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Pred tridesetimi leti je bilo v tedanji občini Jesenice sedem mejnih stražnic JLA, ki jih le-ta takrat
dodatno okrepila z vojaki JLA. Ena med njimi je bila tudi mejna stražnica Koren, kjer je bilo tedaj
100 pripadnikov JLA, trikrat več kot običajno. Pred tridesetimi leti na 27. junija so v tedanji občini
Jesenice mednarodne mejne prehode Karavanke, Rateče in Korensko sedlo zasedli pripadniki JLA,
na Karavankah pa so bili tudi pripadniki zvezne Milice. Z mejnih prehodov in mejnih stražnic so se
umaknili 1. julija 1991 na podlagi podpisanega Dogovora o umiku iz občine Jesenice. K temu so
prispevali tudi pogovori in pogajanja na Korenskem sedlu, v Ratečah, v Kranjski Gori in na
Jesenicah, v katerih so sodelovali tako pripadniki Teritorialne obrambe, Milice in civilnih oblasti.
Na to je letošnjega 1. julija na spominski slovesnosti na Korenskem sedlu spomnil Jaša Jelinčič, ki je
bil med vojno tajnik krajevne skupnosti Kranjska Gora in se je šel štirikrat pogajat na Korensko
sedlo, kamor so se pripadniki Teritorialne obrambe in Milice vrnili 1. julija 1991. Razlog za pogajanja
na Korenu je bil zavlačevanje in preprečevanje nasilnih dejanj, zavarovanje objektov na mejnem
prehodu ter preprečitev napada na dolino. Med drugim je dejal: »Zasedba mejnega prehoda

Korensko sedlo se je tako končala brez žrtev in materialne škode. To je bil tudi osnovni namen
našega delovanja, ki pa v Ljubljani ni bil najbolje sprejet, češ, da je bilo premalo akcije, mi pa smo
bili zadovoljni, da smo dosegli umik JLA na miren način. S pogovorom, pogajanji, v katerih smo
sodelovali pripadniki civilnih oblasti, Milice in Teritorialne obrambe, katere pripadnik sem bil od
začetka leta 1968.«
Ob spominskem obeležju blizu mejnega prehoda je zapel Veteranski pevski zbor območnega
združenja Zgornja Gorenjska, ki letos praznuje 20. obletnico delovanja, program pa je povezovala
Branka Smole, ki je prebrala tudi del pogajanj o umiku pripadnikov JLA in zvezne milice, ki so
potekala na Jesenicah od 30. junija do 1. julija 1991.
Slovesnost sta v sodelovanju z Občino Kranjska Gora organizirali OZVVS Zgornja Gorenjska in PVD
Sever - Gorenjska.

