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Številka mobilnega telefona (GSM)  
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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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UVODNIK

Tudi tokratna številka spletnega časopisa Glas domovine pri-
naša fotoreportažo z obeležitev državnega praznika Dneva 
državnosti, ki je minil v znamenju počastitve 25. obletnice dr-

žavnosti Republike Slovenije. Kot vsako leto, smo tudi letos v Zdru-
ženju za vrednote slovenske osamosvojitve ponosno obeležili praznik 
naše države. Osrednjo slovesnost na Trgu republike na dan sprejema 
temeljnih aktov za razglasitev samostojnosti Republike Slovenije, dne 
25.6.1991, je spremljalo raznovrstno proslavljanje in obeleževanje po 
različnih krajih Slovenije. Slovesnosti, obeležitve in druge počastitve 
ob dnevu državnosti, ki so jih pripravili naši območni in občinski od-
bori, so tako pripomogle k še bolj doživetemu praznovanju, veselju, 
da imamo svojo lastno samostojno državo, povezanosti med sova-
ščani in sokrajani, obujanju spominov na tiste usodne dni leta 1991, 
ki bi se lahko tudi drugače iztekli, če ne bi Slovenke in Slovenci sto-
pili skupaj, če ne bi imeli pravih ljudi na pravih položajih. Uspešna 

zgodba slovenske osamosvojitve nam je vsem v ponos in prav je, da o 
njej slišijo in jo spoznajo tudi naši mladi. Nenazadnje se bodo morale 
vrednote v družbi močno spremeniti, kajti egoizem, vsegliharstvo, 
samozadostnost, individualizem, pasivnost, kajmebrigarstvo, nas 
niso nikamor pripeljali. Še več, naredili so škodo. V prazničnih ju-
nijskih dneh smo po socialnih omrežjih lahko opazovali in si ogleda-
li tudi posnetke praznovanja dneva državnosti tudi po drugih tujih 
deželah, kjer živijo naši ljudje. Upanje, veselje, optimizem in ponos je 
preveval njihove obraze. Jambranje ni še nikogar rešilo, potrebno je 
spreminjati stvari, prispevati k boljšemu življenju, k večji radosti in 
optimizmu, kakor pač kdo zmore in kar kdor zna. 

Obletnica osamosvojitve je za vse nas priložnost, da se spomni-
mo, kaj nas je takrat naredilo srčne, pogumne in odločne. Ponov-
no je potrebno zbrati pogum, moč in voljo ter se boriti naprej za 
dosego cilja: za kvalitetno in lepo življenje v naši lepi domovini. 

Uvodnik
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Obeležitev dneva državnosti, 25. 
rojstnega dne naše države Slovenije …
V pričujoči fotoreportaži objavljamo dogodke, prireditve in svečanosti, ki so se vršili v počastitev 25-letnice državnosti RS v 
organizaciji združenja in odborov VSO. 
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Na predvečer Dneva državnosti, 24. 
junija, je v Ravnem Logu nad Seno-
vim (Reštanj) potekalo praznova-

nje in sveta maša za domovino. Bogoslužje 
v cerkvi Svetega Jošta je daroval duhovnik 
Janez Turinek, nagovor je imela mag. Mar-
tina Prevejšek, predsednica Združenja VSO 
Posavje, slavnostni govornik pa je bil Aleš 
Primc, predsednik Gibanja za otroke in dru-
žino ter predsednik ODBORA 2014.

Pred 25 leti smo bili Slovenci kot ena duša 
in bili kot eno srce in to nam je dalo moč, da 
smo se osamosvojili. In kljub vsem težavam, 

ki danes pestijo našo državo in družbo, ver-
jamemo, da smo Slovenci, kot smo dokazali 
že mnogokrat v zgodovini, sposobni vse to 
premagati, da zmoremo, da imamo pozitiv-
no energijo in voljo, kajti kjer je volja, tam je 
pot, pravijo. Čaka nas veliko dela, a ostajamo 
optimistični, da bo Slovenija za nas, naše ot-
roke in vnuke ostala naš dom in domovina, 
na katero bomo Slovenci ponosni in v kateri 
bomo vsi dobro živeli, če si bomo za to vsi 
prizadevali. Zato je sedaj čas za praznovanje, 
čas da proslavljamo vrednote, na katerih je 
zrasla slovenska država.

V imenu Združenja VSO Posavje in Ob-
močnega odbora Krško - Kostanjevica na 
Krki vam iskreno čestitamo ob srebrnem 
jubileju naše države in vam želimo, da bi v 
bodoče srčno in pogumno stopali po poti 
vrednot demokracije, pravice, resnice, svo-
bode in spoštovanja. Ker imamo Slovenijo 
radi, ker je Slovenija del našega srca. In naj 
na naših domovih v vetru zavihrajo sloven-
ske zastave.

Območni odbor Združenja VSO Krško - 
Kostanjevica na Krki

REPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTI

Sveta maša za domovino in  
praznovanje v Ravnem Logu
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V nedeljo, 26. junija, je v Apačah pote-
kal zbor članov Pokrajinskega zdru-
ženja VSO Pomurje, na katerem je 

bilo izvoljeno novo vodstvo. Za tem je sledi-
la prireditev v počastitev Dneva državnosti. 
Navzoče sta pozdravila generalni sekretar 
Združenja VSO dr. Božo Predalič in član 
predsedstva ter obrambni minister v času 
osamosvajanja RS Janez Janša. Generalni se-
kretar je med drugim podal misel, da je pot-
rebno negovati evropske vrednote in vredno-
te slovenske osamosvojitve. 

Združenje VSO Pomurje

Zbor članov pokrajinskega  
druženja VSO Pomurje v Apačah
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V soboto, 9. 7. 2016 je potekal spomin-
ski pohod na Cesarski vrh iz treh 
smeri: iz Vrhnike, Rovt in Logatca. 

