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4   Zapisi osamosvojiteljev
V rubriki objavljamo 
nagovore in razmišljanja 
akterjev takratnega 
časa o dogodkih iz časa 
osamosvojitvenih procesov 
v povezavi z družbeno 
aktualnim stanjem v 
Sloveniji. Nagovori so zbrani 
s prireditve ob obletnici 
odločitve za plebiscit v 
Poljčah in z okrogle mize 
ob izgonu JLA iz Slovenije 
v Pivki. 

24 Reportaža zadnjih dogodkov
Poleg osrednjih prireditve na državnem nivoju 
je vse več prireditev v organizaciji lokalnih 
odborov. Objavljamo le nekaj izmed teh. 

32 Pristopna izjava
Če tudi vas nagovarjajo vrednote 
slovenske osamosvojitve kot 
so varstvo človekovih pravic in 
svoboščin, narodove pravice 
do samoodločbe, domoljubje, 
slovenski jezik in kultura, 
svobodomiselnost in solidarnost, 
vas vabimo, da se nam pridružite. 

16 Intervju
Predstavljamo delo predsednice območnega odbora VSO Krško, Kostanjevica na Krki, 

mag. Martine Prevejšek. 

30 Pisma bralcev
V uredništvo smo prejeli pismo svojcev žrtev 
vojne za Slovenijo, ki ga v celoti objavljamo v 
rubriki Pisma bralcev. 
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UVODNIK

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve smo v 
jesenskem času obeležili pomembne obletnice zgodo-
vinskih trenutkov, ki so bili ključni pri nastanku lastne 

države. V Poljčah smo obeležili 25. obletnico sprejema odločitve 
za plebiscit o samostojnosti RS, v Pivki smo se spomnili konca 
vojne za Slovenijo z izgonom zadnjega pripadnika JLA iz Luke Ko-
per, na Pristavi nad Stično pa smo obeležili 25. obletnico sprejema 
Direktive za ravnanje MSNZ v primeru napada JLA na Slovenijo. 

Vsak korak v osamosvojitvenem procesu je bil pomemben. Brez 
učinkovite formacije MSNZ si poslanci Demosa ne bi upali tako 
suvereno zagovarjati programa osamosvojitve. Vsega pa le ne bi 
bilo brez podpore naroda. Ljudje s(m)o tisti, ki stvari zaviramo, 
pospešujemo, jih spreminjamo. Zato je tako velika naloga vsake-
ga od nas, da poslušamo, se izobražujemo oziroma seznanjamo z 
novimi informacijami, pretehtavamo, kaj bi bilo bolje, kako naj 
se odločimo. Ni dovolj reči: storil bom po svoji vesti. Da, vendar, 
prosim, argumentirano! Od nas se v tem času zahteva veliko ak-
tivnosti, odločnosti, pravih odločitev. Evropi in vsem nam že ne-
kaj časa grozi propad, ker smo zapustili svoje korenine. Ne vemo 
več, kdo smo, zakaj tako ravnamo. V našo družbo se je naselilo 
vsegliharstvo, otopelost, pasivnost, kajmebrigarstvo. Kot da Slo-
venija ne bi bila naša država in domovina, kot da bi si to brezbriž-
nost lahko privoščili. Zato se nam dogaja zgodba s t.i. migranti, 
referendum o družinskem zakoniku, … Brez jasno izdelane lestvi-
ce vrednot kot narod ne bomo preživeli – in ne delajmo si utvar 
– niti kot posamezniki se dolgo ne bomo znašli v loncu mineštre. 
Nič ne narediti, pomeni biti sokriv za vse slabo, kar se dogaja. Od-
govorni smo za sebe in soodgovorni za sočloveka in naš narod. 

V novembru praznujemo tudi Dan Rudolfa Maistra. Res ni živel 
mirno in srečno, obdan s čini in nagradami takšne in drugačne vrste, 
prepričana pa sem, da je spal mirno, da je svoje poslanstvo v celo-
ti izpolnil, kakor je najbolje vedel in znal. O tem priča tudi njegova 
poezija, iz katere vejeta vedrina in gracioznost. Vse izjemne osebe, 
velikani slovenskega naroda, so bili za časa svojega življenja in po 
smrti zaničevani ali prezrti, vendar so kljub močnemu naspro-
tovanju, lažem in metanjem kolena pod noge, ostali pokončni in 
niso izgubili volje do ustvarjanja, do dela, ki so ga opravljali. Če 
samo pogledamo Rudolfa Maistra ali njegovega dobrega prijate-
lja, po katerem se je tudi zgledoval, Simona Gregorčiča, v njunih 
pesmih ni moč utajiti pozitivne naravnanosti, pristnega domo-
vinskega čutenja, brez vsake hinavščine, obtoževanja, zamere. Ko 
kljub nasprotovanjem vztrajaš, si lahko pomirjen sam s sabo, saj 
si opravil svojo dolžnost, izpolnil svoje poslanstvo. 

Pred nami so pomembni trenutki v življenju našega naroda. Na 
nas je, da storimo vse, da zaščitimo sebe, slovenske družine in se 
borimo za vrednote, ki so nam jih posredovali naši predniki.  

Tokratna številka spletnega časopisa Glas domovine pri-
naša material za razmišljanje. Veliko kakovostnih govorov, 
analiz stanja in razmišljanj smo lahko slišali na naših prire-
ditvah. Da ne bi misli kar tako odšle v pozabo, jih objavlja-
mo tudi v spletnem časopisu in naj nam služijo za navdih 
pri našem delu in izvrševanju poslanstva, ki nam je zaupano.  
  

Prijetno branje in Bog vas živi!
Simona Pavlič, urednica spletnega časopisa Glas domovine

Nič ne narediti, pomeni biti sokriv za vse slabo, kar se dogaja.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

Obeležitev zgodovinske odločitve za 
plebiscit o samostojnosti RS
Foto: Robert Fojkar

V petek, 13. novembra 2015, je v NATO centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah potekal Zbor članov Združenja VSO, na 
katerem so potekale tudi volitve v organe združenja. Za tem je sledila slovesnost ob 25. obletnici zgodovinske odločitve takratnih 
delegatov DEMOS-a, da bodo Slovenci o osamosvojitvi in odhodu iz takratne Jugoslavije, odločali na plebiscitu.

V Poljčah so 9. in 10. novembra 1990 de-
legati vladne koalicije DEMOS, mi-
nistri in nekateri strokovni sodelavci 

med drugim sklenili, da Skupščina Republike 
Slovenije za 23. december razpiše vseljudski re-
ferendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o 
nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji oziroma o od-
cepitvi in osamosvojitvi samostojne države Slo-
venije. Tega zgodovinskega dogodka se vsako 
leto s slovesnostjo v Poljčah spominja Združe-
nje za vrednote slovenske osamosvojitve.

Prireditve Poljče 1990-2015 so se udeležili šte-
vilni udeleženci zasedanja v Poljčah 1990, pred-
sedstvo Združenja VSO, načelnik Generalštaba 
Slovenske vojske dr. Andrej Osterman in predse-
dnik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je v na-
govoru dejal, da je bilo leto 1990 zares super leto: 
»Vendar ne gre samo za zgoščenost takratnih do-
godkov od ustanovitve DEMOS-a, ki si je za glav-
ni cilj zadal osamosvojitev Slovenije. Gre za im-
presivno sposobnost njegovega osredotočanja na 
ta glavni cilj in sposobnost pritegnitve političnih 
nasprotnikov za njegovo dosego,« je med drugim 
še dejal predsednik Borut Pahor.

Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Pe-
terle, ki se prireditve sicer ni mogel udeležiti, 
je zbrane nagovoril preko pisma, v katerem je 
zapisal, da brez DEMOS-a ne bi bilo plebiscita 

in da je bila odločitev v Poljčah prava. Opozoril 
je tudi na številna nasprotovanja postkomuni-
stične opozicije na slovenski poti v osamosvo-
jitev. V imenu Občine Radovljica, kjer je pote-
kala slovesnost, je zbrane pozdravil občinski 
svetnik Avguštin Mencinger. Dejal je, da je 
pred 25-timi leti tudi sam sedel v tej dvorani in 
bil neizmerno srečen, ker so se uresničevale sa-
nje. Danes, ko vidi, koliko ljudi ima oprane mo-
žgane in se ne more izmotati iz samoupravnega 
socializma, je razočaran. Kljub temu upa, da bo 
seme, ki so ga posejali pred 25-timi leti neko po-
mlad vzklilo in da bo Slovenija boljša.

Med uvodnimi pozdravi je predsednik Mla-
dinskega odbora VSO Triglav Spodnje Podrav-
je Matej Zorko izpostavil, da otroci veteranov 
vojne za Slovenijo danes nimajo nikakršnih 
privilegijev, za razliko od nekaterih, ki so še po 
70-tih letih deležni raznoraznih ugodnosti, fi-
nančnih nadomestil in odškodnin. Imamo pa 
privilegij, ki je neprecenljiv - živimo v svobod-
ni, suvereni, samostojni državi.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil dele-
gat Zbora občin 1990 – 1992 Anton Žunter, ki 
se je v svojem govoru dotaknil sodobnega stanja 
slovenske družbe. Prepričan je, da je bila odlo-
čitev za samostojnost prava, saj bi se sicer Slove-
niji slabo pisalo. Izpostavil je pomen takratne 

zgodovinske odločitve: »Pred petindvajsetimi 
leti nas je vodilo navdušenje, idealizem in ve-
lika želja, da se končno znebimo starega reži-
ma. Večini takrat ni šlo za družbeni položaj ali 
denar. Med vami sem spoznal veliko sijajnih 
prijateljev ter krasnih, častnih in poštenih ljudi. 
Mnogi najboljši so kmalu razočarani zapustili 
politiko in nekaj jih žal ni več med nami. Vča-
sih se vprašam, ali je bilo za svet, kakršnega 
živimo danes, v tistih srčnih dneh slovenske 
pomladi sploh vredno tvegati? In tvegali smo! 
Stavili smo veliko in dobili vse, in to kljub nep-
rimerljivi vojaški premoči jugo armade in kljub 
izraziti nenaklonjenosti svetovne javnosti. Si 
predstavljate, kaj bi bilo z nami in s Slovenci na-
sploh, če nam osamosvojitev ne bi uspela?« An-
ton Žunter je v govoru še dejal, da je domovina, 
za razliko od države, kakor mati: dana nam je 
ena sama, edina in za vedno. In Slovenci ima-
mo domovino radi, državo pa mnogi občutimo 
vse bolj tujo in sovražno. Nad takšnimi občutji 
državljanov bi se morala oblast, če bi premogla 
vsaj kanček modrosti, resno zamisliti! 

Za vrhunsko domoljubno petje je poskrbel 
Slovenski oktet. 

V nadaljevanju objavljamo govore Lojzeta 
Peterleta, Mateja Zorka in Antona Žunterja.
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Spoštovani poslanke in poslanci DEMOS-a, člani osamosvojitvene vlade, dragi vsi, ki živite vrednote 
slovenske osamosvojitve!  
 
Z veseljem vas pozdravljam na praznovanju ene od ključnih odločitev na poti v samostojno slovensko 
državnost. Demosova odločitev v Poljčah pred petindvajsetimi leti je bila potrebna, prava, odločna in 
odločilna. Decembra ji je sledilo zaporedje političnih dejanj, ki so vodila v izvedbo končne osamosvojitve. 
Poti nazaj ali stran ni bilo več. Plebiscit je potrdil osamosvojitev kot temeljno programsko točko, s katero je 
zmagal DEMOS na prvih demokratičnih volitvah. Brez te zmage plebiscita sploh ne bi bilo. 
 
6.12.1991 je bil podpisan  "Sporazum političnih strank in poslanskih skupin Skupščine RS o skupnem 
nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo". Istega dne je Skupščina RS 
sprejela "Zakon o plebiscitu o samostojnosti  in neodvisnosti Republike Slovenije" in z njim v primeru 
odločitve za samostojnost naložila izvedbo osamosvojitvenih dejanj najkasneje v šestih mesecih. 17.12.1990 
se je zgodil v podporo plebiscitu prvi postroj slovenske vojske v Kočevski Reki, 23.12.1990 pa zgodovinski 
plebiscit za osamosvojitev.  
 
