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UVODNIK

Novemu letu naproti

O

b zaključku leta bi se v imenu uredniškega odbora rada
najprej zahvalila vsem soustvarjalcem spletnega časopisa
Glas domovine – vsem, ki pridno pišete in prispevate k domoljubju na ta način, vsem, ki pridno fotografirate in na ta način beležite mejnike slovenske zgodovine in hvala vsem, ki pridno prebirate
in komentirate objave v spletnem časopisu.
V letošnjem letu 2015 se je v Združenju za vrednote slovenske
osamosvojitve zvrstilo veliko dogodkov, tako na državnem kot
tudi na lokalnem nivoju. Kdor je želel, se je lahko redno udejstvoval domoljubnih prireditev in na ta način izkazal čast domovini.
V drugem letu nas čaka še več dela. Ker imamo vsak mesec več
odborov na lokalnem nivoju, se tudi dvig domoljubja že marsikje
pozna. Spoštovane predsednice in predsedniki mladinskih, območnih, občinskih in pokrajinskih odborov VSO: srečno, pogumno in ponosno tudi v novem letu, ki prihaja! Vsi vidimo, da, žal,
šele orjemo ledino, vendar tudi to se bo enkrat spremenilo.
Vsem bralkam in bralcem spletnega časopisa Glas domovine, domoljubom in veteranom vojne za Slovenije želimo zdravo,

mirno in uspešno novo leto 2016!
»Tista dežela, v kateri je bil kdo rojen ali zrejen ali v kateri je bil
kdo rojen ali zrejen ali v kateri stalno prebiva, se imenuje rojstna
ali domača dežela , domovina, očetnjava. V domovini vsakteri
prebivalec potrebni živež, nauk o potrebni in koristni znanosti,
dobi brambo in varnost svojega življenja in premoženja ter marsikatere druge dobrote, ki mu pomagajo ohraniti, ki mu pomagajo ohraniti življenje in zdravje in doseči svoj visoki, večni namen. Vsakdo tedaj dobiva od svoje domovine mnogotere in velike
dobrote. Zato je vsak prebivalec dolžen svoji domači deželi hvalo,
ljubezen in pomoč. To hvaležnost, ljubezen in pomoč imenujemo
sploh domovinsko ljubezen. Domovinska ljubezen ali domoljubje
je tedaj dolžnost vsakogar.« bl. Anton Martin Slomšek
Veliko domoljubja in preudarnega čuta do naše domovine Slovenije v letu 2016!
Prijetno branje in Bog vas živi!
Simona Pavlič, urednica spletnega časopisa Glas domovine

Glas Domovine· 6/II · 30. december 2015

3

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

Petindvajset let je že od tega!
Se je splačalo?
Gašper Blažič, foto: Robert Fojkar

Ko se izteka koledarsko leto, navadno premišljujemo o tem, kakšno je bilo iztekajoče se leto, koliko smo uresničili od tega, kar
smo si zadali, itd. Zagotovo pri tem ne moremo mimo velikih obletnic oz. spomina na dogodke, zaradi katerih imamo sedaj
svojo državo. Državo, nad katero s(m)o mnogi tudi razočarani, kar nas sili v bogokletno razmišljanje, da bi bilo morda bolje, če
slovenske osamosvojitve ne bi bilo.

A

takšni prebliski so navadno posledica izgubljenega zgodovinskega spomina. Koliko ljudi v resnici še ve,
kaj smo preživljali jeseni 1990? Takrat je daleč od oči javnosti tekel projekt »Manevrska
struktura narodne zaščite« kot reakcija na
razoroževanje Teritorialne obrambe. A to
ni bila zgolj reakcija, ampak potreba. Potreba po lastni oboroženi sili, ki bi branila Slovenijo, čeprav je bila formalno še vedno del
Jugoslavije. Če so mnogi optimisti v začetku
leta 1990 še verjeli, da bo na podlagi novega
dinarja (v primerjavi s starim so odbili štiri
ničle in ga vezali na nemško marko v razmerju 1:7) Jugoslavija obstala in pod vodstvom
karizmatičnega, a trmoglavega jugoslovanskega premierja Anteja Markovića preživela
v novi formi, vsaj kot konfederalna skupnost
neodvisnih držav s skupno valuto, je sredi

poletja v času cvetoče turistične sezone vrag
dokončno odnesel šalo. Počilo je v Kninu,
razpadajoča Jugoslavija je po Kosovu dobila
novo krizno žarišče prav na cestnem koridorju, ki je povezal Dalmacijo z notranjostjo
Hrvaške. Skratka, še ena potrditev, kako nujno je bilo potrebno na Slovenskem vzpostaviti vsaj prehodno legalno (!) oboroženo formacijo. Ki je bila povsem slovenska.
Konec septembra 1990 je slovenska skupščina ob prvi obletnici sprejema »prvih osamosvojitvenih« amandmajev k stari republiški ustavi
sprejela še nekaj dodatnih amandmajev, ki so še
bolj povečali slovensko republiško suverenost
znotraj SFRJ. Tudi glede TO, ki je tako postala
povsem podrejena slovenski republiški oblasti.
Zato se je v začetku oktobra zgodila zasedba štaba TO v zgradbi, ki je bila v resnici last Ljubljanske banke, a vse skupaj je bil le slabo pripravljen
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scenarij, saj je novi republiški štab TO deloval
na drugi lokaciji. Je pa spontan odziv ljudskih
množic sprožil nevarnost, da bi JLA posredovala po zgledu kitajskih krvnikov leta 1989 na
Trgu nebeškega miru v Pekingu. MSNZ je bila
tedaj že del TO, prikaz njenih enot v Kočevski
Reki 17. decembra 1990, le malo pred plebiscitom, pa je bil dokaz, da smo pripravljeni zavarovati svojo suverenost. A v tem času je prišlo
do zelo pomembne odločitve o plebiscitu. Če
je o njem sprva razmišljala skupina poslancev
opozicijskih socialistov (naslednikov SZDL), je
preobrat v vrstah Demosa prinesel dvodnevni
interni sestanek v centru za obrambno usposabljanje v Poljčah na Gorenjskem. In zagotovo je
dogajanje v Poljčah marsikoga vznemirila, še
najbolj pa predsednika predsedstva RS, ki vsaj
intimno ni simpatiziral z idejo o samostojni
Sloveniji – zato je kasneje preko svojih izpostav

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

v parlamentu postavil ostre pogoje za izvedbo
plebiscita, ki je uspel veliko bolje od vseh pričakovanj. Dva dni pred božičem je velika večina
Slovencev izrekla svoj »da« samostojni in neodvisni Sloveniji, dan po božiču pa je skupščina
rezultate uradno potrdila in razglasila. Začel je
teči šestmesečni rok za uresničitev tega, kar so
ljudje odločili na plebiscitu. In že takrat je prišel
nov šok – kraja denarja iz skupne jugoslovanske blagajne. Jugoslovanska vlada je de facto
prenehala obstajati, večino niti v rokah je imel
samovoljni srbski voditelj Slobodan Milošević.
Seveda se večina slovenske javnosti teh dogodkov večinoma ne spomni več. Ali pa se jih,
vendar jih ne zna uporabiti za napoved razvoja
dogodkov. Pri projektu osamosvajanja je šlo za
usodne, epohalne odločitve. Lahko bi zamudili
samo en dan in projekt bi padel v vodo. In kdo
ve, kakšen scenarij bi lahko sledil. Morda bi bili
lahko podobni današnji že skoraj razrušeni Siriji? Nikoli se ne ve. Vsekakor pa je res, da so se
na oblast nato vrnili tisti, ki si samostojne Slovenije nikoli niso želeli. Uspelo jim je celo, da
so slovensko državo priskutili lastnim državljanom, ki se danes zaklinjajo, da bi na plebiscitu
glasovali proti ali pa se ga ne bi udeležili, če bi

