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V soboto, dne 2. 7. 2021 ob 11. uri je bila v soorganizaciji OZVVS Kranj in občine Jezersko ter PVD
Sever – Gorenjska organizirana in izvedena spominska slovesnost ob spominskem obeleţju, na
nekdanjem objektu Postaje mejne milice Jezersko, oz. po začetkih reorganizacije takratne UNZ
Kranj, mejnem prehodu Jezersko pod jurisdikcijo Policijske postaje Kranj. Letošnje svečano
obeleţenje 31. obletnice osamosvojitvene vojne za Slovenijo je potekalo tudi v obeleţenju 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 straţnico JLA, na
bliţnji 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 ţe po dveh dneh zasedbe JLA ponovno odprt za mednarodni promet.
Spominsko slovesnost, katere se je udeleţilo okoli 90 ljudi je povezovala Aneta Lavtar. V kulturnem
delu programa je nastopil ţenski pevski oktet »Ljudske pevke z Jezerskega« (zasedba: Darinka
Kern, Helena Naglič, Ana Ţagar, Irma Karničar-Šenk, Ana Čarman, Pavla Markič pod vodstvom
zborovodkinje Anice Jakopič) in recitatorki (Irma Karničar-Šenk, Ana Ţagar).
Med vidnejšimi vabljenimi gosti so bili: Damjan Renko – podpredsednik PVD Sever – Gorenjska in
slavnostni govornik ter nekdanji komandir PMM Jezersko, Andrej Karničar - ţupan občine Jezersko,
Matjaţ Završnik - načelnik Policijske postaje Kranj, dr. Bojan Potočnik – predsednik OZSČ Creina,
Anton Rešek – aktualni predsednik OZVVS Kranj in častni občan MO Kranj, Vojko Damjan predsednik OZVVS Trţič, Mihael Rauter – nekdanji načelnik 31. Območnega štaba TO Kranj, Alojz
Mesojedec – aktualni predsednik Kluba UD MNZ Maks Perc – Jesenice in podpredsednik IPA RK
Gorenjska, Dušan Šemrov - predsednik OO ZB NOB Jezersko in mag. Franc Ekar - predsednik OO
ZB NOB Preddvor.
Uvod v spominsko slovesnost je izvedel svečani postroj praporščakov OZVVS Kranj, OZSČ Trţič, PVD
Sever – Gorenjska, PO ZVVS za Gorenjsko, OO ZB NOB Jezersko) in ţenski pevski oktet Ljudskih
pevk z Jezerskega, ki je zapel drţavno himno. Povezovalka programa je nato v imenu organizatorjev
pozdravila goste, prisotne praporščake občanke in občane, veteranke in veterane PVD Sever –
Gorenjska in ZVVS ter vse ostale goste, ki so se zbrali na tej slovesnosti ter publiki z izbranimi
besedami predstavila pomen spominske slovesnosti.
V krajšem pozdravnem nagovoru je nato Andrej Karničar - ţupan občine Jezersko vse navzoče in ter
na kratko opisal tudi prispevek občanov Jezerskega v osamosvojitvenih procesih, pri čemer je tudi
poudaril ţeljo po ohranjanju spomina na vrednote osamosvojitvene vojne. Svoj pozdravni nagovor
je zaključil z ţeljo po čim hitrejšem končanju vojne v Ukrajini ter načine kako lahko R. Slovenija k
temu pripomore.
Kot slavnostni govornik je nastopil Damjan Renko – podpredsednik PVD Sever - Gorenjska, ki je v
svojem govoru med ostalim poudaril tudi pozitivno vlogo občank in občanov Jezerskega v
osamosvojitveni vojni ter braniteljev na Jezerskem vrhu (op.: celotni govor je v priponki članka).
V nadaljevanju se je nato prisotna publika na poziv povezovalke z minuto molka poklonila spominu
na vse tiste, ki so med osamosvojitvijo Slovenije dali največ kar vsak domoljub lahko podari svoji
domovini, to je svoje ţivljenje. Počastitev spomina je veljala tudi spominu na vse veteranke in

veterane, ki so nas v minulih 31-ih letih za vedno zapustili. Nato je delegacija v sestavi: Andrej
Karničar - ţupan občine Jezersko, Anton Rešek - predsednik OZVVS Kranj in Damjan Renko podpredsednik PVD Sever - Gorenjska ob glasbeni spremljavi s koračnico poloţila venec k
spominskemu obeleţju.
Zaključni del programa je izzvenel v nastopu okteta Ljudskih pevk z Jezerskega, ki so zapele ljudsko
pesem »Zakrivljeno palico v roki«.
Ob zaključku spominske slovesnosti se je povezovalka v imenu organizatorja zahvalila vsem, ki so
kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi spominske slovesnosti ter obeleţenju spomina na
osamosvojitveno dogajanje na območju nekdanjega MP Jezersko, da ga ne bi odneslo v pozabo. V
imenu Andreja Karničarja - ţupana občine Jezersko je nato vse navzoče povabila še na zakusko in
prijetno nadaljevanje druţenja, katerega sta soorganizatorja občina Jezersko in naše društvo
pripravila na površini pred objektom nekdanjega gostinskega lokala »Jezerski vrh«.
Spletni viri:
http://www.kranj.zvvs.si/multimedija/spominska-slovesnost-na-jezerskem-vrhu-272022

