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Zaradi aktualnih varstvenih ukrepov vlade v zvezi pandemije COVID-19 in posledičnih omejitev s 
prostori za izvedbo letošnje spominske slovesnosti ob dnevu državnosti in 29. obletnice 
osamosvojitvenega dogajanja na platoju Karavanke je bila na predlog občine Jesenice sprejeta 
odločitev, da pri spominskem obeležju na platoju Karavanke skupna delegacija občine Jesenice, 
PVD Sever - Gorenjska in OZVVS Zgornja Gorenjska, položi le venec.  

Svečanega polaganja venca dne 23.6.2020 ob 14. uri so se tako udeležili: župan občine Jesenice 
Blaž Račič, tiskovna predstavnica občine Jesenice Ines Dvoršak, OZVVS Zgornja Gorenjska 
(predsednik Janez Koselj vodja odbora Jesenice Leopold Bezlaj), PVD Sever - Gorenjska (predsednik 
Ivan Hočevar in vodja odbora Zgornja Gorenjska Anton Hribar). Prisotna sta bila dva praporščaka 
OZVVS Zgornja Gorenjska in praporščak PVD Sever - Gorenjska.  

Po položitvi venca je vodja odbora Zgornja Gorenjska Anton Hribar in takratni namestnik komandirja 
Postaje milice Jesenice pozdravil prisotne. Pri tem je poudaril, da  je kljub okrnjeni obliki spominske 
slovesnosti s polaganjem venca pri spominskem obeležju zelo zadovoljen, saj se s tem ohranja 
tradicija in zgodovinski spomin na osamosvojitvene dogodke pred 29-imi leti. Poudaril je tudi, da 
pričakuje, da bodo prihodnje leto razmere ponovno dopuščale, da bo spominska slovesnost s 
kulturnim programov izvedena v celoti kot vsa minula leta. Vsem prisotnim se je tudi zahvalil za 
udeležbo.   

V nadaljevanju slovesnosti je prisotne nagovoril še župan občine Jesenice Blaž Račič. Slednji je 
poudaril, da dejstvo, da imamo danes lastno državo, ne sme biti nekaj samoumevnega. Dejal je še: 
»Pri tem je pomembno, da izrazimo spoštovanje do vseh tistih, ki so za to, da smo to dosegli, nosili 
glavo naprodaj. In iskrena hvala jim za to.« 

Slovesnost je zaokrožil še predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska Janez Koselj, ki se je po pozdravu 
prisotnih zahvalil za organizacijo in izvedbo spominske slovesnosti. Prisotne je tudi seznanil, da se 
bo delegacija OZZVS Zgornja Gorenjska pri tem spominskem obeležju zglasila dne 1.7.2020, t.j. na 
29. obletnico odhoda agresorskih enot JLA in miličnikov takratnega ZSNZ z območja takratnega 
mejnega prehoda, oz. mejnega platoja Karavanke.  
  
 
 
 
 
 


