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V letošnjem letu je Generalni sekretariat Vlade R. Slovenije pisno predlagal vsem županom občin v
državi, da naj v mesecu juniju, v čast 30. obletnice nastanka samostojne države v svojih občinah
počastijo navedeni praznik s primernimi prireditvami, ki bodo obudile spomin na takratne ključne
dogodke. Temu pozivu se je odzval tudi Franc Čebulj - župan občine Cerklje na Gorenjskem, ki je s
svojimi sodelavci organiziral in izvedel svečano prireditev. Že v fazi organizacije prireditve je bila
tako z njegove strani podana pobuda in zaprosilo, da na tej prireditvi sodelujeta tudi veteranski
organizaciji PVD Sever - Gorenjska in OZVVS Kranj s svojimi praporščaki.
V soboto, dne 26. 6. 2021 ob 19. uri se je na ploščadi, poimenovani Pot povezovanja pod
krošnjami, pred samostanom Adergas z župnijsko cerkvijo Marijinega oznanjenja, pričela svečana
prireditev, katere se je udeležila številna množica občank in občanov občine Cerklje na Gorenjskem.
Na podlagi predhodnega dogovora so se tako svečanosti med ostalimi gosti udeležili tudi
predstavniki OZVVS Kranj (Anton Rešek – predsednik in praporščak) in PVD Sever – Gorenjska
(Ivan Hočevar – predsednik, Gortan Simončič – vodja odbora Kranj in Milan Černoga – praporščak).
Uvod v prireditev so s svečanim prihodom na prireditveni prostor izvedli praporščaki iz zgoraj
navedenih veteranskih organizacij ter praporščaki iz petih PGD z območja občine Cerklje na
Gorenjskem. Sledila je izvedba državne himne, ki jo je zaigral pihalni orkester KD Godba Cerklje.
Sledil je pozdravni nagovor Franca Čebulja - župana občine Cerklje na Gorenjskem, ki je po
pozdravu navzočih nazorno opisal in obrazložil prispevek občank in občanov občine Cerklje v
osamosvojitvenih procesih ter osamosvojitveni vojni. Pozdravni nagovor je zaključil z opisom
dosedanjih pridobitev in doseženih uspehov na področju kulturnem in gospodarskem področju.
V nadaljevanju je kot slavnostni govornik nastopil Jelko Kacin – v letu 1991 minister za informiranje
in aktualni državni sekretar za koordinacijo množičnega cepljenja proti COVID-19 v kabinetu
predsednika VRS, ki je v daljšem ekspozeju povzel osamosvojitvene procese v Sloveniji vse od
pričetkov le-teh, preko obdobja osamosvojitvene vojne, do dneva odhoda zadnjega vojaka JLA iz
Slovenije.
Po končanem govoru so prireditveni prostor zapustili praporščaki, s čimer se je končal uradni del ter
nadaljeval kulturni del programa prireditve, v katerem je občina Cerklje na Gorenjskem prikazala
svoje kulturno bogastvo s številčno zastopanostjo izvajalcev. Tekom kulturne prireditve so se tako z
recitacijami, pesmimi, skeči, igro, plesi, igranjem na glasbilih ter odlomki iz beril, predstavili pihalni
orkester KD Godba Cerklje, Šenturški oktet, KD Folklora Cerklje, učenci OŠ Davorina Jenka – Cerklje
na Gorenjskem Cerklje, kantavtor Andrej Šifrer in drugi.
Kljub dejstvu, da se je kulturni del prireditve zavlekel v pozne večerne ure, so navzoči nato še pozno
v noč nadaljevali medsebojno druženje.

