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V petek, dne 13.12.2019 s pričetkom ob 12. uri je v prostorih Ekonomske gimnazije in srednje šole 
Radovljica (glavna avla, dvanajstih učilnicah s kabineti, predavalnico ter osmih specializiranih 
učilnicah), ki temeljijo na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, potekala s 
pomočjo interne TV mreţe otvoritev tematske razstave»VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991«, 
v soorganizaciji: Muzeja slovenske Policije, Zveze društev Sever, PVD Sever – Gorenjska in EGSŠ 
Radovljica, katere se je udeleţilo ali v direktnem TV prenosu spremljalo skupaj 308 oseb (11 
nastopajočih, 15 vabljenih gostov, 6 učiteljev mentorjev, 276 dijakov EGSŠ Radovljica).  

Slavnostno otvoritev sva povezovala pisec teh vrstic Damjan Renko, podpredsednik PVD Sever-
Gorenjska in Val Wolte Sula, dijak 4. A razreda EGSŠ Radovljica, v kulturnem delu programa so 
sodelovali še:  

 pihalni kvintet Policijskega orkestra (PO) v sestavi: vodja kvinteta g. Boštjan Ţekar - fagot, ga. 
Dušanka Istenič – flavta, g. Nejc Herman – klarinet, g. Aris Vehovec – oboa in g. Marko Pirc – rog in  

 dijaki EGSŠ Radovljica: Katja Lavrinc, Rok Perhavc, Boris Lavrih in g. Mitja Rozman - baritonist, 
pod vodstvom mentoric: ge. Lidije Brezavšček in ge. Magdalene Rozman; 

Po uvodnem igranju drţavne himne, v izvedbi pihalnega kvinteta PO sta povezovalca toplo pozdravila 
vse vabljene goste in ostale udeleţence otvoritve, še posebej pa gostitelja in sicer: g. Cirila 
Globočnika, ţupana občine Radovljica in go. prof. Ksenijo Lipovšček, ravnateljico EGSŠ Radovljica. 
Med ostalimi vabljenimi gosti so bili: g. Andrej Zakrajšek, vodja Sektorja uniformirane policije PU 
Kranj, mag. Marko Panič, komandir PP Trţič, g. Ivan Hočevar, slavnostni govornik in podpredsednik 
PVD Sever-Gorenjska, g. Janez Koselj, predsednik OZZVS Zgornja Gorenjska, upokojena kustodinja in 
nekdanja vodja Muzeja Policije, mag. Biserka Debeljak in drugi.  

V uvodu sta povezovalca predstavila slovensko drţavo kot uresničitev hrepenenja neštetih generacij 
naših prednikov, ki so si tekom preteklih stoletij prizadevali ohraniti in ubraniti slovenski jezik, kulturo 
ter slovensko etnično ozemlje pred tujimi zavojevalci. V kratkem zgodovinskem sprehodu skozi čas so 
bili publiki opisani druţbeni procesi, ki so v letu 1991 kulminirali v obrambni vojni, kjer smo Slovenci 
kot narod, ter Gorenjci kot njegov del, ubranili svojo odločitev in dostojanstvo ter s ponosom stopili v 
negotov in nezaupljiv svet. Povezovalca sta tudi plastično opisala razloge, ki so botrovali k postavitvi 
in otvoritvi prve tematske razstave z naslovno temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« na 
območju Gorenjske. 

V nadaljevanju sta med kulturnimi vloţki nastopajočih sledila pozdravna nagovora: g. Cirila 
Globočnika, ţupana občine Radovljica in ge. prof. Ksenije Lipovšček, ravnateljice EGSŠ Radovljica. 
Vsak od njiju je predstavil svoj pogled na osamosvojitveno obdobje Slovenije in pomen ohranjanja 
zgodovinskega spomina na to obdobje, pri čemer sta izrazila svojo hvaleţnost in zahvalo v zvezi s 
prizadevanji Zveze društev Sever in PVD Sever – Gorenjska pri ohranjanju osamosvojitvenih vrednot.     

Kot slavnostni govornik je v osrednjem delu slovesnosti nastopil g. Ivan Hočevar, aktualni 
podpredsednik PVD Sever – Gorenjska, v osamosvojitvenem letu 1991 načelnik takratne UNZ Kranj, 
vodja KOPG in organizator MSNZ, katerega je publika nagradila z gromkim aplavzom (op.: celoten 
govor je priloga prispevku). 

