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Naslednja, 414., številka bo izšla v 
ponedeljek, 31. marca. Prispevke bomo 

sprejemali do torka, 18. marca.
Uredništvo: nascasopis@zavod-cankar.si 

oz. 01 750 66 38.
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
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Žledolom ohromil občino
Občina ne bo kupila Centra TC 
Do zelenjave s pomočjo rib
Upokojenci v sončni Izoli

Vojni dobičkarji
Koliko ur je bilo potrebnih, da so 
gasilci, člani Civilne zaščite, po-
godbeniki, vzdrževalci cest, de-
lavci Elektra, policaji in številni 
drugi premagali naravo ter nam 
zagotovili standard, na katere-
ga smo vajeni: prevozne ceste in 
elektriko? Kdo bi vedel, a številke 
gredo v dese�isoče delovnih ur, 
od  katerih so bile številne prosto-
voljne. Mnogi so se trudili ponoči, 
tvegali spore z delodajalci, pušča-
li lastne družine v skrbeh in celo 
utrpeli manjše poškodbe – in vse 
to za nas. Ko vidiš vso to energĳo 
na kupu, ki ji je skupno samo eno, 
to je pomagati drugemu, si rečeš: 
Kako srečna bi bila lahko Sloveni-
ja, če se ne bi sicer delila na črne 
in rdeče. Ali ste že kdaj pomislili, o 
čem bi se v Državnem zboru sploh 
pogovarjali, če ne bi bili skregani? 
Kaj če bi vsi dihali skupaj, tako kot 
je v začetku februarja dihala vsa 
Slovenĳa? To bi bil raj: za živce in 
blagostanje. Februarski žledolom 
je dokaz, da zmoremo in znamo 
potegniti skupaj, pa to ni bilo pr-
vič. Podobno je bilo na primer tudi 
pred leti ob jesenskih poplavah. 
A brž, ko nam nevarnost obrne 
hrbet, smo zopet vsi v svojih jar-
kih prepirov, iz katerih izrinemo 
razum in strpnost ter začnemo 
streljati vse povprek iz črnih in 
rdečih pušk. Oh, kaj pušk, topov. 
Me je pa v teh dneh še nekaj poš-
teno zmotilo, to je vojno dobič-
karstvo. Nič drugače namreč ne 
moremo reči pogoltnim trgovcem 
z elektroopremo, ki so tako rekoč 
iz ure v uro višali ceno električnim 
agregatom ter kovali mastne do-
bičke na račun stiske državljanov. 
Čeprav se je v teh dneh polomilo 
ogromno drevja, upam, da tiste 
šibe za njihove zadnje plati ven-
darle še rastejo. 

Gašper Tominc

Vse občine (Vrhniko, Borovnico, Horjul, Dobrovo - Polhov Gradec in Log - Dragomer) je zadnji januarski dan zaobjel žled, ki ni popustil do 
sredine naslednjega tedna. Podrlo se je na tisoče dreves, številni so ostali brez elektrike, vožnja v službo in iz nje pa je marsikje postala nevarna 
dogodivščina. Vsi dopisniki so pripravili obširna poročila o dogajanjih v »svoji« občini, še več fotografskega in pisanega materiala pa najdete na 
spletnih straneh (www.mojaobcina.si) omenjenih občin. V času redakcĳe Uprava za zaščito in reševanje RS še ni pripravila uradnih besedil, kako 
bo s popisom škode, zato budno spremljajte občinske spletne strani ali pa pokličite na občino. 

V Cankarjevem domu je na zadnji dan januarja potekala prireditev Športnik 
Vrhnike 2013 v organizacĳi vrhniške športne zveze. Laskavi naziv športnik leta 
so prejeli  Špela in Liza Urbančič, članici ŠŠD Log – Dragomer, ter Štefan Ha-
dalin, član smučarskega Športnega kluba Dol Ajdovščina. Ker je bil Štefan na 
prireditvi odsoten, ga je naš fotograf ovekovečil kasneje. Reportažo s športnega 
dogodka si lahko ogledate na športnih straneh.

