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V petek, dne 24. 9. 2021 ob 17. uri je naše društvo v sodelovanju z Mestno občino Kranj organiziralo 
spominsko slovesnost ob odkritju 28. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŢJA MILICE 1990-
1991«, ki je potekala pred stanovanjsko hišo preminulega hranitelja oroţja Janeza Ziherla, v Srednjih 
Bitnjah 86, v katerem je bilo v letu 1991 skrito dolgocevno oroţje vojnih enot Postaje milice Kranj. 
Spominske slovesnosti se je udeleţilo 75 oseb. 

V uvodnem delu slovesnosti, katero je povezovala sekretarka društva Aneta Lavtar, sta praporščaka 
našega društva in OZVVS Kranj izvedla častni pozdrav nato pa je sledila še izvedba drţavne himne.  

V kulturnem programu je sodeloval kvartet saksofonov policijskega orkestra v sestavi: Andrej Knap – 
vodja, Martin Skubin, Nace Kogej in Aljaţ Ţiţek, ki so v začetku slovesnosti izvedli drţavno himno, tekom 
kulturnega programa pa so izvedli še tri skladbe: »Tam, kjer sem doma«, »Čez Šuštarski most« in 
»Slovenija moja deţela«. V kulturnem sporedu je sodelovalo tudi 14 učencev OŠ Straţišče – Kranj, PO 
Ţabnica, ki so na blokflavtah izvedli skladbe: »Mojčina pesem«, »Ena ptička priletela« in »Svetlo sonce«. 
Izvedli so tudi recitacije: »Kaj je to mir«, Moja Slovenija« in »Domovinska« ter zaključili s folklornim 
nastopom »Venček ljudskih plesov«.    

V uvodnem delu slovesnosti je povezovalka v imenu soorganizatorjev pozdravila vse navzoče občanke in 
občane MO Kranj, veteranke in veterane, še posebej prisotne vabljene in to: gostitelja in podţupana 
Mestne občine Kranj g. Roberta Nograška, predstavnika PU Kranj g. Bojana Eljona, predstavnico PP, go. 
Romano Kriţaj, predsednika PVD Sever – Gorenjska, g. Ivana Hočevarja, nekdanjega namestnika 
komandirja PM Kranj g. Marjana Grčarja, predsednika PO ZVVS Gorenjske in predsednika OZVVS Trţič, 
g. Vojka Damjana, predsednika OZVVS Kranj, g. Antona Reška, vodjo POŠ Ţabnica go. Natašo Ravnikar, 
upokojeno kustosinjo Muzeja policije, mag. Biserko Debelja, podpredsednika Zveze upokojenih delavcev 
MNZ Klubov Maks Perc Slovenije, g. Zdenka Renka, predsednika Kluba Maks Perc – Jesenice, g. Alojza 
Mesojedca in še posebej druţino preminulega hranitelja oroţja Janeza Ziherla.  

V strnjenem opisu je povezovalka programa prisotne spomnila na dogodke iz let 1990/91, ko je takratni 
jugoslovanski politični vrh grozil z uvedbo izrednih razmer in razoroţitvijo slovenskih obrambnih sil. 
Spomnila je na javnosti manj znano dogajanje, ko so tedaj tudi ONZ ţeleli zavarovati svoje oroţje in 
strelivo pred zasegom JLA, zaradi česar je bilo to preseljeno na tajne lokacije. Na operativnem območju 
takratne UNZ Kranj je takrat delovalo 18 njenih organizacijskih enot, na Gorenjskem pa je po do sedaj 
zbranih podatkih obstajalo najmanj 52 tajnih lokacij oroţja, največ med vsemi takratnimi UNZ v Sloveniji. 
Tajne lokacije za hrambo oroţja so bile izbrane izključno na podlagi zaupanja v ljudi iz civilne sfere, 
zaradi česar iz tistega obdobja ni veliko pisnih virov. Seznam vseh hraniteljev oroţja s celotnega območja 
Slovenije in tako tudi Gorenjske, ki so bili takrat pripravljeni sprejeti in hraniti oroţje gorenjske milice, so 
bili tako prvič zbrani v letu 2013 in sicer zato, da se tega pogumnega, častnega, nesebičnega in 
domoljubnega dejanja Slovencev ne bi pozabilo. Tako so v zadnjih šestih letih članice Zdruţenja društev 
Sever širom naše domovine ţe odkrile lepo število spominskih plošč »TAJNO SKLADIŠČE OROŢJA MILICE 
– 1990/91« in tako bo ob tej priloţnosti odkrita ţe 28. na Gorenjskem. Med hrabre in ponosne moţe, ki 
so takrat sprejeli v tajno hrambo oboroţitev in strelivo takratne milice, zavedajoč se tudi morebitnih 
katastrofalnih posledic za njihove druţine nedvomno sodi tudi preminuli g. Janez Ziherl. Odkritje 
spominske plošče je tako le skromna oddolţitev domovine za njegovo hrabro dejanje in prispevek pri 
osamosvajanju Slovenije.  

Sledil je pozdravni nagovor podţupana Mestne občine Kranj g. Roberta Nograška, ki se je med ostalim 
zahvalil preminulemu hranitelju oroţja Janezu Ziherlu in njegovim domačim za njihov osamosvojitveni 
prispevek (op.: govor je objavljen kot priloga članku).  



Sledil je govor slavnostnega govornika, v času vojne nekdanjega načelnika UNZ Kranj, vodje Republiške 
Koordinacijske podskupine za Gorenjsko, organizatorja Manevrske skupine narodne zaščite in sedanjega 
predsednika PVD Sever- Gorenjska, g. Ivana Hočevarja (op.: celoten govor je objavljen kot priloga 
članku).  

V nadaljevanju slovesnosti so se prisotni, na predlog povezovalke programa, z minuto molka poklonili 
spominu na vse do sedaj umrle veterane osamosvojitvene vojne. Nato pa sta podţupan MO Kranj, g. 
Robert Nograšek in predsednik PVD Sever - Gorenjska, g. Ivan Hočevar, svečano odkrila spominsko 
ploščo na objektu druţine Ziherl, s čimer se je tudi zaključil uradni del spominske slovesnosti ob odkritju 
28. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŢJA MILICE- 1990/91« na območju Gorenjske.  

Zaključek slovesnosti je izzvenel v zahvali povezovalke, ki se je v imenu PVD Sever – Gorenjska in 
soorganizatorjev zahvalil prisotnim za udeleţbo na slovesnosti, kot tudi vsem nastopajočim ter 
sodelujočim v spominski slovesnosti. Slovesnost se je v nadaljevanju prevesila v prijetno medsebojno 
druţenje.  

 

 


