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Dne 25. 6. 2022 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 31. obletnici osamosvojitvene vojne s polaganjem venca. Pred tem pa so v 
svečanem mimohodu izvedli postroj tudi udeleženci letošnjega  tradicionalnega pohoda po poteh TO 
Tržič (op.: letošnja trasa planina Korošica – koča na starem Ljubelju – plato na Ljubelju). 

Drugi del slovesnosti se je nato odvil še na platoju pri spominskem obeležju, poleg gostišča »KARAVLA  
297« v Podljubelju, prav tako s polaganjem venca. 

Osrednja slovesnost s kulturnim programom pa se je odvila na prostoru Amfiteatra Gorenjska plaža. 
Glasbeni uvod v slovesnost, katero je povezovala Maja Tekavec je brez napovedi izvedel Pihalni orkester 
Tržič, ki je odigral koračnico, ob slavnostnem mimohodu in postroju praporščakov veteranskih 
organizacij. V kulturnem programu sta nastopila še Mateja Langus in Tomaž Koder. 

V pozdravnem nagovoru je nato podžupan občine Tržič, g. Nejc Perko, po pozdravu gostov in publike na 
kratko orisal svoje videnje takratnih dogodkov, ko se je še kot najstnik srečal z dogodki, ki so se odvijali 
na območju občine Tržič, mejnega prehoda Ljubelj ter širše. Na koncu je prisotno publiko pozval k 
ohranjanju vrednot osamosvajanja. 

Kot slavnostni govornik je nastopil mag. Borut Sajovic, nekdanji župan občine Tržič in aktualni poslanec 
DZ R. Slovenije, ki se je v svojem govoru dotaknil takratnih dogodkov, seveda pa ni mogel mimo 
današnjih aktualnih političnih dogodkov. 

Povezovalka programa se je ob zaključku v imenu soorganizatorjev zahvalila vsem izvajalcem kulturnega 
programa, prisotno publiko pa povabila k snidenju v letu 2023.  

 

 