Glede na to, da se v zadnjih letih na proslavah pojavljajo vsebine in poudarki, ki nimajo podlage v 
osamosvojitvenih namenih ali pa jih zamegljujejo, bi rad jasno in resnicoljubno poudaril, da se zgodba 
slovenske osamosvojitve ni začela z enotnostjo, ampak z razliko. Pomladne stranke, ki so svoje politične 
programe gradile na Majniški deklaraciji, so hotele demokratično in samostojno Slovenijo (tudi ideja o 
konfederaciji je seveda predpostavljala suverene države) - stranke komunističnega porekla, ki so sledile 
Temeljni listini, pa so želele še naprej samoupravno Jugoslavijo. To razliko, alternativo in politično podlago 
za zgodovnski preboj so z idejo o samostojni slovenski državi ustvarile stranke slovenske pomladi, povezane 
v koalicijo DEMOS. Zgodovinsko pomembna enotnost se je zgodila s "Sporazumom političnih strank in 
poslanskih skupin Skupščine RS o skupnem nastopu na plebiscitu..." 
 
Kljub jasnemu rezultatu plebiscita je sledilo nagajanje takratne opozicije takorekoč do same proglasitve 
neodvisnosti - v Skupščini, na ulici in še kje.  
 
Enotnost ob plebiscitu pa ostaja zgodovinski dokaz in izvir navdiha za težke čase, ko je treba stopiti skupaj 
za skupne cilje in v skupno dobro. 
 
S hvaležnostjo vsem, ki so se na tem mestu takrat izrekli za plebicit, vam želim polno praznovanje tega  
pomembnega spomina, ki nas povezuje, zavezuje in navdihuje. 
 
 
 
Lojze Peterle 
 
Predsednik osamosvojitvene vlade 
Podpredsednik DEMOS-a 
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Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi prijatelji!                 

Živimo v težkem in zmedenem času. V 
času, ko nam je na materialnem in var-
nostnem področju iz dneva v dan slabše, 

ko je na moralnem področju padlo deset božjih 
zapovedi in jih nismo nadomestili z ničemer, v 
času, ko si lahko brez krivde kriv in obsojen, če 
nimaš ustreznega političnega pedigreja.

To je čas, ki ni naklonjen spominjanju na 
osamosvojitvene dni pred petindvajseti-
mi leti. Takrat, 9. in 10. novembra leta 1990 
smo v tem kraju poslanci Demosa spreje-
mali usodne odločitve za obstanek in razvoj 
slovenskega naroda in slovenstva nasploh. 
Imeli smo to srečo, da je bil med nami mož, 
ki bi ga danes upravičeno lahko imenovali 
oče naroda, mož, ki je s svojo jasno besedo 
in odločnim ravnanjem kazal smer in dajal 
pospešek našim odločitvam. Dr. Jože Puč-
nik je bil tisti, ki je takrat, leta 1990 predla-
gal 23. december za datum plebiscita in bil za 
to deležen številnih kritik, češ, da prehiteva 
dogodke. Bil je tudi prvi, ki je po plebiscitu 
navdušeno vzkliknil: »Jugoslavije ni več, zdaj 
gre za Slovenijo!« in bil zato deležen posme-
ha vseh tistih, ki so se za plebiscit odločili s 
stisnjenimi zobmi; mediji pa so ga označe-
vali za dirigenta ponesrečene operete. Da-
nes pogrešamo takšne razumne, pravične in 
odločne ljudi.  Med današnjimi oblastniki ni 
moža, ki bi rekel bobu - bob, ograji - ograja 
in nepreglednim karavanam muslimanskih 
priseljencev - nevarnost islamizacije. Danes 
samo preverjajo, razmišljajo in proučujejo – 
in ne ukrepajo. Ne ukrepajo dovolj hitro in 
dovolj učinkovito, ko gre za našo varnost in 
suverenost naše države. Ukrepajo pa, hitro 

in učinkovito, ko je treba na ključne položaje 
finančnih, gospodarskih ali sodnih inštitucij 
postaviti svoje ljudi. In tretji krog plenjenja se 
lahko prične.

»Vse, kar so nas učili v komunističnem ob-
dobju - razredni boj, razlaščanje kmetov, 
iskanje notranjih sovražnikov, vohljaštvo 
in ovaduštvo – vse to je vzgajalo vse mogoče 
lastnosti, samo poštenja ne.«

Po vsem povedanem se zdi, da se je pri nas 
v zadnjih letih spet na široko odprla Pando-
rina skrinjica. Kadarkoli se odpre, se obeta 
obilo težav. Toda kdo je bila Pandora in kaj je 
bilo v skrinjici? V našem primeru sta iz skri-
njice ušli, za današnjo slovensko politično eli-
to značilni dve veliki pregrehi: sla po oblasti 
in sla po denarju. V času slovenske pomla-
di, ko so Pandorino skrinjico odpirali poli-
tični očetje današnjih oblastnikov, pa sta iz 
nje ušli dve drugi veliki pregrehi prejšnjega 
režima: sprenevedanje in hinavstvo, ki ju je 
začel razkrinkavati kritični glas takratnih 
oporečnikov. Izid takšnega razkrinkavanja 
pa je bil presenetljiv: do lustracije ni prišlo, 
poštenjaki pa so izginili. Poštenost namreč 
ni prirojena lastnost- treba jo je skrbno go-
jiti in kultivirati. To pa delajo takrat, kadar 
je zaželena. Pri nas pa je poštenje postalo 
staromodna lastnost, ki je izginila. Vse, kar 
so nas učili v komunističnem obdobju - 
razredni boj, razlaščanje kmetov, iskanje 
notranjih sovražnikov, vohljaštvo in ova-
duštvo – vse to je vzgajalo vse mogoče last-
nosti, samo poštenja ne.

Tako smo se danes znašli v dekadentnem 

ozračju, ki lahko rodi le dve stvari: duhov-
no obnovo ali mafijsko diktaturo, ki ji danes 
moderno pravijo »omrežja stricev iz ozadja«. 
Žal smo mnogo bliže tej drugi opciji. Ključ 
do razumevanja neznosne lahkosti tega tre-
nutka je, kot pravi Edo Ravnikar, v kvalite-
tni razliki med gospodarjenjem in ropanjem. 
Za gospodarjenje so potrebni izkušeni pod-
jetniki in znanstveniki ter pošteni bančniki 
in uradniki, za ropanje pa lažni izobražen-
ci, da so le brez predsodkov in motivirani z 
dovolj veliko dozo požrešnosti. Vsi poznamo 
takšne lažne strokovnjake, plenilce, ki ima-
jo svoje priimke okrašene celo s ponarejeni-
mi akademskimi nazivi. Odlično pa znajo ti 
ljudje molsti občinske in državne proračune 
in sklade, zadolževati, prelivati, razprodajati, 
metati na cesto, divje lastniniti ter dajati kon-
cesije samim sebi. To je njihova zgodba o uspe-
hu. Tista druga zgodba, namreč novi proizvo-
dnji programi, novi trgi, delovna mesta in tako 
naprej – je zgodba o neuspehu. Prepoznajmo in 
zapomnimo si končno te ljudi, ki so nam pred 
volitvami obljubljali na tisoče novih delovnih 
mest in visoke pokojnine ter potem s pomočjo 
glasov že stokrat prevaranih naivnežev, zmaga-
li na volitvah. Če bomo te napake še naprej po-
navljali, bom začel verjeti glasu zdrave kmečke 
pameti, ki pravi: »Če bi z volitvami lahko kar-
koli spremenili, bi jih oblastniki že zdavnaj pre-
povedali. Dejanska oblast pri nas, ne glede na 
rezultat volitev, ostaja vedno v rokah istih lju-
di«.  Kdor namreč zgodovine ne ustvarja, pos-
tane njena žrtev.

» Domovina je za razliko od države kakor mati: 
dana nam je ena sama, edina in za vedno.«

Dragi prijatelji. Pred petindvajsetimi leti 
nas je vodilo navdušenje, idealizem in velika 
želja, da se končno znebimo starega režima. 
Večini takrat ni šlo za družbeni položaj ali 
denar. Med vami sem spoznal veliko sijajnih 
prijateljev ter krasnih, častnih in poštenih 
ljudi. Mnogi najboljši so kmalu razočarani 
zapustili politiko in nekaj jih žal ni več med 
nami. Včasih se vprašam, ali je bilo za svet, 
kakršnega živimo danes, v tistih srčnih dneh 
slovenske pomladi sploh vredno tvegati? In 
tvegali smo! Stavili smo veliko in dobili vse, 
in to kljub neprimerljivi vojaški premoči jugo 
armade in kljub izraziti nenaklonjenosti sve-
tovne javnosti. Si predstavljate, kaj bi bilo z 
nami in s Slovenci nasploh, če nam osamo-
svojitev ne bi uspela? Tvegali smo kariere, 
zdravje, nekateri s prepogosto  odsotnostjo 
tudi družine, tisti, ki pa so v času vojne no-
sili orožje, pa so tvegali celo življenja. Iz-
postavljeni smo bili zaničevanju in posmehu 
režimskih medijev (kar spomnite se tistih 
prvih sej, ko se je konstituirala skupščina po 
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volitvah leta 1990) in levičarskih nasprotni-
kov, ki so ljudi strašili, da bodo zaradi naših 
odločitev jedli travo. Še bolj boleče pa nas je 
kasneje doletelo razočaranje vseh tistih, ki so 
takrat verjeli v nas, ki so v nas polagali vse 
svoje upe in sanje – sanje o srečnem življenju 
v samostojni, svobodni, pravični in bogati 
domovini. Namenoma sem dejal domovini 
in ne državi. Domovina je za razliko od dr-
žave kakor mati: dana nam je ena sama, edi-
na in za vedno. In Slovenci imamo domovino 
radi, državo pa mnogi občutimo vse bolj tujo 
in sovražno. Nad takšnimi občutji državlja-
nov bi se morala oblast, če bi premogla vsaj 
kanček modrosti, resno zamisliti. 

»Režimski mediji in dvorni zgodovinarji 
nam danes človeka, ki je javno povedal, 
da osamosvojitev Slovenije ni bila njegova 
intimna opcija, prikazujejo kot koordina-
torja osamosvojitve.«

Spoštovani ! Režim, ki smo ga leta 1990 
zrušili, je temeljil na laži in prikrivanju. La-
gali so nam o svojih junaštvih in prikrivali 
Kočevski Rog, Teharje, in Barbarin rov. Pa 
tudi danes ni nič bolje. Za resnico gre. Za 
zgodovinsko resnico. Toda kaj je resnica? 
Kakšna je narava resnice in v čigavi posesti 
je? Se resnica mora prepustiti znanstvenemu 
preučevanju – v našem primeru zgodovi-
narjem – ali je morda bolj vprašanje filozo-
fije ali celo poezije? Z zgodovinarji Sloven-
ci nimamo najboljših izkušenj. Ne le, da so 
nam 50 let prikrivali in zamolčevali resnico, 
celo potvarjali so jo. In jo še vedno. Režim-
ski mediji in dvorni zgodovinarji nam danes 
človeka, ki je javno povedal, da osamosvoji-
tev Slovenije ni bila njegova intimna opcija, 
prikazujejo kot koordinatorja osamosvoji-
tve. Resnica je lahko zelo težka, zelo boleča. 
Obdaja jo mnogo skrivnosti, ki jih skušamo 
razumeti. Vendar nekateri verjamejo le to, 
kar vidijo, le to, kar je očitno. Pa vendar, ali 
nam res ni treba verjeti nekaj, česar ne vidi-
mo?  Nevidna roka UDBE nekoč ali nevidna 

mafijska omrežja stricev iz ozadja danes so 
stvari, v katere razumen človek, čeprav jih ne 
vidi, mora verjeti.

