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Ob koncu leta  

 tem času navadno napravimo refleksijo 
dela in bere, ki se je nabrala tekom leta. 
Združenje VSO lahko zadovoljno zaključi 
leto 2016, saj je bilo na državnem nivoju 

izpeljanih veliko prireditev in dogodkov, 
najpomembnejše za zanamce pa je prav gotovo 
otvoritev muzejske zbirke.  

V prihodnjem letu si želimo še več domoljubja: 
najprej v domačih hišah in družinah, zatem v šolah 

in vzgojno – izobraževalnih ustanovah, nato v 
občinah in nazadnje v celi naši domovini. Naj nam 
bo pri tem zgled naša izseljenska skupnost po 
svetu, ki pristno ohranja in neguje slovensko 
besedo, običaje in kulturo. Vse to je naša 
identiteta, na katero smo lahko ponosni.  

Naj bo novo leto za vse nas prijazno, mirno, 
uspešno in zdravo! 

 

Ekipa uredniškega odbora Glas domovine  

 

V 

UVODNIK  
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26 let plebiscita za samostojno Slovenijo 
 

b 26. obletnici plebiscita, kjer smo se 
Slovenci prvič v zgodovini odločili za 
samostojno državo, je Združenje za 
vrednote slovenske osamosvojitve v 

petek, 23. decembra, v Domžalah, pripravilo 
slavnostno akademijo.  

Po nagovoru predsednika Združenja VSO, Aleš 
Hojsa, je kot slavnostni govornik spregovoril 
gospod Matjaž Karlovšek, podpredsednik IS 
občine Domžale v letih 1990-1994, ki je dejal, da 
smo zdaj sami gospodarji na svoji zemlji in da 

moramo to prenesti tudi našim zanamcem, mladim, 
ki ne vedo dosti o času osamosvajanja. Dejal je še, 
da je najmanj, kar je potrebno narediti, iti na 
volitve in izobesiti slovensko zastavo.  

Program slavnostne akademije, ob kateri je 
Združenje VSO praznovalo tudi 6. obletnico 
svojega delovanja, je z umetniško besedo 
povezoval pesnik Igor Pirkovič, z domoljubno 
pesmijo pa so praznično vzdušje pričarali Oto 
Pestner, Boris Kopitar, Eva Černe in Godba 
Domžale. 

 Foto: Facebook, Twitter in VSO Posavje 
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Prednovoletno srečanje VSO Krško - Kostanjevica na 
Krki 

 
a Raki je potekalo prednovoletno srečanje 
članov in članic Območnega odbora 
Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve Krško - Kostanjevica na 

Krki. Zbrane je pozdravila predsednica odbora 
mag. Martina Prevejšek. Predstavila je delo in 
številne projekte odbora v iztekajočem se letu, se 
zahvalila članom za podporo pri delu odbora ter 
podala načrt aktivnosti v prihajajočem letu. 

 

Kot gostje so se srečanja udeležili predsednik 
Občinskega odbora Združenja VSO Sevnica Alojz 
Udovč, ter člani pokrajinskega predsedstva 
Združenja VSO Posavje, katere izpostava deluje v 
Krškem, Jože Bedek, Matjaž Prevejšek in Miran 
Hočevar. Skupaj so pripravili načrt aktivnosti in 
dogodkov s poudarkom na domoljubju, ki se bodo 
skozi celo naslednje leto odvijali v vseh štirih 
posavskih občinah. 

Območni odbor Združenja VSO Krško - 
Kostanjevica na Krki 

N 
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Dvig slovenske zastave v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti 

 

 

b Dnevu samostojnosti in enotnosti smo 
se člani VSO Severne Primorske udeležili 
slavnostnega dviga slovenske zastave na 
ploščadi pred Kulturnim domom 

Bukovica. 

Udeležili pa smo se tudi dviga slovenske zastave 
na Sabotinu. Po slovesnem dvigu slovenske 
zastave je sledila maša za domovino pri cerkvici 
Sv. Valentina. Dviga slovenske zastave se je 
udeležila tudi poslanka v Evropskem parlamentu 
Patricija Šulin. 

V počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti so 
po goriški pokrajini zaplapolale slovenske zastave 
pri spomenikih obeležjih osamosvojitve. Od 22. do 
24. decembra 2016 smo se člani Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve Nova Gorica 
skupaj s člani OZVVS "Veteran" Nova Gorica 
udeležili tradicionalnih dvigov slovenske zastave. 

Predsednik veteranske organizacije gospod Srečko 
Lisjak je v okviru dobrega sodelovanja podelil 
značke članom VSO Nova Gorica, in sicer Otonu 
Filipiču, Mitji Humarju, Milanu Ušaju ter Mirku 
Macherju. 