vedeli… Da, če bi vedeli.
Ni problem v projektu samostojne Slovenije,
še manj pa v že tako popljuvanih »osamosvojiteljih«, ki naj bi bili vir vsega zla. Problem je v še
vedno obstoječih paradržavnih mrežah, ki jim
uspeva celo usmerjati volitve, ki s »piškotki«
vzdržujejo lojalnost novinarjev in tudi varuhov
zakonitosti. A še večji problem je v državljanih,
ki niso pripravljeni pokazati državljanskega
odpora proti tistim, ki so ukradli državo, ampak raje ostajajo na ravni nerganja, vsegliharstva in zaverovanosti vase. Mnogi ostajajo ujeti
tudi v klešče stockholmskega sindroma, svojo
tragično zgodbo držijo v sebi in ostajajo še naprej nekakšne sodobne zloglasne Fritzlove kleti.
Verjetno bo kar držalo, da bi Slovenci brez Božje pomoči že zdavnaj izginili. Pot do sprememb
pa je osebno spreobrnjenje. Brez tega ne bo šlo.
Se je osamosvojitev »splačala«? Gre za retorično vprašanje. Nastanek slovenske države je
namreč zgodovinsko dejstvo, ki ga za nazaj ni
mogoče spremeniti. Žalovanje za nekdanjo totalitarno Jugoslavijo pač ne more prinesti blaginje. Do blaginje pač ni mogoče priti s starimi
vzorci razmišljanja. Težava ni samo v visokih
davkih in birokraciji, pač pa tudi v tistih, ki

se napajajo na davkoplačevalski molzni kravi.
Med temi je veliko tudi takšnih, ki so hoteli še
pred kratkim s pomočjo referenduma minirati
slovensko vojsko ter slovenski obrambni sistem
nasploh. »Peto kolono« torej sami hranimo kot
kačo na prsih.
Vsem bralkam in bralcem, članicam in članom VSO želim blagoslovljen božič, v novem
letu pa veliko navdihov ter optimizma.
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KONTINUITETA - DISKONTINUITETA?
Od “enote Bor” npreko “27. Zaščitne partizanske
brigade Edvard Kardelj Krištof” do Brigade MORiS
Anton Krkovič, foto: Robert Fojkar, arhiv VSO

Po sporu KP Sovjetske zveze in KP Jugoslavije leta 1948 je bilo po oceni zahodnih analitikov realno pričakovati vojno intervencijo
SZ na YU spomladi 1950. Spomladi 1949 je imela SZ okoli YU 7-9 divizij, medtem ko bi jih potrebovala vsaj 15. Zato so sledili veliki
premiki sovjetskih enot, hkrati pa je SZ pospešeno krepila armade Madžarske, Romunije in Bolgarije (BEKIĆ,1988:86-88).
Prvotna formacija zaščitne enote t.i. »Enota Bor« je bila pehotna vojaška enota ranga
voda (cca. 30 ljudi), formirana po zlomu Praške pomladi leta 1969. Hkrati je bil formiran štab odreda, ki je imel nalogo nadgraditi
enoto v formacijo odreda, ki se je kadrovsko
popolnjeval iz širšega bazena ljubljanske
pokrajine. Prvo vajo je takratna zaščitna
enota (četa za spremstvo in vod za prostorsko
varovanje) izvedla leta 1970 v Bosni. Ta vaja
je pokazala potrebo po nadgradnji v opremi
in vrsti usposabljanja. Takratnemu odredu
so dodali vod ameriških oklepnih avtoblind.

Armadno poveljstvo JNA se je zaradi grozeče nevarnosti spet vrnilo k preizkušeni partizanski doktrini. Sredi leta 1949 so začeli ustanavljati teritorialne enote namenjene obrambi
ožjih območij in delovanju na zasedenih območjih ter večje število t.i. partizanskih enot,
formirali Vrhovno poveljstvo partizanskih
odredov YU ter t.i. republiške glavne štabe in
izvedli personalne povezave najvišjih poveljnikov na območjih v t.i. koordinacijske odbore za
ljudsko obrambo.
Poleg omenjenih ukrepov je potrebno z
vidika obravnave ZAŠČITNE ENOTE posebej poudariti odločitev, da se v posameznih jugoslovanskih republikah zgradijo
kompleksi za varovanje takratnih političnih
vodstev. Ta projekt je bil v SRS zaupan Ivanu
Mačku- Matiji, ki je takoj ob izboru lokacije

Gotenica-Kočevska Reka začel z oblikovanjem enote za varovanje tega območja ter
zaščito najvišjega političnega vodstva SRS.
Maček je seveda uporabil vzorec, koncept
in doktrino nekdanje zaščitne enote iz časov
NOB in Revolucije. Že takoj v začetku procesa oblikovanja enote je bil za njenega poveljnika določen upokojeni polkovnik Milan
Zabukovec -Miloš, sicer narodni heroj in od
samega začetka partizanske zaščitne enote
l. 1942 njen pripadnik. Po koncu 2.sv. vojne
je bil zaposlen v KNOJu. Primarni sestav zaščitne enote ni bil strogo vojaško definiran.
Sestavljali so ga izključno delavci posestva
Snežnik,v katerem so bili vsi zaposleni vsestransko preverjeni ljudje, ki so bivali znotraj
sicer širše varovanega območja. Večinoma
so bili lovci. Kot takšni so lahko učinkovito
izvajali nadzor nad območjem in prebivalci.
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Leta 1973 se je takratni Odred za zaščito republiškega vodstva preoblikoval v brigado, ki
je štela pozneje, v obdobju šteriške bataljonske
formacije, celo 2700 pripadnikov. Ta formacijski rang je zaščitna partizanska enota ohranila
vse do njenega konca, ko je bila maja 1990 praktično v celoti razorožena. Njen mobilizacijski
in vojni načrt so pripadniki 30.Rsk prostovoljno odpeljali že 2 meseca pred razorožitvijo TO
v vojašnico JNA v Ribnico. Njen kadrovski sestav pa je bil v obdobju jesen 90- poletje 91temeljito kadrovsko reduciran oz. obnovljen tako,
da je štel ob začetku bojnih dejstev junija 1991
cca. 1000 pripadnikov, prostovoljcev, zavestno
opredeljenih za samostojno in demokratično
Slovenijo. S tem je bilo poslanstvo enote, katere formalne nazive in oznake smo zaradi taktičnih razlogov še vedno formalno posedovali,
postavljeno v diametralno pozicijo. To je bila v
resnici brigada MORiS.
NEKATERE PODROBNOSTI:
Zaščitna enota oz. brigada je bila formalno
sicer v sestavi republiškega štaba TO SRS. V
resnici pa je bila enota ves čas podrejena Ivanu Matiji -Mačku, ki je bil tudi sicer absolutna
avtoriteta bivšega zaprtega prostora Kočevske
Reke, ki je skupaj z moriščem v Rogu merilo
preko 200km². Zaščitna enota je uživala tako
v kadrovskem kot tehničnem pogledu ves čas
absolutno prioriteto. Tako se je že do mojega
prihoda leta 1978 nadgradila v klasično brigado s tremi bataljoni in izjemno močnim delom

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
samostojnih in prištabnih enot, vse od oklepne
do protiletalske komponente. Lahko bi rekli,
armada v malem. Kadrovsko varnostno preverbo članstva je izvajala SDV-UDBA. Letna
poročila o bojni pripravljenosti so vedno letno dostavljali direktno izvršnemu sekretarju
za področje obrambe na CK ZKS. Na GŠ TO
SRS pa le delno, vezano le na strokovno problematiko. Glavna naloga Zaščitne enote v vojni je
bila identična tisti iz 2. svetovne vojne - zaščita
partijsko političnega vodstva in njihovih sorodnikov na tajnih lokacijah. Posebej skrbno
je bila načrtovana vloga te enote v ev. izrednih
razmerah, kjer je bila v sodelovanju z Milico
in SDV predvidena za policijske intervencije v
notranjepolitičnem smislu. Namenjena je bila
za zaščito subjektov enopartijskega režima in
aktivno policijsko delovanje proti »notranjem
sovražniku«... Kot operativni oficir Zaščitne
brigade sem bil tudi skrbnik vojnega načrta
in načrta delovanja v izrednih razmerah. Zato
sem imel zelo natančen vpogled v načrtovane aktivnosti in tudi temu prilagojene načrte
usposabljanja in opremljanja.
Posebej karakteristično za to enoto je bila
»elita«, ki jo je kot potencialna koristnica njenih
varnostnih uslug redno obiskovala, še zlasti ob
prikazovanju določenih vaj... E. Kardelj, Pepca
Kardelj, Ivan Maček, F Popit..., redkeje so prihajali iz vrst JNA in TO.
Karakteristično za to enoto, kot referenčni podatek elitizma, je bil relativno mlad, formalno visoko izobražen kader z izjemnim

