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Dobitniki spominskega znaka Golte 91, organizatorji srecanja in gostje 

odelili na olte 
Na osmem srecanju, ki je 

bilo v petek na Smrekoveu 
so na nek nacin popravili »kri
vieo«, saj so na nepojasnjen 
nacin izpadla s seznama za
sluznih se nekatera imena. 
Prejemniki so tako postali se: 
Anton Urbane, Roman Ob
lak, Silvo Vacun, Andrej Vra
bic, Leon Stropnik, Miran Na
potnik, Rudolf Strigl, Edo 
Zbicajnik. Janko Polovsak, 
Ervin Kozelj, Frane Stropnik, 
Janez Mazej, Mirko Urbane, 
Marko Mazej, Ivan Kotnik, 
Frane Vrckovnik, Martin Len
ko, Frane Blatnik, Martin 
Strigl, Darko Ovcjak, in ze 

pokojni Marjan Lesjak, in 
nekdanji milicniki postaje 
Mozirje Marjan Javornik, 
Anton Aeman, Bojan Zurej 
in Ales Hereek. 

SpregovOlila sta tudi Joze 
Kalan in Bogomir Sustar, ki 
sta pokazala kraj pristanka in 
povedala, da sta imela sreeo, 
ker sta prisla med dobre lju
di. Na sreeanju so pogresali 
brigadirja SV Viktorja Krajn
ea in se nekatere posamezni
ke, ki se dogajanja izpred 18 
let spominjajo iz lastnih iz
kusenj. 
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V petek, 26. junija, je bilo 
na najvisjem vrhu obcine So
stanj, Smrekovcu, srecanje 
dobitnikov spominskega 
znaka Golte 91 in hkrati 
praznovanje dneva helikop
terskega bataljona, zato se 
je srecanja udeleiil tudi 15. 
helikopterski bataljon slo
venske vojske. Na sreeanju, 
ki so se ga udeleiili vidni 
predstavniki SV, so podelili 
spominski znak Golte 91. 

Od leta 2001 se spomnijo 
dogodkov v casu vojne za 
Slovenijo, ko sta s helikop
terjem gazela SA 341 pilot 
10ze Kalan in tehnik - leta
lee Bogomir Sustar prebeg
nila iz JLA na stran teritorial
ne obrambe Slovenije in pri
stala na Golteh in nato na 
Smrekoveu. To je bil eden iz
med prvih pogumnih dejanj 
v vojni za osamosvojitev, 
hkrati je bil to prvi helikop

ter v lasti teritorialne obram
be, zdajsnje Slovenske voj
ske. Takoj po prebegu je he
likopter skrila ekipa delav
eev Golt, pomagal pa jim je 
tudi del enote 133. voda TO 
KS Bele Vode in domacini v 
tern kraju. Pomembno vlo
go in zasluge za to, da heli
kopterja vse do odhoda JLA 
iz Slovenije niso odkrili, je 
seveda imelo Obmocno 
zdruzenje veteranov vojne 

za Slovenijo Velenje in Ob
mocno zdruzenje castnikov 
Velenje. Na njihovo pobu
do in v sodelovanju z vse
mi tremi obcinami, Velenje, 
Sostanj in Smartno ob Pa
ki, so 28. junija 2001 na Gol
teh odkrili spominsko plos
co in predlagali ta dan za 
dan helikopterskega bataljo
na SV. Hkrati so podelili 
znak Golte 91 zasluznim po
sameznikom. 