Ob 10. uri je bila na cilju sveta maša, ki jo je 
daroval vojaški vikar Matej Jakopič. Po maši 
je bilo slovesno odkritje in blagoslov spo-
minskega obeležja, posvečenega Miroslavu 
Moljku in Antonu Žaklju, ki sta umrla v osa-
mosvojitveni vojni 1991 na tem kraju.

Jože Leskovec, predsednik VSO Logatec, 
se tragičnega dogodka med osamosvojitveno 
vojno 1991 spominja takole:

»Še živo se spominjam tistega zgodnjega 
jutra, ko sta me z metanjem kamenčkov v 
okno in klicanjem prebudila Alojzij Čuk in 
Jože Tušar. Ko sem ju pozdravil skozi okno z 
vprašanjem, zakaj me budita, sta mi odvrni-
la: »Veš, Jože, Domovina kliče«. Seveda nisem 
bil presenečen, a vseeno ni bilo lahko zapusti-
ti ženo, otroka, dom. Šele mnogo let za tem 
sem izvedel, da so nas takrat lahko poklicali 
zgolj zaradi uspešne akcije zavzetja vojaškega 
skladišča v Borovnici. Saj prej zaradi razoro-
žitve  TO sploh ni bilo dovolj orožja za našo 
obrambo. Oblekel sem vojaško uniformo, ki 

sem jo hranil doma. Kapo, tako imenovano 
titovko s pripadajočim simbolom pa dal ženi 
z naročilom, da jo uniči. Zbrali smo se v tak-
rat nastajajoči obrtni coni za klijem, od tam 
pa v Kliše, kjer so nas na hitro oborožili in že 
smo se v civilnem kamionu pod ponjavo pelja-
li čez Rovte, Podlipo, v Ligojno, kjer smo za-
sedli položaje. Skoraj vsi smo se dobro poznali, 
saj smo bili sosedje, sošolci, prijatelji … Bila je 
vojna. Imeli smo pravo orožje in prave naboje 
in vse nas je bilo še kako strah. Tisti, ki je kdaj 
imel obute vojaške škornje, dobro ve, kako je. Po 
nekaj dneh smo se premestili na nove položaje. 
Prav tukaj čez železniško progo v zapuščeni stav-
bi smo si pripravili zasilna ležišča. Po podpisu 
Brionske deklaracije smo si lahko malo oddah-
nili. Kmalu izvemo, da se bomo lahko vrnili na 
svoje domove v objem svojih najdražjih. Že smo 
bili polni načrtov in idej za prihodnost. Tistega 
dne zjutraj, ko so nam to sporočili, smo v mis-
lih že načrtovali postanek ob hladnem pivu, da 
nazdravimo srečnemu koncu. Žal se je vse sku-
paj zasukalo drugače. Po dolgotrajnem čakanju 
je le prispelo vozilo, na katerega smo se vkrcali 
in naložili vso opremo. Kamion je zapeljal čez 
železniško progo na cesto v smeri Logatca. Si-
lovitemu udarcu je sledil pok in mučna tišina. 

Kamion se je začel nekontrolirano peljati vzvrat-
no. Nekdo je zaklical: »Bežimo«. Bali smo se ek-
splozije, saj je bil kamion naložen s strelivom. 
Sedim povsem zadaj, zato med prvimi skočim in 
se ustavim na mostu čez železnico. Na srečo se 
kamion ustavi ob robu ceste. Takoj se vrnemo in 
pomagamo ranjenim iz njega. V dani situaciji 
ne moreš videti celotne slike. Posvetiš se prve-
mu, ki mu lahko pomagaš. Takrat se še nisem 
zavedal vse tragike. Ne verjameš, ko slišiš, da 
dveh ni več. In res, eden sošolec in drugi sok-
rajan, ki je bil mlajši od mene. Čas se ustavi 
in porajajo se vprašanja, »zakaj«. Zato bom 
z vso nemo ohranjal spomin na soborca, ki nis-
ta oklevala tistega jutra, ko jima je nekdo drug, 
morda z drugačnimi besedami, prišel povedat, 
da ju kliče Domovina …«

Po maši je sledil kulturni program, v ka-
terem so nastopili Trobilni kvintet orkestra 
Slovenske vojske, Garda Slovenske vojske, 
pesnik Tone Kuntner, Obrtniški mešani pev-
ski zbor Notranjska in tenorist Jože Oblak. 
Slavnostni govornik je bil predsednik Zdru-
ženja VSO Aleš Hojs. 

Foto: Anton Suhadolnik

Spominski pohod na Cesarski vrh
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V soboto, 25. junija, na Dan držav-
nosti, je v zemljepisnem središču 
GEOSS v Vačah pri Litiji potekalo 

srečanje poslancev 1. sklica in osamosvo-
jitvene vlade. Po družabnem srečanju je 
sledil kulturni program, v katerem sta 

bila govornika dr. Janez Remškar in Ja-
nez Janša.

Dan državnosti v zemljepisnem  
središču geoss
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V ponedeljek, 27.6.2016 je v Mahu pri Igu 
potekala prireditev ob odkritju spo-
minske plošče v spomin na sestrelitev 

prvega agresorskega helikopterja v vojni za Slo-
venijo. Prebivalci Iga se nismo niti takrat, mno-
gi pa se še danes ne zavedajo, v kakšni nevar-
nosti smo bili. Maja 1991 so v 510. Učni center 
na Igu prišli mladi fantje, naborniki, prvi slo-
venski vojaki. 2. junija 1991 so prisegli v sloven-
skem jeziku, slovenski državi, zato sta bila Ig 
in Učni center zelo pomembna in hkrati eden 
prvih ciljev agresorske JLA. 

