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V petek, dne 20. 5. 2022 ob 11. uri se je pred objektom na naslovu Potoče 1, občina Preddvor, last 
Zavoda za gozdove R. Slovenije, odvila pričela spominska slovesnost ob odkritju spominskega 
obeležja (plošče) »VOJNA RZEREVNA LOKACIJA ODDELKA MILICE PREDDVOR - 1991«, postavljeni v 
zahvalo za pogumno dejanje preminulemu Jožefu Maliju, takratnemu oskrbniku tega objekta in 
zaposlenim Zavoda za gojitev divjadi Kozorog iz Kamnika, takratnemu lastniku tega objekta. 

Spominsko slovesnost je organiziralo PPVD Sever - Gorenjska v sodelovanju z občino Preddvor, katere 
se je udeležilo 82 oseb. 

V kulturnem programu je sodeloval:  
 33 članski otroški in mladinski pevski zbor OŠ Matija Valjavca - Preddvor, pod vodstvom  
zborovodkinje Simone Kralj, ki je zbor tudi spremljala na elektronskem klavirju. Zapeli ali recitirali so 
pesmi: »Še tičice lepo pojo«, »Sanjam sen« in »Glasba jezik sveta« ter recitacijo  » Pesem o 
domovini« in 
 14 članski pevski zbor Društva upokojencev Preddvor - ženski pevski zbor Josipine Turnograjske, ki 
nosi ime po domačinki Josipini Urbančič - Turnograjski, ki se je rodila na gradu Turn v Potočah, V 
zgodovino pa se je vpisala tudi kot prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Zbor trenutno 
vodi zborovodkinja Mimi Roblek. Zapele so pesmi: »Po gozdu tam« in »Storžič«.  

Kot častni gostje so se slovesnosti udeležili: g. Rok Roblek - župan občine Preddvor, g. Ciril Kozjek - 
župan občine Šenčur, ga. Melita Močnik, direktorica PU Kranj, g. Ivan Hočevar - slavnostni govornik in 
predsednik PVD Sever - Gorenjska, g. Matjaž Završnik - načelnik Policijske postaje Kranj, g. Alojzij 
Zupan - vodja policijskega okoliša Preddvor, g. Anton Rešek, predsednik OZVVS Kranj in častbni 
občan MO Kranj, g. Božo Janež - predsednik ZB NOB Kranj in predsednik OO ZB NOB Cerklje na 
Gorenjskem, mag. Franc Ekar - predsednik OOO ZB NOB Preddvor, g. Branko Celar - predsednik 
Območnega kluba UD MNZ Maks Perc - Kranj,  mag. Biserka Debeljak - upokojena kustosinja Muzeja 
slovenske policije,  univ. dipl. inž. gozdarstva Martin Umek – vodja OE Kranj Zavoda za gozdove 
Slovenije, g. Jože Povšin - ravnatelj OŠ Matija Valjavca - Preddvor, ga. Antonija Mali – vdova in  ga. 
Lucija Mali - hčerka preminulega g. Jožefa Malija - nekdanjega oskrbnika tega objekta.  

Po uvodni izvedbi državne himne, ki jo je izvedel otroški in mladinski pevski zbor je povezovalka 
pozdravila častne goste, družino preminulega Jožefa Malija, veteranke in veterane in ostale goste. V 
nadaljevanju je navzočo publiko spomnila na dogodke v času osamosvojitvene vojne, ko je takratni 
jugoslovanski politični vrh grozil z uvedbo izrednih razmer in razorožitvijo slovenskih obrambnih sil, 
vsekakor pa ne moremo tudi mimo takratnega poskusa JLA razorožiti slovensko Teritorialno obrambo. 
Zoper zahtevano oddajo orožja v vojašnice se je takrat uprla tudi večina slovenskih občin, med njimi 
tudi vse gorenjske. Gre za javnosti sicer precej znano dogajanje, da so tudi takratni organi za 
notranje zadeve (ONZ) začeli s pripravami na izredne razmere in morebitno agresijo na R. Slovenijo. 
V sklopu tega je bil opravljen vpoklic rezervistov v vojne enote milice, zavarovali so svoje orožje in 
strelivo, s tem, da so ga preselili na več skrivnih lokacij in izvajali obrambne priprave.  

V sklopu teh priprav in nato vojne so na operativnem območju takratne UNZ Kranj delovale vojne in 
posebne enote milice. V tem času je bila ONZ in enotam milice s strani civilnega prebivalstva, 
posameznikov in podjetij nudena in dana nesebična pomoč pri izvajanju njihovih obrambnih in drugih 
nalog. To se je izrazilo tudi na območju občine Preddvor, kjer se je Oddelek milice Preddvor in 
njegova vojna enota nastanili na rezervni vojni lokaciji v tem objektu, kjer so opravljali vse obrambne 
in varnostne naloge v času osamosvojitvenih procesov in vojne v juniju in juliju 1991. Pri tem je 



potrebno izreči vso zahvalo za hrabrost pokojnemu Jožefu Maliju, takratnemu oskrbniku in zaposlenim 
Zavoda za gojitev divjadi Kozorog Kamnik, kot lastnikom tega objekta, ki so s svojim dejanjem 
omogočili namestitev v tem objektu in nudili vsestransko pomoč Oddelku milice Preddvor in njegovi 
vojni enoti v času osamosvojitvenih procesov in vojne v juniju in juliju 1991.  

Po pozdravnem govoru, ki ga je imel župan občine Preddvor g. Rok Roblek in izvedeni  kulturni točki, 
je kot slavnostni govornik nastopil g. Ivan Hočevar, ki je bil v času osamosvojitvenih procesov in 
vojne načelnik UNZ Kranj, vodja Koordinacijske podskupine za Gorenjsko pokrajino (KOPS GP) in 
organizator Manevrske skupine za narodno zaščito (MSNZ), v katerem je prisotnim opisal takratne 
razmere in pred ter medvojne dogodke na območju Gorenjske, predvsem s poudarkom na delovanju 
vojnih enot milice in ONZ v teh procesih.  

Po zaključenem kulturnem programu sta župan občine Preddvor g. Rok Roblek in predsednik PVD 
Sever – Gorenjska g. Ivan Hočevar svečano odkrila spominsko ploščo »Vojne rezervne lokacije v let 
1991« v zahvalo za pogumno dejanje preminulega Jožefa Malija in zaposlenih Zavoda za gojitev 
divjadi Kozorog Kamnik ter predala v trajni spomin slovensko trobojnico g. Martinu Umeku kot 
predstavniku lastnika objekta t.j. Zavod za gozdove R. Slovenije. Po prejetju zastave se je g. Martin 
Umek zahvalil za postavitev spominske plošče in izkazano čast ter izvedbo slavnosti.  

Z odkritjem te spominske plošče se je naše društvo zahvalilo za vso pomoč, ki je bila nudena s strani 
posameznikov in drugih občanov, v času delovanja vojne enote Oddelka milice Preddvor na njeni 
rezervni vojni lokaciji.  

Po končani slovesnosti je povezovalka navzočo publiko povabila v gostišče »Seljak« v Preddvoru, kjer 
so ob pijači in jedači ter prijetnem vzdušju nadaljevali medsebojno druženje. 
 


