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V četrtek, dne 20. 5. 2021 s pričetkom ob 11. uri je pred stanovanjsko hišo Mirka Robljeka, Golniška cesta 56 v
Kranju, potekala spominska slovesnost ob odkritju 26. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE 1990/91« na območju Gorenjske, katere se je udeležilo okoli 40 ljudi. Soorganizatorja spominske slovesnosti sta
bila MO Kranj in PVD Sever - Gorenjska.
Uvodoma je povezovalka programa v imenu soorganizatorjev pozdravila vse prisotne občanke in občane MO Kranj,
veteranke in veterane, še posebej pa prisotne vabljene goste in sicer: mag. Janeza Šuštarja, vodjo službe
direktorja PU Kranj, Domna Hvalo, predsednika Sveta KS Kokrica, Aleša Žitnika, ravnatelja OŠ Franceta Prešerna v
Kranju in hranitelja orožja Mirka Robljeka z družino. Med ostalimi gosti so bili še: Ivan Hočevar, nekdanji načelnik
UNZ Kranj, vodja koordinacijske podskupine za Gorenjsko in organizator Manevrske strukture za narodno zaščito
ter predsednik nadzornega odbora PVD Sever – Gorenjska, Stanislav Ficko, nekdanji komandir in poveljnik vojne
enote milice PM Kranj, Matjaž Završnik, komandir PP Kranj, Vojko Damjan, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS
Gorenjske in predsednik OZZVS Tržič, Anton Rešek, predsednik OZVVS Kranj, dr. Tomaž Čas, predsednik Združenja
Sever, mag. Biserka Debeljak, članica Združenja Sever in upokojena kustosinja Muzeja slovenske policije.
V kulturnem delu programa so z izvajanjem skladb, pesmijo in recitalom sodelovali kvartet trobil Policijskega
orkestra (PO): vodja Andrej Knap (bariton saksofon), Martin Skubin (sopran saksofon), Nace Kogej (alt saksofon) in
Aljaž Žižek (tenor saksofon) ter pet učenk Osnovne šole Franceta Prešeren Kranj - PŠ Kokrica, pod vodstvom
mentorice prof. Brigite Fojkar.
Povezovalka programa je publiko spomnila na dogodke iz let 1990/91, ko je takratni jugoslovanski politični vrh
grozil z uvedbo izrednih razmer in razorožitvijo slovenskih obrambnih sil. Spomnila je na javnosti manj znano
dogajanje, ko so tedaj tudi ONZ želeli zavarovati svoje orožje in strelivo pred zasegom JLA, zaradi česar je bilo to
preseljeno na tajne lokacije. Na operativnem območju takratne UNZ Kranj je takrat delovalo 18 njenih
organizacijskih enot, na Gorenjskem pa je po do sedaj zbranih podatkih obstajalo najmanj 52 tajnih lokacij orožja,
največ med vsemi takratnimi UNZ v Sloveniji. Tajne lokacije za hrambo orožja so bile izbrane izključno na podlagi
zaupanja v ljudi iz civilne sfere, zaradi česar iz tistega obdobja ni veliko pisnih virov. Seznam vseh hraniteljev
orožja s celotnega območja Slovenije in tako tudi Gorenjske, ki so bili takrat pripravljeni sprejeti in hraniti orožje
gorenjske milice, so bili tako prvič zbrani v letu 2013 in sicer zato, da se tega pogumnega, častnega, nesebičnega
in domoljubnega dejanja Slovencev ne bi pozabilo. Tako so v zadnjih šestih letih članice Združenja društev Sever
širom naše domovine že odkrile lepo število spominskih plošč »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE - 1990/91« in
tako bo ob tej priložnosti odkrita že 26. na Gorenjskem.
Med hrabre in ponosne može, ki so takrat sprejeli v tajno hrambo oborožitev in strelivo takratne milice, zavedajoč
se tudi morebitnih katastrofalnih posledic za njegovo družino, nedvomno sodi tudi M irko Robljek. Odkritje
spominske plošče je tako le skromna oddolžitev domovine za njegov prispevek pri osamosvajanju Slovenije. Sledil je
pozdravni nagovor predsednika Sveta KS Kokrica Domna Hvale, ki se je zahvalil hranitelju orožja Mirku Robljeku in
njegovim domačim za njihov osamosvojitveni prispevek ter pri tem poudaril, da zgodovine ne pišejo vedno le veliki,
marveč tudi mali ljudje, katerih domovina ni pozabila. Po njegovem govoru smo prisluhnili še slavnostnemu
govorniku, nekdanjemu komandirju PM Kranj, poveljniku VEM PM Kranj in organizatorju MSNZ, Stanislavu Ficku.
V nadaljevanju slovesnosti se je prisotna publika z minuto molka poklonila spominu na vse do sedaj umrle veterane
osamosvojitvene vojne. Nato pa sta predsednik Sveta KS Kokrica Domen Hvala in slavnostni govornik Stanislav Ficko
svečano odkrila spominsko ploščo na objektu Mirka Robljeka, s čimer se je tudi zaključil uradni del spominske
slovesnosti ob odkritju 26. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE- 1990/91« na območju
Gorenjske.
Zaključek slovesnosti je izzvenel v zahvali povezovalke, ki se je v imenu PVD Sever – Gorenjska in soorganizatorjev
zahvalila publiki za udeležbo na slovesnosti, kot tudi vsem nastopajočim ter sodelujočim v spominski slovesnosti.
Slovesnost se je v nadaljevanju ob upoštevanju splošnih priporočil NIJZ z namenom preprečevanja okužbe z virusom
SARS-CoV-2, prevesila v prijetno medsebojno druženje na dvorišču domače hiše Mirka Robljeka.