Plebiscit o samostojni Sloveniji je 23. decembra 
1990 potekal na podlagi zakona o plebiscitu, ki je 
bil na začetku decembra sprejet v skupščini. Na 
njem je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih 
upravičencev, od teh se jih je za osamosvojitev 
izreklo 95 odstotkov (oz. 88,5 odstotka vseh). Izide 
plebiscita so uradno razglasili čez tri dni, zato 
vsako leto 26. december zaznamujemo kot dan 
samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik. 

VSO Severna Primorska 
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VSO Posavje praznoval dan samostojnosti in enotnosti 

 

 ponedeljek, 26. decembra 2016, je v 
cerkvi Svetega odrešenika na Senovem 
potekala sveta maša za domovino, ki sta 
jo darovala upokojeni ljubljanski nadškof 

in metropolit msgr. Alojz Uran in domači 
duhovnik Janez Turinek.  

Bogoslužja so se udeležili člani Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve iz Brežic, 
Krškega, Sevnice in Radeč, pridružil pa se jim je 
tudi poln avtobus romarjev iz Ljubljane. Ob koncu 
svete maše je nadškof Uran blagoslovil sol in 
vodo, s katero blagoslovimo domove, polja, 
travnike, hrano. Blagoslovil je tudi slovensko in 
evropsko zastavo, ki so jo v dar prinesli romarji iz 
Ljubljane in bo krasila oltar v župnijski cerkvi. 

Za tem je v cerkvi sledil kulturni program, v 
katerem je zbrane nagovorila predsednica 
Pokrajinskega odbora Združenja VSO Posavje 
mag. Martina Prevejšek, v literarnem nokturnu 
domoljubne poezije pa so bile zbranim recitirane 
pesmi o domovini pesnika Igorja Pirkoviča. 

Gospod nadškof Alojz Uran je obiskal še Paviljon 
sočutja v župnišču na Senovem, v katerem je 
blagoslovil jaslice in Sveto družino. Po koncu 
svete maše so zbrani, skupaj z nadškofom Uranom 
in duhovnikom Turinkom, srečanje nadaljevali ob 
kosilu v gostilni Senica. 

Združenje VSO Posavje 
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Pojmo Sloveniji za 25 let 

 

 Ravnah na Koroškem je v četrtek, 22. 
decembra, potekala prireditev ''Pojmo 
Sloveniji za 25 let'' v počastitev Dneva 
samostojnosti in enotnosti. Slovesnost se je 

pričela s polaganjem venca pri mejnem prehodu 
Holmec, nato je sledila sveta maša v cerkvi sv. 
Egidija.  

Na prireditvi s kulturnim programom je bil 
slavnostni govornik predsednik SDS in član 
Predsedstva Združenja VSO Janez Janša, ki je 
spomnil, da smo prvo obletnico samostojnosti 
praznovali ravno tu na Koroškem, in da je bil 
plebiscit dokaz enotnosti naroda, zaradi česar je 
morala popustiti tudi opozicija. Dodal je, da prej, 
ko se bomo začeli zavedati in približevati 

vrednotam osamosvojitve, prej se bodo razmere v 
državi uredile. Naš aktivni nespeči del 
osamosvojitvene Slovenije mora biti glasen, da 
bomo prebudili speče, ki mislijo, da rešitve ni. 

Na prireditvi so sodelovali tudi pripadniki 
uniformirane enote Združenja VSO, kulturni 
program pa so oblikovali Gaja Mlakar, 
Dravograjski sekstet, Ansambel Zeme, Dominik 
Zeme in Čudež band. 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 

 

Foto: Robert Fojkar 
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Stavka, ki je iztirila rdeči režim 
Leto 1988 je bilo za slovenski narod prelomno. 
Potem ko je SDV aretirala Janeza Janšo in ga 
izročila v roke vojski, je slovenska pomlad prišla 
na ulice. Vse bolj je namreč postajalo jasno, da se 
komunistična Jugoslavija sesuva v prah. Pa ne 
samo zaradi vse bolj agresivne kampanje s strani 
srbskega voditelja Slobodana Miloševića, pač pa 
tudi zaradi povsem ponesrečene gospodarske in 
finančne politike.  

Inflacija je podivjala, vrednost dinarja je začela 
radikalno padati, standard se je zniževal. To so še 
kako občutili tudi na železnici, zlasti strojevodje, 
ki so iz nekdaj dobro plačanega poklica pristali na 
beraški palici.  

V tedanjem ljubljanskem »tozdu« za vleko vlakov 
se je izoblikovala zdrava sindikalna celica, ki ni 
bila pod nadzorom partije, prav slednja pa je nato 
zaradi nepripravljenosti vodstva železnic za dialog 
tudi naredila usodni korak – v začetku decembra 
1988 je napovedala stavko in jo isti mesec tudi 
izvedla, dokler ni v dogajanje posegel tedanji 
predsednik republiškega izvršnega sveta Dušan 
Šinigoj in skušal najprej preko groženj 
disciplinirati stavkajoče strojevodje.  

