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V soboto, dne soboto 27. junija 2020 s pričetkom ob 11. uri je pri spominskem obeleţju na
nekdanjem mejnem prehodu Jezersko (Jezerski vrh), v soorganizaciji občine Jezersko, OZVVS Kranj in
PVD Sever - Gorenjska, potekala tradicionalna spominska slovesnost ob Dnevu drţavnosti in 29.
obletnici osamosvojitvene vojne, katere se je udeleţilo okoli 110 obiskovalcev.
Spominsko slovesnost je povezovala sekretarka PVD Sever – Gorenjska Aneta Lavtar, v kulturnem
delu programa pa so z izvajanjem skladb, pesmijo in recitalom sodelovali: kvartet trobil Policijskega
orkestra (PO) v sestavi: vodja Tomaţ Podlesnik (trobenta), Miha Salobir (trobenta), Matevţ Sila
(pozavna) in Simon Tomaţič (pozavna), ţenski pevski oktet »Ljudskih pevk z Jezerskega«, v sestavi:
Marija Polajnar, Darinka Kern, Polona Šavs, Helena Naglič, Ana Ţagar, Irma Karničar - Šenk, Ana
Čarman, pod vodstvom zborovodkinje Anice Jakopič in recitatorki Polona Šavs ter Irma Karničar –
Šenk.
Pred pričetkom svečanosti so praporščaki: OZVVS Zgornja Gorenjska, OZVVS Trţič, OZVVS Kranj in
PVD Sever - Gorenjska izvedli svečani postroj. Uvod v slovesnost je nato brez najave izvedel kvartet
trobil PO, ki je zaigral drţavno himno.
V nadaljevanju je povezovalka najprej prisrčno pozdravila vse prisotne obiskovalce slovesnosti, še
posebej pa gostitelja slovesnosti ţupana občine Jezersko, Andreja Karničarja, občinske svetnike in
usluţbence občinske uprave ter ostale vabljene goste.
Pozdravni nagovor je izvedel ţupan občine Jezersko, Andrej Karničar, ki se je 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 sledil govor slavnostnega govornika aktualnega predsednika PVD
Sever - Gorenjska Ivana Hočevarja, ki je bil med osamosvojitveno vojno načelnik takratne UNZ Kranj,
organizator MSNZ in vodja Koordinacijske podskupine za Gorenjsko. Govorec je oţivil spomin na
osamosvojitveno dogajanje tako na nivoju drţave in regije ter tudi na območju takratnega mejnega
prehoda Jezersko, seveda pa se je dotaknil tudi aktualnega druţbenega trenutka (op.: celoten govor
je priloga članka).
Zatem so ţupan občine Jezersko Andrej Karničar, član predsedstva OZVVS Kranj Mihael Rauter in
predsednik PVD Sever – Gorenjska Ivan Hočevar poloţili tudi venec k spominskemu obeleţju,
postavljenemu v spomin na vojne dogodke na nekdanjem mejnem prehodu Jezersko.
Pred zaključkom kulturnega programa je nato član predsedstva OZVVS Kranj Mihael Rauter podelil še
dve priznanji OZVVS Kranj in sicer:
 »SPOMINSKO PLAKETO« ob 20. obletnici delovanja OZVVS Kranj je prejela občina Jezersko (zanjo
ţupan Andrej Karničar), v zahvalo za dolgoletno nudenje vsestranske pomoči in sodelovanje pri
izvedbi spominskih slovesnosti na Jezerskem vrhu in
 »POSEBNO PRIZNANJE« pa je prejela Ana Ţagar iz Zg. Jezerskega 11/a, v zahvalo za nudenje
logistične pomoči 31. ObmŠTO Kranj med osamosvojitveno vojno (op.: zagotavljanje prehrane in
namestitve pripadnikom enot TO v Tekstilni šoli na Primskovem v Kranju).
Po končanem kulturnem programu se je povezovalka programa v imenu organizatorja prisrčno
zahvalila za pomoč občini Jezersko, vsem prisotnim praporščakom, nastopajočim v kulturnem
programu, obema govorcema in LD Jezersko. Slovesnost je svečano zaključil ţupan občine Jezersko
Andrej Karničar, ki je prisotno publiko najprej prijazno povabil k ponovnemu snidenju v letu 2021,
nato pa je sledilo še njegovo povabilo publiki na ţe tradicionalno druţabno srečanje k lovski koči LD
Jezersko, kjer se je nato ob lovskem golaţu nadaljevalo prijetno popoldansko druţenje.

