
SPOMINSKI ZNAK »GOLTE 91« 
 

1.   KRONOLOŠKI OPIS DOGODKA 
 
Dne 28.6. 1991 je v dopoldanskem času poveljnik  89. OŠTO Velenje prejel od dežurnega štaba 
sporočilo, da iz smeri Paški Kozjak  proti Uršlji gori leti helikopter JNA. Ukazal je pripravljenost enot za 
proti desantno borbo. Sledilo je sporočilo, da je helikopter verjetno pristal na območju Smrekovca ali 
Golt. 111. četi KS Ljubno, Zaščitnemu vodu Mozirje in posebni enoti, ki je varovala center na 
Smrekovcu, je bilo ukazana takojšnja blokada desantnega območja  z ukazom, da se na pilote in osebje 
ne strelja in se jih po možnosti žive zajame. 
Ker so se enote zaradi težko prehodnega terena počasi premikale, je poveljnik odločil, da iz poveljstva 
štaba na območje Golte takoj krene skupina v sestavi Slavko Korenič in Marjan Hudej, katerih naloga  je 
bila koordinacija blokade desanta. Po odhodu iz štaba je bilo sprejeto sporočilo s strani zaposlenih na 
Golteh ( Anti Kačičnik), da sta se v hotelu pojavila dva pilota in da želita vzpostaviti kontakt s 
poveljstvom TO. Sporočilo je bilo posredovano tudi Upravno enoto v Mozirje. Ekipa delavcev Golte pod 
vodstvom Antija Kačičnika je takoj pričela pomagati maskirati helikopter. Pri maskiranju in varovanju je 
že sodeloval oddelek zaščitnega voda Mozirje. 
Poveljujoča blokadi desanta stotnika Slavko Korenič in Marjan Hudej  sta okoli 11. ure prispela na Golte 
in vzpostavila kontakt z delavci TRC Golte, nato pa s pilotoma. Po vstopu v jedilnico hotela je iza mize 
vstal stotnik Kalan, za njunim tehnik Šušteršič, najprej salutiral ter nato predal »raport«; 
 
Gospod stotnik, predajava  helikopter GAZELA št. …..  slovenski vojski. Raportira stotnik Jože 
Kalan in tehnik Bogo Šušteršič  
 
Stotnik Korenič je oba pilota seznanil s osnovnimi pravicami in nadaljnjimi  postopki ter pilotoma 
zagotovil, da TO zanju poskrbela in jih obravnavala v skladu s pozivom R.Slovenije kot s pripadniki TO. 
Enota TO , ki je bila nameščena na Smrekovcu je po ukazu zavarovala območje pristanka in 
nadaljevala z maskiranjem območja tudi z maskirnimi mrežami. 
Situacija je bila zelo negotova, saj so v tem času letala JLA preletavala območje in med ostalim 
raketirala oddajnik na Kum-u, ki je bilo dobro vidno iz zgornje postaje gondole na Golteh. 
 
Iz območja desanta sta bila pilota evakuirana v Mozirje, kjer so bili opravljeni postopki evidentiranja nato 
pa prepeljana v tajni zbirni center po načrtu »Jezero« na lokacijo Smrekovec. Pilotoma je bilo 
omogočeno vzpostavitev kontaktov z družinama in osebami, ki sta jim zaupala.  
Veš čas bivanja v zbirnem centru je bilo poveljstvo 89. OŠTO  neposredno povezano, za kar je bil 
zadolžen stotnik Slavko Korenič. 
Ob prestopu pilotov v TO, je bilo o tem takoj obveščeno 8. PŠTO v Celju. Sledil je ukaz, da se naj pilota 
takoj  zglasita na sedežu poveljstva, kjer je bilo zahtevano, da se helikopter razstavi in prestavi na 
območje kočevskega. Pilota nista soglašala s tem predlogom z obrazložitvijo, da bi rastavljen helikopter 
ne poletel nikoli več. Ugovarjala sta tudi s strani varnostnega vidika, saj pristanek do tedaj ni bil odkrit in 
je bil v popolni tajnosti.  
Poveljstvo 89. OŠTO je upoštevalo strokovno mnenje  pilotov in kljub zahtevam zadržalo helikopter na 
tajnih lokacija v območju Smrekovca.  
 
