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Spoštovane veteranke in veterani, gospe in gospodje,
cenjeni gostje,
lepo pozdravljeni v imenu PVD Sever – Gorenjska. Poseben pozdrav pa velja svojcem pokojnega
Florjana Pestotnika, hranitelja orožja Postaje milice Kranj – Oddelka milice Preddvor, v času
osamosvajanja Slovenije.
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 razorožili
slovenske obrambne sile. Pričakovanje takšnih ukrepov je temeljilo tudi na izkušnji iz maja 1990, ko je
JLA poskušala razorožiti slovensko TO. Zaradi takšnih okoliščin je bilo v takratnih organih za notranje
zadeve (ONZ) odločeno, da se bo preselilo vse orožje in strelivo, ki je bilo skladiščeno na postajah
milice in na upravah za notranje zadeve. V objektih milice je bilo shranjeno orožje, ki so ga miličniki
potrebovali za morebitno protiteroristično delovanje ter delovanje v neposredni vojni nevarnosti in
vojni. V teh skladiščih se je hranilo tudi orožje za celotno aktivno in rezervno sestavo milice ter za
pripadnike narodne zaščite.
Najprej pa nekaj besed o pripravah in sami izvedbi hrambe orožja v tajnih skladiščih. Odločitev o tem,
kam preseliti orožje in strelivo, je bila prepuščena posameznim postajam milice in upravam za notranje
zadeve. Vsem postajam milice na Gorenjskem so bila dana splošna navodila, kako naj ta ukrep
izvedemo in na kaj moramo biti pozorni pri izbiri lokacije tajnega skladišča orožja. Na podlagi tega sem
kot komandir takratne PM Kranj, skupaj s komandirjem oddelka milice (OM) Cerklje in v.d. komandirja
oddelka milice (OM) Preddvor ter posebej izbranimi sodelavci, pripravil natančne načrte disperzije in
hrambe orožja, streliva ter tajnih dokumentov. V načrtu je bilo natančno določeno, kje se bo orožje,
strelivo in ostala oprema hranila, kdo je zadolžen za disperzijo orožja in na kakšen način bo v dogovoru
s hraniteljem, orožje tudi prevzeto. Najprej smo vsak na svojem območju poiskali zaupanja vredne
občane, s katerimi smo se dogovorili o možnosti koriščenja njihovih prostorov za tajno skladišče orožja.
Zaradi varnosti pisni dokumenti o dogovorih niso bili sestavljeni. Vse je temeljilo na popolnem zaupanju
med konkretnim občanom in pripadnikom milice, ki je bil odgovoren za konkretno tajno skladišče
orožja.
Spoštovani ,
tajno skladišče orožja je bilo tudi v tej hiši, v Kokri 66, ki je bila last Florjana Pestotnika. S pogumnim in
zaupanja vrednim lastnikom, žal že pokojnim Florjanom Pestotnikom je bilo maja 1991 dogovorjeno, da
se del orožja takratnega OM Preddvor shrani v prostorih te hiše, kjer se je nahajalo vse do prevzema s
strani miličnikov. Orožje smo v zabojih shranili na podstreho, v dimnik (rauf kamro). Zaradi potrebe in
mobilizacije celotnega rezervnega sestava OM Preddvor je bilo v zabojih skrito orožje iz tajnega
skladišča odpeljano tik pred začetkom osamosvojitvene vojne in še pred prihodom kolone vojaških vozil
JLA na mejni prehod Jezersko. O tem skladišču orožja nihče od Florjanovih svojcev ni vedel ničesar.
Celotno akcijo je v konkretnem primeru je vodil takratni vodja varnostnega okoliša in v.d. komandirja
OM Preddvor Vilijem Pirnovar. Naj ob tem omenim, da je Vilijem Pirnovar vodenje OM Preddvor prevzel
še pred začetkom osamosvojitvene vojne, ker je bil takratni komandir OM Preddvor Živko Čeranić
odstranjen z dela zaradi nasprotovanja osamosvojitvi in oviranja delovanja enote.

V zvezi z vsemi hranitelji orožja je potrebno poudariti, da so odločitev, ali bodo orožje 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 orožje za potrebe slovenskega oboroženega
upora. S tem dejanjem so izpostavili sebe in svoje družine zato je prav, da se jim vsaj na tak način
oddolžimo in v zgodovinski spomin v procesu osamosvajanja zapišemo tudi njihov pomemben
prispevek k osamosvojitvi.
Z odkritjem spominske plošče na tem objektu se tako žal šele po 28 letih želimo zahvaliti pokojnemu
Florjanu Pestotniku in njegovim družinskim članom, za pogumno, častno, nesebično in domoljubno
dejanje, ki ne bo pozabljeno. Prosim, da njegov spomin in spomin na vse umrle veterane počastimo z
minuto molka………..Slava njegovemu spominu!
Spoštovani - v govoru sem želel poudariti in predstaviti postopke, vsebino ter pogum posameznikov pri
tajnem skladiščenju orožja takratne milice, saj to pomembno področje do sedaj ni bilo dovolj
poudarjano, še manj pa poznano javnosti. Prav je tudi, da se po tolikih letih konkretno izpostavijo
posamezniki in predstavijo ta zelo pomembna dejstva v osamosvojitvenih procesih in da do sedaj to
skrito pred javnostjo, postane javno.
Ob zaključku mi dovolite, da se kot takratni komandir PM milice Kranj in poveljnik vojne enote PM Kranj
z OM Cerklje in OM Preddvor, vsem občankam in občanom občine Preddvor, zahvalim za vso podporo
in pomoč v času pred in med osamosvojitveno vojno. Brez tega sodelovanja in pomoči, bi nam težko
uspelo.
Hvala tudi sedanjemu lastniku stanovanjske hiše Damjanu Pestotniku, ki nam je omogočil postavitev
spominskega obeležja. Hvala in lep dan še naprej.