Salon notranjih vrat LESNA - 
SPAR Vrhnika
• notranja vrata (CPL, furnir, color, 

steklena),
• vrata s skritimi podboji,
• talne obloge (parketi, laminati, 

vinil),
• okovje za vrata 

Svetovanje, montaže in adaptacije 
zamenjava, 
tel.: 070 426 208, 031 332 652 
e-mail: info@pro-portis.s 
web: www.pro-portis.si

Izkoristite pomladni sejemski popust 
v mesecu marcu !



NAS CASOPIS 413/24.2. 2014 C M Y K 8

8 24. februar 2014
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

Molk je prekinilo delo oziroma knji-
ga Skrito povelje svakinje Tonĳa 
Mrlaka, igralke in pisateljice Drage 
Potočnjak. Svojci so dolgih  dvaind-
vajset let iskali in sestavljali mozaik, 
kaj se je v resnici zgodilo 27. junĳa 
1991. Predstavitev knjige Skrito po-

velje je bila v nabito polni dvorani 
Cankarjevega doma na Vrhniki v 
sredo, 22. 1. 2014. Med gosti so bili 
tudi številni sorodniki Tonĳa Mrla-
ka, njegovi vrhniški prĳatelji ter še 
posebno ugledni gostje: župan Vrh-
nike Stojan Jakin, dr. Boštjan Žekš, 
častni občan Vrhnike, vojni povelj-
nik TO Ljubljanske pokrajine pol-
kovnik Miha Butara, v. d. direktorja 
Policĳe polkovnik dr. Bojan Potoč-
nik in dr. Boris Žnidaršič, namest-
nik poveljnika Slovenske policĳe 
leta 1991. Razgovor z avtorico Drago 
Potočnjak je vodil Matej Šurc, novi-
nar in publicist ter soavtor trilogĳe 
V imenu države. Moderatorka celo-
tne prireditve je bila Sabina Mrlak. 
Za vmesne glasbene točke so poskr-
bele učenke vrhniške glasbene šole, 
Godalni kvartet in harmonikarica.
Zbrane v dvorani so pozdravili tudi 
vsi gostje, ki so poudarjali pomemb-
nost razkritja resnice o tragični se-
strelitvi helikopterja, saj je bil Toni 
izreden človek, resnično z velikim 
Č-jem. Bil je tudi tajni sodelavec 
takratne TO in samo čas ter pravi 
trenutek  sta bila potrebna, da bi z 
nekaj helikopterji prebegnil na slo-
vensko stran. Zato je knjiga name-
njena tudi, da se opereta Tonĳeva 
čast in dostojanstvo, pa tudi celotne 
njegove družine, ki je več kot devet 
let iskala razne dokumente in odloč-
be za njegovo rehabilitacĳo. 
Zelo zanimivo in avtentično je bilo 
razmišljanje polkovnika Mihe Bu-
tare, tedanjega vojnega poveljnika 
TO Ljubljanske pokrajine in tudi 
namestnika načelnika Manevrske 
strukture RS. Med  drugim je pou-
daril: »Skrito povelje avtorice Drage 
Potočnjakove je neprecenljiv prispe-
vek k realnemu zgodovinskemu ob-
ravnavanju osamosvajanja in vojne 
za Slovenĳo 1991. Toliko bolj zaradi 
tega, ker presega dosedanje uradne 
več ali manj klišejske izdelke, za 
katerimi se vse prevečkrat skrivata 

negotovost in strah pred tako ime-
novanimi lastniki osamosvajanja. 
In to prav pred tistimi, ki so nam 
dejansko ukradli državo in si pri-
lastili vse zasluge za osamosvojitev. 
Čeprav se v nekaterih pogledih ne 
strinjam povsem z Drago Potočnja-
kovo, je avtorica hrabro in proniclji-
vo opisala vrsto dramatičnih doga-
janj na način, ki odpira nov, veliko 
bolj življenjski pristop opisa zgodo-
vinskih dejstev s trpečim človeškim 
obrazom in to povezuje z osebno 
dramo družine. Zdi se mi, da je pov-
sem korektno opisala dejstva, ki so ji 
bila tako kot drugim prikrita, a se je 
do njih dokopala s svojim vztrajnim 
brezkompromisnim pristopom. Pri 
vsem tem je stremela za dosego ci-
lja, kar je tudi uresničila.
Skozi delo so se ji odpirala vpraša-
nja, na katere je več ali manj dobila 
vse odgovore. Za Drago Potočnjako-
vo ni bilo nobene prepreke na poti 
do pričakovane resnice. Odkrivala 
je dokument za dokumentom in do-

