
CERKNO
SOBOTA, 26. 10. 2019

SVEČANOST 
OB DNEVU SUVERENOSTI 

IN 

ODKRITJU SPOMINSKEGA 
OBELEŽJA TAJNEMU 
SKLADIŠČU OROŽJA 

TERITORIALNE OBRAMBE  

OBMOČNO ZDRUŽENJE
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

IDRIJA – CERKNO
OBČINA CERKNO

O TAJNEM SKLADIŠČU OROŽJA 
TERITORIALNE OBRAMBE 
V CERKNEM:

Tajno skladišče orožja in streliva 
Teritorialne obrambe Idrija v prostorih 
protiatomskega zaklonišča, katerih lastnik 
je bilo podjetje ETA Cerkno, je delovalo od 
24. 1. 1991 do 27. 6. 1991, ko je bilo orožje 
podeljeno pripadnikom Cerkljanske čete  
TO Idrija. 

Značilnost te lokacije je, da so bili prostori 
skladišča v sklopu stanovanjskega bloka. 
Dostop v skladišče je bil skozi enega od 
glavnih vhodov. Mnogi stanovalci za obstoj 
skladišča niso niti vedeli. Tisti, ki so vedeli, 
da se tam nekaj dogaja, pa o tem niso 
govorili. S tem se je uspelo ohraniti tajnost 
te lokacije.

S tajnim skladiščenjem orožja v svojem  
objektu so organizatorji skladišča, podjetje 
ETA Cerkno in stanovalci stanovanjskega 
bloka Mostaniška cesta 2 v Cerknem 
pripomogli, da se je Cerkljanska četa 
Teritorialne obrambe Idrija lahko delno 
oborožila in opremila ter v času 
osamosvojitvene vojne za Slovenijo 
izvajala svoje bojne naloge. Za to pogumno 
dejanje jim gre vse priznanje in zahvala!
                       



PROGRAM PRIREDITVE
ob 10.30:

• Zbor godbenikov in praporščakov  
  veteranskih in domoljubnih organizacij 
  na Glavnem trgu v Cerknem ter njihov 
  sprevod po ulicah Cerknega

ob 11.00: 

•  Prihod godbenikov in praporščakov 
   na prireditveni prostor  
•  državna himna                                                                                                         
•  pozdravni nagovori 
•  slavnostni govor                                                                                                     
•  svečano odkritje spominskega obeležja                                                            
•  kulturni program                           

 Odkritje spominskega obeležja bo 

v soboto, 26. 10. 2019 ob 11. uri, 
na platoju pred stanovanjskim 

blokom Mostaniška cesta 2, 
v Cerknem.

Slavnostni govornik:
Predsednik Vlade Republike Slovenije 

g. MARJAN ŠAREC

V kulturnem programu sodelujejo:
Društvo godbenikov Cerkno

Tekstopisec in kantavtor Drago Mislej – Mef
Ženski pevski zbor Iris in 

Vokalna skupina Lira

Voditeljica programa: Maja Filipič
Režija: Mojca Mavri

                       

OZ VVS Idrija – Cerkno                                                          
Marijan Platiše                                                                       

predsednik                                                                                                      
                  

Občina Cerkno                                                         
Gašper Uršič                                                                       

župan                                                                                                     
                  