»Če bomo pravilno izbirali, bomo morda 
ubranili naše slovenstvo in našo držav-
nost, ki sta zelo krhki in skrajno občutljivi 
zadevi; zato je z njima  treba ravnati z veli-
ko mero modrosti.«

Čaka nas še veliko dela in dodatnega raz-
misleka. Skrb zbujajoč je podatek, ki gre kar 
neopazno mimo medijev, da se le še 80% ljudi 
v naši državi čuti Slovence! Torej ne izginjamo 
le v zamejstvu, ampak tudi v matični domo-
vini, kjer nas je absolutno in relativno vsa-
ko leto manj. Smo res postali apatični že do 
te mere, da se ne zgrozimo več ob podatku, 
da imamo kot dva milijonski narod najnižjo 
rodnost in najvišjo samomorilnost v Evropi? 
Državo imamo, izgubljamo pa narod. Kar 
ne upam si pomisliti, kakšna usoda čaka slo-
venstvo, če se bo uresničil kateri od bolj črnih 
scenarijev drame z migranti; če se jih od napo-
vedanih treh milijonov priseljencev nekaj deset 

ali celo sto tisoč ustavi v Sloveniji.
In kaj je še bilo v Pandorini skrinjici? Ko so iz 

nje že ušle vse grdobije in slabosti, se je čisto na 
koncu in čisto na dnu iz nje dvignilo tudi upa-
nje, ki je kot majhna ptica poletela v svet, da bi 
lajšala srca vsem, ki so razočarani in trpijo ter 
jim vlivala vero, upanje in ljubezen. S to    mi-
tološko zgodbo sem želel zaključiti. Da ne bi 
vsi skupaj, ne glede na neprijazno sedanjost, 
izgubili upanja, te druge in najtežje tretjine 
božjega triasa. Bog nam je dal pamet, res da 
samo to človeško, druge pač ne, in dal nam 
je možnost izbirati med dobrim in zlim. Če 
bomo pravilno izbirali, bomo morda ubra-
nili naše slovenstvo in našo državnost, ki sta 
zelo krhki in skrajno občutljivi zadevi; zato je 
z njima  treba ravnati z veliko mero modros-
ti. Le tako bomo morda vsi Slovenci, torej vsi 
skupaj, dočakali novo pomlad, kajti zgneteni 
smo iz istega genskega materiala in prekvašeni 
s skupno zgodovinsko usodo.

                                                                                 
Tonč Žunter, Poljče, 13.11.2015 
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Spoštovani osamosvojitelji, gospe in gospodje

Začenjamo s praznovanji 25. letnic do-
godkov, ki so pripeljali do uresničitve 
tisočletnega sna, samostojne sloven-

ske države. Ni nam bila podarjena, ampak 
izborjena v vojni. 

Moj spomin, žal, ne sega dovolj globoko v 
tisti čas, pred očmi imam zgolj en prizor: v 
majhni kleti naše hiše lično urejeno začasno 
bivališče, kjer smo čas vojne preživeli z bra-
tom in babico. Oče kot pripadnik takratne 
milice je vojne dneve preživel na braniku 
domovine, mama na delu v bolnišnici. 

Otroci veteranov osamosvojitvene vojne 
danes nimamo nikakršnih privilegijev, za 
razliko od nekaterih, ki so še po 70 letih 
deležni raznoraznih ugodnosti, finančnih 
nadomestil in odškodnin. Imamo pa privi-
legij, ki je neprecenljiv – živimo v svobodni, 
suvereni, samostojni državi. 

In od te države terjamo, da ne bo mače-
ha, ampak mati. Da nam bo omogočila, da 
sami s svojimi znanji, sposobnostmi, talenti, 
močjo in vztrajnostjo odločamo o svoji pri-
hodnosti in prihodnosti naših otrok, da jo 
oblikujemo v sodobno, demokratično, raz-
vito in ponosno evropsko državo, v kateri 
ne bo prostora za stare sile, ki se napajajo iz 
prej omenjenih privilegijev. 

Nezaslišano je namreč, da se v zad-
njem času vedno bolj množično pojavljajo 
rdeče peterokrake zvezde, ki je bila sim-
bol agresorja in nadvse škandalozno je, da 
brez sramu prisostvujejo celo spominskih 

slovesnostim v spomin na umrle v vojni za 
Slovenijo. 

Spoštovani,
znašli smo se na novi prelomnici, pri-

hodnost je negotova. Našo Slovenijo smo 
dolžni ohraniti takšno, kot smo jo prejeli in 

narediti vse, kar je v naši moči, da se ohrani-
jo jezik, kultura, dom in rod. 

Čeprav naša država ni popolna, ima mnogo 
pomanjkljivosti in napak, je naša, ena sama in 
edina, je naša domovina. Bog jo živi!

Matej Zorko
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IZGON JLA IZ SLOVENIJE
Foto: Matej Zorko

V ponedeljek, 26.10.2015 je v Parku vojaške zgodovine v Pivki potekala okrogla miza ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. 
Okroglo mizo je vodila zgodovinarka in direktorica Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andreja Valič Zver. Udeleženci okrogle mize 
so si bili enotni, da je vojna trajala od razorožitve Teritorialne obrambe maja 1990 in da velja izgon Jugoslovanske ljudske armade iz 
Slovenije, s sklepnim dejanjem 26.10.1991, za zaključno dejanje slovenske osamosvojitve in preloma s totalitarnimi simboli. Spomine na 
zgodovinski dan 26.10.1991 so obudili takratni minister za notranje zadeve Igor Bavčar, poveljnik 1. specialne brigade MORiS Tone Krkovič, 
poveljnik vojaško-policijske enote za varovanje MORiS 1991 dr. Vojko Obrulj in policijski inšpektor v stalni službi v operativi Jože Svetina. 



Glas Domovine· 5/II · 29. november 2015 11

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

OSAMOSVOJITVENA VOJNA 1991: KRATEK ORIS DOGAJANJA

25. junija 1991 je bila v slovenskem par-
lamentu sprejeta Deklaracija o neod-
visnosti, ki je vzpostavila samostojno 

slovensko državo, Temeljna ustavna listina 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, izglasovana hkrati z ustavnim za-
konom, pa je vzpostavila pogoje za uresni-
čitev te listine. Samostojna Slovenija je bila 
kljub nasprotovanju jugoslovanskih zveznih 
oblasti in zadržanosti ter svarilom mednaro-
dne skupnosti, slovesno razglašena na zboro-
vanju pred parlamentom na tedanjem Trgu 
revolucije v Ljubljani naslednjega dne, 26. ju-
nija 1991. 

Enote JLA so se po ukazu jugoslovanske-
ga vojaškega vrha in glede na že vnaprej (sre-
di junija 1991) pripravljen načrt,  26. junija 
1991 začele premikati proti slovensko-itali-
janski meji. Posamezniki in pripadniki po-
licije so jim na pot postavljali barikade in v 
spopadu pri Divači je JLA uporabila orožje. 
V zgodnjih jutranjih urah 27. junija 1991 sta 
dve oklepni enoti s hrvaškega ozemlja kreni-
li proti letališču Brnik, slovensko-italijanski 
in slovensko-avstrijski meji. Strategi napada 
na tedaj že suvereno državo so predvideva-
li zasedbo strateških položajev, zaporo meje, 
odstranitev Teritorialne obrambe in vzposta-
vitev marionetnega režima na Slovenskem.  
Hrvaška kljub predhodnim dogovorom s 
Slovenijo in skupnemu obrambnemu načr-
tu ni reagirala na premike vojske na svojem 
ozemlju. JLA je istega dne poslala vojsko iz 
slovenskih vojašnic proti letališču Brnik in 
mejnim prehodom z Avstrijo. Do spopadov 
je prišlo pri Črmošnjicah na Dolenjskem, 
pri Trzinu, v Šentilju, v Ormožu in na Med-
vedjeku. JLA so množično zapuščali vojaki 

slovenske narodnosti, pa tudi drugi, pred-
vsem pripadniki ne srbskih narodnosti. 

Oboroženega odpora Slovencev armada ni 
pričakovala.  28. junija je slovensko vodstvo 
prevzelo pobudo v spopadih, armada pa je 
odgovorila z uporabo letalskih sil na letališču 
Brnik in v spopadu pri Trebnjem. Začeli so se 
neposredni spopadi za mejne prehode (npr. 
Rožna dolina pri Novi Gorici, Holmec…).  
30. junija so se po vsem slovenskem ozemlju 
oglasili protiletalski alarmi, prebivalci pa so 
bili evakuirani v zaklonišča. Potekala je mo-
bilizacija v Teritorialno obrambo, JLA pa je 
načrtovala obsežnejšo vojaško operacijo v 
Sloveniji, zato je prav tako dodatno dopolnje-
vala svoje enote. Med obiskom predsednika 
ZIS Markovića in nekaterih generalov JLA v 
Ljubljani 30. junija 1991 je Slovenija zahtevala 
prekinitev bojev in umik enot JLA v vojašni-
ce, nasprotna stran pa je vztrajala pri izpus-
titvi ujetnikov in deblokadi vojašnic. Kljub 
sestanku pa so se vojaške akcije nadaljevale 
in stopnjevale, saj so letala JLA 2. julija 1991 
napadla vse pomembnejše radijske in televi-
zijske oddajnike ter pretvornike na Nanosu, 
Krvavcu, Kumu, Boču in Pohorju. Istega dne 
so enote Teritorialne obrambe in milice pri 
Krakovskem gozdu napadle oklepno kolono 
JLA, ki se je v celoti predala. 

Vojna na slovenskem ozemlju je razbur-
kala evropsko in svetovno javnost. Evropska 
skupnost je v Zagreb poslala trojico svojih 
predstavnikov (trojko so sestavljali luksem-
burški zunanji minister Jacques F. Poos, ni-
zozemski zunanji minister Hans van den 
Broek in italijanski zunanji minister Gianni 
de Michelis),  ki so se sestali s slovensko de-
legacijo, predsednikom Milanom Kučanom 

in zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom. 
Evropska trojka, ki jo je vodil van den Broek, 
je zahtevala ustavitev spopadov, slovenska 
delegacija pa je vztrajala, da gre za agresorski 
napad JLA na samostojno Slovenijo. 

 
Na temelju zamrznitve slovenskih osamo-

svojitvenih ukrepov, sprejete pod pritiskom 
pogajalcev Evropske skupnosti, je bil 3. juli-
ja 1991 dosežen dogovor o ustavitvi ognja in 
medsebojni izmenjavi informacij v prime-
ru kršitev. V Ljubljano so prišli opazovalci 
Evropske skupnosti, pa tudi starši vojakov, ki 
so služili vojaški rok v JLA v času vojne na 
Slovenskem. Od vojaškega vrha so zahteva-
li vrnitev njihovih sinov. Zahteve staršev so 
predstavljale pomemben pritisk na JLA, ki 
je v tem času sprožila novo mobilizacijo in 
proti Sloveniji poslala nove enote, vendar se 
je pohod elitne oklepne divizije garde JLA za-
radi številnih okvar končal s popolnim polo-
mom že v Sremu.  Medtem je mednarodna 
skupnost na posebnem zasedanju Konferen-
ce za varnost in sodelovanje v Evropi v Pragi 
sklenila imenovati posebno skupino strokov-
njakov za pomoč pri pogajanjih o nadaljnjem 
reševanju jugoslovanske krize po mirni poti.  

JLA pa ni popuščala, temveč je kritično 
situacijo z napadi na vodstvo Slovenije in 
Hrvaške še zaostrovala. 6. julija 1991 je bil 
zadnji dan vojaških spopadov na Sloven-
skem. Večjih spopadov in premikov enot ni 
bilo več, v Slovenijo pa so še vedno prihajali 
starši vojakov iz drugih republik ter števil-
ne jugoslovanske pogajalske skupine, ki so 
skušale zmanjševati napetost in preprečiti 
ponovne spopade. Naslednjega dne so se na 
Brionih na pobudo Evropske skupnosti in 
njenega glavnega pogajalca Hansa van den 
Broeka na posebni konferenci zbrali pred-
stavniki Republike Slovenije, Republike Hr-
vaške in federacije. V slovenski delegaciji so 
bili predsednik predsedstva Milan Kučan, 
predsednik vlade Lojze Peterle, zunanji mi-
nister Dimitrij Rupel, predsednik skupščine  
France Bučar in član predsedstva Jugoslavije 
Janez Drnovšek. Zvezne oblasti so sprva za-
govarjale nadaljevanje dialoga za preobliko-
vanje jugoslovanske države, vendar so to op-
cijo predstavniki Slovenije odločno zavrnili. 
Predstavniki federacije so nato v zameno za 
premirje od slovenskih oblasti zahtevali od-
log nadaljevanja postopkov osamosvajanja za 
šest mesecev. Brionsko deklaracijo je 10. juli-
ja kljub pomislekom podprla tudi slovenska 
skupščina.  

