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V torek, 22.10.2019 je PVD Sever Gorenjska v sklopu izvajanja zgodovinske dejavnosti in 

ohranjanja domoljubnih vrednot, organiziralo ter izvedlo enodnevno strokovno ekskurzijo na 

območje Posavja, katere se je udeležilo 35 članic in članov društva ter simpatizerjev društva. 

Po prvem krajšem postanku za prigrizek in kavico na parkirišču OMV Smednik/Raka, nas je 

veteranski kolega - predsednik PVDS Posavje, g. Roman Kržan, vodil  do spomenika vojne za 

Slovenijo v Zalokah, s katerim je obeležena zmaga v bitki v Krakovskem gozdu v slovenski 

osamosvojitveni vojni in nam okoliščine ter potek tega oboroženega spopada z enoto JLA,  

nazorno predstavil.  

Ob spomeniku je postavljena tudi informativna tabla, kjer si obiskovalec lahko prebere spodaj 

zapisane besede o »Boju v Krakovskem gozdu«: 2.7.1991 Kolona samovoznega 

mehaniziranega diviziona protizračne obrambe JLA iz Karlovca na Hrvaškem je slovensko 

hrvaško mejo prečkala 26. junija na Gorjancih, z namenom prodreti proti Ljubljani. V enoti je 

bilo okoli 85 vojakov, podoficirjev ter oficirjev JLA in bila sestavljena iz dvanajstih oklepnikov 

BOV-3, dveh vozil Fiat 1107, šest tovornih vozil TAM 5000 ter vozila Pinzauger 710. Agresorjeva 

kolona je bila najprej ustavljena v Pogancah  pred Novim mestom, 27. junija pa na 

Medvedjeku, kjer se je morala  po dveh dneh bojev obrniti nazaj proti Zagrebu. 1. julija 1991 

so jo v Krakovskem gozdu enote 25. Območnega štaba TO zaustavile in obkolile. Po neuspešnih 

pogajanjih o predaji, so posavski teritorialci kolono JLA 2. julija ob 5.15 uri napadli in uničili. V 

napadu so sodelovale enote TO: četa za posebne namene TO Sevnica, intervencijski vod TO 

Krško, skupina za protioklepni boj TO Krško in protidiverzantski vod TO Brežice. Uspeh 

teritorialcev je bil popoln, izgube pa minimalne. Zaradi prisluškovanja zvezam med 

poveljujočim kolone in nadrejenim poveljstvom v Zagrebu, je TO po napadu na kolono izdala 

ukaz o umiku  s položajev zaradi bližajočega letalskega napada Jugoslovanskega vojnega 

letalstva. Napad so letala izvedla po zapuščenih položajih. Zatišje po napadu pa so izkoristili 

preživeli pripadniki JLA in se v dveh kolonah skušali prebiti proti hrvaški meji. Skupino 

poveljujočega oficirja so pripadniki slovenske milice zaustavili in brez izstreljenega naboja zajeli 

pri vasi Planina na Gorjancih. Z zmago v Krakovskem gozdu smo Posavci izbojevali enega 

pomembnejših bojev v osamosvojitvi in pri ohranitvi suverenosti novo nastale države RS. Na 

tem mestu je slovenski vojak dokončno ustavil agresorja.  

Vožnjo z avtobusom smo nadaljevali do Vojašnice Jerneja Molana, vojašnice Slovenske vojske, 

ki se nahaja v Cerkljah ob Krki. S strani majorja Aleša Zajca nam je bil omogočen voden ogled 

po delu vojašnice. Po ogledu kratkega filma vojašnice oz. letališča, smo si z zanimanjem 

ogledali še galerijo Slavka Geriča, kjer je bila na ogled tudi spominska soba slovenskega 

letalskega konstruktorja, pilota ter pionirja letalstva - Edvarda Rusjana. Med najzanimivejši del 

vojašnice pa je zagotovo sodil ogled vojaškega letališča, ki velja za edinega v Sloveniji. Ob 

vzletno pristajalni stezi smo v vzdrževalni bazi letal in helikopterjev ter ob razstavljenih modelih 

naredili nekaj atraktivnih fotografij, med katerimi pomembno mesto zavzema tudi naša 

skupinska slika. Prelevili smo se v prave radovedne obiskovalce ter majorju in zaposlenim 

zastavljali številna vprašanja. Nepozabno je bilo tudi srečanje in prijeten klepet z mladim 