Uvodoma sta navzoče pozdravila župan 
občine Ig, Janez Cimperman ter predse-
dnik VSO Aleš Hojs. Zbrane sta nagovorila 
tudi obrambni minister 1991 Janez Janša in 
strelec agresorskega helikopterja Zoran Der-
novšek - Raketka. V kulturnem programu so 
sodelovali pevka Amadeja, skupina mladih 
VSO Ig in Alenka Jeraj. Prisotni so bili tudi 
praporščaki VSO.

Pripadnik Teritorialne obrambe Zoran 

Dernovšek je o dogajanju tistega dne in tre-
nutka povedal: »Takoj sem pripravil raketo, 
tokrat brez težav. Raketa se je odzvala z viso-
kim tonom in signalizacijo, da je cilj (odločil 
sem se za vodilnega, kot vodjo para in ker je 
letel višje) namerjen. Sprostil sem glavo rake-
te, ki je začela (še iz cevi) avtomatično spre-
mljati helikopter. Čeprav sta oba helikopterja 
letela proti položajem 20-mm topov, nisem 
vedel, ali se je nova ekipa že pripravila za boj-
no delovanje (pozneje sem izvedel, da je bil 
pripravljen samo en top). Odločil sem se po-
čakati z izstrelitvijo, da helikopter ne bi padel 
na hiše na Igu. Glava rakete je sledila heli-
kopterju več kot deset  sekund, dokler nista 
obe »osmici« preleteli zadnje hiše. V tem tre-
nutku sem  sprožil. Ker sta helikopterja letela 
skoraj v isti višini  z mojim  položajem, sem 
izstrelil raketo zelo nizko, tako da je večji del 
poti letela podobno kot protioklepna raketa 
»maljutka«.  Vzbuh ob vžigu glavnega mo-
torja me je vrgel nazaj, raketa pa je letela zelo 

nizko, tik nad zemljo; bila je praktično nevi-
dna. Preletela je učni center, vas Ig in se cca 
150 m pred helikopterji začela strmo vzpe-
njati. Pilot spodnjega (drugega) helikopterja 
jo je verjetno za delček sekunde zagledal, ko mu 
je švignila navpično tik pred kabino, nekajkrat 
zacikcakala in udarila direktno v pilotsko kabi-
no zgornjega helikopterja. Mrak se je spremenil 
v dan. Helikopter se je v trenutku znašel v veli-
ki ognjeni krogli, iz katere je bilo videti samo 
majhen del repa z repnim propelerjem. Slišati je 
bilo močan pok, spodnji helikopter pa je zračni 
pritisk obrnil kot velikanska roka v skoraj nav-
pično lego. Rep zgornjega je začel padati direk-
tno v glavno eliso spodnjega helikopterja, ki je 
bil pri tem poškodovan (pozneje sem izvedel, 
da je mu je s tretjim MI-8 iz iste skupine uspelo 
priti do Zagreba, vendar pa sta se še prej oba 
izgubila).« 

VSO Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče

Spominsko obeležje na sestrelitev 
helikopterja na Igu
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V soboto, 2. julija 2016, sta Združenje 
za vrednote slovenske osamosvojitve 
Krško - Kostanjevica na Krki in po-

krajinski odbor VSO Posavje pripravila 3. po-
hod v spomin na bitko in zmago v Krakovskem 
gozdu, ko so 2. julija 1991 pripadniki sloven-
ske teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo 
napadli in uničili oklepno enoto agresorske 
vojske Jugoslovanske armade. Pohod je potekal 
od Leskovca pri Krškem, preko Krakovskega 

gozda, do spomenika vojne za Slovenijo v Za-
lokah. Zbrane pohodnike je na začetku poho-
da po slovenski himni pozdravila predsednica 
VSO Posavje mag. Martina Prevejšek in po-
hodnike spomnila še na pomembno skupno 
akcijo pripadnikov Teritorialne obrambe in 
policijske postaje Krško, 28. junija 1991, ko so 
v bližnjem Vejerju uspešno zavzeli skladišče 
letalskega pogonskega goriva jugoslovanske ar-
made za letališče JLA v Cerkljah ob Krki, za kar 

so od slovenske vojske prejeli poseben spomin-
ski znak. Z letošnjim pohodom v čast sloven-
skim teritorialcem so v Združenju za vrednote 
slovenske osamosvojitve Krško – Kostanjevica 
in VSO Posavje obeležili 25. obletnico zmage 
Teritorialne obrambe v Krakovskem gozdu in 
srebrni jubilej naše države.

VSO POSAVJE

Pohod VSO ob 25. obletnici zmage v 
Krakovskem gozdu v čast pripadnikom 
slovenske teritorialne obrambe
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V soboto, 2. julija 2016, je ob 13. uri pri 
Spomeniku vojne za Slovenijo v Za-
lokah potekala kulturna slovesnost, s 

katero so v Združenju za vrednote slovenske 
osamosvojitve Krško - Kostanjevica na Krki 
in pokrajinskem odboru VSO Posavje obeleži-
li 25. obletnico zmage TO v Krakovskem goz-
du. Ravno na ta dan, 2. julija 1991, so namreč 
pripadniki slovenske teritorialne obrambe na-
padli in uničili oklepno enoto Jugoslovanske 
armade, ki je bila po blokadi na Medvedjeku 
namenjena zavzeti mejni prehod na Bregani. 
V pripravah in v sami akciji so sodelovali pri-
padniki sevniške čete, intervencijskega voda 
Krško, intervencijskega voda Brežice ter 15. 

diverzantske enote Brežice.
Zbrane je uvodoma pozdravila predsednica 

VSO Posavje mag. Martina Prevejšek, ki se je 
pripadnikom TO zahvalila za njihova izjemno 
pogumna in odločna dejanja, ko so v vojni za 
Slovenijo tvegali svoje življenje, ubranili suve-
renost naše države in nam omogočili, da Slo-
venci že 25 let živimo v samostojni in neodvisni 
državi. Spomnili so se tudi vseh tistih, ki so za 
svobodo naše domovine dali svoje življenje. 

