
Večinski lastnik in direktor podjetja AJDA d.o.o, Tinček Podobnik 
je bil dolgoletni pripadnik  Teritorialne obrambe Idrija.   
V osamosvojitveni vojni za Slovenijo je sodeloval pripadnik  te 
enote Teritorialne obrambe , ki je  varovala barikado na Kladju in 
nadzirala promet na komunikaciji  Škofja Loka - Tolmin.    
Podjetje AJDA d.o.o. je izdatno finančno podprlo organizacijo 
svečanosti, ki jo je OZ VVS leta 2019 organiziralo ob odkritju 
spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja Teritorialne 
obrambe v Cerknem. 
 

Za uspešno sodelovanje in podporo, ki jo nudi delovanju OZ ZVVS Idrija Cerkno,  si  
podjetje AJDA d.o.o., zasluži spominsko plaketo  ZVVS. 
 
 

 
Že v zgodnjem obdobju razvoja Teritorialne obrambe Idrija, je 
podjetje ETA d.o.o. Cerkno sofinanciralo nakup  orožja  in 
opreme za Cerkljansko četo Teritorialne obrambe.  V kleti 
takratne  upravne stavbe pa je zagotovila prostore za 
skladiščenje tega orožja in njegovo varovanje. 
V začetku leta 1991 je ETA Cerkno omogočila, da  je 
Teritorialna obramba Idrija, v kletnih prostorih 
stanovanjskega bloka v Mostaniji v Cerknem, ki so bili tedaj v 
njeni lasti, organizirala tajno skladišče orožja.  

Podjetje ETA Cerkno je lansko leto velikodušno podprlo organizacijo izpeljavo svečanosti ob 
odkritju spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja Teritorialne obrambe v Cerknem. 
 
Za uspešno sodelovanje in podporo, ki jo nudi delovanju OZ ZVVS Idrija Cerkno,  si  
podjetje ETA d.o.o. Cerkno, zasluži spominsko plaketo  ZVVS. 
 
 
 

 
Scenosled svečanosti, ki jo je OZ VVS leni organiziralo ob odkritju spominskega obeležja 
tajnemu skladišču orožja Teritorialne obrambe v Cerknem, je predvideval dogajanje na  dveh 
prizoriščih, ter prikaz dogajanja na video steni na glavnem prizorišču 
Strokovnjaki podjetja Freenet Internet d.o.o., ki ponuja brezžične telekomunikacijske 
storitve, so naše povpraševanje sprejeli kot strokovni  izziv. Našli so ustrezno tehnično rešitev, 
predlagali potrebno tehnično opremo in s svojim angažiranjem omogočili, da smo svečanost 
lahko uspešno izpeljali v skladu s scenosledom. 
Ker je podjetje Freenet Internet d.o.o. svojo storitev opravilo brezplačno,  je s tem izdatno 
podprlo organizacijo svečanosti v Cerknem. 
 
Za uspešno sodelovanje in podporo, ki jo je nudilo delovanju OZ ZVVS Idrija Cerkno, si  



podjetje Freenet Internet d.o.o., zasluži spominsko plaketo  ZVVS. 
Občina Cerkno že vse od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno,  
finančno podpira njegovo dejavnost. 
V letu 2019 smo sodelovanje med Občino Cerkno in OZVVS  tudi 
vsebinsko nadgradili. Složno sodelovanje, skupni nastop ter 
finančna in organizacijska podpora,  ki jo je Območnemu združenju 
nudila Občina Cerkno, je v mnogočem botrovala temu, da nam je 
uspelo pripraviti zanimivo, dobro obiskano in v širši javnosti zelo 
odmevno prireditev ob odkritju spominskega obeležja tajnemu 

skladišču orožja Teritorialne obrambe v Cerknem 
Za uspešno sodelovanje in podporo, ki jo nudi  delovanju OZ ZVVS Idrija Cerkno,  si  Občina 
Cerkno zasluži spominsko plaketo  ZVVS. 
 

 
Barbara Prelovec je kot tajnica predsednika uprave Kolektor Group  prava zaveznica 
Območnega  združenja.  Že več  let nesebično pomaga pri navezovanju in ohranjanju  
poslovnih zvez med Območnim združenjem in   vodstvom  podjetja Kolektor. Poleg tega 
nesebično pomaga  pri razmnoževanju in razpošiljanju različnih gradiv  članom Območnega 
združenja.  
 
Za uspešno sodelovanje in podporo, ki jo nudi  delovanju OZ ZVVS Idrija Cerkno,  smo 
Barbari Prelovec že lansko leto podelili spominsko plaketo  ZVVS, katero ji izročamo letos. 
 