študentom strojništva (smer letalstvo) z Lancovega, ki smo ga ujeli tik pred učnim pilotskim 

letom v spremstvu inštruktorja ter nato opazovali njun let visoko pod sinje modrim nebom. 

Izsek zapisa z informativne table Vojaško letališče Cerklje ob Krki, ki so jo postavila društva 

vojnih veteranov v spomin na dogodke in boje na letališču: Začetki izgradnje letališča segajo 

v leto 1938. Po 2. svetovni vojni je letališče uporabljala JLA. Garnizija Cerklje ob Krki je bila 

leta 1991 po površini največje in po ognjeni moči enot najpomembnejše vojaško oporišče v 

Sloveniji. Največja in najmočnejša enota je bila 82. letalska brigada z 72 bojnimi letali in 92 

vojaškimi piloti. Na letališču je bilo 27. junija 1991 1200 vojakov, mlajših oficirjev in oficirjev 

ter med njimi tudi več kot 250 pripadnikov elitne 63.padaslke brigade JLA iz Niša v Srbiji. 

Vojaško letališče JLA Cerklje je bilo na območju odgovornosti 25. območnega štaba TO. 

27.junija 1991 je štab TO prejel ukaz za napad. Zaradi sila neugodne taktične situacije, pehotni 

napad ni bil smiseln in možen ter izvedljiv. Po proučitvi situacije so sprejeli razumno vojaško 

taktično odločitev, da se napad izvede z minometnim ognjem. Minometna oddelka minometne 

čete TO Krško st av večernih urah iz položaja pri Velikih Malencah izstrelila 10 min. Večjih 

poškodb ali fizičnega učinka na letališču ni bilo, bil pa je velik psihološki učinek. Večina letal in 

helikopterjev JLA je še isti večer zapustila letališče ter odletela v smeri Hrvaške. 28.junija 1991 

je letališče zapustilo 9 pilotov (skupaj do tega dne 12), ki so prestopili k Upravi za notranje 

zadeve Krško. Garnizijo je zapuščalo vse več oficirjev, mlajših oficirjev in civilnih oseb iz drugih 

enot, ki so prestopili v TO RS. Tako je bila bojna pripravljenost letalske brigade močno 

zmanjšana in je bila ob nadaljnjem odlivu kadra po preletu na letališče Bihać v BIH, ukinjena. 

Celotno garnizijo JLA Cerklje ob Krki z vojaškim letališčem je po zapustitvi zadnje posadke 

agresorske JLA v zgodnjih jutranjih urah 26. oktobra 1991 prevzela TO RS. 

Po deželi, ki velja za zibelko cvička, smo po poti imenovani »Po gadovi sledi« ob razgledih 

čudovitega vinorodnega okolja, po obisku vojašnice ter letališča dosegli še našo zadnjo točko, 

dežurno zidanico Zdenka na Stojanskem vrhu, kjer smo si ob izboru izvrstnih domačih jedi ter 

odličnega vina privoščili pravo kulinarično razvajanje. Ob prijetnem druženju ter obujanju 

spominov smo se pozno popoldne, ko je sonce vsaj malo popustilo z žarčenjem preko celega 

dne, poslovili od naših prijaznih gostiteljev ter se polni lepih vtisov vrnili na Gorenjsko. Med 

vožnjo smo že pričeli snovati ideje za naslednji strokovni izlet, ki bo povezan z 

osamosvojitvenimi dogodki in spominskimi obeležji. K sodelovanju izbora destinacije pa 

prijazno povabimo celotno članstvo društva z željo, da nas bo ob naslednjem potepu zbranih  

še več.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