Osrednja govornika na prireditvi sta bila 
bivši načelnik generalštaba slovenske vojske 
in v času vojne za Slovenijo poveljnik Dolenj-
ske pokrajinske Teritorialne obrambe gene-
ralpodpolkovnik Albin Gutman ter minister 

za obrambo v času osamosvojitvene vojne 
gospod Janez Janša. Prireditve se je udele-
žil tudi poslanec slovenskega parlamenta g. 
Tomaž Lisec ter poslanca prvega demokra-
tičnega parlamenta 1990, Demosova pos-
lanca, domačin g. Metod Šonc ter g Slavko 
Kmetič. Prireditev so kulturno obarvali 
vokalna skupina Vilinke, recitatorja Lucija 
Mlakar in Janez Bizjak ter harmonikarji iz 
Leskovca pri Krškem. Po prireditvi so dru-
ženje nadaljevali v prijetnem, domačem 
ambientu pod kozolcem v Gostilni Arh v 
Leskovcu pri Krškem.

VSO POSAVJE

Kulturna slovesnost VSO ob 25. 
obletnici zmage v Krakovskem gozdu
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Združenje za vrednote slovenske osamo-
svojitve Krško – Kostanjevica na Krki, ki 
ga vodi predsednica mag. Martina Prevej-
šek in Slavistično društvo Posavja pod vod-
stvom prof. Davida Križmana sta jeseni 2015 
za učence in dijake posavskih šol pripravila 
literarni natečaj na temo domoljubja ob 25. 
obletnici plebiscita in samostojnosti Slove-
nije. Vsi udeleženci natečaja iz posavskih šol 
so ob slovenskem kulturnem prazniku za 
udeležbo prejeli priznanja, glavni nagrajen-
ci pa so meseca marca obiskali in si ogledali 

slovenski parlament ter se srečali s poslanci Dr-
žavnega zbora.

Na literarni natečaj so se z mislimi o Sloveniji 
odzvali tudi učenci slovenskega jezika v Dru-
štvu Slovencev v Srbiji pod mentorstvom prof. 
Rut Zlobec. Za svoje literarno izražanje lju-
bezni do domovine so prejeli priznanje »DO-
MOLJUB« Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve. Priznanja so bila podeljena v 
nedeljo, 5. junija 2016 v Zrenjaninu na kultur-
ni slovesnosti v organizaciji Društvo Sloven-
cev Planika Zrenjanin, s katero so počastili 25. 

obletnico samostojne Slovenije. Priznanja je 
učencem izročil predsednik Nacionalnega sve-
ta slovenske narodne manjšine v Srbiji g. Saša 
Verbič. Prireditev, na kateri so se srečali člani 
slovenskih društev v Srbiji, je potekala pod nas-
lovom »Naša slovenska beseda«, v kulturnem 
programu pa so sodelovali tudi učenci sloven-
skega jezika iz Srbije, ki so na prireditvi reciti-
rali svoje domoljubne misli o Sloveniji. 

VSO Krško - Kostanjevica na Krki

Literarni natečaj »domoljubje« ob 25. 
obletnici plebiscita in samostojnosti 
Slovenije odmeval tudi med Slovenci v Srbiji
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Občinski odbor Združenja VSO Laško 
je v nedeljo, dne 12. 06. 2016 organi-
ziral obeležitev 25. obletnice osamo-

svojitve Slovenije s sveto mašo za domovino v 
podružnični cerkvi blaženega Antona Mar-
tina Slomška, v Zgornji Rečici pri Laškem. 
Mašo je vodil g. župnik Milan Strmšek. Po 
končanem    mašnem obredu je v cerkvi mag. 
Martina Prevejšek zapela 2. in 7. kitico Zdra-
vljice, nato je imel           pozdravni govor Sreč-
ko Javornik, predsednik OO Združenja VSO 
Laško  in k mikrofonu povabil še          slav-
nostna govornika dr. Boštjana M Turka in 
g. Slavka Kmetiča. Nagovor dr. Boštjana M 

Turka si          lahko ogledate tukaj (https://
www.youtube.com/watch?v=k16nkrq1Q8k) . 
Tudi nagovor g. Slavka      Kmetiča si lahko 
ogledate tukaj (https://www.youtube.com/
watch?v=EXIbCkmW9cU). 

Po končanem programu se je nadaljevalo 
prijetno druženje  na piknik prostoru špor-
tnega  društva     Rečica v Hudi Jami. Za dob-
ro razpoloženje na pikniku so prispevali  vsi 
udeleženci. Vsak se je lahko     preizkusil v 
streljanju z zračno puško v tarčo na dalja-
vo 10 metrov, na strelišču Dušana Požene-
la.  Na pikniku so se utrdili prijateljski od-
nosi med  Občinskim odborom VSO Krško 

– Kostanjevica na Krki in Občinskim odborom 
Združenja VSO Laško ter z ostalimi člani.  Na-
stale so nove ideje in načrti za          ozaveščanje 
ter širjenje vrednot, ki zaznamujejo slovenski 
narod, vrednot slovenske osamosvojitve.

Občinski odbor Združenja VSO Laško se 
zahvaljuje župniku, govornikoma in vsem 
udeležencem.  Posebna zahvala gre prapor-
ščakom za svečano in častno držo prapora 
Združenja VSO zahodne              Štajerske in 
prapora Združenja VSO Posavje.  