procentom članstva v ZKS. Organizacija ZK
je bila sistematično razvita od OO ZKS do
komiteja ZK na ravni Zaščitne brigade. Že
iz doslej površno nanizanih podatkov in karakteristik je nedvomno jasno, da je šlo pri
takratni Zaščitni brigadi za tipično režimsko
vojaško -policijsko enoto za zaščito režima in
njegovih najvišjih predstavnikov ter uničevanje elementov notranjega sovražnika tipa
»SECURITATE«, ki je še do danes kot vzorec
bolje poznan iz Romunije.
Enota je s svojo rastjo in razvojem nekajkrat

menjala svoje ime.
V zgodnjih 80ih je bila zaščitna brigada na
ravni GINO-e izbrana za najboljšo enoto TO v
bivši Jugoslaviji. Takrat je nosila uradno vojno
ime 64. zaščitna partizanska brigada TO SRS.
Ob javni razglasitvi tega »dosežka« na Brdu pri
Kranju je prišlo pri javni objavi do »nedopustnega spodrsljaja«, da se je to »STROGO ZAUPNO« ime znašlo v objavah časopisov, kar je
po mnenju takratnih partijskih avtoritet terjalo
nemudoma menjavo imena ter opredelitev posebnega imena za javno objavo. Tako so si izmislili za potrebe javnega komuniciranja naziv
za 12 ljudi stalnega sestava, 30. RSK TO. Zaščitna brigada pa je dobila uraden naziv »27.
Zaščitna partizanska brigada Edvard Kardelj
Krištof«. S tem formalnim imenom je ta, sicer
mnogo številčna elitna partijska vojaška formacija leta 1990 z razorožitvijo TO SRS doživela tudi svoj klavrn konec.
Že dva ali tri mesece pred (samo) razorožitvijo TO SRS, sta načelnik štaba Polovič in operativec Zorko v kasarno JNA v Ribnici odpeljala
in osebno izročila »v hrambo« celotni mobilizacijski in vojni načrt 27. Zaščitne brigade. Vsled tega, da je imela Zaščitna brigada pretežni
del orožja v skladiščih sedanje vojašnice Moste,
kjer je baziral PL polk JNA, je JNA s prepovedjo
vstopa v njihov objekt, glavnino Zaščitne brigade , brez enega izstreljenega naboja, praktično v
celoti razorožila.
Ko sem oktobra 1990 prevzel poveljevanje
brigadi, je v bazi Kočevska Reka bilo na voljo
orožja le za en bataljon in orožje ter oprema
komplementarne enote - Odreda za oskrbo
RSNZ.
Moje prve prioritete so bile usmerjene v kadrovsko selekcijo, s katero sem enoto razbremenil stroge vojaške obveznosti po kriterijih
preteklosti in jo transformiral v udarno enoto
prostovoljcev -borcev za samostojnost in demokratizacijo.
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‘’Za ustanovitev države je bil potreben pogum, za njeno
ohranitev je potreben razum.’’ - Tabor mladih v Mariboru
V Mariboru je od petka, 13. novembra, do sobote, 14. novembra 2015 v organizaciji Šolske sekcije Združenja za
vrednote slovenske osamosvojitve potekal Tabor mladih z naslovom
‘’ETIČNO RAVNANJE SLOVENSKE VOJSKE MED OSAMOSVOJITVENO VOJNO’’.
Mladi so se preko različnih delavnic in predavanj seznanjali s potekom osamosvojitve. Med predavatelji so bili
tudi predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, član Predsedstva Združenja VSO Franc Breznik in vodja Šolske sekcije
Združenja VSO Mojca Škrinjar.
O vojni za Slovenijo in prelomnih dneh, ki so nam prinesli samostojno državo, so srednješolci takole zapisali:
‘’Vsako življenje, ki je takrat ugasnilo, je vsekakor ugasnilo ob nepravem času.’’
‘’Ljubimo Slovenijo, težko priborjeno. Enotnost, pogum in ponos naj nam bodo v vzor.’’
‘’Za ustanovitev države je bil potreben pogum, za njeno ohranitev je potreben razum.’’
‘’Šele čas je pokazal pravo vrednost tega, kar smo Slovenci naredili za svojo državo.’’

Osebni arhiv Francija Breznika

V nadaljevanju objavljamo izdelke delavnic, ki si jih lahko preberete tudi na spletni strani Domoljubje v šoli (http://
www.domoljubje.si/index.php/sodeluj/), kjer Šolska sekcija nabira dokumente, prispevke, pričevanja na temo domoljubja in osamosvojitve Slovenije. Spletno mesto z gradivi je zlasti odlično za vse pedagoške delavce, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem mladega rodu.

8

Glas Domovine· 6/II · 30. december 2015

PREDSTAVITEV ŠOLSKE SEKCIJE VSO

VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

Franc Gartner (star 60 let, stanujoč v občini Miklavž na Dravskem polju), veteran Vojne za Slovenijo je
povedal:
»V času Vojne za Slovenijo sem bil pripadnik Teritorialne obrambe. V tistih časih je po državnih
zakonih vsaka velika tovarna morala imeti svojo četo znotraj republiške Teritorialne obrambe, te čete
so sestavljale rezerviste TO. Tudi sam sem bil del čete svoje tovarne – Metalne. Ob zaznanih signalih
agresije na Slovenijo je seveda najprej sledil vpoklic nas, ki smo sestavljali rezerviste. Kurir mi je pošto
osebno dostavil na dom. Pozvan sem bil, da se zglasim na zbirnem mestu v TAM-u. V samem
industrijskem kompleksu je v tistih večernih urah vladalo zelo svojevrstno stanje. Ogromno ljudi se je
odzvalo pozivu in kompleks je bil poln vojakov. TAM je bil zbirno mesto, tako predvidevam, za večino
čet iz večjih mariborskih tovarn. Po prihodu sem se moral javiti v svoji četi, kjer so me popisali in mi
dodelili orožje. V spominu imam, da je bilo osebno orožje (predvsem puške), dokaj zastarelo, a zaradi
količine -ni ga namreč manjkalo- se v tistem trenutku na to niti nisem oziral, uboštva lastne osebne
oborožitve sem se zavedel šele na terenu.
Po potrebnih postopkih so nas nemudoma naložili na avtobuse in odpeljali proti osrednji mariborski
vojašnici – Kadetnici. Naša naloga (še vedno sem ostal v »tovarniški« četi) je bila blokirati Kadetnico.
Razporejeni smo bili v več izmen in zunaj naše izmene smo bili nastanjeni kar pri civilnih prebivalcih v
okolici Kadetnice, to bivanje je bilo za nas izrednega pomena – opremljeni le z osebnim orožjem
nasproti mogočni armadi, ki smo jo med služenjem vojaškega roka tudi sami začutili kot mogočno,
smo imeli podporo okoličanov in smo vedeli, da smo mi tisti, ki se borimo za pravo stvar. Ljudje so bili
z nami zelo dobri, in so nas zelo podpirali. Skozi ves dan so se menjevale straže (stražili smo po dva in
dva na teritorij), najhuje pa je bilo ponoči – kakor hitro je padel mrak je JLA začela z izzivanjem: streli
v zrak, vključevanjem motorjev tankov, vzkliki, … Nikoli nismo bili gotovi ali gre za provokacijo ali bo
šlo tokrat zares. Najbolj stresni trenutki so bili, ko so tu in tam iz Kadetnice (ponoči), pritekli
posamezni pripadniki JLA, ki so se želeli predati. To so bili pripadniki drugih narodov (najpogosteje
Hrvati), ki so trdili, da znotraj kompleksa vladajo obupne razmere, tako na ravni odnosov, kot na
organizacijski ravni, saj je bila vojašnica nekaj časa, bojda, odrezana od elektrike in vode. Te ljudi smo
nato predali Slovenski milici. Tako se je zvrstilo šest ali sedem dni, nato pa smo bili v premaknjeni in
nastanjeni v OŠ Slave Klavore, kjer naj bi se začeli pripravljati na možen prevzem Kadetnice, a
nadrejeni so to možnost po slabem dnevu opustili. Za nadzor Kadetnice so skrbele druge enote, sam
pa sem bil za nekaj dni nato premaknjen na Pohorje, kjer sem bil zadolžen za obrambo oddajnika.
Tukaj je bilo stanje, ko sem prišel na položaj, že mirno saj se je stanje že stabiliziralo. Po izkušnji
napetosti ob Kadetnici nam je bilo vsem tam prisotnim jasno, še največjim sanjačem, da z Jugoslavijo
ne bo več nič. Ljudje z izkušnjo Kadetnice nato nismo imeli mirnega spanca vse do odhoda JLA iz
Slovenije.«

Klemen Gartner 4. c
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VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