JLA premirja ni sprejela in je še naprej 
načrtovala vojaške operacije na slovenskem 
ozemlju, vendar je politični veto srbskega 
vodstva na čelu s Slobodanom Miloševićem 
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preprečil ponovno eskalacijo spopadov. Srb-
sko vodstvo je zaradi uresničevanja načrta 
o Veliki Srbiji slovensko ozemlje pustilo ob 
strani ter se osredotočilo na izrabljanje JLA 
pri uresničevanju svojega cilja v drugih ju-
goslovanskih republikah. Srbski in vojaški 
vrh sta se odločila umakniti jugoslovansko 
vojsko s slovenskega ozemlja, čemur je 18. 
julija 1991 pritrdilo tudi jugoslovansko pred-
sedstvo. Umik JLA je bil izvršen v treh mese-
cih, zadnji konvoj je iz koprskega pristanišča 
izplul 26. oktobra 1991. 

To je bila velika zmaga v vojni za Slovenijo. 

Eden od  ključnih Demosovih ciljev, to je osa-
mosvojitev Slovenije, je bil z učinkovito voj-
no zavarovan. Da je Slovenija v osamosvojit-
veni vojni zmagala, je bil razlog tudi ta, da se 
je bila slovenska politika sposobna poenotiti 
do te mere, da je bila omogočena mobilizaci-
ja vseh resursov, ki so bili na razpolago. Med 
vojaki in policisti, ki sta jih vodila obramb-
ni minister Janez Janša in notranji minister 
Igor Bavčar, je bila visoka bojna morala. V 
obrambo so bili vključeni tudi drugi sistemi, 
ki so zagotavljali logistično podporo sloven-
skim oboroženim silam. Predvsem pa je bil 

odpor dobro voden, imeli smo jasno struktu-
ro vodenja in poveljevanja ki je zagotavljala 
učinkovitost slovenske vojske in policije, po 
drugi strani pa preprečevala morebitne kršit-
ve mednarodnega vojnega in humanitarnega 
prava. Zato je vojna za Slovenijo edini spo-
pad na tleh bivše Jugoslavije, ki ga ni bilo tre-
ba braniti na mednarodnem sodišču za vojne 
zločine v Haagu. 

Dr. Andreja Valič Zver
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Spomini in analiza odhoda JLA iz Slovenije 

Odhod JLA iz Slovenije je bilo zadnje de-
janje, logičen razplet, posledica dogodkov 
povezanih s političnimi spremembami v 
Sloveniji, zmage Demosa, plebiscita o osa-
mosvojitvi, obrambnih priprav na osamo-
svojitev, predvsem ustanovitve MSNZ in 
organiziranja enotnega in koordiniranega 
vodenja vseh obrambnih priprav in zmage v 
vojni, ki jih je vodil štab obrambe Slovenije. 

Te priprave, ki so sicer potekale v notra-
njepolitičnih razmerah, ki jim niso bile ved-
no naklonjene, še več, izrecno se jim je tudi 
nasprotovalo, so bile pravočasne in so med 
drugimi razlogi, bistveno pripomogle k zma-
gi v vojni za Slovenijo.

Zmaga v vojni za Slovenijo je tako omogo-
čila, da smo se sploh lahko začeli pogajati o 
umiku JLA iz Slovenije

Mnogi spominski viri in analize de-
setdnevne vojne, predvsem tisti iz nasprotne 
strani, omenjajo, da se je generalštab JLA po 
začetnem neuspehu znašel »strateško para-
liziran« (Ilija T. Radaković, Besmislena YU 
ratovanja 1991 - 1995). Na podlagi dokumen-
tov, ki jih citira, pravi, da »je bil generalštab 
presenečen nad odporom in načinom odpora 
in, da je bil na neki točki, ko je videl, da ne 
more več obrniti toka dogodkov, zadovoljen 
z rešitvijo tega, kar se rešiti še da«, ter tako 
pripravljen, da se začne pogajati o umiku 
JLA iz Slovenije. 

Jasno je, da je med poraženci v desetdnev-
ni vojni veliko tistih, ki trdijo, da bi JLA, če 
bi le hotela, »spravila Slovenijo na kolena«. Za 
tem žaluje in o tem piše general Kadijević v 
svoji knjigi.  Njegov načelnik kabineta  Vuk 
Obradović je celo objavil ukaz, ki naj bi ga 
Kadijević podpisal:

NAČELNIK KABINETA VELJKA KA-
DIJEVIĆA GENERAL DR VUK OBRADO-
VIĆ O VOJNOJ AKCIJI JNA U SLOVENIJI

(»Danas«, juna 1997 – ekskluzivno)

»Predložio sam da se uputi sledeće pismo 
Predsedništvu SFRJ, Predsedniku Saveznog 
izvršnog veća, Predsedniku Predsedništva 
Republike Slovenije, Predsedniku vlade Re-
publike Slovenije:

Štab Vrhovne komande oružanih snaga 
SFRJ saznao je preko sredstava javnog in-
formisanja da je rukovodstvo Republike 
Slovenije odbacilo zahtev Štaba od 29. juna 
1991. godine, čiji je osnovni smisao bio u 
obezbeđivanju bezuslovnog prekida vatre 
i stvaranju elementarnih uslova za život i 
rad jedinica Jugoslovenske narodne armije 

na teritoriji Republike Slovenije. Razmatra-
jući nastalu situaciju i moguće posledice tog 
krajnje nerazumnog čina, Štab Vrhovne ko-
mande je odlučio:

1. Da jedinice Ratnog vazduhoplovstva i 
protivvazdušne odbrane odmah izvrše ma-
sovni avio-udar po ciljevima na teritoriji Re-
publike Slovenije koji imaju vojni karakter, s 
osnovnim ciljem da se umanje mogućnosti 
daljih beskrupuloznih i podmuklih napada 
na jedinice Jugoslovenske narodne armije.

2. Da se, ukoliko se i posle toga nastavi 
sa napadima na jedinice Jugoslovenske na-
rodne armije, izvrši masovni avio-udar po 
vitalnim institucijama Republike Slovenije, 
uključujući i objekte koje koristi rukovod-
stvo Republike Slovenije.

3. Da se, ukoliko se i posle toga ne prihvate 
zahtevi Štaba Vrhovne komande od 29. juna 
1991. godine, u određenim vremenskim in-
tervalima nastavi sa avio-udarima po vojnim 
i drugim ciljevima od posebnog značaja za 
Republiku Sloveniju.

4. Da se pripreme i na područje Republi-
ke Slovenije upute pojačanja kopnenih snaga 
radi pružanja pomoći blokiranim i ugrože-
nim jedinicama Jugoslovenske narodne ar-
mije. Štab Vrhovne komande oružanih snaga 
predočava rukovodstvu Republike Slovenije 
da će na svaki eventualni čin odmazde pre-
ma zarobljenim i drugim pripadnicima Ju-
goslovenske narodne armije uzvratiti rigo-
roznim vojnim i drugim merama sličnog 
karaktera. O ovome će Štab Vrhovne koman-
de oružanih snaga obavestiti i domaću i stra-
nu javnost s uverenjem da će se predviđene 
mere shvatiti kao čin čiji je isključivi cilj da se 
zaštite ugroženi životi lju di i vinovnici beso-
mučnih napada na JNA primoraju na prekid 
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vatre na kome insistira ne samo jugosloven-
ska već i evropska i svetska javnost.«

Načelnik Štaba Vrhovne komande oruža-
nih snaga SFRJ

Savezni sekretar za narodnu odbranu 
General armije Veljko Kadijević

Ta predlog ukaza jasno kaže, kako velik je 
bil poraz JLA, kako globoko je prizadel njen 
štabni in oficirski vrh, ki nas je podcenjeval 
in zato sprejel povsem napačne odločitve, 

obenem pa ta predlog ukaza pove, da vsi 
tisti, ki podcenjujoče govorijo o slovenski de-
setdnevni vojni in naši zmagi nad JLA, no-
čejo videti epohalnosti našega uspešnega od-
pora v razmerah, ko nam ni bila naklonjena 
mednarodna politična javnost, le-ta je spre-
menila stališča potem, ko je bila soočena z 
dejstvom, da je Slovenija v vojaškem spopadu 
ohranila nadzor nad svojim ozemljem.

Predlog ukaza ni bil sprejet, čeprav Obra-
dović piše, da je veliko število štabnih ofi-
cirjev izrecno podprlo tako ravnanje, (* piše 
tudi, da je bil vojaški vrh prepričan, da so 
napadi letalstva 2. julija bili učinkoviti in so 
obračali razmere na bojiščih v njihovo korist) 
toda v trenutku, ko je bil predlagan, prve dni 
julija 1991, smo mi že bili sposobni braniti se 
pred takimi napadi, imeli smo orožje, ki nam 
bi to omogočilo, to je bil čas, ko smo po le-
talskih napadih JLA, prešli v protiofenzivo in 
zavzeli nekaj ključnih skladišč, recimo tisto, 
ki jo je Tone Krkovič zavzel v Borovnici. 

Jaz sem, kot vodja štaba obrambe, govoril 
z generali JLA in oficirji, ki so vodili napa-
de, izmenjevali smo si ultimate, tehtali razlo-
ge za akcijo in protiakcijo. Na tej točki je bil 
štab JLA soočen z dilemo, ki so jo dogodki v 
Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem samo 
poglabljali, tvegati nove spopade v katerih 
bistvenih vojaških uspehov v Sloveniji ne bi 
dosegli (Obradovičev argument je bil, da bi 
z bombardiranjem civilnih ciljev spremeni-
li razmerje sil v slovenski politiki!!), ali rešiti 
kar se rešiti da in preostale sile usmeriti tja, 
kjer so bile za doseganje srbskih ciljev, bolj 

potrebne. Kadijević v svoji knjigi piše, da jim 
je takrat primanjkovalo »žive sile«, kot pravi. 
Da so se odločili za slednje kaže tudi to, kam 
so šle enote JLA iz Slovenije:

• štab in prištabne enote 14.korpusa v 
Doboj,

• deli 1. takovske brigade in PVO v 
Banja Luko,

• del planinske brigade v Plevlje,
• motorizirana brigada iz Postojne v 

Dervento in Doboj,
• štab 31. korpusa v Tuzlo,
• motorizirana brigada iz Maribora v 

Valjevo, kar vse skupaj jasno kaže na to za kaj 
je šlo generalštabu JLA!

Odhod JLA iz Slovenije je bil za nasta-
nek samostojne in neodvisne države Slove-
nije ključen. Zmaga v vojni in nadzor nad 
lastnim ozemljem sta bila ključna atributa, 
ki sta izpričevala sposobnost novonastaja-
joče in mlade slovenske državne strukture. 
Vsa moderna zgodovina priča o tem, kako 
pomembna dejstva so to za nastanek in ob-
stanek držav in njihov mednarodnopravni 
položaj.

JLA ni bila le eden ključnih faktorjev ohra-
njanja federativnega koncepta oblasti, pač 
pa tudi njenega totalitarnega enopartijskega 
sistema. Zanimivo je, da je slovenski general 
Čad, ki je vodil napad na Slovenijo s primor-
ske strani, v reviji Nacional, marca 1998, re-
kel, da so njegove enote nosile napis »Zvezna 
federativna republika Jugoslavija« in ne »So-
cijalistična FRJ«, kar gotovo pomeni, da se je 
del JLA zavedal dejstva, da ne brani le fede-
rativne ureditve ampak tudi komunistično 
partijo na oblasti.

Manj je znano, da je Italija ponudila JLA, 
da se umakne iz Slovenije preko tržaškega 
pristanišča, česar ni sprejela, govorijo pa ti 
podatki o tem, da je mednarodna javnost, 
med njimi tudi italijanske politične struktu-
re, tedaj ves čas špekulirala z ohranitvijo Ju-
goslavije in bi, če bi sami ne bili sposobni ob-
vladati razmer, dejansko lahko bili soočeni s 
spremembami, ki bi nas zgodovinsko najbrž 
dokončno porazile kot državotvoren narod.   