Občinski odbor Združenja VSO Laško

VSO Laško obeležil dan državnosti
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Predsednik republike Borut Pahor je 
včeraj, na predlog Združenja VSO, s 
častnim znakom svobode RS odliko-

val pripadnike 2. izvidniškega voda 30. ra-
zvojne skupine TO, ki se je kasneje uradno 
preimenovala v brigado MORiS in kateri je 
poveljeval takrat še podpolkovnik Tone Kr-
kovič. Pripadniki 2. izvidniškega voda so 28. 

junija 1991, uspešno zasedli skladišče orožja 
jugoslovanske armade v Podstrmcu pri Bo-
rovnici. Odločeni, da bodo ubranili plebisci-
tarno izraženo voljo Slovencev do neodvisne 
slovenske države in zavarovali svobodo novo 
razglašene samostojne Republike Slovenije, 
so izvedli eno najpomembnejših bojnih ak-
cij Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo.

Pripadniki izvidniškega voda iz Borovni-
ce so 27. junija dobili povelje, da onemogo-
čijo transport orožja iz skladišča JLA. Skrb-
no so pripravili akcijo ter uspešno zaplenili 
veliko količino agresorjevega orožja, min-
skoeksplozivnih sredstev in vojaške opreme. 
Tomaž Brence, Brane Brožič, Bruno Dor-
miš, Jože Fortuna, Uroš Gabrovšek, Edvard 

Na predlog VSO Pahor odlikoval 
Krkovičev izvidniški vod
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Gregorka, Rok Hrovatin, Stanislav Kucler, 
Marko Lipuš, Robert Marolt, Peter Mencin, 
Robert Miklavčič, Janez Novak, Smiljan Paj-
nkihar, Robert Petrovčič, Andrej Pristavec, 
Dušan Radošek, Uroš Sajovic, Niko Smo-
le, Denis UIe in Brane Zrinski so bili pravi 
ljudje na pravem mestu. Njihov pogum je 
bil toliko večji, ker so dobro vedeli, da se v 

vrhniških vojašnicah v neposredni bližini 
skladišča nahajajo velike koncentracije enot 
jugoslovanske armade, ki bi lahko znova za-
sedle ali uničile skladišče in ogrozile njiho-
va življenja. A niso poznali strahu. Akcijo 
so izvedli odlično, brez žrtev na kateri koli 
strani. Njihovo dejanje je pomembno vpliva-
lo na potek dogodkov v desetdnevni vojni in 

tudi na končno zmago, s katero je Slovenija 
dokončno zavarovala svojo pravico do samo-
odločbe.

Med pogumnimi dejanji pripadnikov Te-
ritorialne obrambe ima akcija izvidniškega 
voda iz Borovnice pomembno mesto. S svo-
jim pogumom so se trajno zapisali v zgodo-
vinski spomin Slovencev.
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Predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, 
podpredsednica Mojca Škrinjar in ge-
neralni sekretar dr. Božo Predalič so 

danes položili cvetje pred Pomnikom umr-
lim v osamosvojitveni vojni 1991. Polaganja 
cvetja in poklona umrlim se je udeležil tudi 
praporščak Združenja VSO.

Slava njim, ki so dali svoje življenje za sa-
mostojno Slovenijo!

Združenje VSO položilo cvetje k 
Pomniku umrlim v vojni za Slovenijo
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25-letnico samostojnosti države Slovenije 
so praznovali tudi člani Združenja VSO, 
živeči v Münchnu. Na Dan državnosti 

je tamkajšnja slovenska župnija sodelovala na 
prireditvi Bennofest, poimenovani po škofu 
Bennu, zavetniku mesta München, ki je bila že 

40. po vrsti. Na slovenski stojnici je bilo pred-
stavljeno pestro delovanje župnije, ki je lani 
oktobra praznovala 70 let ustanovitve. Mimo-
idočim so prikazali turistične lepote Slovenije 
in značilno slovensko kulinariko: orehovo po-
tico in slovensko vino. Na prireditvenem odru 

je nastopila folklorna skupina Slovenskega kul-
turnega društva Lipa iz Münchna, naslednji 
dan pa je bila mašo za domovino v cerkvi Sve-
tega duha (Heiliggeistkirche) v centru mesta.

Besedilo in Foto: Gabrijela Gerber Zupan

Tudi Slovenci v Nemčiji  
praznovali dan Državnosti
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Združenje za Vrednote slovenske osa-
mosvojitve je pripravilo priložnostno 
razstavo z naslovom Poročanje časo-

pisov v ZDA o vojni za Slovenijo. Na 23 raz-
stavnih panojih so predstavljene novice iz 
časopisnih hiš The New York Times in The 
Washington Post, en pano pa pokriva prispe-
vek The People Magazine, ki velja za tednik 
z največjo naklado v ZDA. Poleg pregleda 

novic v času od 25. 6. 1991 do 13. 7. 1991 (in 
nekaj kasnejših objav), v predstavljenih časo-
pisnih člankih najdemo tudi bogat nabor fo-
tografskega gradiva. Razstavo si je bilo moč 
ogledati od 17.6. do 1.7. 2016 v prostorih Dr-
žavnega zbora RS. Razstavo si je ogledal tudi 
Todd Scattini, ameriški vojaški ataše. 

Tujina nas ne bo priznala 
Ko je slovenski narod 23. 12. 1990 na 

plebiscitu izglasoval, da želi živeti v samos-
tojni in neodvisni Sloveniji, so v koaliciji 
DEMOS pričeli s pripravami na osamosvo-
jitev. Ključni zakoni, ki so bili potrebni za 
izvedbo osamosvojitve, so bili v takratni 
skupščini deležni vsestranske obravnave in 
tudi mnogih nasprotovanj. Do osamosvoji-
tve Slovenije je bila skeptična tudi tujina, ki 
je sprva podpirala enotno Jugoslavijo. Prav 

Razstava v Državnem zboru RS
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tako nobenega upanja, da bi bila Slovenija 
kdaj mednarodno priznana ni dajal ameriški 
državni sekretar James Baker, ki se je v juniju 
1991 mudil na obisku v Beogradu. 

