SPOMINSKE SLOVESNOSTI NA OBMOČJU LJUBELJA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 27.
OBLETNICI OSAMOSVOJITVENE VOJNE
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Dne 25.6.2020 s pričetkom ob 13. uri, je v soorganizaciji občine Tržič, OZVVS Tržič, Območnega
združenja ZSČ Tržič in PVD Sever - Gorenjska, pri spominskem obeležju ob portalu cestnega predora,
na območju nekdanjega mejnega prehoda Ljubelj, potekal prvi del spominske slovesnosti ob prazniku
Dneva državnosti in 29. obletnici osamosvojitvene vojne, katere se je udeležilo okoli 30 obiskovalcev.
Glasbeni uvod v spominsko slovesnost, katero je povezovala Janja Nemc je brez napovedi izvedel
Pihalni orkester Tržič, ki je odigral koračnico, tričlanska delegacija v sestavi: mag. Borut Sajovic,
župan občine Tržič, Damjan Vojko, predsednik PO ZVVS za Gorenjske in Marjan Anzeljc, vodja odbora
Tržič PVD Sever – Gorenjska, pa je položila venec k spominskemu obeležju ob portalu cestnega
predora.
Drugi del spominske slovesnosti se je nato odvijal od 14. ure dalje na platoju pri spominskem
obeležju, poleg gostišča »KARAVLA KOREN« v Podljubelju, katere se je udeležilo okoli 60
obiskovalcev. Uvod v drugi del kulturnega dela programa so v nadaljevanju izvedli: Pihalni orkester
Tržič in ostali nastopajoči, postroj praporščakov ter 8 pohodnikov letošnjega že 20. tradicionalnega
pohoda po poteh TO Tržič (trasa: nekdanji mejni prehod – planina Prevala).
V pozdravnem nagovoru je nato župan občine Tržič, mag. Borut Sajovic, po pozdravu gostov in
publike na kratko orisal vlogo enot TO in Milice na območju Ljubelja med osamosvajanjem ter se nato
sprehodil skozi čas vse do danes ter pri tem pozval k ohranjanju vrednot osamosvajanja. Pri tem je
poudaril ohranjanje častnega spomina na vse padle pripadnike TO in Milice v vojni leta 1991 kot tudi
civilne žrtve. Poklonil se je tudi pred kratkim umrlemu Valentinu Klemenčiču, enemu od starost
tržiških veteranov, ki je z dušo in srcem deloval za dobrobit veteranstva in občine Tržič. Poudaril je
tudi dejstvo, da so v Tržiču z veteranskimi organizacijami vedno našli skupen jezik pri organizaciji
spominskih slovesnosti in ne tako kot se to dogaja na državni ravni. Delitve se enostavno ne smejo
dopuščati.
Kot častni gost in slavnostni govornik je nastopil upok. generalmajor Ladislav Lipič, aktualni
predsednik ZVVS, ki je bil deležen aplavza prisotne publike (op.: celotno proslavo in govor si bralec
lahko ogleda na avtorskem videoposnetku člana OZVVS Tržič Ladislava Srečnika
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flado.s
recnik%2Fvideos%2F3401705449839951%2F&show_text=0&width=560).
V nadaljevanju programa je nato ob glasbeni spremljavi Pihalnega orkestra Tržič štiričlanska
delegacija v sestavi: mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič, Damjan Vojko, Ladislav Lipič,
predsednik ZVVS, Damjan Vojko, predsednik PO ZVVS za Gorenjske in predsednik OZVVS Tržič in
Marjan Anzeljc, vodja odbora Tržič PVD Sever – Gorenjska, položila še venec k spominskemu obeležju
pri bivši karavli.
Povezovalka programa se je ob zaključku v imenu soorganizatorjev zahvalila vsem izvajalcem
kulturnega programa, prisotno publiko pa povabila k snidenju v letu 2021. Zaključek slovesnosti se je
tradicionalno odvil v gostišču »KARAVLA KOREN« ob tradicionalnem veteranskem golažu.