 
Igor Bavčar, minister za notranje zadeve 1990
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 OKROGLA MIZA OB OBLETNICI ODHODA ZADNJEGA VOJAKA JLA IZ SLOVENIJE

V času priprav na slovensko osamosvo-
jitev sem delal na policijski upravi 
Koper na stalni službi (kasneje bolj 

znani kot operativni komunikacijski center) 
kot policijski inšpektor in vodja izmene. Do-
godke od 1988 in aretacije četverice JBTZ, pro-
testov, Majniške deklaracije in preprečitve mi-
tinga resnice v Ljubljani (Akcija SEVER) sem 
spremljal zelo intenzivno in v njih sodeloval in 
zorel v spoznanju, da nam je bilo veliko prikri-
to in zamolčano. Z družino sem živel v okolju 
družin oficirjev in podoficirjev JLA, kjer sem 
iz dneva v dan spoznaval, da me njihov način 
razmišljanja in način življenja vse bolj motita. 
Posebno pa je iz njihovega gledanja na nas Slo-
vence rastla ošabnost in tuji hegemonizem, ki je 
motil ljudi v okolici in zamejstvu in z njimi sem 
delil vedno večje spoznanje, da je z našo doktri-
no nekaj hudo narobe. Ob vsem tem se je v nas 
prebujala domoljubnost in želja po vednosti o 
naši resnični preteklosti.  

Večje aktivnosti in resnost dejanj sem doživel 
v dneh, ko je Teritorialna obramba začela s pobi-
ranjem orožja TO (sama sebi) in predajanjem le 
tega v skladišča JLA po terenu. Oficirji so nam 
že odkrito grozili, zgledalo je kot da gre samo še 
za vprašanje časa, kdaj bo do spopada prišlo. Na-
pad sem dočakal v dnevni izmeni dne 26.06.1991, 
ko so sporočila na dežurni telefon prihajala ena 
za drugo. Če na kratko strnem in orišem, kaj se 
je takrat dogajalo na terenu: prihajalo je do varo-
vanja barikad, ki so jih postavljali delavci cestne-
ga podjetja in samoiniciativni občani, pošiljanje 
patrulj za varovanje ljudi in premoženja, prepre-
čitev nasilnih dejanj z ene in druge strani, zadr-
ževanja kolon vojaških vozil in tankov ter kolon 
vojakov, zastoj prometa in reševanje ljudi iz kolon 

ter preusmeritve prometa, reševanja kolon tujcev, 
ki so bežali iz počitnikovanja na obali in morju do 
reševanja otrok, ki so v avtobusih in neznosni vro-
čini ure čakali v kolonah v smeri Italije in mejnih 
prehodov, dvig civilne zaščite in gasilcev za po-
moč ljudem.  Klicale so žene vojakov, oficirjev, kaj 
naj počno in ali so varni ali lahko peljejo otroke v 
šole, gredo delati,….. Ko sem izmeno ob 20.00 uri 
tistega dne končal še nisem jedel in bil sem sre-
čen, ker se je začelo v upanju, da se bo hitro, glede 
na vse priprave in zaupanje v vodstvo, tudi kon-
čalo. Po moji oceni je bilo stanje v desetih dneh 
obvladljivo, ko nas je Brionska deklaracija precej 
razžalostila, saj smo morali po pogodbi odstraniti 
barikade, blokade vojašnic in karavel, deblokirati 
ceste, vrniti zasedene objekte vojski in jim omo-
gočiti vrnitev v objekte in kasarne, vrniti zaseženo 
opremo, deaktivirati TO, izpustiti zajete vojake 
in oficirje itd. Bogatajeva komisija je delala hitro 
in 20.10.1991 so se že valile kolone vojaških vozil 
proti zadnji določeni lokaciji za izgon vojske JLA 
iz Slovenije, v Luko Koper - najprej na  vojaško 

ladjo Galeb, nato črnogorski trajekt Sv. Štefan, pa 
na dve vojaški transportni ladji in zadnji malte-
ški trajekt VENUS. V noči iz 24.10. na 25.10.1991 
sem  delal celo noč in ob 07.00 uri še ni bil poln in 
izgledalo je, da se vojski ne mudi, kar je povzroči-
lo nekaj dvomov in nemira (posebno tistim, ki so 
varovali odhod, to je članom Morisa in policije).  
Predal sem delo nasledniku, odšel domov in se ob 
koloni vojaških vozil, iz katerih so vihrale jugoslo-
vanske zastave vrnil na pomol in z zbiranjem in-
formacij in vtisov ljudi s pomola v jutru 26.10.1991 
dočakal odriv ladje s pomola. Ob vzklikanju ljudi 
in veselju ter nekaj rafalov od pripadnikov Sloven-
ske vojske in policije so se mi spustile solze sreče 
in odvalil se mi je kamen s srca, saj nisem bil ubit 
in mi ni bilo potrebno ubijati (v tistem času sem 
iz preventive imel prst roke pogosto na sprožilcu 
škorpijona in SARA). 

Končno smo v svoji državi neodvisni, samos-
tojni in sami odgovorni za svojo prihodnost, pri-
hodnost naših otrok in vnukov, pripravljeni za 
obrambo vrednot slovenske osamosvojitve in to 
častno dejanje ponoviti. 

V času od prvih aktivnosti za osamosvojitev do 
odhoda JLA nisem v odnosih z vojaki, podoficir-
ji in oficirji, s katerimi sem po službeni dolžnosti 
prihajal v stik, čutil tako velikega sovraštva, kot 
sem ga doživel pozneje od pripadnikov nekate-
rih veteranskih organizacij, ker smo ostali zvesti 
slovenski pomladi in vrednotam slovenske osa-
mosvojitve ter smo obrnili hrbet zvezdi, simbolu 
totalitarizma. Moč, da smo pravilno ravnali in 
se odzivali so mi dali pogledi na goloroke ljudi, 
občane, ki so ustavljali kolone vojaških vozil in 
tankov ter prepričevali vojake in oficirje v zmo-
tno ravnanje, jih pozivali na predajo, jim nosili 
vodo in mnogo drugih popolnoma človeških in 
nesovražnih dejanj.  Zaradi tega in doživetega 
se čutim dolžan o tej naši pretekli zgodovini 
govoriti, pisati, osveščati in vztrajati na resnici 
in pravici.

Jože SVETINA, višji policijski inšpektor v pokoju
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Intervju s predsednico VSO Krško, 
Kostanjevica na Krki

O delu v posavskem odboru VSO 
Krško, Kostanjevica na Krki smo 
se pogovarjali z mag. Martino 
Prevejšek, domoljubno predse-
dnico, ki se ne ustraši nobene 
ovire, ko gre za delo za Slovenijo 
in ohranitev vrednot, ki so nam 
prinesle samostojno državo. Z 
Martino se je pogovarjala Si-
mona Pavlič, fotografije pa so iz 
osebnega arhiva intervjuvanke. 

Mag. Martina Prevejšek se je rodila v 
Ljubljani. Po končani matematični 
smeri Gimnazije Brežice je nadalje-

vala študij na raziskovalni smeri oddelka za bi-
ologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer 
je leta 2000 absolvirala. Vzporedno s študijem 
biologije je zaključila Srednjo glasbeno šolo v 
Ljubljani in študij nadaljevala na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, kjer je leta 2003 diplomirala. 
Leta 2013 je zaključila podiplomski znanstveni 
magistrski študij managementa na Fakulteti za 
management v Kopru. 

Aprila letos je bila izvoljena za predsedni-
co območnega odbora VSO Krško – Kosta-
njevica na Krki, maja 2015 pa za predsednico 
Ženskega odbora SDS Krško. Je članica Stro-
kovnega sveta za kulturo SDS in Izvršilnega 
odbora Kulturnega foruma SDS.

Dva mandata je bila predsednica strokov-
nega združenja Društvo slovenskih pevskih 
pedagogov v Ljubljani, kjer je pridobila med-
narodne izkušnje s sodelovanjem in z organi-
zacijo projektov v okviru evropskega programa 
Leonardo da Vinci vseživljenjsko učenje ter 
aktivno sodelovala z evropskim in ameriškim 
združenjem učiteljev petja (EVTA in NATS). 

Osem let je bila predsednica KUD SLOVE-
NIJA, v katerem so ohranjali slovensko glas-
beno dediščino s koncerti slovenske ljudske 
glasbe in slovenskih popevk po Sloveniji in 
na tujem. 

Na lanskih volitvah je kandidirala za 
poslanko Državnega zbora RS ter za županjo 
občine Krško. Prosti čas namenja družini. 

Ste predsednica Območnega odbora VSO v 
Krškem, kako mlad je vaš odbor?

Območni odbor VSO Krško, Kostanjevica 
na Krki je bil ustanovljen 27. januarja 2014 
v Krškem. Njegov prvi predsednik je bil g. 
Viktor Končina, ki je združenje vodil do 28. 
marca 2015. V prvem letu delovanja je bila 
skozi celo leto med najpomembnejšimi na-
logami pridobivanje novih članov. Pri tem 
je bilo vodstvo zelo uspešno, saj je združenje 
aprila 2015 štelo 92 članov. Organizirane so 
bile tudi tri prireditve: v juniju 2014 je pote-
kal 1. pohod VSO skozi Krakovski gozd do 
spomenika vojne za Slovenijo v Zalokah, ki 
se je nadaljeval v kulturno slovesnost; no-
vembra 2014 je bila izvedena slovesnost ob 
dnevu Rudolfa Maistra in 100. obletnici za-
četka prve svetovne vojne; marca 2015 je po 
koncu volilne konference publicist Roman 
Leljak predstavil svojo knjigo. 

Na občnem zboru 28. marca 2015 sem bila 
skupaj z dvema nadomestnima članoma iz-
voljena v izvršilni odbor kot predsednica ob-
močnega odbora. V dobrih štirih mesecih 
vodenja smo izvedli kar nekaj odmevnih pri-
reditev in povečali število članov na 120.

Kakšna pa je vaša vizija pri delu odbora?
Kot novo izvoljena predsednica sem se z 

veliko vnemo lotila načrtovanja dogodkov v 
tekočem letu. Ker se je v tednu po moji izvoli-
tvi že zaključil rok za prijavo na občinski raz-
pis za sofinanciranje letnih programov vete-
ranskih organizacij, je bilo takoj potrebno 
zavihati rokave in oblikovati program dela, 
ki smo ga dokončno oblikovali in sprejeli na 
izvršilnem odboru. Kljub dobro zastavljene-
mu programu, je bilo naše združenje kasneje 
izločeno iz razpisa zaradi razpisnega pogoja 
o sedežu društva, ki mora biti registrirano v 
naši občini. Ker ima združenje VSO sedež v 
Ljubljani, v Krškem pa imamo le izpostavo, 
so nas iz razpisa izločili. 

Vendar nismo vrgli puške v koruzo. Da se 
bomo naslednje leto lahko potegovali za ob-
činska sredstva za letne programe, smo v do-
govoru z občinsko pravno službo oblikovali 
nov predlog razpisa, po katerem naj bi tudi 
naše društvo, ki ima v krški občini samo iz-
postavo, lahko enakopravno sodelovalo na 
razpisu. Upam, da nam bo tokrat uspelo, saj 
mora predlog novega razpisa potrditi tudi 
občinski svet.

Med primarne naloge našega združenja 
sodi ohranjanje in negovanje vrednot slo-
venske osamosvojitve, krepitev domoljubje 
in narodne zavesti, ohranjanje pristnega zgo-
dovinskega spomin na dogodke iz obdobja 
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osamosvojitve, pri čemer se nam zdi po-
membno, da o tem poslanstvu ozaveščamo 
čim širši krog ljudi. Takoj, ko sem prevzela 
vodenje območnega odbora, smo odprli svo-
jo elektronsko pošto VSO.krsko-kostanjevi-
ca@gmail.com, oblikovali FB profil VSO Kr-
ško – Kostanjevica, na katerem obveščamo o 
dogodkih, in vizitke. O vseh naših dogodkih 
napišemo tudi članke s fotografijami, ki jih 
pošiljamo na lokalne in elektronske časopise.

Včasih se zdi, da ni pravega zanosa in 
ponosa, ko govorimo o domovini. Domo-
vinski čut je skoraj povsod poniknil. Kako 
vaš odbor premagujete to otopelost? 

Pot do ljudi, do njihovih src in čutenj o 
domovini v našem odboru iščemo preko or-
ganiziranih obiskov domoljubnih prireditev 
po Sloveniji kot tudi z organizacijo lastnih kul-
turnih prireditev, pri katerih želimo vzpostavi-
ti sodelovanje in se povezovati z različnimi in-
stitucijami: župani občin, knjižnicami, šolami, 
kulturnimi zavodi in verskimi ustanovami. Na 
prireditve povabimo govornike in kulturnike, 
ki želijo širiti vrednote domoljubja. 

