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V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je v soboto, 11. junija 2015, potekala 

slovesnost v spomin na 25. obletnico slovesne prisege 180 obveznikov 510. učnega centra 

Teritorialne obrambe. To je prva generacija slovenskih nabornikov, ki so služili vojaški rok v 

Teritorialni obrambi.  

Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili župan Občine Ig Janez Cimperman, ministrica za 

obrambo Andreja Katič ter slavnostni govornik in častni pokrovitelj prireditev slovesnosti ob 

obeleževanju dogodkov pred 25. leti, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.  

Slovesnosti so se udeležili tudi pripadniki Slovenske vojske, načelnik Generalštaba SV 

generalmajor dr. Andrej Osterman, poveljnik 1. brigade SV, brigadir Roman Urban in ostali 

visoki gostje. 

V parku pred upravno stavbo Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje je pred uradno 

slovesnostjo potekalo odkritje spominskega obeležja v opomin in spomin na 27. junij 1991, 

ko je bil v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo na Ljubljanskem barju sestreljen 

helikopter Jugoslovanske ljudske armade.  

Pred 25 leti, 2. junija 1991, je v učnem centru na Igu slovesno zaprisegla prva generacija 

vojaških nabornikov, ki so služili v Teritorialni obrambi (TO). V 510. učnem centru na Igu je 

novi domovini priseglo 180 nabornikov, v 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru pa 120 

nabornikov. Odločilno potezo je sprejel na novo oblikovan slovenski parlament, 7. marca 

1991, ko je razglasil moratorij na služenje slovenskih fantov v jugoslovanski vojski. 

Po odločitvi slovenskega parlamenta, da se nabornikov ne pošilja več na služenje vojaškega 

roka v JLA, je jeseni 1990 posebna skupina sprejela nalogo pripraviti projekt služenja 

vojaškega roka v Sloveniji. Izbrani sta bili dve lokaciji, in sicer Pekre pri Mariboru ter Ig pri 

Ljubljani, poveljnika pa sta bila major Bojan Šuligoj na Igu in major Andrej Kocbek v Pekrah.  

V načrtu bojnega usposabljanja vojaških obveznikov prve poskusne generacije izvedba 

slovesne prisege ni bila predvidena, toda pred začetkom služenja vojaškega roka je 

prevladala odločitev, da prisega bo. V obeh učnih centrih se je tako nadaljevalo 

usposabljanje, poudarek pa je bil na urjenju postrojitvenih pravil, saj se je bližal dan slovesne 

prisege.  

Prvi slovenski vojaki so vojaški rok služili v posodobljenih vojašnicah, v katerih so bili 

vzpostavljeni dobri odnosi, s tem pa ustvarjeni temelji, na katerih se je pozneje oblikovalo 

spoštovanje vojaške osebnosti.  

Župan Janez Cimperman je na slovesnosti v svojem pozdravnem nagovoru dejal, da je bila 

prisega slovenskih nabornikov zelo pogumno dejanje, saj so se zavedali, da izpostavljajo tudi 

svoja življenja za obrambo domovine in njene neodvisnosti.  

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v nagovoru izpostavila, da so slovenski naborniki 2. 

junija 1991 tudi prvič prisegli svoji domovini v slovenskem jeziku. "Zato bi se rada iskreno 

zahvalila vsem, ki ste takrat vložili vso svojo energijo v ta pomemben državotvorni projekt,« 

je dejala ministrica.  



26. junija 1991 je bila na Trgu republike slovesna razglasitev samostojnosti Republike 

Slovenije. V častni četi, ki je bila postrojena v čast naši domovini, sta sodelovala tudi voda, ki 

so ju sestavljali naborniki z Iga in iz Peker. Naslednji dan se je začela vojna. »Postavljanje 

temeljev nove države je bil skupen projekt in le skupaj je bilo mogoče uspeti. Projekt, za 

katerega so osamosvojitveni borci – pripadniki Teritorialne obrambe in slovenske Milice – 

tvegali svoje življenje in ga nekateri med njimi, žal, morali tudi žrtvovati«, je v nadaljevanju 

poudarila ministrica in dodala, da prav zato ni prav, da si danes kdor koli prisvaja 

osamosvojitev kot svoj projekt.  

Predsednik republike Borut Pahor, kot slavnostni govornik in častni pokrovitelj nad 

prireditvami v spomin na dogodke pred četrt stoletja, je v svojem slavnostnem govoru 

ponovno poudaril pomen enotnosti v procesu osamosvojitve, da je bila največja lepota 

osamosvojitvenega procesa v tem, da je ljudi vključeval in ne izključeval. Enotnost je bila 

posledica zamisli o samostojnosti slovenske države, ki se je iz kroga t.i. političnih 

oporečnikov počasi širila v kroge tistih, ki so znali videti čez horizont dnevne politike. Tudi v 

vojni, ki je sledila razglasitvi samostojnosti, smo se Slovenci enotno postavili po robu 

okupatorju, ki je želel ogroziti enotno narodovo voljo za samostojno in enotno Slovenijo, je v 

govoru izpostavil predsednik.  

V nadaljevanju je predsednik republike pozval vse, da s svojimi ravnanji in izjavami ne storijo 

ničesar, kar bi mladim ljudem, ki bodo zrasli v pogumne in ustvarjalne osebnosti in tako 

nadaljevali slavno pot prihodnosti naše domovine, odvzeli ta ponosni pogled na njihove 

korenine. "To je naša moralna im politična dolžnost, da našim otrokom v njihovem spominu 

zavarujemo proces osamosvojitve kot nekaj najbolj lepega in mogočnega za narodovo usodo 

v prelomnih časih zgodovine," je govor zaključil predsednik republike.  

Ob praznovanja 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije je predsednik republike 

županu Občine Ig Janezu Cimpermanu, podaril slovensko zastavo, protokolarno darilo 

predsednika republike. 

V kratkem kulturnem programu, ki je spremljal slovesnost so poleg trobilnega kvarteta 

Slovenske vojske sodelovali učenci OŠ Ig - Mark Ferjan z deklamacijo dveh pesmi 

"Slovenija" ter učenci podružnične šole Iška vas z lepo predstavitvijo ljudskih pesmi in 

deklamacijo, slovesnost pa so obogatile s tremi pesmimi tudi skupina Borovničke. 

Povezovalka programa na slovesnosti ob 25. obletnici slovesne  prisege prve generacije 

slovenskih nabornikov 510. Učnega centra TO na Igu je bila Andreja Zdravje. 
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