 

 
 

 
Drago Feltrin vestno in odgovorno opravlja dolžnost praporščaka OZ 
VVS Idrija Cerkno oziroma njegovega namestnika.  V tej vlogi se Drago 
udeležuje proslav, svečanosti in drugih dogodkov  v občini in regiji, 
na katerih OZ VVS Idrija Cerkno sodeluje tudi s svojim praporom. S 
skrbjo za prapor, s svojo strumno držo ter z ravnanjem s praporom, 
Drago na teh dogodkih dostojno predstavlja naše območno 
združenje. 
Tudi sicer je Drago aktiven član OZVVS Idrija Cerkno in težko bi našteli 
aktivnosti  pri organizaciji katerih ni sodeloval ali vsaj prisostvoval.  

 
Za prispevek, ki ga je Drago Feltrin dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije, 
zlasti pa za predano in odgovorno opravljanje dolžnosti praporščaka,  si zasluži priznanje 
znak praporščaka   ZVVS. 
 
 
 

 

 

 
 



Emil Čadež se  je v  Zvezo veteranov  vključil že leta 1999 in je 
vseskozi  njen aktiven član.  
Kot nekdanji komandir voda v Jurišnem odredu TO Idrija iz obdobja 
osamosvojitvene vojne, Emil predvsem sodeluje pri aktivnostih 
združenja na področju ohranjanja spomina na delovanje TO Idrija.  
Je eden od pobudnikov in podpornikov povezovanja nekdanjih 
pripadnikov Jurišnega odreda in je aktivno sodeloval tudi pri 
organiziranju lanskoletnega  srečanja na Hleviški planin. 
 

 
 

Za prispevek, ki ga je Emil Čadež dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije, ,  
si zasluži bronasto plaketo ZVVS. 
 
 

 

Franci Jezeršek je že vrsto let član OZVVS Idrija Cerkno. V času  
osamosvojitvene vojne za Slovenijo je  bil namestnik poveljnika 
Jurišnega odreda TO Idrija.  
Tudi po osamosvojitveni vojni je Franci ostal v Teritorialni obrambi v 
kateri  je  bil poveljnik Jurišnega odreda vodne sestave.  
Bil je eden od organizatorjev  lanskoletnega srečanja nekdanjih 
pripadnikov Jurišnega odreda TO Idrija  na Hleviški planini. 
Podjetje Siapro  v katerem je solastnik in  ga vodi kot direktor, pa je 
eden od rednih podpornikov in sponzorjev dejavnosti našega  
Območnega združenja. 

 
Za prispevek, ki ga je Franci Jezeršek dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije 
si zasluži bronasto plaketo  ZVVS. 
 
 

Silvij Klemenčič  se je v  Zvezo veteranov  vojne za Slovenijo vključil 
že leta 2000 in se je vseskozi udeleževal aktivnosti Območnega 
združenja.. 
V času osamosvojitvene vojne je Silvij  odgovorno  opravljal nalogo 
komandirja intendantskega oddelka v  Jurišnem odredu TO.  
 Silvij predvsem sodeluje pri aktivnostih Območnega združenja na 
področju ohranjanja spomina na delovanje TO Idrija. Je eden od 
pobudnikov in podpornikov povezovanja nekdanjih pripadnikov 
Jurišnega odreda in je aktivno sodeloval tudi pri organiziranju  
lanskoletnega srečanja na Hleviški planini.. 

 
Za prispevek, ki ga je Silvij Klemenčič  dal uspešnemu delovanju naše veteranske 
organizacije si zasluži bronasto plaketo  ZVVS. 
 
 

 

 

 



Janez Pivk  je ob začetku osamosvojitvene vojne prevzel nalogo 
postavitve barikade na Govejku in poveljevanja enoti, ki nadzirala 
promet in na cesti proti Žirem. Ko barikada ni bila več potrebna, je 
ponovno prevzel poveljevanje vodu za ognjeno podporo, katerega 
dolgoletni komandir je bil. 
V Zvezo veteranov se je vključil že leta 1998. V zadnjem obdobju  
deluje predvsem na področju  ohranjanja spomina na delovanje TO 
Idrija.  
Je eden od pobudnikov in podpornikov povezovanja nekdanjih 
pripadnikov Jurišnega odreda. Aktivno je sodeloval tudi pri 
organiziranju lanskoletnega srečanja na Hleviški planini. 

Iz svojega osebnega arhiva je prispeval nekaj pomembnega zgodovinskega gradiva za 
nastajajoči idrijsko – cerkljanski zbornik ter zanj tudi napisal prispevek o svojem delovanju 
med vojno. 
 
Za prispevek, ki ga je Janez Pivk dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije si 
zasluži bronasto plaketo  ZVVS. 
 