Ker pa je tovorni promet na železnici obtičal vse 
do Milana, je bil republiški izvršni svet prisiljen 
obljubiti stavkajočim to, česar ni zmoglo vodstvo 
ŽG Ljubljana. Stavka je bila prekinjena in nato 
odpovedana, mesec dni po njej, torej konec 

januarja 1989, pa je nastal prvi neodvisen sindikat, 
to je Sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre 
(danes Sindikat strojevodij Slovenije). Slednji se je 
vključil v delovanje slovenske pomladi in konec 
novembra 1989 najavil stavko zaradi napovedi 
mitinga resnice.  

Če bi se mitingaši pripeljali z vlaki do Dobove, bi 
tam zaradi stavke strojevodij obtičali in ne bi prišli 
do Ljubljane. Vendar se je nato tudi organizator 
mitinga odločil za odpoved dogodka.  

Vse to in še kaj drugega v knjigi pojasnjuje Slavko 
Kmetič, v tistem času vodja stavkovnega odbora in 
prvi predsednik sindikata strojevodij, kasneje pa 
tudi poslanec slovenskega parlamenta in nato 
predsednik Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve.  

V knjigi je objavljen tudi zgodovinski oris stavke 
strojevodij, ki po prvi politični stavki v Litostroju 
pomeni korak naprej v razvoju delavskega gibanja, 
zlasti v odnosu do lastne »avantgarde«, ki je sicer 
napovedala sestop z oblasti, a z namenom, da bi 
oblast obdržala. Na drugačen način, bolj prefinjeno 
in bolj perfidno. Tudi zato je stavka strojevodij še 
danes zamolčan dogodek slovenske pomladi, ta 
knjiga pa ga vrača nazaj v zgodovinsko zavest 
Slovencev.  

 

G. B. 
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3. december – kulturni dan v počastitev obletnice 
Prešernovega rojstva 

etos obeležujemo že 216. obletnico 
rojstva največjega slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna.  

Rodil se je 3. 12. 1800 v kmečki 
družini v Vrbi na Gorenjskem. Zaradi 

izjemne nadarjenosti so ga že kmalu poslali k 
stricu, duhovniku, ki je skrbel za njegovo šolanje. 
Po končani ljudski šoli in gimnaziji se je odločil za 
študij prava na Dunaju, nato pa se kot pripravnik 
zaposlil v Ljubljani, kjer se je spoprijateljil z 
Matijo Čopom, s čigar pomočjo je spoznal svet 
evropske romantične književnosti.  

Bil je osrednji pesnik zbornika Kranjska čbelica, 
kar ga je kasneje vodilo tudi v črkarsko pravdo oz. 
abecedno vojno s Kopitarjem in janzenisti. V 
njegovem življenju in pesnjenju pa je zagotovo 
največji pečat pustila neuslišana ljubezen do 
Primičeve Julije, ki jo je ubesedil skozi svoj 
Sonetni venec.  Osebno pa so ga zaznamovale tudi 
smrti bližnjih prijateljev. Matiji Čopu, ki je leta 
1835 utonil v reki Savi, je posvetil več pesmi, med 

drugim tudi slovenski nacionalni ep Krst pri 
Savici. 

Poleg verzov Zdravljice, ki tvorijo našo državno 
himno, zna skoraj vsak Slovenec zrecitirati tudi 
pesem O Vrba, srečna draga vas domača. Gre za 
prvi sonet iz cikla Sonetje nesreče, v katerem 
predstavi idilično podobo domače vasi, kjer je 
sreča v preprostih in majhnih stvareh. A tej idili v 
drugem delu nasproti stopi kruto spoznanje, da je 
sreča izgubljena in ostaja le še v daljnem spominu, 
kar je posledica številnih razočaranj in izgub, ki jih 
je v življenju izkusil.  

Leta 1846 je svoje najboljše pesmi zbral v zbirki 
Poezije ter jih poslal v pregled. Tedanji cenzor 
Fran Miklošič je tisk odobril, a Zdravljica ni 
prestala stroge cenzure. Poezije so nato izšle 
decembra leta 1946 z uradno letnico 1947. Po tem 
je njegovo pesniško ustvarjanje začelo zamirati, 
zaradi bolezni pa je v Kranju 8. 2. 1849 tudi umrl. 

Foto: Robert Fojkar  
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O VRBA 

O Vrba! Srečna, draga vas domača, 

kjer hiša mojega stoji očeta; 

de b' uka žeja me iz tvojga svéta 

speljala ne bila, goljfiva kača! 