Zaključek kulturnega dela programa otvoritve razstave je izzvenel v zahvali obeh povezovalcev, ki sta 
se v imenu PVD Sever - Gorenjska in EGSŠ Radovljica posebej zahvalila tako nastopajočim kot tudi 
vsem tistim, ki so omogočili postavitev in otvoritev razstave. Povezovalca sta nato predala besedo 
soavtorici postavitve razstave, mag. Biserki Debeljak, ki je nato publiko v daljšem ekspozeju 



»popeljala« skozi razstavo ter ji pri tem odstrnila nekaj do sedaj neznanih tančic zgodovinske 
osamosvojitvene refleksije. 

Otvoritev razstave se je zaključila z ogledom razstave in druţenjem ter skromno pogostitvijo, kjer je 
med usluţbenci EGSŠ Radovljica, dijaki, veteranskimi kolegi in vabljenimi gosti stekla beseda. 

Glede na izkazan interes vodstva EGSŠ Radovljica, o nadaljnjem prenosu osamosvojitvenih vsebin 
njihovim dijakom, sta podpredsednika PVD Sever – Gorenjska Ivan Hočevar in Damjan Renko 
ravnateljici prof. Kseniji Lipovšček in prof. geografije in zgodovine Samu Kralju-Serši podarila dva 
kompleta fizičnih izvodov zbornikov »OSAMOSVOJITEV NA GORENJSKEM 1989-1991«, št. 1 in št. 2, 
avtorjev Milana Klemenčiča in Damjan Renka, katera je društvo izdalo v letih 2012 in 2013. Hkrati je 
bila prof. Samu Kralju-Serši predana tudi elektronska verzija obeh navedenih zbornikov, ki bosta v 
nadaljevanju instalirani na interni računalniški mreţi, kjer bodo dijaki lahko individualno dostopali do 
vsebin obeh zbornikov. Vsekakor je potrebno omeniti tudi novost v zvezi z načinom vodenja tovrstnih 
prireditev in sicer vodenje v paru, kjer je npr. poleg našega povezovalca sodeloval tudi dijak EGSŠ 
Radovljica.    

V okviru projekta »Popestrimo šolo«, ki ga izvaja EGSŠ Radovljica, bo omenjena razstava gostovala v 
prostorih šole od 13. do 24. decembra 2019. Ogled razstave za javnost bo moţen od 16. do 20. 
decembra 2019 med 8. in 15. uro, in sicer po predhodnem dogovoru s koordinatorko go. Ireno Papac. 
Ogled razstave je tako za dne 16. in 17.12.2019 ţe napovedalo 40 dijakov Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica in bo potekalo pod strokovnim vodstvom usluţbenca EGSŠ Radovljica, prof. 
geografije in zgodovine Sama Kralj-Serša.  

Opisani pristop k prenosu osamosvojitvenih vsebin na mlajše rodove s pomočjo informacijsko – 
komunikacijskih sredstev in sodelovanjem mladih pri izvedbi protokola prireditve se je prav na predlog 
ravnateljice EGSŠ Radovljica prof. Ksenije Lipovšček izkazal za nedvomno odlično potezo, katero bo 
PVD Sever – Gorenjska s pridom prakticiralo tudi v bodoče.        

Spletni viri:  
 https://www.egss.si/index.php/2019/12/13/slovesna-otvoritev-razstave-vojna-za-samostojno-

slovenijo-1991/ 
 https://www.mojaobcina.si/radovljica/dogodki/otvoritev-razstave-na-egss-radovljica.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=EJz4T9L-GC8&t=4596s (glej od 1:10:34 ure dalje) 

https://www.egss.si/index.php/2019/12/13/slovesna-otvoritev-razstave-vojna-za-samostojno-slovenijo-1991/
https://www.egss.si/index.php/2019/12/13/slovesna-otvoritev-razstave-vojna-za-samostojno-slovenijo-1991/
https://www.mojaobcina.si/radovljica/dogodki/otvoritev-razstave-na-egss-radovljica.html
https://www.youtube.com/watch?v=EJz4T9L-GC8&t=4596s

