrebna 

enotnost, potrebujemo državo, ki ne bo predraga, vendar pa bo vseeno poskrbela za 

osnovne pogoje življenja in dela. Vsebinsko bogat govor je zaključil z besedami: » Zato srečno 

tovarišice in tovariši, srečno tebi Slovenija«! 

V bogatem domoljubnem kulturnem programu so nastopili: naša člana, nadarjena mlada 

pevka Klaudija Vrečič in Štefan  Sečko, recitatorka Beznec Nina in kvartet Rušljani iz Ruš.  

Aktivnim članom in prijateljem je Združenje podelilo priznanja za uspešno sodelovanje. Med 

njimi Cirilu Magdiču, prejšnjemu predsedniku Društva Sever za vzorno in uspešno 

sodelovanje, najstarejšemu članu in članu Prekmurske brigade Štefanu Zelku, poverjeniku 

Marjanu Čuku in zelo prizadevnemu mlademu članu Tomažu KNAUSU. Po tem pa je bilo 

tovariško srečanje z okusnimi dobrotami, ki so jih pripravile prizadevne članice in člani  

Združenja ob glasbi Klaudije in Pišteka v pozno nedeljsko popoldan ter obljubo za naslednje 

srečanje v 2015 letu..  

 



 

Po odkritju spominskega obeležja je predsednik DKZP  predal prijatelju Cirilu priznanje in 

knjigo Staneta – Bojana Červiča z naslovom NOG v Prekmurju 1944 leta 

 

Stanko Sever, vodja pohodnikov z pohodniki ob odkritju spominskega obeležja v spomin in 

zahvalo našim občanom in delavcem ONZ, sodelujočim v Osamosvojitveni vojni, na steno 

Zelene dvorane OŠ Puconci 



 

Prijatelji iz Ruš in z Zaboka so prisluhnili naši zgodovini in obljubili,  
da še pridejo med nas 
 

 
K spominskemu obeležju pri  Domu borcev in mladine je delegacija DKZP položila  
Venec in prižgala svečo spomina 

 

 


