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05.09.2010.  
Hodočašće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata “Damir Tomljanović – Gavran“ 
 
Hrvatski branitelji hodočasnici 05. rujna  hodali su drugu dionicu hodočašća od Krivog Puta do 
Crkve Hrvatskih Mučenika u Udbini, s ciljem odavanja počasti svim poginulim braniteljima u 
Domovinskom ratu. 
Druga dionica od Ažić Lokve do Prizne, posvećena je svim poginulim pripadnicima  2 GBR 
“Gromovi“. Tijekom Domovinskog rata 2 GBR imala je 201 poginulog pripadnika, te 7 nestalih 
pripadnika, dok je 1200 „“Gromova“ ranjeno u Domovinskom ratu. Kroz II. GBR prošlo je oko 
9000 “Gromova“. Iz Petrinje je stiglo 7 pripadnika “Gromova“ koji su zajedno sa braniteljima 
hodočasnicima u ime svih pripadnika “Gromova“ hodali dionicu u sjećanje na sve poginule 
“Gromove“. 
 
Sljedeća dionica posvećena je svim poginulim pripadnicima IV. GBR. 
 
Predsjednik udruge PSG SOD “Damir Tomljanović – Gavran“ 
 
Željko Turić 
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06.09.2010. 
Hodočašće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata “Damir Tomljanović – Gavran“ 
 
Treći dan hodočašća hrvatskih branitelja sa ciljem odavanja počasti  svim poginulim braniteljima u 
Domovinskom ratu, nastavljeno je iz Prizme a završava u Lukovom Šugarju. 
Dionicu smo posvetili svim poginulim pripadnicima 4 GBR „“Pauci“ kojih je u Domovinskom ratu 
poginulo 194, a 5 pripadnika se još uvijek vodi nestalima. 
 
Hodočasnicima se u hodočašću u ime Općine Karlobag priključio i donačelnik Općine Boris 
Smojver koji je hodao jedan dio dionice. 
 
Po dolasku u Karlobag branitelji hodočasnici uputili su se na mjesno groblje i upalili svijeću ispred 
Centralnog križa te se pomolili za sve poginule branitelje u Domovinskom ratu sa područja Općine 
Karlobag. 
 
Predstavnici Općine i mještani Karlobaga počastili su hodočasnike hranom i pićem. Treba istaknuti 
kako bi ovakvo hodočašće bilo teško organizirati bez velike pomoći Grada Senja i svih Općina kroz 
koje će hodočasnici prolaziti, a to su: Karlobag, Starigrad, Jasenice, Lovinac i Udbina. 
Takoñer hodočašće su poduprli i mnogi drugi donatori kojima se u ime svih sudionika hodočašća od 
srca zahvaljujemo. 
 
Sljedeća, odnosno 4 dionica od Lukovog Šugarja do Starigrada posvećena je svim poginulim 
pripadnicima VII. GBR “Pume“. 
 
Predsjednik udruge PSG SOD “Damir Tomljanović – Gavran“ 
 
Željko Turić 
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07.09.2010. 
Hodočašće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata “Damir Tomljanović – Gavran“ 
 
Današnja dionica koja je započela u Lukovom Šugarju a završava u Starigradu, hodočasnici su 
posvetili svim poginulim pripadnicima 7 GBR. 
Tijekom Domovinskog rata 7 GBR “Pume“ izgubila je 94 pripadnika, a 1 pripadnik se još uvijek 
vodi nestalim, a preko 500 ih je ranjeno, dok je kroz “Pume“ sveukupno prošlo oko 4100 
pripadnika. 
 
I tijekom današnje dionice donačelnik Općine Karlobag, Boris Smojver priključio se hodočasnicima 
do mjesta Sveta Marija Magdalena gdje završava područje Općine Karlobag. U mjestu Sveta Marija 
Magdalena hodočasnike je srdačno dočekao načelnik Općine Starigrad, Krste Ramić sa 
suradnicima, te je hodočasnike počastio hranom i pićem i zaželio dobrodošlicu u Općinu Starigrad. 
 
Sutrašnja dionica od Starigrada do Donje Bukve (Velebit)  posvećena je svim poginulim 
braniteljicama u Domovinskom ratu. U sutrašnje hodočašće će se aktivno uključiti članice Udruge 
“Žene u Domovinskom ratu – Zadar“ i načelnik Općine Starigrad, Krste Ramić koji će hodati sa 
hodočasnicima do mjesta Modrić gdje završava područje Općine Starigrad. 
 
U mjestu Modrić hodočasnike će dočekati načelnik Općine Jasenice, Martin Baričević, koji će 
hodočasnicima zaželjeti dobrodošlicu na područje Općine Modrić. 
 
Predsjednik udruge PSG SOD “Damir Tomljanović – Gavran“ 
 
Željko Turić 
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