 

 

 

Stanislav Platiše je v osamosvojitveni vojni  poveljeval enoti TO 
Idrija, ki  varovala barikado na Želinu in nadzirala promet na 
komunikaciji Idrija - Tolmin.     
Po osamosvojitveni vojni je  Stanislav  opravljal dolžnost 
operativnega oficirja v poveljstvu Jurišnega odreda Teritorialne 
obrambe. 
Že vrsto let je član OZVVS Idrija Cerkno. Bil je eden od 
organizatorjev »Pohoda po barikadah« in srečanja nekdanjih 
pripadnikov Cerkljanske čete TO Idrija  na Želinu in  naslednje 
leto na Kladju. Kot član organizacijskega odbora pa je sodeloval 
pri organizaciji svečanosti ob odkritju spominskega obeležja 
tajnemu skladišču orožja Teritorialne obrambe v Cerknem. 

 
Za prispevek, ki ga je dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije in kot 
vzpodbudo za nadaljnje delo, si  Stanislav Platiše  zasluži bronasto plaketo  ZVVS. 
 
 
 

 

 

 

 



Darko Svetičič ima v  Teritorialni obrambi Idrija dolgo vojaško  
kariero.  V osamosvojitveni vojni je poveljeval enoti, ki je varovala 
barikado na Kladju in nadzirala promet na komunikaciji  Škofja Loka 
- Tolmin.    
Že vrsto let je član OZVVS Idrija Cerkno. Bil je eden od 
organizatorjev lanskoletnega  »Pohoda po barikadah« in srečanja 
nekdanjih pripadnikov Cerkljanske čete  TO na Kladju.   
Kot član organizacijskega odbora in kot poveljnik praporščakov, je 
sodeloval pri organizaciji in izpeljavi svečanosti ob odkritju 
spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja Teritorialne 
obrambe v Cerknem. 
 

Za prispevek, ki ga je dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije, si  Darko 
Svetičič  zasluži bronasto plaketo  ZVVS. 
 
 

 

Vladimir Sedej je bil v času  osamosvojitvene vojne poveljnik 
Jurišnega odreda TO Idrija. To poveljniško dolžnost je ohranil tudi 
po končani osamosvojitveni vojni..  
V veteranski organizaciji je en mandat opravljal funkcijo 
predsednika  Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske in 
člana predsedstva ZVVS. Trenutno pa je podpredsednik  
Pokrajinskega odbora.  
Aktivno sodeluje pri zbiranju dokumentarnega gradiva o 
dogodkih iz osamosvojitvene vojne in pri pripravi regijskega 
zbornika o delovanju TO Severnoprimorske v procesih 
osamosvajanja Slovenije. 
Bil je eden od pobudnikov povezovanja nekdanjih pripadnikov 

Jurišnega odreda TO Idrija.  Lani pa je organiziral »pohod po bojnih poteh enot TO« in  srečanje 
nekdanjih pripadnikov Jurišnega odreda TO  na Hleviški planini. 

 
Za svoje predano in odgovorno delo ter za prispevek, ki ga je Vladimir Sedej dal uspešnemu 
delovanju naše veteranske organizacije si zasluži  srebrno plaketo  ZVVS. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jože Erjavec je pripadnik Teritorialne obrambe Idrija od leta 
1976.  Bil je  član Manevrske strukture narodne zaščite v Idriji. 
V osamosvojitveni vojni je  bil član vojne sestave OŠTO Idrija kot 
referent za izvidniško obveščevalno dejavnost. To dolžnost je 
opravljal tudi po osamosvojitveni vojni,  kot član vojne sestave  
Obm ŠTO Tolmin. 
Jože je bil  leta 2001 med ustanovnimi člani OZVVS Idrija Cerkno. 
En mandat je odgovorno opravljal funkcijo podpredsednika  dva 
mandata pa funkcijo sekretarja OZ VVS. Vse preostalo obdobje 
pa je član predsedstva OZ VVS.  
Ne glede na to katero od funkcij je opravljal, je Jože bil in je še  
eden izmed stebrov dejavnosti Območnega združenja.  Že 15 let 
je organizator odprtega veteranskega prvenstva v streljanju z 

MK puško na Vojskem. Je tudi koordinator  dela in poveljujoči praporščakom Območnega 
združenja. 
Aktivno sodeluje pri zbiranju dokumentarnega gradiva o dogodkih iz osamosvojitvene vojne. 
Kot član uredniškega odbora je aktivno sodeloval pri pripravi regijskega zbornika »Njim vsem 
pripada slava«. 

 
Za svoje predano delo ter za prispevek, ki ga je Jože Erjavec dal uspešnemu delovanju naše 
veteranske organizacije si kot ustanovni član in eden stebrov našega Območnega združenja 
zasluži   Red ZVVS III. stopnje . 
 
Priznanje je bilo Jožetu Erjavcu že podeljeno na glavnem zboru 27.6.2020 v Ljutomeru. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