21 dni desetdnevne vojne za osamosvojitev Slovenije
27. junij 1991 velja za začetek desetdnevne vojne za Slovenijo, zato prav to
šolsko leto praznujemo 25. obletnico začetka vojne. Da bi mladi bili bolj
ozaveščeni o dogajanju v vojni, sem naredila intervju z vojakom takratne
teritorialne obrambe, gospodom Milanom Kaučičičem.
Z gospodom Milanom sem se sestala 28. 10.
2015 ter ga povprašala o vojni. Povedal mi je,
da so v vojsko bili vpoklicani vsi takratni
aktivni člani. Sam je bil v vojsko vpoklican
ponoči 25. junija. Spominja se, da je tisto noč
moral zapustiti leto dni staro hči ter ženo. Po
delitvi vojakov v enote je gospod Milan odšel s
svojo enoto v Radence. Most nad reko Muro
je bil zaprt. Polovica vojakov je tanke čakala
pred mostom, druga polovica pa za avtobusno
postajo. Ko so tanki predrli barikade, se je
začel boj. Pričelo se je streljanje, kjer je umrl
en vojak. Omenil mi je tudi, da je takrat bilo
pušk premalo, saj jim je JLA večino orožja pred
vojno zasegla. Vojaki so se kar peš odpravili
Žrnovo, kjer so prejeli nekaj orožja. Vojaki so iz
ene lokacije na drugo hodili peš. Hodili so po
njivah in gozdovih. Nato se je njegova enota
preselila v Gornjo Radgono, kjer so čakali
predajo vojakov JLA. Vojaki JLA so se končno
predali, ko je eden izmed tankov nasedel. S
predajo vojakov JLA je bil Pomurski del
Slovenije že osvojen.
NASTALA ŠKODA OB STRELJANJU VOJAKOV
JLA
Vojaki JLA so v Gornji Radgoni streljali s tanki
in mitraljezi. Obstreljevali so hiše. Med drugim
pa so podrli tudi zvonik cerkve. Na cestah so
tanki naleteli na številne barikade, ovire iz
tovornjakov in drugih strojev, ki so jim
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oteževali prihod do cilja –Gornje Radgone . Na
ta čas se g. Milan spominja z grozo v očeh.

Slika 1 : ovira iz tovornjaka v Šentvidu (vir: jpg, dostop: 29. 10. 15)

PRENOČITEV IN HRANA
Vojaki so pred začetku vojne prenočevali v
vojašnici v Gornji Radgoni. Ob začetku vojne
pa se je njihovo prenočišče preselilo kar na
senik med slamo. Gospoda Milana sem
povprašala tudi o hrani. Povedal mi je, da so
hrano dobili razdeljeno ob začetku vojne, nato
pa so jim hrano vsak dan pripeljali, vendar
hrane in pijače vedno ni bilo dovolj.
>> Pozabili so na nas<<
Gospod Milan mi je povedal tudi pripetljaj, ki
se je v tem času zgodil, ko je s svojo enoto bil v
Konjišču. Odgovorni za hrano so pozabili na
njegovo enoto. Vojaki so stradali dva dni, nato
pa jim ni preostalo drugega, kot da praznih
želodcev grejo peš v drug kraj.
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PO KONCU VOJNE
Konec vojne pa za vojake ni pomenil konec
straže in brezskrbna vrnitev domov. Po koncu
vojne je gospod Milan je na straži preživel še 4
dni. Zaskrbljeno mi je povedal, da so varovali
vodovod. Bili so v strahu, da bi vojaki JLA v
vodo dali strup in s tem zastrupili prebivalce.
KAKO SO NA VOJNO GLEDALI OSTALI LJUDJE ?
Najinemu pogovoru se je nato pridružila še
Milanova žena Slavica. Tudi njo sem
povprašala, kako se je počutila, ko moža ni bilo
doma. Povedala je, da jo je bilo zelo strah za
moža. Spominja se dogodka, ko sta se z mojim
dedkom odpravila predat oblačila g. Milanu.
Bila je dokaj mirna pot, dokler se pred njima
niso pojavili vojaki. Ko je ga. Slavica vojake
zagledala, jo je postalo zelo strah in je takoj
hotela domov. Kljub strahu sta z dedkom
predala oblačila enemu izmed vojakov. Pa
vendar sta bila razočarana, saj sta imela
kanček upanja, da bosta lahko Milana tudi
videla.

Slika 3: potrdilo o
aktivnem sodelovanju na desetdnevni vojni za
osamosvojitev Slovenije (vir: osebni arhiv g. Milana
Kaučič)

KLJUB TEMU, DA JE OD TEGA MINILO VELIKO
ČASA, SPOMINI ŠE OSTAJAJO
Gospod Milan teh 21 dni, ki jih je preživel od
doma, ne bo nikoli pozabil. Spomnil pa se je
tudi gospoda Janeza Svetine, po poklicu
psihologa in gospoda Alojza Goube,
ustreljenega v Radencih, umrlega v bolnišnici
nekaj dni po usodnem strelu. G. Janez Svetina
iz Bleda je v Gornji Radgoni umrl, ko je skušal
fotografirati oklepnik, ob strelu pa je takoj
umrl. Oba sta bila ustreljena isti dan.

Slika 2: Spominski medalji (vir: osebni arhiv g.
Milana Kaučič)

Slika 1:
Članska izkaznica g. Milana Kaučič, rojenega 09. 05.
1964, domač naslov : Črešnjevci 177, 9250 Gor. Radgona
(vir: osebni arhiv g. Milana)
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Slika 4: znak teritorijalne obrambe (vir: osebni arhiv g.
Milana Kaučič)

G. Milanu se zahvaljujem, da je bil pripravljen z mano deliti toliko informacij. S tem je omogočil, da je
moje znanje le širše, mladim pa bo pomagal k večji ozaveščenosti o desetdnevni vojni za
osamosvojitev Slovenije. Kot sam pravi, ga je vojna popolnoma spremenila. Postal je bolj resen in
hvaležen za lepe stvari, ki se mu v življenju dogajajo
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VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

Annemarie Eker

SLOVENSKA OSAMOSVOJITVENA VOJNA
Slovenska osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetdnevna vojna, je bila
vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije,
s tem pa potrdila svojo neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi
svetovni vojni.
Pogovarjala sem se z Dušanom Grušovnikom - veteranom slovenske osamosvojitve. Povedal mi
je svojo zgodbo.
Bil je v sklopu Tamovske čete. Bila je razdeljena v različne oddelke. Njegovo mesto je bilo na
Slivniškem letališču in naloga tamkajšnjih veteranov je bila, da branijo letališče. Oboroženi so bili
z M48 puškami in na območju je bilo nekaj ostrostrelcev. Tudi protiletalskih topov ni manjkalo.
Pristajalna steza je bila polna min. V primeru, da bi kdo od agresorjev – JLA – napadel ali želel
pristati, se je čakalo na povelje, kdaj naj mine aktivirajo.
»Na borbo sploh nismo bili pripravljeni; nikamor se nismo mogli zateči pred napadi. Bilo nas je
tako strah, da nas je že sama kresnička prestrašila.«
Oddelek na letališču je štel približno 600 vojakov. Izhoda niso imeli. Poveljstvo je bilo strogo.
Vsak dan so pričakovali hude napade, saj so jih ustrahovali, da bodo napadeni s strani
specialistov. Ko so začeli v mariborskih kasarnah prazniti skladišča orožja, so del tega dostavili na
mariborsko letališče, da ne bi prišlo v roke agresorjev.
Obletavali so jih vojaški helikopterji, vendar jih neposredno niso napadli.
Skopali so si skrivne jarke v gozdu, da bi se v primeru napada umaknili na varno. Umivali so se z
mrzlo vodo. Tudi svežega spodnjega perila niso imeli. Za hrano je bilo dobro poskrbljeno.
Večkrat so kuhali kar na letališču, včasih pa so jim že skuhano hrano pripeljali. Kosilo je bilo
vedno toplo, največkrat so bile enolončnice. Imeli so tudi zdravniško oskrbo.
»Srečal sem sodelavca, ampak je bil tako prestrašen, da me sploh spoznal ni.«
Na letališču ni bilo žrtev.
Čez čas se je situacija umirila in počasi so jih začeli odpuščati domov. »Jaz sem ostal še dva dni
dlje. Čas se je vlekel in komaj sem čakal, da grem domov.«
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»Kljub temu, da ni bilo veliko žrtev, je vsako življenje pomembno in je vsekakor ugasnilo ob
nepravem času. Ob misli, da bi lahko bil med njimi tudi jaz, pa me zmrazi. Hvaležen sem, da sem
živ in da lahko preživljam čas s svojimi najbližjimi.«
Nika Ivanuša, 2. d
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VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