V OŠTO so bile že v naprej izdelane tajne lokacije za disperzijo in skladiščenje   MTS pod nazivom 
»partizanska baza«. Ta načrt je bil uporabljen  za skrivanje helikopterja. Helikopter je bil zaščiten z 
imenom »sinička«.  Za brisanje sledi o pristanku helikopterja so bile uporabljene razne zvijače in 
dezinformacije (da je odletel v Avstrijo, pilota sta napisala kartico, da sta varno pristala v Avstrijo, kartica 
je bila dejansko poslana iz Avstrije, informacija pa je bila posredovana osebi, ki je sodelovala z JLA…). 



Zaradi varnosti in iskanja helikopterja in pilotov s strani JLA in vse večjih pritiskov, da JLA brez 
helikopterja ne bo odšla iz Slovenije, je bil helikopter ob upoštevanju strokovnega mnenja pilotov 
večkrat prestavljen na tajne lokacije (Smrekovec, Rezoničnik), do pozne jeseni pa je bil skrit na kmetiji 
Juvan »Žohar« v Zavodnjah. 
 
Pilota sta v 89. OŠTO imela poseben status in sta delovala v poveljstvu.  Med ostalim sta dobivala tudi 
direktne naloge iz RŠTO, kot je npr. ocena letalne sposobnosti helikopterja Mi 8 v Gornji Radgoni. 
Naloga je bila v varnostnem smislu izredno nevarna, saj je bila za njim sprožena akcija iskanja, skupaj s 
članoma poveljstva, stotnikoma Korenič in Hudej, pa so bili izpostavljeni nevarnostim, ker so potovali v 
druga območja s službenim nalogom vendar v civilu in oboroženi. OŠTO o tej nalogi niso bila 
obveščena od nadrejenih. Zaradi varnosti sta bila pilota večkrat preseljena na varnejše lokacije do 
odhoda JLA iz Slovenije.  
 
2. PREDLAGANI ZA SPOMISNKI ZNAK 
 
Po pristanu helikopterja je poveljstvo 89. OŠTO ocenilo trenutno situacijo in ugotovilo, da je dogodek 
izrednega pomena za Slovenijo in da kot takšen lahko močno vpliva na motiviranost pripadnikov TO. 
Ker je bila o dogodku podana vest preko medijev, smo na poveljstvu 89. OŠTO takoj pričeli z ukrepi  za 
zavarovanje tajnosti lokacije in pilotov in za širjenje dezinformacije o dogodku. Poudarjali smo, da sta 
pilota opravila izredno hrabro dejanje, vendar sta zaradi vojnih razmer in varnosti premeščena na 
lokacijo v Avstrijo, da ima poveljstvo z njim stalni stik, in da bosta v bojih za Slovenijo uporabljena če bo 
to potrebno. Za zavijača je popolnosti uspela predvsem po zaslugi  17 oseb in enote ter posameznikov 
(seznam je v prilogi), ki so bili zadolženi za skrivanje helikopterja in pilotov,  saj lokacija ali bilo kakšen 
podatek v zvezi z dogodkom ni bil izdan še dolgo po odhodu JLA iz Slovenije.  
 
Zardi pomembnosti dogodka je poveljstvo odločilo, da se vsi postopki v zvezi s helikopterjem 
posnamejo in arhivirajo. Helikopter se je nekaj dni po pristanku prebarval in označil z oznako 001 TO  
VELENJE, kot prvo bojno zračno plovilo v samostojni Sloveniji. 
 
3. PODELITEV SPOMINSKEGA ZNAKA 

1. Dogodek ima poseben pomen!  
Dejanje Klana in Šuštarja je imelo  zelo velik pomen za razpad letalstva JLA. Dezertirala  
sta  že drugi dan vojne  - pred njim je dezertiralo zelo malo pripadnikov letalstva. Bila sta 
v času vojne v Sloveniji tudi edina, ki sta prestopila z zrakoplovom. 
Samo dejanje in neuspešno iskanje helikopterja sta imela velik pomen tudi pri ostalih 
pilotih slovenske in tudi drugih narodnosti v JLA, ki so se kasneje odločali za izstop iz 
agresivne jugovojske. 
Za bivšo vojsko pa je bilo dejanje obeh letalcev velika »klofuta«, zato si je močno 
prizadevala, da bi ju našla in kaznovala krivca. 
Po pričevanju slovenskih pilotov, ki so bili po tem času še v JLA, so dobili vsi piloti pri 
naslednjih dejstvih tudi dodatno nalogo, in sicer uničiti helikopter GAZELA št. 660, če bi 
jo odkrili v zraku. 
Prizadevali pa so si verjetno tudi zajeti družini obeh letalcev, da bi tako izsilili vrnitev 
helikopterja (pred stanovanji so dežurali «civili«, ki so legitimirali stanovalce –
neslovenci).    

