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V četrtek, dne 10.10.2019 s pričetkom ob 14. uri je pred stanovanjsko hišo Janeza Pleše, Struţevo 5, v
Kranju, potekala spominska slovesnost ob odkritju 23. spominske plošče »Tajna skladišča oroţja Milice 1990/91« na območju Gorenjske, katere se je udeleţilo okoli 72 ljudi. Soorganizatorja spominske
slovesnosti sta bila MO Kranj in PVD Sever - Gorenjska.
V kulturnem delu programa, ki ga je povezoval pisec teh vrstic so z izvajanjem skladb in pesmijo
sodelovali kvartet trobil Policijskega orkestra (PO): vodja Andrej Knap (bariton saksofon), Martin Skubin
(sopran saksofon), Nace Kogej (alt saksofon) in Aljaţ Ţiţek (tenor saksofon) in ţenski učiteljski pevski
zbor OŠ Franceta Prešerna Kranj v sestavi: Alenka Čoh-Lombar, Petra Ţontar (sopran), Elvira Garibović
in Dijana Korošec in Marija Ahačič (mezzosopran) ter Simona Bizjak in Marija Mohorič (alt), pod
vodstvom zborovodje g. Silvana Baše, ki je zbor spremljal na električnem klavirju.
Po častnem pozdravu praporščakov OZVV S Kranj in PVD Sever – Gorenjska in uvodnem igranju drţavne
himne, ki jo je brez napovedi izvedel kvartet trobil PO je povezovalec programa v imenu
soorganizatorjev pozdravil vse prisotne občanke in občane MO Kranj, veteranke in veterane, še posebej
pa prisotne vabljene goste in sicer: go. Matejo Udovč, poslanko DZ RS, g. Tomaţa Sajovica, predsednika
Sveta KS Struţevo, g. Aleša Ţitnika, ravnatelja OŠ Franceta Prešerna v Kranju in hranitelja oroţja g.
Janeza Plešo z druţino.
Med ostalimi gosti so bili še: g. Stanislav Ficko, nekdanji komandir in poveljnik Vojne enote milice PM
Kranj, mag. Boštjan Glavič, direktor PU Kranj, Andrej Zakrajšek, vodja Sektorja uniformirane policije PU
Kranj, Andrej Pavlin, pomočnik komandirja PP Kranj, Romana Kriţaj, vodja policijskega okoliša, Vojko
Damjan, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Gorenjske in predsednik OZZVS Trţič, Anton Rešek,
predsednik OZVVS Kranj, dr. Bojan Potočnik, predsednik Območnega zdruţenja slovenskih častnikov CREINA, Ivan Hočevar, nekdanji načelnik UNZ Kranj, vodja koordinacijske podskupine za Gorenjsko in
organizator Manevrske strukture za narodno zaščito ter aktualni podpredsednik PVD Sever – Gorenjska,
mag. Biserka Debeljak, članica Zdruţenja Sever in upokojena kustosinja Muzeja slovenske policije in
predstavniki javnih medijev.
V strnjenem opisu je povezovalec programa publiko spomnil na dogodke iz let 1990/91, ko je takratni
jugoslovanski politični vrh grozil z uvedbo izrednih razmer in razoroţitvijo slovenskih obrambnih sil.
Spomnil je na javnosti manj znano dogajanje, ko so tedaj tudi ONZ ţeleli zavarovati svoje oroţje 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 oroţja, največ med vsemi takratnimi UNZ v Sloveniji.
Tajne lokacije za hrambo oroţja so bile izbrane izključno na podlagi zaupanja v ljudi iz civilne sfere,
zaradi česar iz tistega obdobja ni veliko pisnih virov. Seznam vseh hraniteljev oroţja s celotnega območja
Slovenije in tako tudi Gorenjske, ki so bili takrat pripravljeni sprejeti in hraniti oroţje 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 Zdruţenja društev
Sever širom naše domovine ţe odkrile lepo število spominskih plošč »TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA MILICE
– 1990/91« in tako bo ob tej priloţnosti odkrita ţe 23. na Gorenjskem.
Med hrabre in ponosne moţe, ki so takrat sprejeli v tajno hrambo oboroţitev in strelivo takratne milice,
zavedajoč se tudi morebitnih katastrofalnih posledic za njegovo druţino nedvomno sodi tudi g. Janez

Pleša. Odkritje spominske plošče je tako le skromna oddolţitev domovine za njegov prispevek pri
osamosvajanju Slovenije.
Sledila sta pozdravna nagovora poslanka DZ R. Slovenije Mateje Udovč in predsednika Sveta KS Struţevo
Tomaţa Sajovica, ki sta se zahvalila hranitelju oroţja Janezu Pleši in njegovim domačim za njihov
osamosvojitveni prispevek ter pri tem poudarila, da zgodovine ne pišejo vedno le veliki, marveč tudi mali
ljudje, katerih domovina ni pozabila. Poslanka Mateja Udovč je pozdravni nagovor zaključila z recitacijo
izbrane pesmi, kar je publika nagradila z aplavzom.
Sledil je govor slavnostnega govornika nekdanjega komandirja PM Kranj, poveljnika VEM PM Kranj in
organizatorja MSNZ, g. Stanislava Ficka (op.: celoten govor je objavljen kot priloga članku).
V nadaljevanju slovesnosti se je prisotna publika, na predlog povezovalca programa, z minuto molka
poklonila spominu na vse do sedaj umrle veterane osamosvojitvene vojne. Nato pa sta predsednik Sveta
KS Struţevo, Tomaţ Sajovic in slavnostni govornik Stanislav Ficko ob aplavzu publike, svečano odkrila
spominsko ploščo na objektu Janeza Pleše, s čimer se je tudi zaključil uradni del spominske slovesnosti
ob odkritju 23. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŢJA MILICE- 1990/91« na območju
Gorenjske.
Zaključku slovesnosti je izzvenel v zahvali povezovalca, k se je v imenu PVD Sever – Gorenjska in
soorganizatorjev zahvalil publiki za udeleţbo na slovesnosti, kot tudi vsem nastopajočim ter sodelujočim
v spominski slovesnosti. Slovesnost se je v nadaljevanju prevesila v prijetno medsebojno druţenje v
enem od objektov hranitelja oroţja Janeza Pleše.