Urška Potnik

IZPOVED UDELEŽENCA VOJNE ZA SLOVENIJO
Ko so 26. junija Slovenijo proglasili za samostojno državo in na Trgu republike dvignili slovensko
zastavo, smo se vsi veselili svoje republike, že naslednji dan pa so me vpoklicali kot civilista v
rezervno vojsko, saj so enote JNA že začele prodirati proti notranjosti. 27. junija je oklepna enota
jugoslovanske vojske začela prodirati v smeri od Maribora proti Dravogradu in na svoji poti
porušila več barikad, ki so bile postavljene na Spodnji Vižingi, v Radljah in na Muti. Uspelo se jim
je prebiti vse do Dravograda, tam pa jih je teritorialna obramba zaustavila ravno nasproti tedanje
vojašnice-današnjega dvorca Bukovje in jih zajela v obroč. Z nekoliko težkim srcem sem doma
pustil ženo in 5-mesečno hčerko, saj nisem vedel, kaj se bo zgodilo, moral pa sem iti do Gortine,
kjer se nas je zbralo še več in smo nato pešačili do Dravograda po gozdovih, preko naselja Vrata
in Svetega Boštjana. Spomnim se, da je bila tista noč precej deževna, zato je bilo napredovanje še
nekoliko težje.
Ko smo prispeli do Dravograda, smo nato sodelovali pri zadrževanju JNA. Najprej je vse
potekalo bolj mirno, ker je bila na drugi strani Drave vojašnica, ki je bila takrat še v lasti JNA
oziroma so bili tam njeni vojaki, je le ta to izkoristila in so začeli streljati na nas, vendar se je na
srečo vse skupaj končalo brez smrtnih žrtev. Tukaj smo potem ostali 10 dni, do 7. julija, ko so
podpisali Brionski sporazum in se je jugoslovanska vojska vrnila v vojašnico v Celje, mi pa smo
se živi in zdravi vrnili domov k svojim družinam.
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VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

Annemarie Eker

SLOVENSKA OSAMOSVOJITVENA VOJNA
Slovenska osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetdnevna vojna, je bila
vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije,
s tem pa potrdila svojo neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi
svetovni vojni.
Pogovarjala sem se z Dušanom Grušovnikom - veteranom slovenske osamosvojitve. Povedal mi
je svojo zgodbo.
Bil je v sklopu Tamovske čete. Bila je razdeljena v različne oddelke. Njegovo mesto je bilo na
Slivniškem letališču in naloga tamkajšnjih veteranov je bila, da branijo letališče. Oboroženi so bili
z M48 puškami in na območju je bilo nekaj ostrostrelcev. Tudi protiletalskih topov ni manjkalo.
Pristajalna steza je bila polna min. V primeru, da bi kdo od agresorjev – JLA – napadel ali želel
pristati, se je čakalo na povelje, kdaj naj mine aktivirajo.
»Na borbo sploh nismo bili pripravljeni; nikamor se nismo mogli zateči pred napadi. Bilo nas je
tako strah, da nas je že sama kresnička prestrašila.«
Oddelek na letališču je štel približno 600 vojakov. Izhoda niso imeli. Poveljstvo je bilo strogo.
Vsak dan so pričakovali hude napade, saj so jih ustrahovali, da bodo napadeni s strani
specialistov. Ko so začeli v mariborskih kasarnah prazniti skladišča orožja, so del tega dostavili na
mariborsko letališče, da ne bi prišlo v roke agresorjev.
Obletavali so jih vojaški helikopterji, vendar jih neposredno niso napadli.
Skopali so si skrivne jarke v gozdu, da bi se v primeru napada umaknili na varno. Umivali so se z
mrzlo vodo. Tudi svežega spodnjega perila niso imeli. Za hrano je bilo dobro poskrbljeno.
Večkrat so kuhali kar na letališču, včasih pa so jim že skuhano hrano pripeljali. Kosilo je bilo
vedno toplo, največkrat so bile enolončnice. Imeli so tudi zdravniško oskrbo.
»Srečal sem sodelavca, ampak je bil tako prestrašen, da me sploh spoznal ni.«
Na letališču ni bilo žrtev.
Čez čas se je situacija umirila in počasi so jih začeli odpuščati domov. »Jaz sem ostal še dva dni
dlje. Čas se je vlekel in komaj sem čakal, da grem domov.«
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»Mi smo imeli srečo; ponekod je bilo dosti bolj ostro in napadi so bili dosti hujši.«
Vojaki, ki so sodelovali v obrambi, so bili nagrajeni z odlikovanji in čas, ki so ga tam preživeli ,se
je štel za delovno dobo. Deležni so bili nekaterih ugodnosti (plačilo dodatnega zavarovanja).
»Na koncu smo bili srečni, da smo se zdravi vrnili domov.«
V mesecu oktobru leta 1991, natančneje 25. oktobra 1991, ob 23.45 uri, je slovensko ozemlje
zapustil zadnji vojak jugoslovanske armade, takrat nam že tuje vojaške sile. Na ta dan je Slovenija
postala suverena država. V mesecih, ki so sledili, je naša država postala mednarodno priznana
članica družine evropskih narodov ter polnopravna članica OZN.
Viri:
 Dušan Grušovnik (veteran slovenske osamosvojitve)
 Glasilo Zveze veteranov vojne za Slovenijo – Veteran
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VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

