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V sredo, dne 24.4.2019 s pričetkom ob 17. uri je v prostorih Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem, potekala otvoritev tematske razstave»VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991«, v
soorganizaciji: Zveze društev Sever, PVD Sever – Gorenjska in OŠ Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem, katere se je udeležilo skupaj 63 članov društva in vabljenih gostov.
Slavnostno otvoritev je povezoval pisec teh vrstic, v kulturnem delu programa so sodelovali: trobilni
kvintet Policijskega orkestra v sestavi (Marko Novak – trobenta/vodja kvinteta, Nejc Zahrastnik –
trobenta, Aleš Rupar – rog, Gregor Bralić – pozavna in Andrej Krajnc – tuba) in učenke in učenci OŠ
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, pod vodstvom mentoric - ravnateljice prof. Damijane Božič in
prof. Irme Močnik.
Po uvodnem igranju državne himne, v izvedbi trobilnega kvinteta Policijskega orkestra je povezovalec
toplo pozdravil vse udeleženke in udeležence otvoritve, še posebej pa gostitelja in sicer: župana
občine Cerklje na Gorenjskem, g. Franca Čebulja in ravnateljico OŠ Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem, prof. Damijano Božič - Močnik. Med ostalimi vabljenimi gosti so bili: mag. Boštjan Glavič,
direktor PU Kranj z ožjimi sodelavci, častni gost in slavnostni govornik, podpredsednik PVD Sever –
Gorenjska, g. Ivan Hočevar, predsednik ZB NOB Kranj, tov. Božo Janež, podpredsednik Zveze klubov
UD MNZ Maks Perc, g. Zdenko Renko, predsednik OZSČ Creina, dr. Bojan Potočnik, predsednik PO
ZVVS Gorenjske in OZVVS Tržič, g. Vojko Damjan, upokojena kustodinja in nekdanja vodja Muzeja
Policije, mag. Biserka Debeljak in drugi.
V uvodu je povezovalec predstavil Slovensko državo 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 je
povezovalec publiki opisal družbene procese, 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. Povezovalec je tudi plastično opisal 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 vložki nastopajočih sledila pozdravni nagovora: župana občine
Cerklje na Gorenjskem, g. Franca Čebulja in ravnateljice OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem,
prof. Damijane Božič - Močnik. Vsak od njiju je predstavil svoj pogled na osamosvojitev Slovenije, pri
čemer sta izrazila svojo hvaležnost 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 podpredsednik PVD Sever –
Gorenjska, v osamosvojitvenem letu 1991 načelnik takratne UNZ Kranj, vodja KOPG in organizator
MSNZ, g. Ivan Hočevar, katerega je publika nagradila z gromkim aplavzom (op.: celoten govor je
priloga prispevku).
Zaključek kulturnega dela programa otvoritve razstave je izzvenel v zahvali povezovalca, ki se je v
imenu PVD Sever - Gorenjska posebej zahvalil tako nastopajočim kot tudi vsem tistim, ki so omogočili
postavitev in otvoritev razstave. Povezovalec je nato predal 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 druženjem in skromno pogostitvijo, kjer je med veteranskimi
kolegi in gosti stekla beseda tlakovana s spomini.