Ne vedel bi, kako se v strup prebrača 

vse, kar srce si sladkega obeta; 

mi ne bila bi vera v sebe vzeta, 

ne bil viharjov nótranjih b' igrača! 

Zvestó srce in delavno ročico 

za doto, ki je nima miljonarka, 

bi bil dobil z izvoljeno devico; 

mi mirno plavala bi moja barka, 

pred ognjam dom, pred točo mi pšenico 

bi bližnji sosed vároval - svet' Marka. 

 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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PEVCU 

Kdo zná 

noč temno razjásnit, ki tare duha! 

Kdo vé 

kragulja odgnati, ki kljuje srce 

od zora do mraka, od mraka do dné! 

Kdo učí 

izbrisat 'z spomina nekdanje dni, 

brezup prihodnjih oduzét spred oči, 

praznôti ubežáti, ki zdánje morí! 

Kako 

bit óčeš poet in ti pretežkó 

je v prsih nosít al pekel, al nebo! 

Stanu 

se svojega spomni, tŕpi brez miru! 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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SLOVO OD MLADOSTI 

Dni mojih lepši polovica kmalo, 

mladosti leta! kmalo ste minule; 

rodile vé ste meni cvetja malo, 

še tega rožce so se koj osule, 

le redko upa sonce je sijalo, 

viharjov jeze so pogosto rjule; 

mladost! vender po tvoji temni zarji 

srce bridkó zdihuje, Bog te obvarji!  

Okusil zgodej sem tvoj sad, spoznanje!  

Veselja dókaj strup njegov je umoril: 

sem zvedel, de vest čisto, dobro djanje 

svet zaničvati se je zagovoril, 

ljubezen zvésto najti, kratke sanje! 

zbežale ste, ko se je dan zazóril. 

Modrost, pravičnost, učenost, device 

brez dot žalváti videl sem samice. 

Sem videl, de svoj čoln po sapi sreče, 

komur sovražna je, zastonj obrača, 

kak veter nje nasproti tému vleče, 

kogar v zibéli vid'la je berača, 

de le petica da ime sloveče, 

de človek toliko velja, kar plača. 

Sem videl čislati le to med nami, 

kar um slepí, z goljfijami, ležámi!  

Te videt, grji videti napake, 

je srcu rane vsekalo krvave; 

mladosti jasnost vender misli take 

 

si kmalo iz srca spodi in glave, 

gradove svítle zida si v oblake, 

zelene trate stavi si v pušave, 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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povsod vesele lučice prižiga 

ji up goljfivi, k njim iz stisk ji miga. 

Ne zmisli, de dih prve sapce bóde 

odnesel to, kar misli so stvaríle, 

pozabi koj nesreč prestanih škode, 

in ran, ki so se komej zacelile, 

dokler, de smo brez dna polníli sode; 

'zučé nas v starjih letih časov sile. 

Zato, mladost! po tvoji temni zarji 

srce zdihválo bo mi, Bog te obvarji!  
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poštovani članice in člani Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve! 

 

Leto, ki je za nami, je bilo petindvajseto, 
odkar je Slovenija postala samostojna država. 
Lahko rečemo, da smo praznovali srebrni jubilej 
naše države in na ta jubilej smo lahko upravičeno 
ponosni. V Združenju za vrednote slovenske 
osamosvojitve smo jubilejno leto primerno 
obeležili. Ne samo s tradicionalnimi prireditvami 
ob pomembnih mejnikih naše osamosvojitve, 
temveč tudi z vrsto drugih aktivnosti.  

Tako smo za naše člane prvič organizirali strelska 
usposabljanja, sodelovali pri postavitvi obeležja, ki 
sta ga bila umrla teritorialca na Cesarskem vrhu 
deležna šele po 25-tih letih, v ljubljanski stolnici 
postavili spominsko ploščo vsem, ki so v naši 
zgodovini dali življenja za našo samostojnost, se 
spomnili posameznikov, ki so v času vojne hranili 

orožje ter pred praznikom samostojnosti odprli 
muzejsko zbirko slovenske osamosvojitve.  

Za vse vaše napore, ideje, dejanja in veliko mero 
domoljubja, ki nas opogumlja pri našem delu, se 
vam, spoštovani člani in simpatizerji Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve, ob koncu leta, 
iskreno zahvaljujem. Brez vas bi marsikaj ne bilo 
uresničeno! 

Leto, ki je pred nami ni jubilejno, a bo kljub temu 
priložnost, da z našim delom obujamo in 
ohranjamo vrednote, ki smo si jih v naši domovini 
prvič resnično izborili pred 25 leti! 

Želim vam mirne božične praznike ter srečno, 
zdravo, veselo ter zadovoljstva in uspeha polno 
leto 2017! 

 

Aleš Hojs, predsednik 

 

S 
VOŠČILO 
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