V letu, ki je za nami smo se udeležili pri-
reditev v organizaciji Odbora 2014, sodelo-
vali na shodih pred sodiščem v Ljubljani in 
Krškem, na protestnem shodu v Ženevi, na 
shodu ob svetovnem dnevu človekovih pra-
vic pred sodiščem, parlamentom, RTV in 
Mestno hišo v Ljubljani, v Kočevski Reki ob 
spominu na prvi postroj slovenske vojske, na 
prireditvi VSO Ponosni na Slovenijo v Lju-
bljani, na proslavi VSO ob Dnevu državnosti 
2015 na Vranskem, na spominski slovesnosti 
pred rovom sv. Barbare v Hudi Jami ter v Ko-
čevskem rogu.

Pri oblikovanju lastnih prireditev se je pot 
sodelovanja v prvih štirih mesecih izkazala 
za zelo uspešno. Tako smo v tednu od 20. do 
27. junija izvedli štiri dobro obiskane prire-
ditve, na katere smo se pripravljali v aprilu in 
maju 2015 in v katere smo poskušali vključiti 
čim več različnih akterjev. Vsako našo prire-
ditev tudi vedno začenjamo s petjem sloven-
ske himne, 2. in 7. kitice Zdravljice.

20. junija smo v Dvorani v parku Krško v 
sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško 
organizirali predstavitev knjige DEMOS: 
Slovenska osamosvojitev in demokratizacija, 
avtorice dr. Andreje Valič Zver. 

24. junija smo v sodelovanju z župnijo Se-
novo in duhovnikom Janezom Turinkom 
na Ravnem Logu pri Senovem na predvečer 
državnosti pripravili kulturno prireditev, ki 
smo jo pričeli z mašo za domovino ter nada-
ljevali s kulturnim programom pred cerkvi-
jo, kjer je kot slavnostni govornik nastopil 
dr. France Cukjati, s svojo umetniško bese-
do nam je srca ogrel dramski igralec, pesnik 
in velik domoljub gospod Tone Kuntner. 

Domačini so pripravili kres ter poskrbeli za 
dobro kapljico in prigrizek. 

27. junija smo pripravili 2. Pohod v spomin 
na bitko v Krakovskem gozdu od Leskovca 
pri Krškem do spomenika vojne za Slove-
nijo v Zalokah, na katerega smo povabili 
pripadnike intervencijskega voda Krško, 
ki so aktivno sodelovali v tej bitki in nje-
govega poveljnika, gospoda Jožeta Arha, 
ki je na pohodu opisal dogodke iz bitke. 
Svoj prispevek v vojnih dogodkih sta opi-
sala tudi g. Viktor Končina, ki je v svoji hiši 
med osamosvojitveno vojno skrival 30 teri-
torialcev, ter gospod Jože Zupančič, ki je bil 
v času bitke voznik tovornjaka.

Pohod se je zaključil pri spomeniku voj-
ne za Slovenijo v Zalokah, kjer smo izvedli 

še kulturno slovesnost, na kateri sta kot go-
vornika nastopila predsednik VSO gospod 
Aleš Hojs ter zunanji minister v osamosvo-
jitveni vojni dr. Dimitrij Rupel. Ker je bilo 
v tej bitki združeno celo Posavje, se mi je 
zdelo pomembno, da teritorialcem izkaže-
jo čast tudi sedanji župani vseh štirih posa-
vskih občin. Na povabilo so se odzvali župa-
ni g. Ivan Molan iz Brežic, g. Srečko Ocvirk 
iz Sevnice in g. Ladko Petretič iz Kostanje-
vice na Krki, iz Krškega pa podžupanja ga. 
Ana Nuša Somrak. Med nami pa sta bila tudi 
dva poslanca iz prvega »demokratično« iz-
voljenega parlamenta, g. Slavko Kmetič in 
domačin g. Metod Šonc. Po prireditvi smo 
pohodnike odpeljali z avtobusom nazaj v 
Leskovec pri Krškem, kjer smo ob jedači in 

INTERVJU
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pijači nadaljevali prijetno druženje.

Kako pa je z mlajšo populacijo, z mladimi, 
pri vašem delu, kako njih motivirate?

O domoljubju je res potrebno vzgajati tudi 
mlade, da začnejo razmišljati o domovini, o 
svojem odnosu do nje ter o ljubezni do do-
movine. Zato smo se odločili, da bomo v le-
tošnjem šolskem letu v posavskih osnovnih 
in srednjih šolah, ko praznujemo 25. obletni-
co plebiscita in naslednje leto 25. obletnico 
osamosvojitve, izvedli literarni natečaj o do-
moljubju. K projektu smo povabili profesor-
je slovenskega jezika iz Slavističnega društva 
Posavja, ki se je prijazno odzvalo na vabilo. 
Literarni natečaj bo potekal od septembra do 
novembra, zaključen pa bo s podelitvijo pri-
znanj ob 25. obletnici plebiscita, 26. decem-
bra 2015 pred državno proslavo v Kulturnem 
domu Krško, kjer bo priznanja podelil župan 
krške občine. Najboljši izdelki bodo tudi raz-
stavljeni in bodo na ogled po proslavi.

Ker je potrebno domoljubje, zavest o do-
movini, državi otrokom približati že v šoli, 
ja naloga učiteljev, da razmislijo, kako lahko 
pri poučevanju svojega predmeta te vsebine 
vključijo v pouk. Da bi jim olajšali delo, smo 
vsem ravnateljem posavskih osnovnih in sre-
dnjih šol posredovali Priročnik za medpred-
metno vsebino domoljubje, ki ga je oblikoval 
uredniški odbor Šolske sekcije VSO. Odličen 
priročnik, za katerega verjamem, da jim bo v 
veliko pomoč in spodbudo pri delu z učenci.

Delo, ki ga opravljate zahteva konkretno 
pripravo in akcijo številnih prostovoljcev. 
Ali se pri delu povezujete tudi s sosednjimi 
odbori?

Pri vseh dogodkih, ki jih organiziramo, se 
povezujemo tudi z občinskimi odbori VSO 
Sevnica, VSO Brežice in VSO Radeče. Zaradi 

široko zastavljenih dogodkov, ki zajemajo 
celo Posavje, nastaja potreba po ustanovitvi 
Pokrajinskega odbora VSO Posavje, ki ga 

nameravamo ustanoviti do konca tekočega 
leta in za naslednje leto oblikovati skupen 
program za celo Posavje.

Po vsem že prej povedanem lahko nekako 
zaključim, da sta za opravljanje poslanstva 
našega združenja sodelovanje in povezova-
nje osrednja nit delovanja našega odbora. 
Združenje za vrednote slovenske osamosvo-
jitve naj bi postalo združenje vseh »ki v srcu 
dobro mislimo« in želimo ohranjati vredno-
te, ki smo jih za temelj slovenske države in 
družbe postavili v obdobju osamosvojitve. 
Pri tem je za ozaveščanje javnosti o dogod-
kih zelo pomembno, da je združenje priso-
tno tudi na spletu. 

Kako ste vi doživljali slovensko pomlad in 
osamosvojitev Slovenije? Katerih dogod-
kov se najraje spominjate?

V času nastajanja slovenske pomladi sem 
bila še osnovnošolka. Bežno se spominjam 
protestov na Roški, vendar takratnih dogod-
kov nisem razumela. V spominu so mi ostali 
pomladni meseci leta 1991, ko nam je oče z 
nekim strahom v glasu dejal: »Otroci, vojna 
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bo.« Ob teh besedah nisem točno vedela, kaj 
naj si mislim. Da se to pač ne bo zgodilo, je 
bila moja prva misel. Nisem se zavedala po-
litične situacije, v kateri je bila Slovenija. In 
res, smo dva meseca kasneje ob zvokih si-
ren bežali na dvorišče in s strahom poslu-
šali grmenje letal Jugoslovanske armade, ki 
so bombardirala okolico Brežic in Krakovski 
gozd. Spominjam se, da so bili v središču vasi 
v gasilskem domu še celo poletje 1991 nasta-
njeni vojaki slovenske Teritorialne obrambe, 
ki so patruljirali ob meji s Hrvaško. 

Kljub temu, da takrat zaradi mladosti ni-
sem aktivno sodelovala pri osamosvajanju 
naše države, mi danes vrednote, za katere 
se je naš narod ob osamosvojitvi zavzemal, 
veliko pomenijo. Spoštovanje človekovega 
dostojanstva, človekovih pravic, svoboda, 
demokracija in solidarnost so in bodo ved-
no vrednote slovenskega človeka. Spoštova-
nje in krepitev slovenske narodne identitete 
ter slovenske kulture pa sta tista, ki umeščata 
naš narod, našo preteklost, sedanjost in pri-
hodnost kot unikat v veliko družino evrop-
skih narodov. 

Po več kot 20. ih letih se zdi, da je navdu-
šenje nad samostojno Slovenijo upadlo, 
pojavljajo se simboli prejšnjega totalitar-
nega režima, ki je kršil človekove pravice, 
inkriminirani so vsi ključni osamosvojitelji 
Slovenije, …, Kje vidite razloge za takšno 
stanje? Ali je kje rešitev?

Enotnost, ki je vladala v času osamosvoji-
tve med Slovenci, je bila velik potencial, ki je 
žal ostal neizkoriščen in je z leti počasi usi-
hal. Kazala se nam je svetla prihodnost, vsi 
so govorili, da bomo druga Švica. Seveda 
smo si to vsi želeli, a realnost je bila žal 
drugačna. Komunistične strukture, ki so 
nam vladale skoraj pol stoletja, so se čez 
noč spremenile v »demokrate«, ki so nam v 
24 letih, z izjemo 4 + 1 let desne vlade, vla-
dali 19 let, predsednik Centralnega komi-
teja komunistične partije Slovenije, je bil 
dvakrat izvoljen za predsednika demokra-
tične Slovenije, pa razumi to, če moreš! To, 
da ni bilo lustracije, je bila velika napaka, 
za katero davek plačujemo še danes. 

Vendar tako je bilo, danes pa je nov dan in 
nova možnost, da se stvari pravilno postavijo 
na svoje mesto in da Slovenija končno zaživi 
kot sodobna evropska država. In prvi korak 
na poti je zagotovo sprejem Evropske reso-
lucije o zavesti in totalitarizmu, ki jo je pos-
lanska skupina SDS že tretjič vložila v obrav-
navo v Državni zbor. Dokler se politični vrh 
ne bo poenotil v tem, da je bil komunizem, 
ki smo ga živeli, zločinski sistem in diktatu-
ra, vse dotlej, bomo Slovenci kot narod os-
tali ujetniki preteklosti. Ko se bo to zgodilo, 
bomo na dobri poti, da se ulice in trgi, ki sla-
vijo komunistično revolucijo preimenujejo v 

imena slovenskih teritorialcev, umetnikov, 
kulturnikov, športnikov, ki predstavljajo Slo-
venijo kot državo evropskih vrednot. Takrat 
bodo kipe komunističnih revolucionarjev in 
zločincev prestavili v Muzej novejše zgodo-
vine, kjer jih bodo šolarji spoznavali kot del 
temne preteklosti in enoumja zgodovine na-
šega naroda. 

Na podlagi znanstvenih raziskav in zgodo-
vinskih dokumentov prihaja počasi resnica 
na dan. Ko bomo sposobni sprejeti in soočiti 
se z resnico naše preteklosti, bomo kot narod 
v prihodnje lažje zadihali. Menim, da mladi 
lažje sprejmemo objektivno resnico preteklo-
sti, ker nismo osebno vpleteni, čeprav se ob 
tem, ko beremo zgodovinske knjige Leljaka 
(Huda Jama; Vetrinje, Teharje, Rog), Štrovsa 
(Neme priče) in mnoge druge, ki kažejo 
grozljivost, zločinskost in nečloveškost ko-
munističnega sistema, v nas naseli občutek 
pretresljivosti, utesnjenosti, globoke žalosti 
in pri tem ne moremo ostati ravnodušni. 