 
2. Dogodek označuje nastanek slovenskega vojaškega letalstva, kar je bilo nekajkrat poudarjeno 

saj je takoj po vojni helikopter bil v funkciji SV in je poleg motivacijskega učinka bilo na njemu 
izvedenih kar nekaj usposabljanj pilotov SV. 
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3. Ob rekonstrukciji dogodka je tudi s strani takratnega ministra za obrambo bil posebej poudarjen 
pomen tega dogodka za Slovenijo. 

 
4. Spominski zank ustanavljamo zaradi pomembnosti dogodka, saj je imel kot takšen izjemen 

motivacijski učinek. Skozi postopke varovanja tajnosti so bili izvedeni vsi ukrepi, ki so zagotovili 
borbo proti vohunom JLA, zagotovljena pa je bila kontra obveščevalna dejavnost. 

 
5. Poudariti je potrebno, da je poveljstvo upoštevalo strokovna mnenja pilotov in na ta način 

ohranilo helikopter v vseh svojih funkcijah. 
 

6. Spominski zank se podeli posameznikom, ki so sodelovali pri sprejemu, maskiranji, varovanju  
in zagotovili, da helikopter ni bil odkrit in predan JLA (do njenega odhoda ni bil odkrit). 

 
Ppk. Jože PRISLAN 
Stot. rez. Slavko KORENIČ 
 
 
P.S. Obarvan tekst je dopolnitev, ki sta jo podala Jože KALAN in Bogo ŠUŠTAR 
 
 
 
Nagovor ministra za promet Jakoba Presečnika ob obeležitvi 10. obletnice 
prevzema prvega helikopterja SV-Golte, 28. 6. 2001, 11.00h 
 
Spoštovani, 
 
ob Dnevu državnosti smo se tako rekoč na vsakem koraku in na najrazličnejših ravneh organiziranosti 
spominjali številnih dogodkov, ki so kot kamenčki povezali v mozaik vso pot od začetkov osamosvajanja 
Slovenije do razglasitve njene samostojnosti. 
K veličastnejši podobi tega mozaika pa so svojevrstno barvitost seveda dodala pogumna dejanja 
nekaterih naših domoljubov med osamosvojitveno vojno. Med njimi sta si čast in slavo nedvomno 
zaslužila prav pilot Jože Kalan in tehnik-letalec Bogomir Šuštar, ki sta se odzvala klicu domovine in že 
drugi dan vojne iz JLA prebegnila na stran naše teritorialne obrambe.  
Zato je prav, da obudimo spomin na njuno junaštvo. 
 
Natanko na današnji dan pred 10 leti, torej 28. junija 1991, je poveljnik 89. območnega štaba teritorialne 
obrambe Velenje prejel poročilo, da iz smeri Paški Kozjak proti Uršlji gori leti helikopter JLA. Seveda je 
enotam ukazal pripravljenost za protidesantni boj. Sledilo je sporočilo, da je helikopter verjetno pristal na 
območju Smrekovca ali Golt.  
111. četi KS Ljubno, Zaščitnemu vodu Mozirje in posebni enoti, ki je varovala center na Smrekovcu, je 
bila ukazana takojšnja blokada desantnega območja s poveljem, naj na posadko ne strelja, ampak jo - 
po možnosti - zajame živo. Ker pa so se zaradi težko prehodnega terena enote premikale počasi, je 
poveljnik poslal na območje Golt stotnika Slavka Koreniča in Marjana Hudeja. Koordinirala naj bi 
blokade desanta. Ko sta bila že na poti, je tukaj zaposleni Anti Kačičnik sporočil v štab, da sta se v 
hotelu pojavila dva pilota, ki bi želela vzpostaviti stik s poveljstvom teritorialne obrambe.  
Do tega stika je prišlo okoli 11. ure, ko sta stotnika Slavko Korenič in Marjan Hudej prišla na Golte, 
stotnik Jože Kalan pa jima je v jedilnici hotela raportiral: »predajava helikopter gazela slovenski 
vojski…« 
 

 3 



Omeniti velja, da je ekipa delavcev Golte pod vodstvom Antija Kačičnika takoj po pristanku pomagala 
maskirati helikopter, že kmalu pa jim je pri tem pomagal tudi oddelek zaščitnega voda Mozirje. Po 
predaji helikopterja pa je območje pristanka po ukazu zavarovala enota teritorialne obrambe, ki je bila 
nameščena na Smrekovcu, in nadaljevala maskiranje tudi z maskirnimi mrežami. Položaj je bil namreč 
silno negotov. Letala JLA so v tem času preletavala to območje in med drugim raketirala oddajnik na 
Kumu, kar je bilo iz zgornje postaje gondole na Golteh dobro vidno. 
 