Klementina Cifer

OSAMOSVOJITVENA VOJNA
V obdobju osamosvajanja Slovenije sem bil komandir postaje milice Radlje ob Dravi z
oddelkoma milice Podvelka in Muta. Po razglasitvi samostojnosti Slovenije, smo zaradi groženj
JLA (Jugoslovanske ljudske armade) vpoklicali tudi več kot 70 rezervnih miličnikov. V tem času
sem osebno varoval in skrival dokumente (evidence, sezname) ljudske obrambe (OLO Radlje),
vseh vojaških obveznikov občine Radlje, da do njih ne bi mogle priti nepoklicane osebe
(pripadniki JLA). Razporejal sem službe miličnikom na opazovalnih točkah na magistralni cesti
od Ožbalta do Dravograda. Na skrivne lokacije smo odpeljali orožje in strelivo. Prav tako smo
imeli pripravljene arhive in drugo pomembno dokumentacijo za selitev na tajne lokacije. Z
aktivnimi in rezervnimi miličniki smo varovali pomembne objekte kot so občina, dravske
elektrarne, mejni prehod Radlje in male obmejne prehode Pernice, Bistriški jarek, Remšnik in
Kapla. Opazovali smo tudi obmejne stražnice JLA in spremljali premike vojakov in vojaških
vozil. Prav tako so miličniki poostreno nadzorovali cestni in železniški promet.
Po razglasitvi samostojnosti republike Slovenije je JLA pričela izvajati vojaške premike iz smeri
Maribora preko Ruš sta krenili koloni oklepnoh vozil, o čemer me je obvestila uprava za notranje
zadeve Slovenj Gradec. Takoj sem izdal ukaz naj se začnejo ovire (barikade) na magistralni cesti.
V Zg. Kozjem vrhu so pripadniki TO (teritorialne obrambe) podrli preko ceste nekaj dreves, z
miličniki pa smo v Radeljskih klancih postavili veliko oviro s hlodovino. Zavarovali smo to oviro.
Dodatno sem ukazal delavcem GG Radlje, da podrejo na to oviro še dve veliki drevesi iz
grajskega parka. Eno drevo je bilo celo zaščiteno drevo. Dvema občanoma R. H. In še enemu
sem dal nalogo, da pripravita in prineseta motolovke. To so steklenice napolnjene z bencinom in
krpami za vžig. Motolovke so bile narejene iz pivovskih steklenic in pripravljene za napad na
prihajajočo kolono vojaških vozil. Prihajajoči koloni vojaških vozil je iz zraka ves čas opazoval
tudi vojaški helikopter, zato smo se morali tudi skrivati in maskirati, da bi bili čim manj opazni. V
prvi koloni oklepnih vozil je bilo 8 vozil, čez čas pa se jim je v Radljah priključila še druga kolona
6 oklepnih vozil. Ves čas smo imeli ukaz, da ne smemo streljati na vojake, razen če bi se morali
braniti. Ko so vojaki z enim oklepnikom pričeli odstranjevati oviro, smo se miličniki in vod
pripadnikov TO, kateri so bili oborozeni z ročnimi metalci min, umaknili v klenec ob cesti na Zv.
Vižingi. Vojaki so ob mostu v dolini Radeljskih klancev postavili ostrostrelce. Bile so zelo napete
razmere, še posebej pa me je bilo strah, ker je občinski štab TO izvajal vpoklic svojih pripadnikov
na dvorišču dvorca, ki je oddaljeno od kolone vozil le okoli 50m.
V Radeljskih klancih smo tako zadrževali združeno kolono vojaških oklepnikov več kot 4 ure. V
tem času so se lahko miličniki in pripadniki TO dodatno organizirali za obrambo mejnih
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prehodov Vič in Holmec, katera sta koloni nameravali zavzeti. V popoldanskem času sem dobil
ukaz, da se z miličniki premaknemo in organiziramo varovanje mejnega prehoda Radlje.
Na samem mejnem prehodu in v okoliških zgradbah nas je bilo okoli 80 miličnikov in
pripadnikov TO. Žal smo bili izpostavljeni na samem mejnem prehodu in lahka tarča vojakom, ki
so bili na dveh straneh ob robu gozda v strelskih rovih. Z avstrijskimi varnostnimi organi smo
zelo dobro sodelovali. Na njihovem mejnem prehodu sem imel že 2 dni prej miličnika S. P. V
civilni obleki, ki je s fotoaparatom dokumentiral ob in na našem mejnem prehodu. Dvakrat nas je
obiskala tudi deželna glavarka Štajerske in ponudila pomoč, če bi bilo treba naše občane peljati v
bolnišnico in tudi ranjence.
V noči iz 26. Na 27. Junij je izredno močno deževalo, tako da so bili miličniki, ki sem jih pošiljal v
izvidnico popolnoma premočeni. S komandirjema karavl (mejnih stražnic) sem imel občasno
telefonsko zvezo z indukcijskim telefonom.
Že leta pred tem smo z vojaki dobro sodelovali in bili celo prijatelji. Tudi oni so bili v težkem
položaju, saj so k njim poslali dodatno število vojakov s posebej izurjenim oficirjem iz Beograda.
Slednji je zahteval, da se moramo miličniki umakniti in zapustiti mejni prehod. Seveda tega nisem
storil. Citiral sem mu predpis, ki določa, da je območje 60m levo in desno od mejnega prehoda
pod nadzorom milice in da vojska tja nima pravice vstopa.
Iz avstrijske strani so prišli pripadniki mednarodne organizacije Unprofor in me izpraševali kako
upoštevamo in izvajamo ukrepe po mednarodnem vojnem pravu. Prav tako so me na avstrijski
mejni prehod povabili pripadniki državne varnosti Avstrije in mi povedali, da posamezniki TO
kršijo mejni režim in se gibljejo po ozemlju države Avstrije. Predstavil sem jim razmere in
dogajanja na območju mejnega prehoda Radlje. Zahvalili so se mi za dobro sodelovanje, saj sem
avstrijske uslužbence občasno obveščal o dogajanjih po Sloveniji in na Koroškem. Uslužbenec
državne varnosti Avstrije mi je na koncu zaželel veliko uspeha in naj ne “preveč” kršnimo mejni
režim.
Na našem mejnem prehodu, dan pred blokado, sta prišla v Slovenijo dva avstrijska novinarja. Žal
sta bila oba ubita ob bombnem napadu JLA na letelišče Brnik.
Z razvojem dogotkov smo miličniki s pogajanji postopno prevzeli vojake mejnih stražnic Bistriški
jarek, Brezovec in Kapunar, Remšnik in Kaplo, opremo in oborožitev s stražnic pa so prevzemali
pripadniki TO. Vojake smo pripeljali v kulturni dom, od tu pa smo jih prepeljali v zbirne centre.
Še posebej se mi je v spomin utisnil dogodek, ko smo pripeljali vojake s karavle Kapunar, ko je k
meni pritekel vojak bosanske narodnosti in mi začel poljubljati roko in se mi zahvaljevati, da smo
jih rešili.
Alojz Cifer, rojen 21. 12. 1949, stanujoč Št. Janž pri Radljah 72, Radlje ob Dravi.
Moj dedi Alojz je prejel najvišje državno odlikovanje “častni znak svobode” za zasluge pri
obrambi države.
Klementina Cifer, 2.b
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PREDSTAVITEV ŠOLSKE SEKCIJE VSO

VSO tabor mladih
Maribor, 13. 11. 2015

Klementina Cifer

OSAMOSVOJITVENA VOJNA
V obdobju osamosvajanja Slovenije sem bil komandir postaje milice Radlje ob Dravi z
oddelkoma milice Podvelka in Muta. Po razglasitvi samostojnosti Slovenije, smo zaradi groženj
JLA (Jugoslovanske ljudske armade) vpoklicali tudi več kot 70 rezervnih miličnikov. V tem času
sem osebno varoval in skrival dokumente (evidence, sezname) ljudske obrambe (OLO Radlje),
vseh vojaških obveznikov občine Radlje, da do njih ne bi mogle priti nepoklicane osebe
(pripadniki JLA). Razporejal sem službe miličnikom na opazovalnih točkah na magistralni cesti
od Ožbalta do Dravograda. Na skrivne lokacije smo odpeljali orožje in strelivo. Prav tako smo
imeli pripravljene arhive in drugo pomembno dokumentacijo za selitev na tajne lokacije. Z
aktivnimi in rezervnimi miličniki smo varovali pomembne objekte kot so občina, dravske
elektrarne, mejni prehod Radlje in male obmejne prehode Pernice, Bistriški jarek, Remšnik in
Kapla. Opazovali smo tudi obmejne stražnice JLA in spremljali premike vojakov in vojaških
vozil. Prav tako so miličniki poostreno nadzorovali cestni in železniški promet.
Po razglasitvi samostojnosti republike Slovenije je JLA pričela izvajati vojaške premike iz smeri
Maribora preko Ruš sta krenili koloni oklepnoh vozil, o čemer me je obvestila uprava za notranje
zadeve Slovenj Gradec. Takoj sem izdal ukaz naj se začnejo ovire (barikade) na magistralni cesti.
V Zg. Kozjem vrhu so pripadniki TO (teritorialne obrambe) podrli preko ceste nekaj dreves, z
miličniki pa smo v Radeljskih klancih postavili veliko oviro s hlodovino. Zavarovali smo to oviro.
Dodatno sem ukazal delavcem GG Radlje, da podrejo na to oviro še dve veliki drevesi iz
grajskega parka. Eno drevo je bilo celo zaščiteno drevo. Dvema občanoma R. H. In še enemu
sem dal nalogo, da pripravita in prineseta motolovke. To so steklenice napolnjene z bencinom in
krpami za vžig. Motolovke so bile narejene iz pivovskih steklenic in pripravljene za napad na
prihajajočo kolono vojaških vozil. Prihajajoči koloni vojaških vozil je iz zraka ves čas opazoval
tudi vojaški helikopter, zato smo se morali tudi skrivati in maskirati, da bi bili čim manj opazni. V
prvi koloni oklepnih vozil je bilo 8 vozil, čez čas pa se jim je v Radljah priključila še druga kolona
6 oklepnih vozil. Ves čas smo imeli ukaz, da ne smemo streljati na vojake, razen če bi se morali
braniti. Ko so vojaki z enim oklepnikom pričeli odstranjevati oviro, smo se miličniki in vod
pripadnikov TO, kateri so bili oborozeni z ročnimi metalci min, umaknili v klenec ob cesti na Zv.
Vižingi. Vojaki so ob mostu v dolini Radeljskih klancev postavili ostrostrelce. Bile so zelo napete
razmere, še posebej pa me je bilo strah, ker je občinski štab TO izvajal vpoklic svojih pripadnikov
na dvorišču dvorca, ki je oddaljeno od kolone vozil le okoli 50m.
V Radeljskih klancih smo tako zadrževali združeno kolono vojaških oklepnikov več kot 4 ure. V
tem času so se lahko miličniki in pripadniki TO dodatno organizirali za obrambo mejnih
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VOŠČILO

Spoštovane članice in člani Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve!
Letošnji božično-novoletni čas je še posebej slovesen. Mineva 25 let, ko smo se v teh prazničnih dneh odločili za
našo samostojnost. Kljub mnogim današnjim težavam in krivicam v naši družbi lahko tudi danes rečemo, da smo
se odločili prav. Imamo ne samo čudovito domovino, imamo državo. Za njo pa smo odgovorni vsi. Tisti, ki imajo
vzvode oblasti bolj, pa tudi mi, kot civilna družba, nosimo svoj del odgovornosti. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve jemljemo to odgovornost in delo za boljšo družbo še kako resno, zato smo in bomo tudi v
jubilejnem letu svoje poslanstvo opravili v duhu domoljubja za našo lepšo prihodnost.
Naj se vam, spoštovane članice in člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ob koncu leta zahvalim za
vse, kar ste storili za naše združenje - ni bilo le za združenje, bilo je za SLOVENIJO.

