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Domoznanski mozaik – Na današnji dan 

V CERKLJAH PRVIČ PRISEGLI SLOVENIJI 

 

Mineva 30 let odkar se je 20. novembra 1991 v mrazu in vetru v vojašnici Cerklje ob 

Krki zbrala skoraj celotna stalna sestava TO Slovenije, da bi prvikrat izrekla prisego 

Republiki Sloveniji. Zmagoviti slovenski vojaki so takrat formalno pretrgali s prisego, 

ki so jo dali v JLA že med služenjem obveznega vojaškega roka. Predhodno je 

Republiki Sloveniji prisegla samo prva generacija nabornikov na služenju vojaškega 

roka v učnem centru TO na Igu in v Pekrah. Slednje se je zgodilo 2. junija 1991, v 

vročici priprav na razglasitev in obrambo slovenske samostojnosti. Vojak brez prisege 

pač ni vojak in tega so se zavedali tudi pobudniki slovesnosti ter njen organizator, 

dolenjski pokrajinski štab TO. Če je prisega lastni državi popolnoma utemeljena gesta, 

ki jo poznajo vse vojske sveta, pa se danes z varnostnega vidika kot ne dovolj 

premišljena kaže izbira njene lokacije, nedaleč stran od srbskih bojnih položajev za 

hrvaško mejo. Po dvigu slovenske zastave, ki so jo na glavno letališko ploščad izpod 

oblakov prinesli trije padalci, je general Janez Slapar, ki je vodil prisego, v 

priložnostnem nagovoru dejal, da slovenska teritorialna obramba še nikoli ni bila tako 

močna in tako slovenska kot na ta dan. Vrhunec slovesnosti je predstavljala prisega 

zvestobe okoli 1000 častnikov, podčastnikov in vojakov TO Republiki Sloveniji, zatem 

pa je član predsedstva Republike Slovenije Ivan Oman izročil bojne prapore 

poveljnikom sedmih pokrajin TO in specialne brigade. Ob tej obletnici je Območno 

združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske sporočilo: »Zato se tisti, ki smo bili 

takrat postrojeni v Cerkljah, s ponosom spominjamo na ta dan. Na dan, ko nam je 

bilo priznano, da smo z odliko opravili svojo nalogo, obrambo domovine in 

prebivalcev Slovenije.«  

Slikovno gradivo o prisegi je za to objavo prijazno odstopil Mitja Teropšič. 
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Na dan prisege so okoli vojašnice razmestili bojna oklepna vozila s protiletalskimi 

topovi, zajeta v boju v Krakovskem gozdu 2. julija 1991. Po sedanji oceni Mitje 

Teropšiča, tedaj načelnika 25. območnega štaba TO s sedežem v Brežicah, ob resnem 

letalskem napadu na vojašnico ta vozila kot obramba »ne bi bila kdo ve kako 

učinkovita«. 
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Tribuna s častnimi gosti prisege 

(Jelko Kacin, Igor Bavčar, Ivan Oman, Janez Janša, Dušan Plut in Janez Slapar). 

 

 

Pogled na postroj pripadnikov stalne sestave TO. 
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Polkovnik Albin Gutman sprejema iz rok Ivana Omana 

bojni prapor 2. pokrajinskega štaba TO Dolenjske. 

 

 

Postroj dolenjskih teritorialcev na prisegi. 
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Nagovor načelnika republiškega štaba TO, generala Janeza Slaparja. 

 

Ogled dela zaplenjene oborožitve JLA. 
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Spominska značka Prisegam 20. XI. '91. 

Prejeli so jo vsi pripadniki stalne sestave TO, ki so ta dan prisegli Republiki Sloveniji. 
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Slovesna prisega pripadnika Slovenske vojske. 

Besedilo te prisege je enako tudi po 30. letih. 

 


