O zgodovinskem dogodku je spregovoril podpredsednik ZB za vrednote NOB Maribor
Jože Vrhnjak. Slovesnosti se je udeležil tudi Župan Občine Rače Fram Branko Ledinek
in Podžupanja Občine Hoče- Slivnica Andreja Kavaš. Zelo smo bili veseli prisotnosti
Štefanije Uranjek, ki je bila priča tragičnemu dogodku na njeni domačiji.
Slovesnost so s pohodom počastili tudi člani Občinske organizacije Zveze častnikov
Hoče-Slivnica ter planinci Planinskega društva Fram. Kratka slovesnost se je zaključila
s položitvijo venca in prižigom sveč pri spomeniku žrtvam in spominski plošči na
Jugovi-domačiji.
Slovesnost pa je hkrati tudi vsakoletni aktivni prispevek k praznovanju krajevnih
praznikov KS Fram in KS Slivnica.
V spomin na dogodke 24. 9. 1944, ko je plamenela Planica in ko sta tega dne izgubila
življenje Uranjek Franc in njegova žena Alojzija, po domače Baronova, je v okrnjenem
krogu pri njuni domačiji potekala kratka spominska slovesnost. Slovesnosti so se
udeležili predstavniki naše organizacije, predstavnika LD Fram, domačina Planice,
predsednik KS Fram Anton Trlep ter predsednik KO ZB za vrednote NOB Hoče –
Slivnica Boris Demšič. Spomine na te dogodke je obudil član izvršilnega odbora
organizacije Zdravko Grafenauer. Ob tej priliki sta bila položena venca in prižgane
sveče pri obeležjih pri lovskem domu in Baronovi domačiji.
Vsako leto je pri spominskem obeležju pri kurirski postaji TV – 13S, pri Perkovem Križu
organiziran tradicionalni zbor treh lovskih družin - Frama, Hoč in Šmartnega na
Pohorju. 25. 10. 2020 smo se s predsedniki treh lovskih družin s položitvijo venca in
prižigom svečk poklonili spominu na tem kraju padlemu kurirju Francu Predanu.
Ob prazniku dneva mrtvih smo se ob upoštevanju vladnih ukrepov v ožji sestavi treh
članov organizacije s prižigom svečk pri devetih spominskih obeležjih (glej galerijo slik)
spomnili vseh žrtev, ki so dali življenja za svobodo slovenskega naroda.
Naj ob tej priliki seznanimo občane, da je centralni spomenik, ki je bil lociran pred OŠ
Fram, v avtentični postavitvi prestavljen na nadomestno lokacijo na framsko
pokopališče, v bližino mrliške vežice. Po oceni predstavnikov ZB za vrednote NOB
Maribor kakor tudi članov izvršilnega odbora naše organizacije je njegova umestitev v
to okolje ustrezna in primerna. Županu Branku Ledineku ter njegovim sodelavcem
se zahvaljujemo za korektno izvedbo projekta prestavitve.
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