Aleš Hojs, predsednik
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VSO Laško ob zaključku leta 2015
V soboto 28.11.2015 smo se zbrali predsedniški člani predsedstva z načelom predsednika OO VSO Laško pri spominskim
osamosvojitvenem obeležjem občine Laško.
Napravili smo skupinski posnetek, ki smo

22

ga oplemenitili s člankom in voščilom bližajočih se božičnih in novoletnih praznikov, za objavo v lokalno glasilo laški bilten,
ki izide predvidoma 18. 12.2015. Na srečanju smo si v delovnem vzdušju izmenjali ter

Glas Domovine· 6/II · 30. december 2015

začrtali delovanje občinskega odbora Združenja VSO Laško v prihodnosti.
Občinski odbor Združenja VSO Laško.

REPORTAŽE ZADNJIH DOGODKOV

Prednovoletno srečanje članov VSO Krško – Kostanjevica na Krki
Člani in članice VSO Krško – Kostanjevica na Krki so se v prazničnem decembru srečali na prednovoletnem druženju na Senovem. Predsednica VSO Krško – Kostanjevica
mag. Martina Prevejšek je po pozdravnem
nagovoru predstavila izvedene projekte v
letu 2015, načrtovane dogodke v naslednjem
letu ter zbranim zaželela vse dobro v letu, ki
je pred nami. Najbolj zaslužnim članom so

bila podeljena priznanja za pomemben prispevek k ohranjanju vrednot slovenske osamosvojitve. Priznanje sta prejela g. Jože Zupančič za vestno in odgovorno opravljanje
nalog praporščaka Pokrajine VSO Posavje
ter g. Matjaž Prevejšek za urejanje spletnih
in medijskih objav, fotografiranje dogodkov
ter tehnično podporo pri izvedbi dogodkov.
Srečanja so se udeležili tudi član predsedstva
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VSO g. Slavko Kmetič, predsednik VSO Sevnica g. Alojz Udovč ter član VSO Radeče g.
Miran Hočevar. Druženje se je zaključilo
ob prijetnem igranju in prepevanju pesmi iz
zakladnice slovenske glasbe.
Martina Prevejšek, predsednica VSO Krško, Kostanjevica na Krki
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Srečanje predsednikov VSO Krško – Kostanjevica, VSO Logatec in VSO Sežana –Divača – Hrpelje – Kozina
V ponedeljek, 28. decembra 2015 so se v
Križu pri Sežani srečali predsedniki VSO
Krško – Kostanjevica na Krki mag. Martina Prevejšek, VSO Logatec g. Jože Leskovec
in VSO Sežana –Divača – Hrpelje – Kozina g. Jože Svetina. Srečanje so pričeli s sv.
mašo za nedolžne otroke in domovino v

cerkvi sv. Križa, kjer sta bila prisotna tudi
praporščaka VSO. Po maši je zbrane nagovoril predsednik VSO Sežana – Divača – Hrpelje – Kozina g. Jože Svetina. Srečanje so nadaljevali s predstavitvijo dela
odborov v preteklem letu in oblikovanju
načrtov za prihodnje leto, izmenjali ideje
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in izkušnje ter možnosti za skupno sodelovanje v prihodnje. Srečanje se je zaključilo v prijateljskem vzdušju ob poskušanju kraške kulinarike in kapljice terana.
Martina Prevejšek, predsednica VSO Krško, Kostanjevica na Krki

REPORTAŽE ZADNJIH DOGODKOV
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Literarni nokturno ob Dnevu samostojnosti in enotnosti
VSO Krško, Kostanjevica na Krki je
obeležil Dan samostojnosti in enotnosti z
Literarnim nokturnom domoljubne poezije na ploščadi pred Kulturnim domom
Krško pol ure pred pričetkom občinske
proslave. Predsednica VSO Krško - Kostanjevica mag. Martina Prevejšek in gospod

Janez Turinek sta ob plapolanju slovenske in
evropske zastave ter Pokrajinskega prapora
VSO Posavje, ki ga je držal praporščak Jože
Zupančič, srčno recitirala pesmi iz pesniških zbirk Mati Slovenija in Slovenska pomlad velikega slovenskega domoljuba in pesnika gospoda Toneta Kuntnerja. Oči, ušesa
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in srce so bili odprti za slovensko pesem.
Hvala zavednim domoljubom, Sloveniji pa
še na dolga leta!
Martina Prevejšek, predsednica VSO Krško, Kostanjevica na Krki

REPORTAŽE ZADNJIH DOGODKOV

Vzpon na Sabotin ob Dnevu samostojnosti in enotnosti
Ob 25. obletnici razglasitve rezultatov
plebiscita smo se povzpeli na Sabotin in v
objemu jutranjih žarkov že tradicionalno
dvignili Slovensko zastavo na dominantni
vzpetini Severne Primorske.
Slovesno vzdušje, ponosni Slovenci, veterani in domoljubi VSO, vojaški veterani
OZVVS, predstavniki SV in predstavniki
občin Vipavske smo po slovesnem dvigu
velike slovenske zastave v porušeni cerkvici
Sv. Valentina pred bogoslužjem, ki ga je za
domovino daroval vojaški kurat p.Vito Mušič glasno zapeli Slovensko himno.

Pater je v pridigi opomnil na pomen barv
slovenske trobojnice. Mir, čistost in ponos v
beli, modrost v modri in srčnost v rdeči so
vodilo slehernem domoljubu.
Berilo je prebrala Darinka Kozinc iz
KS Solkan. Župan Šempetra Milan Turk,
vodstvo VSO SP, EU poslanka Patricija Šulin, veterani OZVVS »veteran«, Srečko Lisjak in mnogi drugi -tudi neverujoči, pa smo
pokazali, da znamo pomagati zapeti »Marija skoz življenje« in božično »Sveto noč«.
Čez ostro skalovje Sabotina, kjer počivajo tisoči padli vojaki v 1. svetovni vojni, je
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zavel zven glasu sloge in upanja ter ponosa
na Slovenijo.
V poznejšem druženju so ljudje povpraševali za pristopne izjave v Združenje za
vrednote slovenske osamosvojitve saj v našem delu in prizadevanjih prepoznavajo
svoje poglede na slovensko realnost in spet
smo ostali brez svojih kap in emblemov, ki
smo jih z veseljem razdelili novim članom.
Peter Lemut, predsednik pokrajine Severna Primorska
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5.obletnica delovanje Združenja VSO in obeležitev Dneva samostojnosti in enotnosti
Na dan, ko smo pred 25 leti Slovenke in
Slovenci odšli na volišča in odločali o samostojni in neodvisni Sloveniji, je Združenje za
vrednote slovenske osamosvojitve pripravilo
slavnostno prireditev v počastitev plebiscitarne odločitve iz leta 1990 in 5. obletnice
ustanovitve Združenja VSO.
V pozdravnem nagovoru je predsednik
Združenja VSO Aleš Hojs spomnil na prehojeno pot združenja in poudaril, da je potrebno na področju domoljubja v šolskih izobraževalnih sistemih še veliko narediti. Zbrane
je nagovoril tudi prvi predsednik Združenja
VSO ter častni član Ivan Oman, ki je izrazil
skrb, da se rdeča zvezda kot simbol totalitarne družbene ureditve, kljub temu, da smo jo
leta 1990 s plebiscitarno odločitvijo poslali
na smetišče zgodovine, poskuša vračati.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil član
predsedstva Združenja VSO ter obrambni
minister v osamosvojitveni Demosovi vladi Janez Janša, ki je spomnil, da je koalicija

