
SPOMINSKA SLOVESNOST NA NEKDANJEM MEJNEM PREHODU KARAVANKE - 2022  

Vir/avtor: Anton Hribar 

Vir fotografije: https://www.gorenjskiglas.si/article/20220628/C/220629812/1006/poudarili-sporocilo-

miru (Nik Bertoncelj) 

V petek, dne 24. 6. 2022 ob 16. uri je na območju mejnega platoja Karavanke, t.j. na območju 
nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Karavanke ob spominskem obeležju, potekala osrednja 
občinska spominska slovesnost v počastitev Dneva državnosti in 31. obletnice samostojnosti R. 
Slovenije, katere se je udeležilo okoli 150 ljudi. Letošnji nosilec dogodka je bilo PVD Sever – 
Gorenjska, v sodelovanju z občino Jesenice in OZVVS Zgornja Gorenjska.  

V kulturnem delu programa katerega je povezovala Branka Smole so sodelovali še: Pihalni orkester 
Jesenice - Kranjska Gora in ter recitatorka in harmonikarica Maja Tomič. 

Uvod v spominsko slovesnost se je pričel s svečanim prihodom praporščakov iz vseh članic 
Pokrajinskega odbora ZVVS Gorenjske in PVD Sever - Gorenjska na prireditveni prostor, kar je 
prisotna publika pospremila s ploskanjem. Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora pa je nato brez 
najave zaigral državno himno. 

Kot gostitelj je nato prisotno publiko najprej pozdravil župan občine Jesenice, g. Blaž Račič. Rdeča nit 
njegovega nagovora je sledila miru in svobodi. Zahvalil se je vsem, ki so pripomogli k temu, da danes 
živimo v miru in v svobodni Sloveniji in poudaril: »Še zlasti v zadnjih mesecih, ko na evropskih tleh 
spet vihrajo vojne zastave in teče kri, ko opazujemo, kaj lahko stori vojaška sila, se moramo spet 
zavedati pomena miru. To naj bo tudi sporočilo današnje prireditve in praznika dneva državnosti.« 

Kot osrednji slavnostni govornik je nastopil predsednik vodja odbora Zgornja Gorenjska v PVD Sever 
– Gorenjska, g. Anton Hribar (op. p.: govor je v celoti objavljen v prilogi prispevka).  

Slovesnost je izzvenela z zahvalo povezovalke programa, ki se je v imenu soorganizatorjev zahvalila 
vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi spominske slovesnosti ter prijaznemu pozivu publiki 
na ponovno snidenje v letu 2023. Slovesnost je bila zaokrožena z družabnim srečanjem v prostorih 
Policijske Postaje Jesenice. 
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