kazala, da imata naša osamosvojitev 
in vojna za Slovenĳo leta 1991 tudi 
svojo temno stran. Ves čas mojega 
poveljevanja TO ljubljanske pokraji-
ne je veljal moj ukaz vsem enotam 
in enotam protiletalske obrambe, da 
ne smemo streljati na sile, ki niso v 
bojnih akcĳah in so neoboroženi. V 
prvih urah vojne so iz Republiške 
koordinacĳske skupine na vsak na-
čin hoteli, da sestrelimo kakšnega 
miga ali kakšen helikopter, in to ta-
krat, ki niti eno plovilo ni letelo čez 
Ljubljano. Iz republiškega vodstva 
so takrat prihajali zločesti namigi, 
kot da ne želim sestreliti nobenega 
miga. Tone Krkovič me je klical iz 
Republiške koordinacĳske skupine. 
Na vsak način je hotel dobiti naše 
protiletalske rakete, češ da jih on 
nima dovolj in da bo on sam po-
skrbel, da se sestreli kakšno plovilo. 
Seveda mu lanserjev Strela 2M in 
raket nisem dal. Uporaba teh orožĳ 
je zahtevna; potreben je  dober po-
znavalec orožja in obenem dober 
strelec. Z Ludvikom Zvonarjem sva 
se odpravila na sedež 51. Območne-
ga ŠTO v Šiško. Člani štaba so nam 

poročali o stanju. Kmalu za tem 
smo slišali odmevno detonacĳo. V 
zrak se je začel dvigovati dim. To 
se je videlo skozi okno štaba v sme-
ri proti Rožni dolini. Kasneje smo 
zvedeli, da so sestrelili helikopter 
JLA. Pilotiral ga je Toni Mrlak. Ne-

srečni Toni, ki je dejansko sodeloval 
z nami, je letel na način, ki pa je zna-
čilen za vse pilote. Letel je čez Rožno 
dolino in po starem običaju naredil 
krožni prelet nad domačo hišo. Nje-
gov helikopter ni bil oborožen. Imel 
je nalogo, da posadki JLA na oddaj-
niku Krim pripelje kruh. Nekaj časa 
je bilo lažno prikazovano, kakor da 
smo ta helikopter sestrelili ljubljan-
ski teritorialci. To je bilo delo posad-
ke PLO iz Krkovičeve 30. Razvojne 
skupine s položaja na vrhu stolpnice 
TR 3. V vojni se dogaja marsikaj, ve-
liko je nesmiselnih odločitev. Med 
drugim smo v nekem zelo resnem 
trenutku dobili ukaz za sestrelitev 
helikopterja nad Ljubljano. Helikop-
ter je bil neoborožen. Imel je oznako 
Rdečega križa, zato nisem dovolil 
streljati nanj. Sama knjiga s svojo 

vsebino opozarja na mnoge neraz-
čiščene zgodbe in spodbuja bralce, 
predvsem pa avtentične udeležen-
ce vojnih dogajanj, da dopolnĳo ta 
zgodovinski čas z neraziskanimi in 
namerno zamolčanimi dogodki ter 
jih predstavĳo širši javnosti. Zdi se 

mi, da je zadnji čas, da se lotimo vo-
jaško zgodovinskega dela, kateremu 
bi lahko dalo naslov Temna stran 
osamosvojitve. V njej bi bilo lahko 
veliko prostora namenjenega veli-
kemu številu dogodkov in izkušenj 
posameznikov ter enot, s katerimi 
se bodo odstrle zavese nad neres-
ničnimi dogajanji na način, da ne 
zmanjšujemo pomena naše skupne 
zmage za domovino, katere pa vsi 
na žalost niso mogli doživeti.«
Po vseh nagovorih je sledila kratka 
predstavitev knjige z vprašanji Ma-
teja Šurca avtorici Dragi Potočnjak. 
Draga se je rodila leta 1958 in se po-
svetila igralskemu in pisateljskemu 
življenju. V slovenski prostor se je 
vrisala tudi kot dramska in filmska 
igralka, dramska pisateljica, gleda-
liška pedagoginja in dramska tera-

