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SPOMINSKA  SLOVESNOST  OB  30.  OBLETNICI  ZAČETKA  DELOVANJA
KOORDINACIJSKE  PODSKUPINE  ZA  GORENJSKO,  VOJNIH  ENOT  MILICE  IN
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE UNZ KRANJ IN OSAMOSVOJITVENE VOJNE 
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V četrtek, 27. 5. 2021 ob 11. uri se je pred objektom Policijske uprave Kranj, Bleiweisova 3 - Kranj, pričela
spominska slovesnost ob 30. obletnici začetka delovanja koordinacijske podskupine za Gorenjsko, vojnih
enot milice in organov za notranje zadeve UNZ Kranj in osamosvojitvene vojne. 

Spominsko slovesnost je v sodelovanju z MO Kranj organiziralo PVD Sever – Gorenjska. Zaradi še vedno
zaostrenih zdravstvenih razmer in nevarnega širjenja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter posledično
sprejetih ukrepov Vlade R. Slovenije, se je naše sicer nadvse skrbno načrtovane slovesnosti, lahko fizično
udeležilo le do petdeset (50) ljudi.  Spominske slovesnosti so se udeležili  naslednji vabljeni gosti: Janez
Černe - podžupan MO Kranj,  Melita Močnik - direktorica Policijske uprave Kranj, polkovnik Franjo Lipovec -
poveljnik vojašnice Petra Petriča v Kranju, Ivan Hočevar -  v času vojne za Slovenijo načelnik Uprave za
notranje zadeve Kranj, vodja koordinacijske podskupine za Gorenjsko, organizator Manevrske strukture za
narodno zaščito in aktualni predsednik PVD Sever - Gorenjska, Jože Ajdišek - v času vojne za Slovenijo
načelnik  inšpektorata  milice  na  Upravi  za  notranje  zadeve  Kranj,  organizator  Manevrske  strukture  za
narodno  zaščito  in  aktualni  podpredsednik  PVD  Sever  -  Gorenjska,  Primož  Donoša,  vodja  sektorja
kriminalistične policije PU Kranj, Boštjan Repinc, vodja operativno komunikacijskega centra PU Kranj, Bojan
Eljon - vodja službe za operativno podporo PU Kranj, mag.  Biserka Debeljak, članica Združenja Sever in
upokojena kustosinja  muzeja  slovenske  policije,  Vojko  Damjan  -  predsednik  pokrajinskega  odbora
združenja vojnih veteranov Slovenije Gorenjske in predsednik OZVVS Tržič, Bojan Potočnik - predsednik
Območnega združenja Slovenskih častnikov  –  CREINA, Branko Celar – predsednik območnega kluba UD
MNZ Maks Perc – Kranj in Alojz Mesosjedec - predsednik območnega kluba UD MNZ Maks Perc – Jesenice.

V kulturnem programu, katerega sem povezovala avtorica tega članka, so poleg praporščakov OZVVS
Kranj, PVD Sever – Gorenjska in PO ZVVS Gorenjska, sodelovali še: kvintet trobil Policijskega orkestra (PO)
v sestavi:  vodja kvinteta Tomaž Podlesnik – trobenta, Robert Albreht – trobenta, Tadej Kopitar – rog,
Anton Vrzelak – bariton in Mitja Sotenšek – tuba ter 23 učencev   5. b razreda osnovne šole Franceta
Prešerna  Kranj,  pod  vodstvom  razredničarke  in  mentorice  Valerije  Konečnik  –  Stenovec.   Glasbeno
spremljavo pa sta izvedla učitelj glasbenega pouka Silvan Baša (klavir) in eden od učencev 8. razreda
(harmonika).     

Po uvodnem igranju državne himne, ki jo je izvedel kvintet trobil PO, je povezovalka pozdravila častne
goste,  veteranke  in  veterane  ter  ostale  goste.  Slovesnost  je  posvečena  30.  obletnici  ustanovitve  in
delovanja koordinacijske podskupine za Gorenjsko, ki je kot ena od sedmih tovrstnih podskupin na teritoriju
Slovenije, od 27. 5. 1991 dalje, med osamosvojitveno vojno 1991, delovala v objektu UNZ Kranj (danes PU
Kranj). Sestavljena je bila iz ključnih predstavnikov Milice, Teritorialne obrambe in koordinatorjev civilne
obrambe.  Osnovna  naloga podskupine  na  regijski  ravni  je  bila  v  usklajevanju,  usmerjanju  in  vodenju
obrambnih  priprav  in  izvajanju  obrambnih  proti  ukrepov  proti  bojnemu  nastopu  agresorja.  V  obeh
navedenih projektih, je objekt Policijske uprave Kranj nedvomno odigral pomembno vlogo, saj je bilo v
njegovih  prostorih  stičišče  in  srčika  odločanja  takratnih  regijskih  obrambnih  struktur,  ki  so  na  ravni
Gorenjske nedvomno in bistveno pripomogle k zagotovitvi izvedbe mozaika procesov osamosvojitve naše
domovine.
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Po pozdravni  besedi podžupana MO Kranj,  Janeza Černeta,  smo prisluhnili  še slavnostnemu govorniku
Ivanu Hočevarju, ki nas je s pošteno in kleno besedo popeljal v osamosvojitveni čas, ko so se tudi na tem
koščku naše domovine pričele  uresničevati  sanje naših  prednikov  (op.:  celoten govor  je  objavljen kot
priloga članku).

Tako kot ne bo nikoli zamrl spomin na osamosvojitveno vojno, tako tudi ne bo nikoli zamrl spomin na padle
v njej, kot tudi na vse ostale kasneje umrle veterane. Vsak od njih si je na svoj način zaslužil posebno
mesto v srcu slovenskega naroda, saj so zanj nekateri od njih darovali tudi največ, kar so imeli - svoje
življenje. 

Pred zaključkom kulturnega programa se je prisotna publika ob častnem pozdravu  praporščakov, z minuto
molka poklonila  spominu na vse padle  v  osamosvojitveni  vojni,  kot  tudi  na  vse ostale  kasneje  umrle
veterane. Nato pa sta podžupan MO Kranj, Janez Černe in slavnostni govornik Ivan Hočevar ob koračnici, ki
jo  je  izvedel  kvintet  trobil  PO,  k  obeležju,  ki  nas  spominja  na  osamosvojitvene  procese  in  vojno  za
samostojno Slovenijo pred objektom PU Kranj, položila ikebano. 

Zaključek  slovesnosti  je  izzvenel  v  zahvali  povezovalke,  ki  se  je  v  imenu  PVD Sever  –  Gorenjska  in
soorganizatorjev zahvalila udeležencem spominske slovesnosti kot tudi vsem nastopajočim in sodelujočim.
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