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V soboto, dne 29.6.2019, s pričetkom ob 11. uri je pri spominskem obeleţju na nekdanjem mejnem
prehodu Jezersko, v soorganizaciji občine Jezersko, OZVVS Kranj in PVD Sever - Gorenjska, potekala
tradicionalna spominska slovesnost ob drţavnem prazniku Dnevu drţavnosti in 28. obletnici
osamosvojitvene vojne, katere se je udeleţilo okoli 90 obiskovalcev.
V kulturnem delu programa so z izvajanjem pesmi in recitalom sodelovali: trije učenci OŠ Matije
Valjavca Preddvor – PŠ Jezersko in ţenski pevski oktet »Ljudskih pevk z Jezerskega«, pod vodstvom
zborovodkinje ge. Anice Jakopič.
Pred pričetkom svečanosti so praporščaki iz: OZVVS Zgornja Gorenjska, OZVVS Trţič, OZVVS Kranj in
PVD Sever - Gorenjska izvedli svečani postroj. Uvod v slovesnost je nato brez najave izvedel ţenski
pevski oktet »Ljudskih pevk z Jezerskega«, ki je zapel drţavno himno.
V nadaljevanju slovesnosti je povezovalec najprej prisrčno pozdravil vse prisotne obiskovalce
slovesnosti, še posebej pa gostitelja slovesnosti ţupana občine Jezersko, g. Andreja Karničarja,
občinske svetnike in usluţbence občinske uprave ter ostale vabljene goste.
Pozdravni nagovor je izvedel ţupan občine Jezersko, g. Andrej Karničar, ki se je med ostalim zahvalil
vsem, ki so v letu 1991 varovali Slovenijo in jim zaţelel dobrodošlico na Jezerskem, ne le ob
spominskem dogodku, temveč tudi sicer.
V osrednjem delu slovesnosti je kot slavnostni govornik nastopil g. Dragomir Jovanović, nekdanji
poveljnik diverzantskega odreda 31. ObmŠTO Kranj. Govornik je oţivil spomin na dogodke ob
osvoboditvi takratnega mejnega prehoda Jezersko. Spomnil se je, da je ob prihodu teritorialcev in
miličnikov na Jezersko eden od domačinov vzkliknil: O, končno slovenska vojska! »Takrat smo se
zavedeli svoje vloge in vodil nas je še poseben zanos,« je dejal Jovanovič in orisal takratno dogajanje,
tudi nekatere dogodke, ki še niso bili povedani v javnosti. Takrat so se npr. na avstrijski strani srečali
tudi s pripadniki avstrijske vojske. Povedal je tudi, da so takrat v njegovi enoti pričakovali desantni
napad JLA, zaradi česar so preigravali tudi moţnost delovanja z avstrijskega ozemlja ter se zato v
govoru zahvalil za sodelovanje tudi tedanjemu neimenovanemu avstrijskemu poveljniku. Spomnil se
je tudi pogajanj s pripadniki JLA in svojih večkratnih obiskov v obeh takratnih mejnih karavlah na
Ankovi in Virnikovi planini ter visoki stopnji samoorganiziranosti in samoiniciativnosti prebivalcev
Jezerskega. Le zrelemu in odgovornemu ravnanju in, ker nihče ni storil nobene nepremišljene poteze,
gre zahvala, da takrat na Jezerskem vrhu ni bilo ţrtev. Govorec je svoj nastop zaključil z besedami:
»Nista nas vodila vojaško enoumje in ţelja po herojstvu, pač pa srčnost in ţelja po ohranjanju miru«.
Ţupan občine Jezersko, g. Andrej Karničar, predsednik OZVVS Kranj g. Anton Rešek in vodja odbora
Kranj pri PVD Sever – Gorenjska, g. Gortan Simončič so nato poloţili venec k spominskemu obeleţju
postavljenemu v spomin na vojne dogodke na nekdanjem mejnem prehodu Jezersko.
Ob zaključku spominske slovesnosti se je povezovalec programa v imenu sooorganizatorjev zahvalil
za logistično pomoč občini Jezersko, vsem prisotnim praporščakom, nastopajočim v kulturnem
programu, obema govorcema in LD Jezersko ter prisotni publiki za navzočnost na slovesnosti.
Slovesnost je svečano zaključil g. Andrej Karničar, ţupan občine Jezersko, ki je vse prisotne povabil k
ponovnemu snidenju v letu 2020, čemur je nato sledilo še povabilo vsej prisotni publiki na ţe
tradicionalno druţabno srečanje pri lovski koči LD Jezersko, kjer se je nato ob lovskem golaţu in
obujanju veteranskih spominov nadaljevalo prijetno popoldansko druţenje.