Da niti Evropska skupnost niti ZDA ne 
bodo priznale enostranske odcepitve Slove-
nije in Hrvaške od Jugoslavije, je jasno zapi-
sano tudi v časopisnih novicah v tej razstavi.  
V časopisu The New York Times so 27.6.1991 

zapisali, da se je potrebno pogovoriti, da ver-
jamejo, da obstajajo možnosti za kompromis, 
ki bi bil ugoden za vseh šest republik Jugo-
slavije. Izjava politikov State Departmenta v 
prvih dneh vidnega dela vojne za Slovenijo 
je bil, da obžalujejo enostransko odločitev 
Hrvaške in Slovenije o samostojnosti: »We 
regret that the Croatian and Slovenian Repu-
blics made unilateral assertions of indepen-
dance from Yugoslavia.« 

Obrat 28. 6. 1991 
Mnenje Evrope, ZDA in ostalega sveta se je 

spremenilo kmalu za tem, po 28. 6. 1991, ko je 
agresorska JLA bombardirala civilna središ-
ča kot je bližina letališča Brnik (sedanje leta-
lišče dr. Jožeta Pučnika), radijske oddajnike 
na Krimu, Kumu in Nanosu, ter ko so padle 
prve žrtve v vojni za Slovenijo, zlasti je tuji-
no prizadela smrt civilistov (avstrijskih foto-
reporterjev na Brniku, turških državljanov 
v Šentilju, itd.). Poročanje se preusmeri na 
pričevanje očividcev in udeležencev dogod-
kov, kot so izjava 13-letnega otroka ob truplu 
svojega očeta, ki je padel pod streli JLA, ob-
java gospoda Glihe, ki z video kamero snema 
agresijo JLA, da bo pokazal svojemu sinu, da 
to (JLA) niso normalni ljudje, izjava gospo-
da Serbaka, da Slovenija želi le ubraniti, kar 
je njenega, da ne želi ničesar tujega, izjava 
vodje Rdečega Križa v Trebnjem, da Ameri-
ka mora priznati Slovenijo, in podobno (29. 
6. 1991, The New York Times). Navajati se 
začnejo slovenski argumenti za odločitev o 
suverenosti in neodvisnosti, ki so ne samo 
vsesplošna jugoslovanska kriza, ampak tudi 
kršenje človekovih pravic Albancem na Ko-
sovu, hegemonija Srbije, nerazvitega juga, 
nad bolj razvitim severom Jugoslavije, mul-
ti-etnično področje, ki se je izkazalo, da ne 
more več obvladati zahtev vseh narodov in 
religij znotraj ozemlja. Da so bili popolnoma 
prepričani o enotnost Jugoslavije pred napa-
di in streli tankov, so poročali tudi 30. 6. 1991 
v The Washington Post: »Before Yugoslav 
tanks began smashing through roadbloks 
and army jets machine – gunned columns of 
civilian trucks here in Slovenia this week, the 
Unitade States and Western Europe said they 
were absolutely sure they belived in the unity 
of Yugoslavia«. 

V Jugoslavijo začnejo prihajati tuji diplo-
matski predstavniki, ki preučijo razmere. 
Evropa pošlje mirovno komisijo, da bi poka-
zala, da je sposobna hitro reševati konflikte, 
brez čakanja na ZDA (29. 6. 1991, The Wa-
shington Post). Ko so evropski in ameriški 
predstavniki videli realnost Jugoslavije, so 

spremenili mnenje. Tako je nemški kancler 
Helmut Kohl povedal voditeljem Evropske 
skupnosti, da je nesprejemljivo, da so danes 
ljudje ubiti v strelskih spopadih in da ni prav, 
da kar naenkrat pravica do samoodločbe 
naroda ne igra več pomembne vloge. (30. 6. 
1991, The Washington Post) 

Večja naklonjenost Sloveniji in Hrvaški
Po 28. juniju začnejo časopisne hiše vse 

bolj naklonjeno opisovati razmere v »mali 
Sloveniji« (Small Republic of Slovenia, 29. 6. 
1991, The Washington Post). Navajajo, da je 
Slovenija tista alpska dežela, ki se ponaša z 
največ prebranimi knjigami na prebivalca v 
Evropi, da je Slovenija prva izmed jugoslo-
vanskih republik, ki je vzpostavila večstran-
karski sistem in prve večstrankarske volitve 
po drugi svetovni vojni in poslala komuni-
zem na smetišče zgodovine (29. 6. 1991, The 
Washington Post). V podporo navedenim 
argumentom navedejo tudi izjavo Jelka Ka-
cina, takratnega sekretarja za informiranje, 
ki pravi, da to, kar se dogaja sedaj v Sloveniji, 
ima vsak narod priložnost doživeti le enkrat 
na sto let in da je to priložnost Slovenije, da 
postane svobodna (»Something like this 
comes along for a nation only once in a hun-
dred years. In is our chance for freedom. We 
fight because this is where we live.«).

The Washington Post (30. 6. 1991) tudi 
ugotavlja, da je Slovenija zgodovinsko in kul-
turno gledano bila vedno bolj blizu Avstriji 
kot pa Balkanu. Skupaj s Hrvaško bila del 
Avstrijskega cesarstva, Srbi pa so bili več kot 
400 let del Otomanskega cesarstva, imajo ci-
rilico in tudi po verskem kriteriju si niso so-
rodni s Slovenijo. 