pevtka. Zaposlena je v Slovenskem 
mladinskem gledališču. Posnela je 
nekaj filmov in televizĳskih dram. 
Je avtorica več kot petnajstih igranih 
dram in nekaj deset radĳskih iger. 
Kot prva ženska je prejela Grumo-
vo nagrado kot najvišje priznanje 
za dramatiko pri nas. Potočnjakova 
je tudi nagrajena za vsa področja 
svojega dela in je članica Društva 
slovenskih pisateljev in slovenskega 
PEN-a. Kot svakinja Tonĳa Mrlaka 
se je odločila priti resnici do dna. S 
svojo pogumnostjo in odločnostjo 
se je dokopala do dokumentarnega 
gradiva, ki se dobesedno opira na 
preverjena dejstva, pričevanja in 
na triletno neutrudno preiskovalno 
delo. Zato je knjigo treba prebrati in 
tako še bolj spoznati našega rojaka 
Tonĳa Mrlaka. 
Ob koncu knjige je avtorica zapi-
sala: »Toni je ostal mlad. Za vedno. 
V vseh, ki smo ga pobliže poznali, 
živĳo najlepši spomini nanj. Zdi se, 
da je vsakomur od nas zapustil del 
svojega srca in duše. Vse, kar je imel. 
Veliko ljubezen do življenja in neiz-
merno spoštovanje do tega našega 
nenavadnega sveta. Tonĳa ni moč 
povrniti. Nobena preiskava ga ne bo 
vrnila. Povrniti je moč zgolj spomin, 
dostojanstvo in dobro ime, ki so mu 
ga umazali. Toni Mrlak je izgubil 
življenje, ker je verjel v svobodo in je 
imel rad nebo. Tako kot ga imajo rade 
ptice.« Ob koncu predstavitve knjige 
Skrito povelje so vsi prisotni vstali in 
s spontanim aplavzom nagradili vse 
pobudnike in organizatorje prire-
ditve. Tudi moderatorka Sabina Mr-
lak je v imenu družine izrazila za-
hvalo Cankarjevi knjižnici Vrhnika 
in Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika 
ter glavnemu pobudniku predsta-
vitve Vidu Draščku. Naj še dodam, 
da smo prisotni Vrhničani spoznali 
del prave resnice smrti našega Vrh-
ničana Tonĳa in s tem v spomin in 
srce dodali še nekaj novih spoznanj 
in resnic.                 Simon Seljak

Predstavitev knjige Skrito povelje

Toni je bil Vrhničan
Bilo je 27. junĳa 1991. Na uradni prvi dan vojne za Slovenĳo. Helikopter gazela SA 341, serĳska 
številka 664, je izginil nad ljubljansko Rožno dolino. Razglasili so ga za sovražnega, pozneje ovr-
gli, da se je primerila napaka – mitomanska sla »ljudi na položajih« je nato zdržema klesala lažno 
propagando, sprenevedanje in glušeč molk. Poleg pilota, kapetana I. razreda Antona (Tonĳa) Mrla-
ka, zavednega Slovenca in še posebno Vrhničana, je življenje izgubil tudi tehnik letalec in starejši 
vodnik Bojanče Sibinovski.

Draga Potočnjak s knjigo Skrito po-
velje

Polkovnik Miha Butara, takratni vojni 
poveljnik TO Ljubljanske pokrajine, 
največji poznavalec takratnih razmer 
in odnosov

Zahvala za prelepo predstavitev pred polno dvorano Tonĳeve žene Mile, ob njej 
pa Tonĳeva mama Nuša Mrlak

Zelo zanimiv komentar pred vso množico pa je povedala mlada študentka 
Marjetka Orel: »Mlad človek rabi objekt zgleda, ki pa ga na slovenskem 
območju težko najde. Potrebno je počistiti rjo v našem družbenem sistemu 
in pustiti nepopisanim mladim, da si ustvarĳo svojo zgodovino razvoja 
slovenske države. Pri tem imajo stari kot mladi pomembno nalogo, vendar 
bo izpolnjena šele ob združitvi teh dveh, danes skoraj nasprotujočih se 
polov. Predstavitev knjige Skrito povelje je bilo vsebinsko polno. Ravno 
prav napeto, da je imelo atraktiven apel, ravno prav osebno izpovedujoče, 
da je imelo emocialen apel in zadostno podkrepljeno z dokazi, da je imelo 
racionalen apel.«


