
Ptuj • Spominska svečanost ob obletnici prvega strela

»Vsaka generacija mora spoštovati veterane"
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je s podporo MO Ptuj in Elektra Maribor, v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, območnim združenlem (OZislovenskih častnikov Ptuj, Združenjem borcev za vrednote NOB Ptuj, Društvom vojnih invalidov Ptuj In Društvom generala Maistra Ptuj, 24. maja na ploščadi Mvše vojašnice pripravilospominsko slovesnost ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja RS, ko je vojak streljal na delavca Elektra Borisa Frasa in ga zadel. Zgodilo se je 24, maja 1991

„Prvi strel na Borisa Frasa in
njegova sodelavca je potrdil, da
v samostojnost ne bomo odšli
po mirni poti. Še največjim
dvomljivcem je bilo jasno, da
smo bili takrat na pragu vojne,"
je povedal predsednik OZ ve-
teranov vojne za Slovenijo Ptuj
Vlado Žgeč. Naloga veteranov
vojne za Slovenijo in Policijske-
ga veteranskega društva Sever
je, da s takšnimi in podobni-
mi prireditvami spominjamo
na dogodke, ki so se odvijali v
letih 1990 in 1991, da ne zato-
nejo v pozabo, še bolj pa zato,
da si zaslug za zmago v vojni za
Slovenijo ne bi prilastili tisti, ki
v tem niso sodelovali, morda
jih še na svetu ni bilo. „Pogled
iz Cankarjevega doma je mor-
da segel do Ljubljanskega bar-
ja, do Ptuja zagotovo ne. Če bi,
bi bil ta dogodek, na katerega
spominjamo s to slovesnostjo,
pomembneje zapisan v sloven-
sko zgodovino in Borisa Frasa
tudi zakon o vojnih veteranih
ne bi zaobšel. Mi veterani tega
dogodka zagotovo ne bomo
pozabili," je bil jasen Žgeč.

Slavnostni govornik na spo-

minski svečanosti je bil Boris
Sovič, predsednik uprave Elek-
tra Maribor: »Boris Fras je 24.
maja leta 1991 pokazal izjemno
junaštvo, pokazal profesional-
nost in odločnost. Dobil je na-
logo, da kot sodelavec družbe
Elektro Maribor izvede tiste

ukrepe, ki jih je bilo treba izve-
sti. Žal je bil pri tem ranjen in
od takrat je vojni invalid. Prav
je, da se spomnimo njegovega
junaštva, njegove odločnosti,
branil je domovino. Ponosni
smo, da je predsednik RS Borut
Pahor Borisu Frasu podelil naj-
višje možno državno odlikova-
nje za njegovo izpričano juna-
štvo. Sodelavci Elektra Maribor
smo na to posebej ponosni," je
posebej poudaril Boris Sovič in
izpostavil, da smo lahko pono-
sni na marsikaj, kar smo naredi-
li v samostojni državi. To je tudi
dokaz, da smo se pravilno odlo-
čili. Slovenija je država, ki je lah-
ko velika po ustvarjalnosti.

..Sposobnost razumevanja
drugih, sposobnost razume-
vanja različnih pogledov, spo-
sobnost spoštovanja sočloveka

je po mojem ključna za priho-
dnost. Zahvaljujem se veteran-
ski organizaciji za pobudo o tej

slovesnosti. Ponosni ste lahke
da je gospod Fras vaš someščai
in tudi podjetje Elektro Mari
bor je ponosno, da je bil naš so
delavec, kot smo ponosni tud
na naše druge sodelavce, ki se
prav tako v zelo težkih razme
rah ali v času vojne ali v času
naravnih ujm pokazali odloče-
nost pomagati sočloveku s svo-
jim angažiranjem," je posebej
izpostavil Boris Sovič, ki je tudi
dejal, da je Boris Fras sodobni
heroj, kot so heroji tudi neka-
teri drugi. Vsaka generacija
mora spoštovati veterane, ki so
prispevali k državnosti države,
v kateri živi, in tudi vse tiste, ki
so se borili za domovino.

V kulturnem programu so
sodelovali člani DPD Svoboda
Ptuj, recitatorska skupina pod
vodstvom Branke Bezeljak in
Kvartet DPD Svoboda pod vod-
stvom Gregorja Lačna.
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S spominske slovesnosti ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja slovenije „ bivšj ptujskj vojašnici r oto MG
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TorekDržava: Slovenija

Doseg: 17.000

Stran: 4

Površina: 361 cm2 1 / 1