Komunistična vojska
Sprva imenovano jugoslovansko krizo 

je začel nadomeščati izraz komunistična 
vojska, tujina se zave, da gre pri Jugosla-
viji pravzaprav za rekonstruiran totalitari-
stični sistem, komunizem, ki je povsod v 
Evropi že izgubil podporo in da so sloven-
ski in hrvaški voditelji zahodno usmerje-
ni: »Serbia is dominated by reconstituted 
version of Communist Party. Much of the 
military high command is drawn from 
longtime Communist caders.« (2. 7. 1991 
The New York Times)

Verodostojnost JLA je omajala tudi iz-
java dezerterja Pagočnika, ki je za razlog 
pobega iz JLA navedel, da so jugoslovan-
ski oficirji lagali, da branijo Slovenijo pred 
invazijo Italije in Avstrije. Ko je pri domačih 
preveril informacije, se mu je izrisala povsem 
druga slika. (1. 7. 1991, The Washington Post)



Glas Domovine· 8/III · 1. oktober 201638

REPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTI



Glas Domovine· 8/III · 1. oktober 2016 39

REPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTI



Glas Domovine· 8/III · 1. oktober 201640

REPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTIREPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTI

V četrtek, 7. julija, na dan konca oboro-
ženih spopadov in zmage v vojni za 
Slovenijo 1991, je v Državnem zboru 

potekala 1. slavnostna seja Odbora za obram-
bo v počastitev 25. letnice zmage v vojni za 
Slovenijo. Sejo, ki so se je udeležili tudi člani 
predsedstva in Glavnega odbora Združenja 

za vrednote slovenske osamosvojitve, je vodil 
predsednik odbora Žan Mahnič, uvodni na-
govor je imel Marjan Dolinšek, podpredse-
dnik odbora in veteran vojne za Slovenijo, ki 
je spomnil, da je nam je bila vojna vsiljena, a 
smo jo uspešno ubranili. Slavnostni nagovor 
pa je imel minister osamosvojitvene vlade 

Janez Janša, ki je analiziral 10 ključnih razlo-
gov za zmago v vojni za Slovenijo in dodal, 
da je bilo »za uspeh vojne ključno tudi pre-
bivalstvo, ki je tam, kjer je logistika škripala, 
priskočilo na pomoč. To je funkcionalnost 
države.«

Slavnostna seja odbora za obrambo



Glas Domovine· 8/III · 1. oktober 2016 41

REPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTIREPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTI



Glas Domovine· 8/III · 1. oktober 201642

REPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTIREPORTAŽA OBELEŽITVE DNEVA DRŽAVNOSTI

V soboto, 25. junija, natanko 25 let 
pozneje, je Združenje za vrednote 
slovenske osamosvojitve pripravi-

lo praznovanje rojstnega dne domovine in 
25-letnice samostojnosti Slovenije pod nas-
lovom »ZA MOJO SLOVENIJO«. Množica 
domoljubnih obiskovalcev je zasedla Trg re-
publike in s številnimi zastavami, ki so viso-
ko plapolale čez celo prireditev, veselo in po-
nosno praznovala največji slovenski praznik. 
Po dvigu slovenske zastave, ki jo je ob slo-
venski himni izvedla Garda Slovenske vojske 
je prisotne najprej pozdravil predsednik 

Združenja VSO Aleš Hojs, ki je med drugim 
dejal, »Kjer stoji NLB bi morala zijati luknja, 
zdaj pa pravim, da bi moral stati tudi spome-
nik samostojni in neodvisni Sloveniji!« Opo-
zoril je, da so s trga odstranili celo lipo, ki jo 
je pred 25 leti blagoslovil nadškof dr. Alojzij 
Šuštar. Spomenik bi si na trgu zaslužili tudi 
pripadniki Teritorialne obrambe, je opomnil 
Aleš Hojs, a oblasti ne pustijo niti postavitve 
spominske table za teritorialce. 

Slavnostni govornik je bil član predsed-
stva Združenja VSO in obrambni minis-
ter v času osamosvojitve Janez Janša, ki je 

osamosvojitev Slovenije znova označil za 
edino vrednostno središče, ki povezuje slo-
venski narod in ga zato po njegovih besedah 
ne smemo rušiti. Ob tem je izrazil optimi-
zem glede prihodnjega razvoja Slovenije.

»Ko boste videli, da na tem trgu stoji osa-
mosvojitvena lipa, ko boste videli, da na tem 
trgu stoji spomenik slovenski osamosvojitvi 
in ko se bo ta trg imenoval Trg Jožeta Pučni-
ka, boste vedeli, da ste se zbudili v drugačni 
Sloveniji,« je povedal Janez Janša.

V govoru je spomnil, da so bili s proslavo ob 
Dnevu državnosti križi in težave že pred 25 leti. 

“Za mojo Slovenijo”
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»Nekateri, ki danes sedijo v prvih vrstah na prosla-
vi, so nekoč dejali - kaj pa bomo proslavljali na tak 
žalosten dan,« je spomnil Janša in se obregnil ob 
kritike proslave in dejal, da bi - če bi se z gospo-
darstvom ukvarjali toliko, kolikor se ukvarjajo s 
proslavo - Slovenija cvetela. »Za to Slovenijo smo 
glasovali, jo gradili in branili, da bi lahko njen roj-
stni dan vsakdo praznoval, tako kot hoče,« je dejal 
Janša in dodal, da se veselje ljudi ob praznovanju 
rojstnega dne države ni spremenilo.

»Slovenija je zgrajena na tako trdni skali, da bo 
preživela tudi povodenj, ki ji jo nekateri prikazu-
jejo, vendar se bomo morali zavedati izzivov, ki 

nas čakajo,« je dejal Janez Janša in govor zaključil 
z besedami Jožeta Pučnika izpred 25 let, da bomo 
morali ostati pogumni in ponosni.

