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V petek dne 21.6.2019 s pričetkom ob 13. uri se je pred stanovanjsko hišo Kokra 66, občina Preddvor  
pričela spominska slovesnost ob odkritju 22. spominske plošče »TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA MILICE 
1990/91« na območju Gorenjske in v čast umrlemu hranitelju oroţja Florjanu Pestotniku. Spominsko 
slovesnost je organiziralo PVD Sever – Gorenjska v sodelovanju  z  občino Preddvor, katere se je udeleţilo 
57 ljudi.   

Kot častni gostje so se prireditve udeleţili: g. Rok Roblek, ţupan občine Preddvor, ga. Mateja Udovč, 
poslanka DZ R. Slovenije, g. Primoţ Bergant, svetnik občinskega sveta občine Preddvor, g. Marinko Nikše, 
policijski inšpektor I. razreda na PU Kranj, g. Štefan Ţagar, policijski inšpektor III. razreda in pomočnik 
komandirja PP Kranj, g. Stanislav Ficko, nekdanji komandir PM Kranj, slavnostni govornik in predsednik 
nadzornega odbora PVD Sever – Gorenjska in dr. Bojan Potočnik, Območnega zdruţenja zveze slovenskih 
častnikov – Creina (OZSČ Creina). 

V kulturnem programu, katerega je povezovala ga. Jana Jenko so sodelovali še: Kvintet trobil Policijskega 
orkestra (PO) v sestavi: vodja Marko Novak – trobenta, Nejc Zahrastnik – trobenta, Aleš Rupar – rog, 
Gregor Bralić - pozavna in Andrej Kranjc – tuba, Ljudske pevke z Jezerskega (Ana Čarman – zborovodja, 
Anica Jakopič, Darinka Kern, Pavla Markič, Helena Naglič, Marija Polajnar, Apolonija Šavs, Irma Šenk – 
Karničar in Ana Ţagar), AGAR ter recitatorji: Apolonija Šavs in učenca OŠ Matije Valjavca Preddvor – PŠ 
Jezersko, Pia Smrtnik in Tim Meglič.  

Po uvodnem igranju himne, ki jo je izvedel Kvintet trobil PO je povezovalka pozdravila častne goste,  še 
posebej sorodnike Florjana Pestotnika, veteranke in veterane in ostale goste.  

V strnjenem opisu je povezovalka programa spomnila publiko na osamosvojitvene dogodke iz let 1990/91, 
kjer so svojo vlogo poleg pripadnikov TO opravili tudi pripadniki organov za notranje zadeve (ONZ). Manj 
znano je, 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 imela takratna Uprava za notranje zadeve (UNZ) Kranj skrito oroţje in strelivo na najmanj 53. 
tajnih lokacijah in sicer predvsem pri posameznikih iz civilne sfere, med katerimi je bil tudi preminuli g. 
Florjan Pestotnik.  

Po pozdravnem nagovoru, ki sta ga imela poslanka DZ R. Slovenije, ga. Mateja Udovč in ţupan občine 
Preddvor, g. Rok Roblek je sledil slavnostni govornik g. Stanislav Ficko, v času osamosvojitvene vojne 
komandir takratne PM Kranj, v katerem je prisotnim orisal takratne razmere in potek osamosvojitvene vojne 
ter delovanje enot milice na operativnem območju PM Kranj ter poudaril hrabrost, nesebičnost in 
domoljubnost vseh hraniteljev oroţja.    

Po kulturnem programu sta ţupan občine Preddvor, g. Rok Roblek in slavnostni govornik g. Stanislav Ficko 
ob koračnici, ki jo je izvedel kvintet PO, svečano odkrila 22. spominsko ploščo »TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA 
MILICE – 1990/91« v zahvalo za pogumno dejanje pokojnemu Florjanu Pestotniku. Slovensko trobojnico sta 
slavnostno izročila g. Damijanu Pestotniku, nečaku pokojnega Florjana Pestotnika.  

Slovesnost se je zaključila z zahvalo povezovalke vsem tistim, ki so omogočili izvedbo spominske slovesnosti 
in nastopajočim. Formalni del slovesnosti se je nato prevesil v prijetno vzdušje ob druţenju na dvorišču 
domačije druţine Pestotnik.   

 


