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V četrtek, dne 9.5.2019 s pričetkom ob 11. uri  se je pred stanovanjsko hišo na naslovu Zlato polje 16, v 
Kranju pričela spominska slovesnost ob odkritju 21. spominske plošče »TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA 
MILICE – 1990/91« na območju Gorenjske in v čast hranitelju oroţja Matevţu Krtu. Spominsko 
slovesnost je organiziralo PVD Sever – Gorenjska v sodelovanju z MO Kranj, katere se je udeleţilo 66 
ljudi.   

Kot častni gostje so se prireditve udeleţili: g. Matjaţ Rakovec, ţupan Mestne občine Kranj, ga. Mateja 
Udovč, poslanka v DZ R. Slovenije, mag. Boštjan Glavič, direktor Policijske uprave Kranj, g. David 
Zadraţnik, pomočnik komandirja PP Kranj, g. Ivan Hočevar, slavnostni govornik in podpredsednik PVD 
Sever - Gorenjska, g. Joţe Mencin, predsednik PVD Sever - Gorenjska, g. Anton Rešek, predsednik 
OZVVS Kranj, g. Aleš Ţitnik, ravnatelj OŠ Franceta Prešerna Kranj in g. Matevţ Krt, hranitelj oroţja v 
zgoraj navedenem objektu.  

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Slavko Hočevar, so sodelovali še: Kvartet trobil Policijskega 
orkestra (PO) v sestavi: vodja Matevţ Sila – pozavna, Matic Bovhan – trobenta, Gašper Namestnik – 
trobenta in Simon Tomaţič – pozavna in učenci oz. člani pevskega zbora »Drobtinice« z OŠ Franceta 
Prešerna Kranj, pod vodstvom mentorjev – zborovodje gospe Elvire Garibovič in g. Silvana Baša, ki je 
zbor spremljal na elektronskih klaviaturah. 

Po uvodnem igranju himne, ki jo je izvedel kvartet trobil PO je povezovalec pozdravil častne goste,  še 
posebej pa druţino hranitelja oroţja Matevţa Krta, veteranke in veterane ter ostale goste.  

V strnjenem opisu je povezovalec programa spomnil publiko na dogodke iz let 1990/91, kjer so svojo 
vlogo poleg pripadnikov TO opravili tudi pripadniki takratnih organov za notranje zadeve (ONZ). Manj 
znano je dejstvo, da so pripadniki ONZ ţe pred osamosvojitveno vojno zavarovali svoje oroţje in strelivo 
pred morebitnim odvzemom s strani JLA, tako da so tega ga premestili na več tajnih lokacij. Na območju 
Gorenjske je tako takratna Uprava za notranje zadeve (UNZ) Kranj imela skrito oroţje in strelivo na do 
sedaj znanih 53. tajnih lokacijah in to predvsem pri posameznikih iz civilne sfere, med katerimi je bil tudi 
g. Matevţ Krt.  

Po pozdravnem nagovoru, ki sta ga imela poslanka DZ R. Slovenije, ga.  Mateja Udovč in ţupan MO 
Kranj, g. Matjaţ Rakovec je kot slavnostni govornik nastopil g. Ivan HOČEVAR, ki je bil v 
osamosvojitvenem obdobju načelnik UNZ Kranj, vodja Koordinacijske podskupine za Gorenjsko pokrajino 
(KOGP) in organizator Manevrske skupine za narodno zaščito (MSNZ), v katerem je prisotnim orisal 
takratne razmere, sam potek vojne in delovanje enot milice na območju Gorenjske ter pri tem poudaril 
hrabrost, nesebičnost in domoljubnost vseh hraniteljev oroţja.    

Po kulturnem programu sta ţupan Mestne občine Kranj, g. Matjaţ Rakovec in podpredsednik PVD Sever 
– Gorenjska, g. Ivan Hočevar ob igranju koračnice, ki jo je izvedel kvartet PO, svečano odkrila 21. 
spominsko ploščo »TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA MILICE – 1990/91« v zahvalo za pogumno dejanje g. 
Matevţu Krtu, kateremu sta tudi slovesno izročila slovensko trobojnico. 

Slovesnost je izzvenela v zahvali povezovalca vsem tistim, ki so pripomogli k izvedbi slovesnosti in 
kasneje v prijetnem vzdušju in druţenju na dvorišču domače hiše druţine Krt.   

 


