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Pokrajinski  odbor  Zveze  veteranov  vojne  za  Slovenijo  Gorenjske,  Policijsko
veteransko  društvo Sever  Gorenjske  in  gorenjske  občine  so  v  sodelovanju  z
drugimi veteranskimi organizacijami pripravili pet spominskih svečanosti ob 28.
obletnici vojne za Slovenijo in 28. obletnici samostojnosti Republike Slovenije.

 Na platoju Karavanke je bila 21. junija 2019 prva prireditev. Uvodni pozdrav je
imel  podžupan  Jesenic  Miha  Rebolj.  V  kulturnem  programu  so  sodelovali
Pihalni orkester z Jesenic in  iz Kranjske gore, veteranski pevski zbor in pevski
zbor učiteljic Osnovne šole Jesenice.
Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo
general  Ladislav  Lipič.  V  svojem  nagovoru  je  tudi  poudaril:  »Enotnost,
tovarištvo, samozavest, medsebojno spoštovanje in sodelovanje je vse, kar danes
manjka,  zato je čas,  da se   vprašamo,  kaj  lahko storimo,  da bo naša država
boljša,  bolj prijazna in  bolj pravična. Bodimo ponosni, da imamo svojo državo.
Spoštujmo jo in delajmo tako, kot si naša država zasluži«.

Druga spominska slovesnost ob dnevu državnosti je bila pri spominskem 
obeležju Policijsko veteranskega društva Sever Gorenjska na mejnem prehodu 
Ljubelj.
Navzoče je pozdravil mag. Borut Sajovic župan Občine Tržič, in  Ivan Hočevar, 
podpredsednik Policijsko veteranskega društva Sever Gorenjska.
Slavnostni govornik je bil minister za notranje zadeve Republike Slovenije  
Boštjan Poklukar. V kulturnem programu so sodelovali: Pihalni orkester Tržič, 
učenci Podružnične šole Podljubelj in družina Zupan iz Tržiča. Slovesnost so 
obogatili tudi pohodniki. 38 pohodnikov 19. pohoda Teritorialne obrambe, ki je 
bil letos iz Drage do planine Prevala in nato do platoja Ljubelj.  Spremljali so jih
vsi praporščaki. Lepi  prireditvi na platoju Ljubelj je sledilo polaganje ikebane 
ob obeležju  Teritorialne obrambe, ob bivši stražnici, z napisom: Obranili 
domovino - bojne aktivnosti enot Teritorialne obrambe Tržič -  Ljubelj,  24. 6. – 
2. 7. 1991.

 

 Ob  počastitvi  dneva  državnosti  je  Območno  združenje  veteranov  vojne  za
Slovenijo Kranj sklenilo, da  na mestu spopada z agresorsko vojsko v bližini
Brnika, kjer je  izgubil življenje Peter PETRIČ, pripadnik Teritorialne obrambe
Kranj,  edine enote - 3. bataljon 21. brigade v takratni Jugoslaviji, ki je imela
orožje   in  strelivo  teritorialne  obrambe   doma,  postavimo  trajno  spominsko
obeležje, ki bo kasnejše rodove spominjalo na tragične dogodke minulega časa.



Spominski dogodek je bil v četrtek, 28. junija 2019. Slavnostni govornik je bil 
predsednik OZVVS Zvone Anton Rešek. Zahvalo in priznanje organizatorjem je
izrekel  Franc Čebulj, župan Občine Cerklje.

Na Zgornjem Jezerskem vrhu, ob mejnem prehodu, je bila  slovesna prireditev 
29. junija 2019. Uvodni pozdrav je izrekel župan Občine Zgornje Jezersko 
Andrej Karničar. V zanimivem kulturnem programu so sodelovale pevke zbora 
Zg. Jezerskega, mladi glasbeniki in recitatorji osnovne šole.
Slavnostni govornik je bil Drago Jovanovič, takratni komandant Jurišnega 
odreda TO Kranj.

Na letališču Brnik je bila 4. julija 2019 slavnostna prireditev v spomin ob 28.
obletnici samostojnosti Republike Slovenije in 28. obletnici vojne za Slovenijo.
Spomnili smo se napada na letališče Brnik in se poklonili žrtvam tega napada. 
Slavnostna  govornica  je  bila  Mateja  Udovč,  poslanka  Državnega  zbora
Republike Slovenije in članica specialne enote Policijsko veteranskega društva
Sever.

Predsednik Pokrajinskega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gorenjske in
OZVVS Tržič   Vojko  Damjan,   predsednik  Policijsko  veteranskega  društva
Sever Gorenjske Jože Mencin,  predsednika OZVVS Kranj  Zvone Anton Rešek
in Janez Kosel Zgornja Gorenjska so izrazili vso pohvalo vsem sodelujočim in
obiskovalcem za izredno lep spomin na osamosvajanje in rojstvo naše domovine
Slovenije.


