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Tako so dne 17. 6. 2022 naslovili svoj nastop osmošolci kranjskogorske osnovne šole Alja, Martin in 
Lenart pod mentorstvom mag. Katarine Kejžar na letošnji spominski slovesnosti na bivšem mejnem 
prehodu v Ratečah. Od leta 2010 stoji v bližini nekdanjega mejnega prehoda spominsko obeležje ob 
lepo urejenem počivališču, kjer so se spomnili dogodkov na tem mejnem prehodu leta 1991, ki so ga 
27. junija zasedli pripadniki JLA in ga zapustili 1. julija. Čeprav zaseden, so čez mejni prehod lahko 
prehajali tako turisti, ki so bežali iz Slovenije kot domačini, ki so delali v Italiji. 

Na dogodke na tem območju pred 31 leti  je spomnil slavnostni govornik Andrej Žemva, tedaj komandir 
Postaje mejne milice Rateče.  

Zahvalil se je veteranom vojne za Slovenijo in vsem, ki so se takrat tukaj uprli in sodelovali v 
prizadevanjih za osamosvojitev Slovenije. Podaril je, da so pripadniki milice skupaj z drugimi 
strukturami, Teritorialno obrambo, s civilnim prebivalstvom, enotami narodne in civilne zaščite, gasilci, 
lovci, Gorsko reševalno službo in Geološkim zavodom Slovenije znatno prispevali, »da se je vojna tukaj 
končala z zmago, in, kar je najbolj pomembno, brez žrtev.« Ob tem je tudi dejal, da vloga milice v 
vojni za Slovenijo iz leta v leto »vsaj po moji oceni in iz meni nejasnih razlogov, nekako bledi, ostaja 
zapostavljena in, kar je najbolj žalostno, je tudi spregledana.« Vsem prisotnim je čestital ob bližajočem 
se prazniku dnevu državnosti, policistom pa ob dnevu slovenske policije. 

Zbrane je nagovoril tudi podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša, ki je prejel tudi zahvalno listino 
območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska za dosedanje sodelovanje. Zahvalno listino 
veteranskega združenja Zgornja Gorenjska je v imenu osnovne šole Kranjska Gora prejel tudi ravnatelj 
mag. Milan Rogelj.  

Tudi letos so slovesnost pripravili Policijsko veteransko društvo Sever - Gorenjska, občina Kranjska 
Gora in območno veteransko združenje Zgornja Gorenjska, ki letos praznuje 25-letnico delovanja. 
Sodelovali so tudi častna straža 132. gorskega polka Bohinjska Bela in praporščaki obeh veteranskih 
organizacij, v kulturnem programu je nastopil tudi Veteranski pevski zbor. Po spominski svečanosti v 
Ratečah je delegacija veteranskih združenj (Anton Hribar, Jaša Jelinčič in Boštjan Pristavec) položila 
venec k spominskemu obeležju na Korenskem sedlu, ki prav tako spominja na dogodke v letu 1991 na 
tem območju. 
 


