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V počastitev Dneva državnosti in ob letošnji 29. obletnici osamosvojitvene vojne je poleg
spominskega obeležja na bivšem mejnem prehodu Rateče, v soorganizaciji občine Kranjska Gora,
OZVVS Zgornja Gorenjska in PVD Sever - Gorenjska, potekala tradicionalna spominska slovesnost,
katere se je udeležilo okoli 50 obiskovalcev.
V kulturnem programu, katerega je povezovala Branka Smole, so poleg praporščakov sodelovali še:
kvartet orkestra Slovenske Policije, Mešani pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska in učenci Osnovne
šole Josipa Vandota - Kranjska Gora: Mark, Gal in Ožbej, pod vodstvom mentorice mag. Katarine
Kejžar.
Zbrane je v uvodnem pozdravnem nagovoru pozdravil župan občine Kranjska Gora, Janez Hrovat.
V osrednjem delu spominske slovesnosti je kot slavnostni govornik nastopil član PVD Sever Gorenjska Roman Zupanc, ki je bil v prelomnem osamosvojitvenem letu 1991 takratni namestnik
komandirja Postaje mejne milice Rateče. Med drugim je spomnil tudi na vlogo Milice v obdobju
osamosvajanja Slovenije in njeno preobrazbo v Policijo ter se pri tem tudi kritično dotaknil
današnjega družbenega trenutka. Zahvalil se je tudi vsem sodelujočim pri premagovanju pandemije
virusa COVID-19 in sicer s simboličnim sporočilom: ………»javno se zahvaljujem vsem prostovoljcem

in posameznikom, v prvi vrsti zdravstvenemu in medicinskemu osebju, različnim humanitarnim
organizacijam, policistom, vojakom, enotam CZ, gasilcem in drugim državnim institucijam, za hitro,
učinkovito, požrtvovalno in odgovorno opravljeno delo v času epidemije korona virusa, ki je bil
uspešno zajezen.« Pri tem je še posebej poudaril: »S skupnimi aktivnostmi, zelo dobro organizacijo,
spoštovanjem pravil in odgovornim ravnanjem, smo kot družba pokazali, da nam je mar za naše in
zdravje drugega, da je zdravje vrednota, ki se ga ne da kupiti, skupaj pa smo dokazali kaj zmoremo
pri ohranjanju zdravja kot tudi skupnosti. Iskrena hvala vam za vse!«

Ob zaključku spominske slovesnosti se je povezovalka programa v imenu sooorganizatorjev najprej
zahvalila za logistično pomoč občini Kranjska Gora, vsem prisotnim praporščakom, nastopajočim v
kulturnem programu, obema govorcema ter prisotni publiki za navzočnost na slovesnosti ter nato vse
prisotne povabila še k ponovnemu snidenju v letu 2021 ob 30. obletnici osamosvojitvenega
dogajanja ne tem nekdanjem mejnem prehodu.

