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V soboto, dne 26. 6. 2021 ob 11. uri je bila v soorganizaciji OZVVS Kranj in občine Jezersko ter PVD 
Sever – Gorenjska pripravljena in izvedena spominska slovesnost ob spominskem obeležju, na 

nekdanjem objektu Postaje mejne milice Jezersko, oz. po začetkih reorganizacije takratne UNZ 
Kranj, mejnem prehodu Jezersko pod jurisdikcijo Policijske postaje Kranj. Letošnje svečano 
obeleženje 30. obletnice osamosvojitvene vojne za Slovenijo je potekalo tudi v obeleženju spomina 

na napad in zavzetje takratne Postaje mejne milice Jezersko, s strani agresorske enote JLA. 
 
Najbolj burni del osamosvojitvene vojne se je na mejnem prehodu Jezersko odvijal med 27. 6 in 29. 

6. 1991, ko je kombinirana bojna enota agresorske JLA napadla in zavzela območje mejnega 
prehoda, pri čemer je prišlo tudi do obstreljevanja objekta takratne Postaje mejne milice Jezersko. 
Po kasnejšem prispetju okrepljenih enot 31. ObmŠTO Kranj in mirovnih pogajanjih dne 29. 6. 1991, 
se je navedena kombinirana enota JLA umaknila z mejnega prehoda v mejno stražnico JLA, na 

bližnji Ankovi planini. Sledil je povratek pripadnikov takratne PMM Jezersko in enot TO na mejni 
prehod, ki je tako ponovno prešel pod nadzor slovenske milice, s čimer je postal prvi mejni prehod 
na Gorenjskem, ki je bil že po dveh dneh zasedbe JLA ponovno odprt za mednarodni promet. 

 
Spominsko slovesnost na kateri se je zbralo okoli 130 ljudi ter jo je povezoval Drago Kopač, so bili 
med častnimi gosti tudi: dr. Bojan Potočnik - upokojeni polkovnik SV in član PVD Sever – Gorenjska,  

Andrej Karničar - župan občine Jezersko, Ivan Hočevar – med  osamosvojitveno vojno načelnik UNZ 
Kranj in vodja takratne koordinacijske podskupine za Gorenjsko ter aktualni predsednik PVD Sever – 
Gorenjska, Vojko Damjan - predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Gorenjsko in OZVVS Tržič.  

 
Začetek spominske slovesnosti je z igranjem državne himne izvedla Pihalna godba Mestne občine 
Kranj. Povezovalec programa je nato v imenu organizatorjev pozdravil slavnostne goste, prisotne 

praporščake (OZVVS Kranj, OZSČ Tržič, PVD Sever – Gorenjska, PO ZVVS za Gorenjsko, OO ZB NOB 
Jezersko), občanke in občane, veteranke in veterane PVD Sever – Gorenjska in ZVVS ter vse ostale 
goste, ki so se zbrali na tej slovesnosti.  

V uvodnem delu slovesnosti je nato Andrej Karničar - župan občine Jezersko v krajšem pozdravnem 
govoru pozdravil vse navzoče in ter na kratko opisal tudi prispevek občanov Jezerskega v 
osamosvojitvenih procesih.  

V nadaljevanju so Andrej Karničar - župan občine Jezersko, Anton Rešek - predsednik OZVVS Kranj 
in Ivan Hočevar - predsednik PVD Sever - Gorenjska položili venec k spominskemu obeležju.   

Povezovalec programa je nato navzoče seznanil s kronologijo postavitve pričujočega spominskega 

obeležja, ki je bila postavljena in odkrita prav na pobudo PVD Sever - Gorenjska ob  10. obletnici 
osamosvojitvenih dogodkov na mejnem prehodu Jezersko. Realizacijo projekta sta izpeljala takratni 
predsednik PVDS Gorenjska Drago Zadnikar in takratni župan občine Jezersko Milan Kocjan. Idejno 

zasnovo spominskega obeležja je izdelal arhitekt Peter Šenk. Ob odkritju spominskega obeležja je 
OZVVS Kranj tudi razvilo svoj prapor, ki je bil predan prvemu praporščaku Roku Živkoviču. 

Kot slavnostni govornik je nato nastopil dr. Bojan Potočnik, ki je v svojem govoru poudaril predvsem  

vlogo občank in občanov Jezerskega v osamosvojitveni vojni ter braniteljev na Jezerskem vrhu (op.: 
celotni govor je v priponki članka). 

V kulturnem delu programa slovesnosti so sledili nastopi cerkvenega zbora Jezersko, ki je izvedel tri 
pesmi: »Oj Triglav moj dom«, »Slovenec sem« in »Viharnik vrh gora«. Pihalni orkester MO Kranj pa 

je zaigral skladbo »Pozdravljena Slovenija«, avtorja Vinka Štruclja. Ljudske pevke z Jezerskega pa 



so se predstavile s tremi pesmimi in sicer: »Oj, mi smo pa tu na Jezerskem doma«, »Kje je sonce« 
in »Slovenka sem«.  

Zaključni del programa je izzvenel v nastopu pihalnega orkestra MO Kranj, ki je izvedel še dve 
melodiji »Triglav marš«, avtorja Juliusa Fučika in »Arosa marš«, avtorja Oskarja Tschourja. 

Ob zaključku spominske slovesnosti se je Anton Rešek - predsednik OZVVS Kranj, zahvalil vsem 

prisotnim za udeležbo. Andrej Karničar - župan občine Jezersko pa je vse navzoče povabil na 
zakusko in prijetno druženje, katero je občina Jezersko pripravila na površini za objektom 
nekdanjega mejnega prehoda Jezersko.     

Spletni viri: 
 http://www.kranj.zvvs.si/multimedija/spominska-slovesnost-na-jezerskem-vrhu-ob-30-obletnici-

osamosvojitve 