Demos za datum plebiscita načrtno izbrala
praznično-božični čas, ki je čas novega upanja, čas odločitve o novi državi »ko si upamo
narediti tudi kak korak – v smislu uresničitve naših sanj – dlje, kot pa sicer«. Ob peti
obletnici delovanja Združenja VSO pa je
Janez Janša dejal: »Hvala bogu, moramo
reči, da smo jo pred petimi leti ustanovili, sicer pravzaprav ne bi bilo nobenega
upanja več. Sedaj je vsaj neka organizacija, ki se bori za zgodovinsko resnico in
za to, da te proslave niso zgolj nek ritual,
kjer se več ali manj poveličuje tiste, ki so
bili proti in delajmo na tem, da se z našo
organizacijo ne bo zgodilo podobno kot
se je z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ki smo jo tudi ustanavljali z velikim
zanosom, zadnja leta pa smo spremljali
njenega predsednika, ki je sodeloval na
proslavah, kjer so prevladovale zastave,
ki smo jih sneli ob slovenski osamosvojitvi, in poveličeval bivšo državo.«

Tako predsednik Združenja VSO Aleš
Hojs, kot slavnostni govornik Janez Janša
sta dejala, da smo 20. decembra na referendumu odločno ubranili vrednoto družine,
ki vodi k razvoju naroda. »Spomnite se
tistih plakatov za plebiscit: eden ključnih
motivov, ki je prevladoval, je bila slovenska družina. No, ravno ta družina je bila v
zadnjih letih izjemno napadena, v nedeljo
je prepričljiv referendumski rezultat ta poskus zavrnil,« je spomnil Janez Janša.
V kulturnem programu so nastopili Vokalna skupina Domen, dramski igralec Roman Končar ter vokalna solistka Lea Likar s
spremljavo pianista Jerneja Šuštaršiča. Prireditev je povezovala predsednica Območnega
odbora VSO Krško - Kostanjevica na Krki,
mag. Martina Prevejšek.
Posnetek prireditve si lahko ogledate v spletnem arhivu RTV SLO: http://4d.
rtvslo.si/arhiv/proslave-in-slavnostne-seje/174371185
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Obeležitev prvega postroja SV v Kočevski reki
V Kočevski reki je potekala slovesnost
»Dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski«
- v spomin na prvi postroj SV pred plebiscitom 1990. Poleg pripadnikov SV se je postroja udeležila tudi uniformirana enota VSO z
vsemi pokrajinskimi prapori. Med govorci
na prireditvi so bili župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič, prvi predsednik vlade Lojze
Peterle in slavnostni govornik predsednik RS

Borut Pahor. Lojze Peterle, član predsedstva
VSO in predsednik osamosvojitvene vlade je
v svojem nagovoru poudaril, da je bil postroj
1990 ključnega pomena na zavest ljudi pred
bližajočim se plebiscitom, na katerem smo
odločali o nadaljnji usodi Slovenije. Postroj
To 1990 ni bil postroj socialistične TO. Socialistične vrednote niso vrednote osamosvojitve in tudi ne morejo biti, že zato ne, ker po
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gozdovih še vedno ležijo nepokopane žrtve
socialistične revolucije. Prireditve so se udeležili člani predsedstva VSO Tone Krkovič,
Janez Janša, Franci Feltrin, dr. Božo Predalič, Aleš Hojs, Roman Leljak, Franci Breznik,
Slavko Kmetič, Igor Bavčar, dr.Dimitrij Rupel, številni predsedniki pokrajin in odborov
VSO ter častni član VSO Ivan Oman.
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PISMA BRALCEV

ZDRUŽENJE VSO – DA NE BI POZABILI
Spominsko bogata november in december v zgodovini slovenske osamosvojitve

S

lovenska osamosvojitev je za zgodovino naroda enkraten in neponovljiv dogodek. Uspel je , ker je v ključnem zgodovinskem trenutku
narodno ozaveščeno politično vodstvo Demosa uspelo povezati slovensko ljudstvo in mu ponuditi enkratno priložnost, da se opredeli o
svoji politični usodi na vseljudskem referendumu. Seveda pa je bila pot do tega dogodka sestavljena iz veliko prav tako pomembnih predhodnih dejanj , ki so tvorila celoto projekta , imenovanega slovenska osamosvojitev. O nekaterih od teh smo pisali že v predhodnih člankih
(majniška deklaracija, n.pr.), tiste , ki so se zgodili v mesecih novembru in decembru, sicer v različnih letih, pa omenjamo tokrat , z namenom,
da ohranimo spomin nanje. Ohranjanje zgodovinskega spomina na dogodke pred osamosvojitvijo in med njo je namreč eno od pomembnih
poslanstev Združenja VSO.
V mesecu novembru so bili naslednji pomembni dogodki:
-1988, 21/11- množično zborovanje v podporo JBTZ v Ljubljani
-1990, 9/11- v Poljčah sprejeta odločitev za plebiscit o slovenski samostojnosti-ključno
-1990, 20/11- napisana prva verzija plebiscitnega vprašanja
-1990, 21/11- sprejet osnutek zakona o plebiscitu v Skupščini RS
V mesecu decembru so bili nasledni pomembni dogodki:
-1989, 1/12 - preprečitev mitinga resnice v Ljubljani
-1989, 4/12- rojstvo Demosa
-1989, 19/12-v Demokraciji objavljen program Demosa
-1989, 27/12-sprejeta volilna zakonodaja , ki je omogočila večstrankarske volitve
-1990, 6/12-sprejet Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti RS
-1990, 17/12-prvi postroj nastajajoče slovenske vojske v Kočevski reki
-1990, 23/12-plebiscit o samostojnosti RS
-1991, 23/12-sprejem prve Ustave RS
-1991, 16/12-zunanji ministri v Bruslju odločajo o mednarodnem priznanju Slovenije
Navajanje gornjih datumov kaže zelo zgoščeno dogajanje v teh zgodovinskih letih in nas prepriča o tem, da smo lahko ponosni in srečni ,
da smo se kot narod pravilno odločali in imeli v pravem trenutku v vodstvu resnično domoljubne in odločne voditelje-državnike.
V Združenju VSO vse te pomembne dogodke na ustrezen način obeležujemo in njihov pomen predstavljamo v luči, ki bi navdihovala sedanje in bodoče rodove za to , da bi znali bolj ljubiti svojo domovino in jo varovati tako pred zunanjimi nevarnostmi kot tudi, ne tako redko,
pred neodgovornimi političnimi dejanji posameznih političnih strank ali skupin.
Tudi v OO VSO Laško sledimo tem ciljem in smo aktivni na različnih dogodkih. Letošnjega spomina dogodkov v Poljčah se je udeležil
predsednik OO VSO, 14. novembra pa je OO VSO organiziral druženje svojega članstva. Najprej smo se zbrali pri sv. maši za domovino, ki
jo je v nadžupnijski cerkvi sv. Martina v Laškem daroval nadžupnik g. Rok Metličar, sledil je nagovor pred cerkvijo , najprej predsednika OO
VSO Srečka Javornika, zatem pa še člana predsedstva VSO g. Slavka Kmetiča. Po tem dogodku je sledilo druženje s piknikom na turistični
kmetiji Slapšak v Padežu skupaj z ogledom nekdanjega rudnika svinca in srebra na njihovi kmetiji.
OO VSO se bo tudi v bodoče udeleževal pomembnih dogodkov v zvezi z osamosvojitvijo, prav tako pa ima v načrtu tudi razna predavanja
, kjer bomo osvetlili pomemben del slovenske zgodovine.Eno takih srečanj pripravljamo že za 10. februar 2016 v Kulturnem centru v Laškem.
Podrobne informacije bodo objavljene tudi na oglasnem delu OO VSO.
Predsedstvo OO VSO Laško želi vsem svojim članom , simpatizerjem in domoljubnim občanom prijazen vstop v Božično –novoletni čas.
Naj bo ta čas obdarjen z notranjim mirom vsakega posameznika in naj ta mir prehaja tudi na ljudi okoli nas. S takim blagoslovom smo lahko
opora drug drugemu, v časih , ki niso lahki.
Jože Pušnik
Član predsedstva OO VSO Laško
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PRISTOPNA IZJAVA

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

Glas Domovine· 6/II · 30. december 2015

35

Izšla je šesta številka spletne revije glas domovine!
Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije, ali pa uporabite smernike na tipkovnici levo in desno.
v kolikor se vam ne prikaže revija v virtualni obliki, odprite revijo v pdf obliki na povezavi (gumb spodaj)
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
ISSN: 2350-4684
Glas domovine
Urednica: Simona Pavlič
Prelom: Goran Čule
Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
Elektronski spletni časopis
DECEMBER, 2015.
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