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Spoštovane veteranke in veterani, gospe in gospodje, cenjeni gostje,
lepo pozdravljeni v imenu Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. Posebno pa mi je v
čast, da lahko pozdravim gospoda Janeza PLEŠO, hranitelja oroţja Postaje milice Kranj v času
osamosvajanja Slovenije ter njegovo druţino.
Ob koncu leta 1990 in v prvi polovici leta 1991 je vojaški in politični vrh takratne Jugoslavije
nenehno grozil Sloveniji z uvedbo izrednih razmer. S posegi zveznih vojaških in policijskih organov bi
razoroţili slovenske obrambne sile. Pričakovanje takšnih ukrepov je temeljilo tudi na izkušnji iz maja
1990, ko je Jugoslovanska ljudska armada poskušala razoroţiti slovensko Teritorialno obrambo.
Zaradi takšnih okoliščin je bilo v takratni milici odločeno, da se preseli oroţje in strelivo, ki je bilo
skladiščeno na postajah milice in na upravah za notranje zadeve. V objektih milice je bilo shranjeno
oroţje, ki so ga miličniki potrebovali za morebitno protiteroristično delovanje ter delovanje v
neposredni vojni nevarnosti in vojni. V teh skladiščih se je hranilo oroţje za celotno aktivno in
rezervno sestavo milice ter za pripadnike narodne zaščite.
Odločitev o tem, kam preseliti oroţje in strelivo in komu zaupati, je bila v celoti prepuščena
posameznim postajam milice in upravam za notranje zadeve. Vsem postajam milice na Gorenjskem
so bila dana navodila, kako naj ta ukrep izvedemo in na kaj moramo biti pozorni pri izbiri lokacije
tajnega skladišča oroţja.
Na podlagi tega sem kot komandir takratne Postaje milice Kranj s posebej izbranimi sodelavci,
pripravil načrte preselitve (disperzije oroţja), streliva in tajnih dokumentov v tajna skladišča. V
načrtu je bilo natančno določeno, kje se bo oroţje, strelivo in ostala oprema hranila, kdo je zadolţen
za preselitev oroţja in na kakšen način bo v dogovoru s hraniteljem, oroţje tudi prevzeto. Najprej
smo vsak na svojem območju poiskali zaupanja vredne občane, s katerimi smo se dogovorili o
moţnosti koriščenja njihovih prostorov za tajno skladišče oroţja.
Tako sva se skupaj, z ţal ţe pokojnim miličnikom in vodjem varnostnega okoliša Mirkom
DOBERŠKOM, v začetku meseca maja 1991, sestala tudi s Janezom PLEŠO. Janez je bil takoj in
brezpogojno pripravljen sprejeti oroţje v hrambo. Zaradi varnosti pisni dokument o dogovorih ni bil
sestavljen. Vse je temeljilo na popolnem zaupanju med Janezom in miličnikom Mirkom DOBRŠKOM,
ki je bil odgovoren za konkretno tajno skladišče oroţja. Ţe naslednji dan smo oroţje v poznih
večernih urah in v strogi tajnosti pripeljali do stanovanjske hiše in ga shranili v pomoţnem objektu –
na podu. Tu je bilo oroţje shranjeno vse do prevzema s strani miličnikov postaje milice Kranj ter
razdeljeno vpoklicanim rezervnim miličnikom vojne enote postaje milice Kranj.
V zvezi z vsemi hranitelji oroţja je potrebno poudariti, da so odločitev, ali bodo oroţje sprejeli ali ne,
sprejeli sami. Verjetno se pri tem sploh niso zavedali, kaj bi za njih pomenilo, v kolikor bi se situacija
takrat obrnila drugače in bi JLA odkrila, da so hranili oroţje za potrebe slovenskega oboroţenega
upora. S tem dejanjem so izpostavili sebe in svoje druţine, zato je prav, da se jim vsaj na tak način
oddolţimo in v zgodovinska dejstva v procesu osamosvajanja zapišemo tudi njihov pomemben
prispevek k osamosvojitvi.

Z odkritjem spominske plošče na stanovanjski hiši se tako ţelimo zahvaliti, ţal šele po 28 letih,
Janezu in njegovi druţini, za pogumno, častno, nesebično in domoljubno dejanje, ki ne bo
pozabljeno.
Spoštovani,
v nagovoru sem poudaril in predstavil postopke ter vsebino tajnega skladiščenja oroţja takratne
milice. Izpostavil sem tudi ravnanja posameznikov, ki so s svojim pogumom nesebično pomagali pri
osamosvojitvi Republike Slovenije.
Ob zaključku mi dovolite, da se kot takratni komandir Postaje milice Kranj in poveljnik Vojne enote
Postaje milice Kranj z oddelkoma milice Cerklje in Preddvor, vsem občankam in občanom mestne
občine Kranj, zahvalim za vso podporo in pomoč v času pred in med osamosvojitveno vojno. Brez
tega sodelovanja in pomoči, bi nam teţko uspelo.
Hvala in lep dan še naprej.

