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Ljubljana, dne  07.04.2016 

ZADEVA: TONI MRLAK - IZJAVA ZA MEDIJE  

 

Spoštovani, 

V zvez z napadi in deskreditacijo družine Merlak, ter pokojnega pilota Tonija Mrlaka, vam v 

imenu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana - OZVVS Ljubljana 

podajamo sledečo izjavo. 

Obe vetranski organizaciji podpirata prizadevanje družine Mrlak pri ugotavljanju 

odgovornosti oseb zaradi sestrelitve vojaškega helikopterja, ki ga je pilotiral pokojni Toni 

Mrlak.  

Naj poudarimo, da skupaj z PVDSever Ljubljana in Mestno občino Ljubljana že več let 

organiziramo Pohod v spomin Toniju Mrlaku - letos bo že peti po vrsti.  Pohod poteka vsako 

tretjo soboto v mesecu juniju. Pohod se konča pri spominskem obeležju v Rožni dolini, kjer je 

bil sestreljen helikopter. Za omenjeno obeležje skrbimo veterani OZVVS Ljubljana. Slogan 

pohoda so DOGODKI, KI SE NE BI SMELI ZGODIT. 

Toni Mrlak je bil pred vojno poveljnik helikopterskega oddelka JLA na Brniku. Skoraj leto dni 

pred osamosvojitvijo je začel prikrito sodelovati s slovensko TO in tako že dolgo pred drugimi 

postavil na kocko svoje življenje in dobrobit svoje družine v primeru, da bi bil odkrit. Prav 

tako je snoval in organiziral prebeg treh helikopterjev iz JLA v TO. To sta potrdila njegova 

sodelavca v JLA Bogomir Šuštar in Jože Kalan, ki sta prebegnila s helikopterjem iz JLA v TO 

dan po tem, ko je Toni Mrlak padel. 

V letu 2013 je izšla knjiga z naslovom Skrito Povelje, avtorice Drage Potočnjak, v kateri so z 

dokumenti in pričevanji zelo nazorno in kronološko opisani dogodki, ter zadnji trenutki 

Tonijevega leta in življenja. Nekaj vam jih prilagamo... 

Največ, kar lahko vojak žrtvuje za svojo domovino, je lastno življenje. V času osamosvajanja 

smo bili vsi nekdanji pripadniki TO in drugih organov pripravljeni dati svoja življenja za 

svetlejšo prihodnost svojih otrok, predvsem pa za svobodo naše domovine. In nekateri izmed 

nas so na žalost svoja življenja tudi dali. Toni ga je dal.  

Svojci padlih v osamosvojitveni vojni so vsako leto vabljeni na sprejem k predsedniku RS, 

kamor je povabljena tudi družina Mrlak. 
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Želimo si, da se po 25. letih končno odkrije, kdo nosi poveljniško odgovornost, svojcem  

notranji mir in zadoščenje, Toniju pa čast, ki si ji jo nedvomno zasluži. 

Utrinki iz preteklih pohodov: 

2012 

http://www.ljubljana.zvvs.si/index.php/ct-menu-item-5/foto-galerija/2012/72-pohod-v-

spomin-toniju-mrlaku  

2013 

http://www.ljubljana.zvvs.si/index.php/ct-menu-item-5/foto-galerija/2013/107-2-pohod-v-

spomin-toniju-mrlaku  

2014 

http://www.ljubljana.zvvs.si/index.php/ct-menu-item-5/foto-galerija/2014/144-3-pohod-v-

spomin-toniju-mrlaku-2014 

2015 

http://www.ljubljana.zvvs.si/index.php/ct-menu-item-5/foto-galerija/2015/190-4-pohod-

tonuju-mrlaku 

Članek: 

http://www.ljubljana.zvvs.si/index.php/ct-menu-item-7/ct-menu-item-11/2013/pohod-v-

spomin-toniju-mrlaku  

 

Priloge: 

 Predlog za podelitev Državnega prizanja 2015 

 Sodba v imenu Ljudstva 

 RS MO Uveljavljanje pravic po predpisih o vojaških invalidih 

 

 

Z VETERANSKIM POZDRAVOM OZVVS LJUBLJANA 

 

Dušan Presetnik 

Predsednik OZVVS Ljublljana 

 

Metod Šavs 

Podpredsednik OZVVS Ljublana 

 

Miloš Levičnik  

Sekretar OZVVS Ljubljana 
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