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Podelili znak Golte 91 

Smrekovec, 26. jUllija • Na najviiljem 
vrhu Obcine Sostanj je bilo minuli petek 
srecanje dobitnikov spominskega maka 
Golle 91 inhkrati praznovanje dneva heli
kopterskega bataljona, zato se je sreta· 
nja udelezil tudi 15 . .helikopterski bata
ljon Slovenske vojske. Na srecanju. ki so 
se ga udelezili, vicini predstavniki SV, so 
podelili spominski znak Golte 91. Dogo
dekje tradicionalnega pomena. zaznamu· 
je pa dogajanje iz leta 1991. ko sta s heli
kopterjem gazela SA 341 pilot JoZe Kal3J\ 
in tehn.ik - letalec Bogomir SuStar. pre
begnila iz JLA v teritorialno obrambo 
Slovenije. To je bi! eden prvih pogumnih 

I dejanj v vojni za osamosvojitev Sloveni· 
jo.llkrati pa je bil to prvi helikopter v las
ti teritorialue obrambe. zdaj~e Sloven
ske Yojske. Takoj po prebegu je, kot je 
znano. belikopter skrjJa ekipa delavcev 
Galt. pomaga] pa jim je tudi del enote 
133. voda TO KS Bele Vode.Pomembno 
vlogo in zasJuge za to. da helikopterja vse 
do odhoda JLA iz Slovenije niso odkri

(Z leve prot1 desni) predstavnlk 38. vojno-teritorlalnega poveljstva 
Celje Zdenko Teplna, Zdenko HdberSek, podpretJsednik OZ veteranov 

vojne za S'ovenijo, major Branko Rex in Zdenko Zajc, sekretar OZ 
veteranov vojne za S/ovenljo. 

Ii. je imelo Obmocno zdruZe"Qje vetera· 
nov vojne za Siovenijo Velenje:m Obmoc
no zdruzenje castnikov Velenje. Na nji
hovo pobudo so lcta 2001. 28. junija. na 
Golteh odkrili spominsko plosc.o in pred
1agali tn dan za dan helikopterskega bata
1jona Sv. Hkrati so zaslui.ni.m posamez
nikom podelili znak Golle 91. 

Na osmem srecanju. ki je bilo y petek 
na Smrekoycu. so nekako popravili »kii
vico(, saj so on nepojasnjen nac.in izpad
la iz seznama zasluznih se nekatera ime
na. Predstavnik 38. vojno-teritorialnega 
poyeljstva Celje Zdcnko Tepin in pod
predsednika OZ yeteranoy yojne za Slo
venjjo Zdcnko HriberSck sta ob tern spre

govoriJa besede zahvale in poudarila 
pomembnost dogodka tel' podelila 7..nak 
Golte 91 se 25 posameznikom. 

Ob koncu se je major Branko Rek. pre<!· 
stavnik 15. bataljona HER zahvalil za 
povabilo in doda!. da bo helikopterski 
bataljon se naprej poleg obyeznosti po 
standardih zvcze NATO skrbel za civilno 
prebivaistvo. Spregovorila sta tudi legen
darni pilot loze Kalan in tebnik letalec 
Bogomir Sustar. ki sta pokazala na kraj 
pristanka. to je uta ob doom nn Slemenu, 
in povedala. da sta imela sreco. ker sta 
prisla med dobre ljudi. 
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