Po drugi strani se lahko sprašujemo, zakaj 
generacije pred nami niso rešile težav prete-
klosti in so vse to breme preložile na nas mla-
de. Namesto, da bi se v Sloveniji mladi iz zgo-
dovine nekaj naučili in se danes ukvarjali s 
sedanjostjo, prihodnostjo, razmišljali o ino-
vativnosti, podjetništvu, gospodarstvu imeli 
zagon, elan, smo kot narod šele pri spozna-
vanju naše resnične polpretekle zgodovine. 
Veliko mladih želi pobegniti od preteklosti, 
pravijo, da jih to ne zanima, po drugi strani 
pa se ne zavedajo, da ravno ta zgodovina kro-
ji življenje v njihovi sedanjosti in prihodno-
sti. Želela bi si, da se mladi začnejo tega za-
vedati, da se vključijo v družbeno-politično 
življenje in poskušajo vsak po svojih močeh 
dodati svoj prispevek k napredku slovenske 
družbe. Hiša, ki je zgrajena na lažnih teme-
ljih, se slej ko prej začne rušiti. Verjamem, da 
ima hiša, ki smo jo začeli graditi leta 1991, 
dobre protipotresne temelje.

V vseh teh letih po osamosvojitvi je bilo 
veliko zamujenega tudi v šolskem sistemu. 
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Generacije mladih Slovencev so rasle brez 
domoljubne vzgoje in kulturne identitete. 
Danes redko mlade ljudi slišiš reči: »Slove-
nec sem in ponosen sem na to!« Mladi, ki 
zaključijo osnovno šolo, ne znajo zapeti 5 
slovenskih narodnih pesmi! Po osamosvo-
jitvi politika ni naredila dovolj za ohranitev 
zavesti slovenskega naroda, ki je bila takrat 
na vrhuncu. Ker ni bilo dodatnih motivator-
jev, ki bi to stanje vzdrževali in ohranjali, je 
danes tako kot je. Da ne govorimo o pouče-
vanju zgodovine, kjer se o slovenski osamo-
svojitvi učijo v zadnjem tednu šolskega leta, 
namesto, da bi bile teme, ki se navezujejo na 
domoljubje, državljansko zavest vključene v 
pouk skozi vse leto. Na tem področju bo pot-
rebno še veliko postoriti.

Obešanje slovenskih zastav je podobna 
zgodba. Na občinskih drogovih ob državnih 
praznikih visijo zastave, na privatnih hišah 
pa redko. Tudi tako smo lahko starši sami 
zgled svojim otrokom. Ni namreč dovolj, da 
o vrednotah samo govorimo, po njih mora-
mo voditi naše življenje, moramo jih živeti. 
Občine, ki dajejo finančno darilo staršem ob 
rojstvu otroka, bi lahko vsakemu otroku ob 
rojstvu podarile slovensko zastavo. Narodna 
zavest in ponos naj bi bila položena v zibko in 
negovana v družini, šoli in družbi.

Martina, veliko lepih in globokih misli je 
bilo že izrečenih tekom pogovora, pa ven-
darle, ostaja še kakšna misel ali spodbuda 
za  bralce našega spletnega časopisa Glas 
domovine? 

Bodimo ponosni, da smo Slovenci, vsak 
dan si zapojmo slovensko himno in kakšno 
slovensko narodno pesem, pojmo jih svojim 
otrokom, da jih bodo skozi življenje sprem-
ljale v njihovem srcu. In predvsem, ostanimo 
optimisti. Zato, ker nam za našo domovino 
ni vseeno, ker imamo svojo domovino, svojo 
državo radi in želimo, da slovenski jezik, slo-
venska kultura in slovenska narodna zavest 
ostanejo v srcu, mislih in dejanjih naša stična 
točka in pot, po kateri bomo Slovenci skupaj 
hodili v lepšo prihodnost.

In naj bodo naš moto besede Antona Mar-
tina Slomška, ki je dejal takole:

»Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si 
med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh 
moči k sreči domovine in vsakega prebivalca«.
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Leta 1918 in 1991 smo Slovenci branili svoj nacionalni prostor,  
danes bo potrebno braniti tudi svoj kulturni prostor

V čudnih časih živimo. V časih, ko 
prihaja v našem okolju do velikih 
družbenih sprememb. Posamezne 

družbene skupine skušajo sistematično ruši-
ti družbene vrednote tako na lokalnem kot 
globalnem okolju. V Sloveniji so se ti procesi 
pričeli s komunističnim prevzemom oblasti 
ob koncu druge svetovne vojne.  

V okolju vrednot kot so domoljubje, pošte-
nje, vera, družina, delo, zasebna lastnina, pa 
tudi pravica do dostojnega groba se namreč 
ne bi mogla ohraniti oblasti, ki  je temeljila na 
zločinu in prevari.

Slovenci smo v obdobju osamosvajanja za 
kratek čas ponovno začutili te, za demokra-
tičen svet, tako samoumevne vrednote in se 
z njimi v velikem številu poenotili. Zato smo 
bili tedaj močni in sposobni izpeljati sloven-
sko osamosvojitev. 

Danes smo ponovno priča procesom 
razkroja družbenih vrednot. Tokrat ta pro-
ces teče globalno, zajel je velik del demokra-
tičnega sveta in s tem tudi velik del Evrope. 
Priča smo poskusom razvrednotenja druži-
ne, vere in demokratičnih družbenih odno-
sov. 

V Evropo prihaja veliko število migrantov, 
prihajajo ljudje, ki izvirajo s povsem drugač-
nega kulturnega, verskega in če hočete tudi 
drugačnega civilizacijskega okolja. Evropa 
po zaključku teh procesov nikoli več ne bo 
taka kot smo jo poznali. Od nas pa je odvis-
no, v kakšni meri bomo uspeli ohraniti svoj 
nacionalni prostor in svojo kulturo.

V kaotičnih razmerah, ko državo dnevno 
prečka več kot 10.000 migrantov, ko Sloveniji 

grozi, da bo na naši severni meji postavljena 
ograja, ko nam grozi, da izpademo iz schen-
genskega območja, narod in država potrebu-
jeta sposobnega in odločnega voditelja. 

Če kdaj, potem danes Slovenija zopet pot-
rebuje voditelja, ki zmore videti naprej, ki 
zna dogodke predvidevati ter pravilno in od-
ločno ukrepati. Ob vodstvu, ki pravi, da og-
raja ni ograja in da žica ni žica pa po mojem 
mnenju ni računati na prav posebej uspešno 
zaščito slovenskih nacionalnih interesov. 

Običajno je le kratek čas odprto okno 

zgodovinske priložnosti, če je narod ne iz-
koristi ali pa če reagira napačno se to okno 
zapre – običajno je to za vedno. Slovenci smo 
tekom zgodovine imeli le malo zgodovinskih 
priložnosti, še manj pa smo jih znali izkori-
stiti. Tedaj pa, ko je bil pravi mož na pravem 
mestu smo Slovenci to začutili, stopili skupaj 
in uspeli.  

Zanimivo je, da je mogoče med zgodo-
vinskimi okoliščinami in dogajanji, pa tudi 
med usodami teh, za slovensko zgodovino 
velikih mož, najti vzporednice.

Kot prvega želim izpostaviti generala Ru-
dolfa Maistra. Njemu gre zasluga, da je da-
nes velik del Štajerske, skupaj z Mariborom 
slovenski. 

V času kaotičnih razmerah ob koncu prve 
svetovne vojne, razpadanju tedanje Avstro-
-Ogrske monarhije in procesih nastajanja 
novih držav, je znal Maister pravilno oceniti 
zgodovinsko priložnost, imel je tudi vizijo in 
hkrati pogum ukrepati. Maribor je bil v času 
Avstro-Ogrske monarhije mesto z večinsko 
nemškim prebivalstvom. V času razpadanja 
A-O monarhije in nastajanja novih držav je 
tedanji nemški občinski svet 30. oktobra 1918 
razglasil Maribor z okolico za del Nemške 
Avstrije. 

Naslednji dan je bil v vojašnici 26. Strelske-
ga polka v Melju sestanek, na katerem je Ma-
ister pred mestnim poveljnikom in zbrani-
mi častniki izrekel zgodovinske besede: »Ne 
priznavam teh točk. Maribor razglašam za 
jugoslovansko posest in prevzemam v imenu 
svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in 
vso Spodnjo Štajersko.« Storil je neke vrste 
vojaški udar.

Še ta dan je bilo mesto Maribor pod Mais-
trovo vojaško oblastjo. Že 1. novembra je bil 
dotedanji major Rudolf Maister s soglasjem 
Narodnega sveta imenovan v čin generala, 
poveljeval pa je vsem enotam na slovenskem 
Štajerskem. V relativno kratkem času je Ma-
ister zbral vojsko 4000 vojakov in 200 ča-
stnikov. V noči na 23. november, natančneje 
ob 4.uri zjutraj tega dne so Maistrove enote 
v bliskoviti akciji, ki je trajala le 47 minut 
razorožile t.i. zeleno gardo oz. Schutzwehr 
mariborskih Nemcev. Že 27. novembra so 
Maistrove enote zasedle tudi druge dele slo-
venskega etničnega ozemlja vse do narodno-
stne meje od Radgone do Šmohorja pri Be-
ljaku.

General Maister je nedvomno dosegel ve-
lik vojaški in strateški uspeh.  S svojimi eno-
tami je dosegel meje slovenskega etničnega 
ozemlja. Žal pa se je v nadaljevanju zgodi-
lo, da smo Slovenci zaradi nesposobnih in 
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neodločnih politikov, velik del v boju zasede-
nega ozemlja izgubili za zeleno mizo. 

Politiki v nasprotju z Maistrom niso razu-
meli zgodovinskega trenutka, niso imeli in-
teresa in niso imeli poguma zato je bil velik 
del slovenskega etničnega ozemlja izgubljen. 
Maistra so že leta leta 1923, pri 49 letih upo-
kojili skupaj s starejšimi častniki, ki so pred 
tem služili v nekdanji Avstro-Ogrski vojski. 
Torej je bil upokojen v »paketu« s častniki, 
ki so jih po vsej verjetnosti smatrali za manj 
zanesljive.

 Z veliko gotovostjo si upam trditi, da je 
Maistra tedanja Jugoslovanska oblast želela 
umakniti s položaja zato, kjer je bil Slovenec 
in ker imel zaradi velikega zaupanja »svo-
jih« vojakov, po njihovem mnenju, preveliko 
moč. Skratka Maistra so se bali, ker je bil slo-
venski domoljub. Bali so se njegove moralne 
moči.

Ugotovimo lahko tudi, da so tedanji neod-
ločni politiki zapravili velik del zgodovinske 
priložnosti, ki jim jo je v naročje položil ge-
neral Maister.  Izgubljen je bil velik del zase-
denega ozemlja, še večja nacionalna škoda pa 
je bila, da tedanji projugoslovansko usmerje-
ni slovenski politiki niso bili sposobni ali pa 
niso hoteli zaznati zgodovinske priložnosti, 
ki se je nudila ob razpadu A-O monarhije in 
niso niti poskušali oblikovati Slovenije kot 
samostojno državo. 

Zgodovinska priložnost je tedaj bila, viso-
ko motivirana vojska tudi – prilika pa je bila 
zamujena.

Drugo veliko priložnost za nastanek lastne 
države smo Slovenci imeli ob koncu druge 
svetovne vojne. Tudi tedaj so se spreminjale 
meje. Danes zgodovinarji tipa Repe trdijo, da 
smo tudi tedaj Slovenci imeli svojo, sloven-
sko vojsko, pa vendar nikoli do sedaj nisem 
nikjer slišal ali prebral, da bi katerikoli teda-
nji politik ali partizanski poveljnik karkoli 
naredil za samostojno Slovenijo.  Kako je to-
rej mogoče, da danes ti borci, s priviligirani-
mi pokojninami, trdijo, da so tedaj postavili 
temelje samostojne Slovenije?   

Tedaj Slovenci nismo imeli ljudi, ki bi jih 
lahko primerjali z generalom Maistrom. Če 
bi jih imeli, bi bilo verjetno manj grobov, Slo-
venija pa bi bila drugačna.

Tretja priložnost se je Sloveniji ponudila v 
devetdesetih letih minulega stoletja, v času 
kolapsa vzhodnoevropskih komunističnih 
režimov, v obdobju, ki ga simbolno imenu-
jemo padec berlinskega zidu. Tedaj se je za 
kratek čas zopet odprlo okno zgodovinske 
priložnosti in Slovenija ga je tokrat znala v 
celoti izkoristiti. Tokrat smo imeli domolju-
be z vizijo in pogumom ustvariti lastno drža-
vo. Imeli smo Pučnika, imeli Janšo, Krkoviča 
in številne domoljubne Slovence, ki so tvegali 
vse – in uspeli. 

