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Kot v prejšnjih letih smo tudi v letošnjem letu in sicer v sredo, dne 30. 6. 2021, v sodelovanju z
OZVVS Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem in podjetjem Fraport Slovenija, d.o.o., organizirali in
izvedli spominsko slovesnost pri spominskem obeležju poleg objekta Postaje letališke policije Brnik.
Letošnja spominska slovesnost je potekala ob 30. jubilejni obletnici osamosvojitvene vojne za
Slovenijo, napada na letališče in v spomin na žrtve tega napada.
Omenjene spominske slovesnosti se je udeležilo 98 udeležencev, med katerimi so bili tudi častni
gostje in sicer: dr. Tomaž Čas - predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Slovenije, Franc
Čebulj -župan občine Cerklje na Gorenjskem, Andrej Zakrajšek - vodja Sektorja uniformirane policije
Policijske uprave Kranj, Ivan Hočevar – med osamosvojitveno vojno načelnik takratne UNZ Kranj in
vodja koordinacijske podskupine za Gorenjsko ter predsednik Policijskega veteranskega društva
Sever - Gorenjska ter Zmago Skobir – poslovodni direktor podjetja Fraport Slovenija, d.o.o.
Slovesnost se je pričela z izvedbo državne himne, ki jo je izvedel kvartet saksofonov Policijskega
orkestra pod vodstvom Andreja Knapa (bariton saksofon), Martin Skubin (sopran saksofon), Nace
Kogej (alt saksofon) in Aljaž Žižek (tenor saksofon).
Program je povezovala Jana Jenko, ki je v imenu organizatorjev pozdravila vse prisotne praporščake
(PVD Sever – Gorenjska, PO ZVVS za Gorenjsko, OZVVS Kranj, OZVVS Zgornja Gorenjska, OZSČ –
Creina in OO ZB NOB Cerklje na Gorenjskem), občanke in občane, upokojene delavce organov za
notranje zadeve, aktivne in upokojene uslužbence Policije, nekdanje rezervne miličnike, veteranke
in veterane iz vseh narodovih obdobij, prijatelje in znance ter ostale vabljene goste:
 predstavnike PU Kranj in Policije: mag. Janeza Šuštarja - vodjo službe direktorja PU Kranj,
Matjaža Završnika - komandirja PP Kranj, Jureta Lešnjaka - komandirja PLP Brnik, Igorja Podjeda
- vodjo oddelka pilotov LPE MNZ, Blaža Demšarja - pomočnika komandirja PPIU Kranj in Roberta
Šebenika – VPO Cerklje na Gorenjskem;
 Predstavnike Združenja Sever: Antona Pozveka – generalnega sekretarja ZPVDS in mag. Biserko
Debeljak - upokojeno kustosinjo Policijskega muzeja ter članico Združenja Sever;
 Predstavnike veteranskih in stanovskih organizacij: Vojka Damjana, predsednika PO ZVVS za
Gorenjsko in predsednika OZVVS Tržič, Antona Reška - predsednika OZVVS Kranj, dr. Bojana
Potočnika - predsednika OZSČ - Creina in člana PVD Sever – Gorenjska, Edija Ferkolja –
podpredsednika OZVVS Zgornja Gorenjska, Miha Rauterja – med osamosvojitveno vojno
poveljnika 31. ObmŠTO Kranj in Božidarja J. Janeža, predsednika ZB NOB Kranj ter predsednika
OO ZB NOB Cerklje na Gorenjskem;
 Predsednike območnih klubov upokojenih delavcev MNZ – klubov Maksa Perca: Kranj - Branka
Celarja, Bled - Vojka Mulca in Jesenice - Alojza Mesojedca.
V nadaljevanju programa je sledil kulturni nastop desetčlanske folklorne skupine ljudskih pevcev
»Klas« iz KD Folklora Cerklje na Gorenjskem v sestavi: Jožica Šmid, Vida Plevel, Irena Naglič, Saša
Grohar, Milena Mrežar, Janez Oselj, Miha Grohar, Matija Koritnik, Miha Nagliča in Franc Urbanec,
pod strokovnim vodstvom Mirana Murnika, ki je zapela ljudsko pesem »Glej, glej kak mimo gre«.
Nastop je zaokrožil kvartet saksofonistov Policijskega orkestra, ki je zaigral melodijo »Na vrhu
nebotičnika«, avtorja Jureta Robežnika.
Sledil je pozdravni nagovor Franca Čebulja - župana Občine Cerklje na Gorenjskem, ki se je spomnil
na čas osamosvojitvene vojne na območju občine Cerklje na Gorenjskem in prispevek njenih
občanov v tej vojni ter v nadaljevanju na povojni razvoj ter gospodarski razcvet samega kraja.

Sledil je kulturni nastop folklorne skupine »Klas«, ki je zapela narodno pesem z naslovom »Zmeraj
sem si mislu«, kvartet saksofonistov Policijskega orkestra pa je zaigral še melodijo »Poletna noč«,
avtorja Mojmira Sepeta.
Kot osrednji slavnostni govornik je nastopil dr. Tomaž Čas - predsednik ZPVDS, ki je poudaril vlogo
tedanje Milice in Teritorialne obrambe pri obrambi letališča ter se pri tem z minuto molka poklonil
spominu na padle v vojni za Slovenijo, med njimi tudi pripadnika TO Petra Petriča in tujih novinarjev
Nicholasa Vogla ter Norberta Wernerja. V nadaljevanju je poudaril pozitivno sodelovanje med
Združenjem Sever in članicami Kodvos, Policijo, lokalnimi skupnostmi ter se dotaknil zadnjih
aktualnosti v državi in zaključil z mislijo: »Naša dolžnost je, da se ozremo v prihodnost in da

pozabimo vse mogoče zamere in prenehajmo iskati najpomembnejše osamosvojitelje, ker jih ni!«
(op.: celoten govor je priloga članku).

V nadaljevanju so Franc Čebulj - župan Občine Cerklje na Gorenjskem, dr. Tomaž Čas – predsednik
ZPVDS, Ivan Hočevar - predsednika PVDS Sever - Gorenjska in Anton Rešek – predsednik OZVVS
Kranj, ob izvedbi melodije »žalni korak« in častnem pozdravu praporščakov svečano položili ikebano
k spominskemu obeležju.
Kulturni del programa spominske slovesnosti je zaključila folklorna skupina«Klas«, ki je zapela
ljudsko pesem »Četverno vince« in kvartet saksofonistov PO, ki je izvedel pesem »Slovenija moja
dežela«.
Jubilejna slovesnost je izzvenela v zaključni besedi povezovalke, ki se je v imenu soorganizatorjev
zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji te spominske slovesnosti ter obeleženju
spomina na osamosvojitveno dogajanje na območju letališča Jožeta Pučnika – Ljubljana, še posebej
pa: občini Cerklje na Gorenjskem in njenemu županu g. Francu Čebulju, obema govorcema, članom
kvarteta saksofonistov Policijskega orkestra, članom folklorne skupine »Klas«, direktorici PU Kranj
Meliti Močnik, predsedniku OZVVS Kranj Antonu Rešku, komandirju PLP Brnik Juretu Lešnjaku,
podjetju Fraport Slovenija, d.o.o. in poslovodnemu direktorju Zmagu Skobirju ter PGD Cerklje na
Gorenjskem.
Vsi navzoči so bili nato prisrčno povabljeni na zaključno družabno srečanje, ki je potekalo na
površini za objektom PLP Brnik, kjer so nato ob dobrem prigrizku in napitkih obujali spomine na čas
osamosvojitvene vojne ter sklepali nova poznanstva.