Po pristanku helikopterja je poveljstvo 89. območnega štaba teritorialne obrambe ocenilo položaj in 
ugotovilo, da je »dogodek izrednega pomena za Slovenijo in da kot tak lahko močno vpliva na 
motiviranost pripadnikov teritorialne obrambe«. Ker je pristanek gazele močno odjeknil tudi v najširši 
javnosti, je poveljstvo takoj začelo z ukrepi za zavarovanje tajnosti lokacije in posadke in za širjenje 
dezinformacij o dogodku. Poudarjali so, da sta pilota napravila izredno hrabro dejanje, vendar sta zaradi 
vojnih razmer in varnosti premeščena na lokacijo v Avstrijo, da ima poveljstvo z njima stalen stik in da 
bosta v bojih za Slovenijo sodelovala le, če bo potrebno. Zvijača je popolnoma uspela, saj ne lokacija ne 
katerikoli drugi podatek v zvezi s tem dogodkom ni bil izdan še dolgo po odhodu JLA iz Slovenije. 
Zasluga za to gre predvsem 17 posameznikom, ki so bili zadolženi za skrivanje helikopterja in posadke. 
Helikopter so nekaj dni po pristanku prebarvali in označili z oznako 001 TO VELENJE kot prvo bojno 
zračno plovilo v samostojni Sloveniji. Pilota pa sta opravljala številne odgovorne naloge. 
 
Spoštovani, 
nisem kakšen vojaški strokovnjak, se pa dobro zavedam pomena tega dogodka. 
• Dejanje Kalana in Šuštarja je imelo velik vpliv na razpad letalstva JLA. Kot sem že uvodoma omenil, 

sta dezertirala že drugi dan vojne. Če že nista bila prva med letalci, pa sta zagotovo edina, ki sta to 
storila z zrakoplovom vred. Zato je njun podvig odslej tudi praznik helikopterske eskadrilje 
Slovenske vojske.  

• Samo dejanje in neuspešno iskanje helikopterja je imelo velik pomen tudi pri ostalih pilotih - pa ne le 
slovenske, temveč tudi drugih narodnosti, ki so se kasneje odločali za izstop iz agresivne 
jugovojske. 

• Seveda je bilo dejanje obeh letalcev velika »klofuta« za agresorja, zato si je močno prizadeval, da bi 
ju našel in kaznoval. Po pričevanju slovenskih pilotov, ki so bili v tem času še v JLA, so dobili vsi 
piloti pri nadaljnjih operacijah dodatno nalogo, in sicer uničiti gazelo št. 660, če bi jo odkrili v zraku. 
Agresor si je tudi prizadeval, da bi zajel družine obeh letalcev in tako izsilil vrnitev helikopterja. Da, 
Jože Kalan in Bogomir Šuštar nista postavila na kocko le svoji življenji, temveč tudi najdražje…  

 
Zato ob tej priložnosti letalcema Jožetu Kalanu in Bogomiru Šuštarju še enkrat izrekam iskreno 
spoštovanje in globoko hvaležnost za vse, kar sta storila 
za slovenski narod. 
Enako tudi Slavku Koreniču in Marjanu Hudeju. 
Moje iskrene čestitke pa gredo tudi dobitnikom Spominskega znaka, ki so tako spretno sodelovali pri 
sprejemu, maskiranju in varovanju helikopterja, da ga JLA nikoli ni odkrila. 
In nenazadnje: ob prazniku helikopterske eskadrilje Slovenske vojske želim vse najboljše tudi vsem 
pilotom, tehnikom-letalcem, mehanikom in drugim, ki skrbijo za varnost našega neba. In – to je treba 
poudariti – tudi za nesebično reševanje v gorah, ob naravnih nesrečah, kakršna je bila npr. v Logu pod 
Mangrtom, in še marsikje, kjer je to potrebno. 
 
Hvala za pozornost in - srečno! 
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