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V petek, dne 25.9.2019 ob 13. uri se je pred stanovanjsko hišo, na naslovu Zgornja Bela št. 54/a, občina 
Preddvor, pričela spominska slovesnost ob odkritju jubilejne 25. spominske plošče »TAJNO SKLADIŠČE 
OROŢJA MILICE 1990/91« na območju Gorenjske, v čast hranitelju oroţja Blaţu Vidmarju in njegovim 
domačim. Spominsko slovesnost je v sodelovanju z občino Preddvor organiziralo PVD Sever – Gorenjska. 
Zaradi takrat zaostrenih zdravstvenih razmer in nevarnega širjenja epidemije SARS-CoV-2, ki jo povzroča  
virus COVID-19 ter posledično sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije, se je naše sicer nadvse skrbno 
načrtovane slovesnosti, kljub velikemu zanimanju vaščanov, lahko fizično udeleţilo le petdeset (50) ljudi.   

Spominske slovesnosti so se udeleţili naslednji vabljeni gosti: ţupan občine Preddvor - Rok Roblek,  
hranitelj oroţja - Blaţ Vidmar in njegovi domači, slavnostni govornik in aktualni predsednik PVD Sever – 
Gorenjska - Ivan Hočevar, predstavniki Policijske uprave (PU) Kranj: vodjo sektorja uniformirane policije PU 
Kranj - Andrej Zakrajšek, pomočnik komandirja Policijske postaje (PP) Kranj - Štefan Ţagar in vodja 
policijskega okoliša (VPO) Preddvor - Alojzij Zupan, nekdanji namestnik komandirja PP Kranj - Marjan Grčar, 
predstavnika ZZB NOB Slovenije: predsednik OOBZV NOB Preddvor - mag. Franc Ekar, predstavniki ZVVS: 
predsednik Pokrajinskega odbora (PO) ZVVS za Gorenjsko in predsednik OZVVS Trţič - Vojko Damjan,  
predsednik OZZVS Kranj  - Anton Rešek in predsednik OZVVS Škofja Loka – Pavle Jereb, predstavnik Zveze 
slovenskih častnikov (ZSČ) iz OZSČ CREINA – Zlatko Filej ter upokojena kustosinja Muzeja slovenske policije 
- mag. Biserka Debeljak. 

V kulturnem programu, katerega je povezovala Jana Jenko, so poleg praporščaka OZVVS Kranj in PVD 
Sever – Gorenjska sodelovali še:  

 kvartet trobil Policijskega orkestra (PO) v sestavu:  vodja Matic Bovhan - trobenta, Gašper Namestnik – 
trobenta, Matevţ Sila – pozavna in Simon Tomaţič – pozavna,  
 otroci iz vrtca »Čriček« z Zgornje Bele, pod vodstvom vzgojiteljic – mentoric ge. Mateje Mušič in Cirile 
Bukovnik in 

 učenci OŠ Matija Valjavec - Preddvor in sicer: Brina MESEC, Brina SNEDEC, Klara VALJAVEC, Ema 
RIBNIKAR in Rene ROZMAN, pod vodstvom učiteljice - mentorice ge. Tončke PIRC. 

Po uvodnem igranju himne, ki jo je izvedel Kvartet trobil PO je povezovalka pozdravila častne goste, še 
posebej pa Blaţa Vidmarja in njegove domače in veteranke in veterane ter ostale goste.  

V strnjenem opisu je povezovalka programa nato publiki osveţila spomin 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 tudi 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 tako tudi 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 hranitelj oroţja Blaţ Vidmar z druţino.   

Po pozdravnem nagovoru, ki ga je imel ţupan občine Preddvor, Rok Roblek je sledil slavnostni govor Ivana 
Hočevarja, v času osamosvojitvene vojne načelnika Uprave za notranje zadeve Kranj (UNZ), organizatorja 
Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), vodje koordinacijske podskupine za Gorenjsko (KOPG) ter 
aktualnega predsednika PVD Sever – Gorenjska, v katerem je prisotnim orisal takratne razmere in potek 
osamosvojitvene vojne ter delovanje enot milice na operativnem območju nekdanje UNZ Kranj ter poudaril 
ne le hrabrost, nesebičnost in domoljubnost hranitelja oroţja Blaţa Vidmarja, temveč tudi ostalih hraniteljev 
oroţja na območju Gorenjske.    

Pred zaključkom kulturnega programa se je nato najprej prisotna publika ob častnem pozdravu prisotnih 
praporščakov, z minuto molka, poklonila spominu na vse padle v osamosvojitveni vojni, kot tudi na vse 



ostale kasneje umrle veterane in hranitelje oroţja. Vsak od njih, si je namreč zasluţil posebno mesto v 
zgodovinskem spominu slovenskega naroda. Nato pa sta ţupan občine Preddvor, Rok Roblek in slavnostni 
govornik Ivan Hočevar ob koračnici, ki jo je izvedel kvartet trobil PO, svečano odkrila 25. spominsko ploščo 
»TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA MILICE – 1990/91« v zahvalo za pogumno dejanje hranitelju oroţja Blaţu 
Vidmarju in njegovim domačim. Slovensko zastavo sta nato tudi slavnostno izročila hranitelju oroţja Blaţu 
Vidmarju.   

Slovesnost se je zaključila z zahvalo povezovalke vsem tistim, ki so omogočili izvedbo spominske slovesnosti 
in nastopajočim. Formalni del slovesnosti se je nato v prijetnem vzdušju prevesil v zaključni del z druţenjem 
v priznanem gostišču, t.j. gostilni »Pr' Bizjak«. 

 

 

 

 


