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V četrtek, dne 4.7.2019 od 13. ure dalje je ob spominskem obeležju, poleg stavbe Postaje 
letališke policije Brnik, na letališču Jožeta Pučnika - Ljubljana, potekala spominska slovesnost 
v počastitev Dneva državnosti in 28. obletnice osamosvojitvene vojne, katere se je udeležilo 
okoli 90 ljudi. Soorganizatorji spominske slovesnosti so bili: Občina Cerklje na Gorenjskem, 
podjetje Fraport Slovenija d.o.o., OZVVS Kranj in PVD SEVER - Gorenjska.  

V kulturnem delu programa so sodelovali: kvartet saksofonistov policijskega orkestra (PO), 
pod vodstvom g. Andreja Knapa in pevci Folklorne skupine »Klas« iz KD Folklora Cerklje na 
Gorenjskem, pod vodstvom g. Matije Koritnika. 

Pred pričetkom spominske slovesnosti so na prizorišče prikorakali praporščaki: OO ZB NOB 
Cerklje na Gorenjskem, OZVVS Kranj, OZVVS Tržič, OZVVS Zgornja Gorenjska, OZSČ Tržič  in 
PVD Sever - Gorenjska. Sledila je izvedba državne himne, katero je brez napovedi zaigral 
kvartet saksofonistov PO. 

Povezovalka je v nadaljevanju pozdravila vse prisotne veteranke in veterane, policistke in 
policiste ter ostale navzoče, še posebej pa g. Miha Zevnika, bivšega dolgoletnega podžupana 
in člana občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem, g. Ivana Hočevarja, nekdanjega 
načelnika UNZ Kranj in podpredsednika PVD Sever – Gorenjska, prisotne svojce padlega 
pripadnika TO Petra Petriča, go. Matejo Udovč, poslanko DZ R. Slovenije in članico PVD 
Sever – Specialna enota kot slavnostno govornico ter vse ostale vabljene goste, ki so se 
odzvali povabilu na spominsko slovesnost. 

Med kulturnimi vložki sta nato sledila pozdravna nagovora g. Miha Zevnika, bivšega 
podžupana in aktualnega občinskega svetnika občine Cerklje na Gorenjskem in g. Ivana 
Hočevarja, nekdanjega načelnika UNZ Kranj in aktualnega podpredsednika PVD Sever - 
Gorenjska, ki sta vsak na svoj način pozdravila prisotno publiko in branitelje domovine v letu 
1991 ter opisala vojno dogajanje na območju letališča na Brniku in pri tem poudarila 
pomembnost ter pomen vloge takratnih obrambnih struktur ter tudi dejstvo, da je potrebno 
vrednote osamosvojitve negovati še vnaprej.    

V osrednjem delu spominske slovesnosti je nato kot slavnostna govornica nastopila ga. 
Mateja Udovč, poslanka DZ R. Slovenije. Govor, primeren družbenemu trenutku, je publika 
nagradila z gromkim aplavzom (op.p: celoten govor je priloga članku).  

V nadaljevanju programa slovesnosti so ob igranju koračnice kvarteta saksofonistov PO, g. 
Miha Zevnik, svetnik v občinskem svetu občine Cerklje na Gorenjskem, g. Anton Rešek, 
predsednik OZVVS Kranj in g. Ivan Hočevar, podpredsednik PVD Sever – Gorenjska, položili 
venec k spominskemu obeležju, s čimer so se poklonili spominu na vse umrle med 
osamosvojitveno vojno na območju letališča.  

V zaključnem delu slovesnosti se je povezovalka v imenu letošnjega glavnega organizatorja, 
t.j. PVD Sever – Gorenjska, zahvalila praporščakom, vsem nastopajočim v kulturno 
umetniškem delu programa, vsem govorcem ter tudi vsem tistim, ki so na kakršenkoli način 
pomagali, omogočili ali sodelovali pri organizaciji in izvedbi spominske slovesnosti. Sledilo je 
še prijazno povabilo udeležencem svečanosti na družabno srečanje poleg objekta Postaje 
letališke Policije Brnik ter vabilo k ponovnemu snidenju v letu 2020. 