Tedaj je državo vodila koalicija Demos. 

Imela je sicer pičlo parlamentarno večino 
zato pa toliko večjo voljo. Kljub oviram s 
strani projugoslovansko usmerjene opozicije 
je uspešno izpeljala osamosvojitev. 

Slovenci smo tedaj imeli pod eno streho 
izvršilno in zakonodajno oblast – imeli smo 
vojsko in policijo in imeli smo politiko, ki 
jih je podpirala. In podpirali smo jih ljudje – 
zato smo tokrat uspeli.

Žal lahko na tem mestu potegnemo še eno 
vzporednico z generalom Maistrom. Tudi 
osamosvojiteljev se je kasnejša oblast očitno 
bala. Na vsak način so jih skušali potisniti v 
kot in oslabiti. Pučnika so skušali diskrediti-
rati, Janšo so odstavili kot obrambnega mi-
nistra, da o različnih obtožbah brez epiloga 
niti ne govorimo. Specialno brigado Moris so 
razformirali, njenega poveljnika Toneta Kr-
koviča pa umaknili.

Kot sem dejal že v uvodu - Danes so zopet 
prelomni časi, družbene vrednote, na kate-
rih je temeljila evropska kultura in evropski 
način življenja se razkrajajo. Na področje EU 
prihaja veliko število migrantov z drugačne-
ga kulturnega prostora – Evropa se nezadr-
žno spreminja.  Leta 1918 in 1991 smo Slo-
venci branili svoj nacionalni prostor, danes 
bo potrebno braniti tudi svoj kulturni pros-
tor, svoje običaje. Brez tega namreč ni naro-
da.

Tu in zdaj smo tudi mi poklicani, da po 
svojih močeh branimo vrednote, ki so nas 
Slovence spremljale in vodile v obdobju na-
stajanja slovenske države. Ena teh, za družbo 
tako pomembnih vrednot je družina. V me-
secu decembru bo referendum in pomembno 
je, da se ga udeležimo v dovolj velikem šte-
vilu. 

Druga, za normalno družbo pomemb-
na vrednota je resnica. Slovenci imamo 
izkrivljen medijski prostor zato je nujno, da 
ga spremenimo. V teh dneh se zaključuje 

prodaja delnic Nova24TV. Z nakupom delnc 
ali z donacijo lahko vsi pomagmo narediti 
medijski prostor bolj normalen.

Predvsem pa - če želimo Slovenci ohraniti 
svojo nacionalno identiteto in svoj način živ-
ljenja, potem zopet potrebujemo odločne vo-
ditelje – potrebujemo ljudi, ki imajo vizijo in 
pogum – potrebujemo ljudi kot je bi general 
Maister. 

Slovenci take ljudi imamo, le priložnost 
jim je potrebno zopet dati.

Dr. Božo Predalič,
Generalni sekretar Združenja VSO

Besedilo je nastalo ob praznovanju dr-
žavnega praznika Dneva Rudolfa Maistra, 
22.11.2015 v Krškem.  Foto: arhiv VSO Kr-
ško, Kostanjevica na Krki
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BESEDA GENERALNEGA SEKRETARJA

Obveščamo vas, da bo 4. FESTIVAL SLOVENSKE DOMOLJUBNE PESMI ''MATI DOMOVINA'' v četrtek, 17. decembra 2015, ob 19.00 
uri, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Letošnji festival je posvečen jubilejni 25. obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo 
in poteka pod sloganom ''25 ZA 25'' zato vas vljudno vabimo, da se ga udeležimo v čim večjem številu.

Cena vstopnice je 10 EUR, kupite pa jih lahko v Informacijskem središču Cankarjevega doma (podhod Maximarketa) vsak delovnik od 11. 
do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. ter uro pred prireditvijo. Informacije: Telefon (01) 2417 299; Fax: (01) 2417 322; E-mail: 
vstopnice@cd-cc.si

Nakup vstopnic tudi pri pooblaščenih prodajalcih (M holidays, Petrol, Kompas, Alpetour, www.mojekarte.si idr.), s plačilnimi karticami po 
telefonu (01) 2417 300, ob delavnikih od 11. do 13. in od 15. do 16. ure, ter na spletu www.cd-cc.sia
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Obeležitev sprejema Direktive za delovanje MSNZ v primeru agresije JLA na Slovenijo
V ponedeljek, 7. septembra 2015 je na 

Pristavi nad Stično potekala obeležitev 
25.obletnice sprejema Direktive za delova-
nje MSNZ v primeru agresije JLA na Slove-
nijo. MSNZ, ki je delovala v simbiozi vojske 
in policije, je v načrtih JLA prvič opredelila 
kot potencialnega agresorja. V podružnični 

cerkvi sv. Lamberta je najprej potekala maša 
za domovino, ki jo je daroval stiški opat Ja-
nez Novak. Po maši je sledil program pred 
obnovljenim Pomnikom na Pristavi. Slav-
nostni govorec je bil poveljnik MSNZ Tone 
Krkovič. Navzoče so pozdravili tudi žu-
pan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad 

in predsednik VSO Aleš Hojs. Obnovljen 
pomnik je blagoslovil pater Janez Novak. 
Umetniško besedo so povezovali Pihalni 
kvintet SV in igralec Roman Končar. Na 
prireditvi so bili prisotni praporščaki VSO. 
Po slovesnosti je sledilo druženje v Gostišču 
Okorn na Pristavi.



Glas Domovine· 5/II · 29. november 2015 25

REPORTAŽE ZADNJIH DOGODKOV



Glas Domovine· 5/II · 29. november 201526

REPORTAŽE ZADNJIH DOGODKOV

VSO Severna Primorska ob praznovanju Dneva suverenosti

VSO Severna Primorska vsako leto v 
Podnanosu z dvigom slovenske za-
stave obeleži izgon JLA iz severno-

primorskih krajev. Ob letošnji 24.obletnici 
so se k temu dejanju zbrali v ponedeljek, 
19.10.2015 ob 17.uri in slovesno vzdignili 
državno zastavo in nazdravili samostojni 
Sloveniji. 

Predsednik VSO Severne Primorske Peter 
Lemut je v svojem nagovoru zbranim vete-
ranom iz Združenja VSO, OZVVS Veteran 
NG, Kanal, Brda, Šempeter in veteranom 

policije vipavske doline dejal: »Ko je 26.ok-
tobra iz Kopra odplul zadnji trajekt s pri-
padniki agresorske armade, je bila za nas 
osamosvojitvena vojna končana. Šele takrat 
smo svobodno zadihali. Takrat in nič prej. 
Kako bi bil izborjene samostojne Slovenije 
vesel naš rojak iz Podnanosa - narodni ju-
nak Janko Premrl-Vojko. Ni mu bilo dano. 
Končana osamosvojitvena vojna nam je pri-
nesla to, o čemer celo veliko večji narodi 
samo sanjajo. Uresničitev tisoč letnega sna 
o lastni državi vseh Slovencev. V spomin 

na to izvršujemo spoštljivo dejanje svoji 
domovini z dvigom slovenske zastave, ki jo 
na tem prostoru tako zelo spoštujemo. Med 
vojno za Slovenijo leta 91 smo bili mnogi 
zanjo pripravljeni dati tudi svoje življenje. 
Samostojno Slovensko državo smo si tedaj 
izborili, da bi pa dokončno postala in os-
tala tudi svobodna, se moramo boriti do 
dokončne uveljavitve plebiscitarne zahteve 
Slovencev. Hvala vsem, ki se za to trudite!«

Foto in besedilo: VSO Severno primorska 
pokrajina
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Srečanje članov Združenja VSO Laško in Krško, Kostanjevica na Krki

Člani območnega odbora VSO Krško, 
Kostanjevica na Krki so se v soboto, 
14. novembra 2015, udeležili priredi-

tve v organizaciji občinskega odbora VSO 
Laško. Dogodek se je pričel s Sveto mašo za 
domovino v nadžupnijski cerkvi Sveti Mar-
tin Laško, ki jo je daroval dekan Laške na-
džupnije g. Rok Metličar. Po sv. maši sta na 
Aškerčevem trgu zbrane slovenske domolju-
be nagovorila župan občine Laško g. Franc 
Zdolšek ter g. Slavko Kmetič, član predsed-
stva VSO. Prireditve se je udeležil tudi pred-
sednik zahodno-štajerske pokrajine VSO  
Stane Zorko. Sledil je pohod do turistične 
kmetije Slapšak v Padežu, kjer so si udele-
ženci ogledali rudnik svinca in srebra, iz 
katerega naj bi v času Noriškega kraljestva 
kovali srebrnike v kovnici v Celju. Ob prijet-
nem druženju in zvokih kitare so zazvenele 
tudi slovenske narodne pesmi. Ob srečanju 
predsednika VSO Laško g. Srečka Javorni-
ka s predsednico VSO Krško, Kostanjevica 
na Krki mag. Martino Prevejšek ter članom 
predsedstva VSO g. Slavkom Kmetičem so 
nastajale nove ideje in načrti za ozaveščanje 
in širjenje vrednot, ki zaznamujejo slovenski 
narod, vrednot slovenske osamosvojitve.

Besedilo in foto: VSO Krško, Kostanjevica 
na Krki
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Delegacija združenja za vrednote sloven-
ske osamosvojitve je položila cvetje pred 
Pomnik padlim v vojni za Slovenijo 1991. 
Spominu na umrle v osamosvojitveni vojni 
so se poklonili tudi praporščaki VSO.

Delegacija Severne Primorske je skupaj 
z veterani osamosvojitvene vojne OZVVS 

Veteran in veterani policije Vipavske doline 
obiskala grobove in spominska obeležja ve-
teranov in domoljubov Severne Primorske, 
pomnik žrtev treh vojn, ter spomenik naro-
dnemu junaku Janku Premrlu-Vojku in spo-
menik narodnjaka ter spoštovanega župni-
ka Otmarja Črnilogarja. Pred praznikom 

Vseh svetih in državnim praznikom Dne-
vom mrtvih so se tako poklonili njihovemu 
spominu in spomnili na njihovo predanost 
Sloveniji in njenemu narodu.

Besedilo in Foto: VSO Severna Primorska 
in arhiv VSO

Poklon umrlim v vojni za Slovenijo in domoljubom Severne Primorske
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Predstavniki VSO Severne Primorske 
Milan Ušaj, Milan Poljšak in Peter Lemut, 
so ob 75. življenjskemu jubileju obiskali kre-
menitega in spoštovanega zamejskega Slo-
venca g. Marjana Terpina in njegovo sopro-
gov Mirko na njihovem domu v Števerjanu.

Vedno dobre volje sta bila našega obiska 
in voščila, ter priložnostnega darila zelo 
vesela. Ob gostoljubnem sprejemu in pri-
jetnemu klepetu smo g. Marjanu zaželeli 
še veliko zdravih let, sami pa bili nagraje-
ni z druženjem stoičnih prijetnih ljudi in 

neuklonljivih narodnjakov.

Besedilo in foto: VSO Severna Primorska

75. jubilej zamejskega Slovenca Marjana Terpina
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       PRISTOPNA IZJAVA 

Priimek in ime  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Naslov  

Pošta  

Občina  

Številka mobilnega telefona (GSM)  

Elektronski naslov (e-mail)  
 
 

Status 

učenec/dijak     študent     zaposlen     nezaposlen     upokojenec    
 
 

Želim delovati v sekciji, ki se ukvarja z naslednjim področjem osamosvojitve 

  Kulturnim    Medijsko – propagandnim  

  Političnim    Gospodarskim  

  Vojaško – policijskim    MORiS   

  Varnostnim    MSNZ  

  Mednarodnim    Prva generacija nabornikov SV  

  Civilno – družbenim    Statusna vprašanja veteranov  

  Sindikalnim    Mladinska sekcija Triglav  

  Arhivskim (dokumenti, foto, A/V)    Zgodovinskim  

  Civilno - obrambnim    Ostalo  
 

  Izjavljam, da imam status veterana vojne za Slovenijo     

 
Sprejemam statut Združenja VSO in soglašam, da združenje obdeluje moje osebne podatke v skladu  
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za potrebe Združenja VSO.   
 
 
 
Kraj _________________       Datum ___________        Podpis ___________________ 

 
 

Pristopno izjavo poslati na naslov:  

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana 
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Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij: 
Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve?fref=ts
Twitter: @VSO_Slovenija
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