A glavni del proslave je bil odličen kul-
turni program, ki so ga oblikovali številni 
slovenski umetniki. Z vzneseno recitacijo 
Zdravljice sta ga začela dramska igralca 
Tone Kuntner in Roman Končar, recitirali 
pa so tudi maturanti srednješolskega slo-
venskega tečaja iz Argentine ob spremljavi 
citrarke Janje Brlec. Glasbeni del je obsegal 
vrsto slovenskih domoljubnih in narodnih 
pesmi, ki so jih ob spremljavi odličnega 

Orkestra Slovenske vojske, pod taktirko 
dirigentke Andreje Šolar in zbora Vokalne 
akademije Jurij Slatkonja iz Novega Mes-
ta, odpeli sedemletni Mark Sovinšek, Oto 
Pestner, Manca Cerar, Ana Dežman, Mar-
cos in Bernarda Fink ter Alja Krušič. Ve-
ličasten zaključek praznovanja pa so nam 
pripravili vsi nastopajoči, ko so se jim prid-
ružili še harmonikar Štefan Frece ter pevki 
Anka in Ani Frece, z izvedbo Avsenikove 
»Slovenija, od kod lepote tvoje.« Na prire-
ditvi so bili prisotni tudi praporščaki in 
uniformirana enota Združenja VSO. 
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Predsednik VSO Trzin in prapor-
ščaki VSO so se odzvali povabilu 
k sodelovanju na regijski prosla-

vi ob dnevu državnosti, ki je potekala 

v ponedeljek, 27. 6. 2016 v Trzinu. Pri-
reditev je potekala na mostu čez Pša-
to, kjer je bil leta 1991 ustavljen konvoj 
jugoslovanske vojske. Občina Trzin in 

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Domžale so s proslavo obe-
ležili 25 let samostojnosti RS in 25 let 
bitke v Trzinu.

Sodelovanje na proslavi 25 let bitke v Trzinu 
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V nedeljo, 26. junija, je v Vrhpolju pri 
Vipavi potekala prireditev Ponosni na 
Vrhpolje - Ponosni na Slovenijo, ob 

obeležitvi dogodkov »Dan prej«. Praznovanje 
se je začelo s sveto mašo ob 18. uri, nadaljevalo 

pa se je s kulturno prireditvijo in nagovori. 
Zbrane so nagovorili predsednik Združenja 
VSO Aleš Hojs, član predsedstva VSO Igor 
Bavčar, predsednik VSO Severna Primorska, 
Peter Lemut in Lojze Peterle. Bogat kulturni 

program so popestrili učenke in učenci Osnov-
ne šole Vrhpolje. Na prireditvi so sodelovali 
tudi praporščaki Združenja VSO.

Združenje VSO Severna Primorska

Ponosni na Vrhpolje –  
ponosni na Slovenijo
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PISMA BRALCEV

 PRIZADEVANJE ZA KRŠČANSKI POKOP POBITIH V SOCERBSKI JAMI ZA VRHOM 
Spominsko bogata november in december  v zgodovini slovenske osamosvojitve

V soboto, 6. avgusta smo se na pobudo mag.  Bogdana Vidmarja 
zbrali v Socerbu. Ob 12. uri je sveto mašo ,ob somaševanju p. Borisa 
Markeša in g. Klemna Zalarja, daroval gospod Bogdan Vidmar.  Ob 
spremljavi organistke Silvane Pretnar je v  liturgiji s koralnim petjem 
sodelovala moška vokalna skupina. 

V homiliji je g. Bogdan  spomnil na praznovanje 300-letnice Mari-
jinega prikazovanja na otoku Pellestrina. Marija je fantiču Natalinu 
Scarpi, v času turškega obleganja Benetk, naročila, naj  župniku na-
roči darovati maše za duše v vicah, da bi zmagali. 

Za varnost ni dovolj povečanje varnostnih ukrepov, žične ograje 
,nujno je potrebna molitev. Molitev nas osvobaja sovraštva, nas na-
redi za sodelavce Boga pri graditvi kraljestva resnice, miru, svobode 
in bratstva .

Gospod Bogdan je postavil vprašanje, zakaj v Sloveniji ne pokop-
ljemo mrtvih, zakaj se prepiramo, kdo je kriv?«Nas je strah zavzeti se za pokop nasilno umorjenih v Socerbski jami za vrhom in drugih brez-
nih po Sloveniji?«

Brezbrižnost ni prava izbira, prav tako ne sovraštvo do izvajalcev pobojev. Opredelimo se proti sovraštvu, a brez nasilja in obsojanja. Kdor 
pravi: Pozabimo preteklost in » nehajte premetavati kosti«. Ne gre za kosti, temveč za duše nasilno umorjenih, ki nam ne bodo dale miru, 
dokler jih ne bomo pokopali. 

Kdo bo presekal začarani krog zla? Kdor govori:« pozabimo na preteklost, prenehajmo preštevati kosti«, ta sporoča: » Pozabimo sedanjost, 
opustimo idejo o smislu življenja. Naj se morija in brezpravje dogaja še naprej!«

Romarski shod do Socerbske jame je bil poln molitve sočutja in prošnje k Bogu, da bi zmogli  osnovno civilizacijsko dolžnost- pokopati 
mrtve. Molili smo za vse duše,  tudi za naročnike in izvajalce.

Brezno pa je polno smeti,( vanj so zmetali tone salam in konzerv). Kljub odločbi Inšpektorata RS za okolje in prostor, da se jamo sanira, še 
danes ni očiščena?

Obstaja bojazen, da bo jama očiščena skrivaj brez vednosti svojcev, posmrtni ostanki pa uničeni. 
V kulturnem programu je sodeloval hrvaški književnik Mile Pešorda. Profesor Ines Cergol Pešorda je v svojem predavanju dejala:«ali je 

dopustno s človeškimi trupli ravnati kot z mrhovino?«Pokop mrtvih je tisto, kar človeka loči od živali. Že stari Grki so se spraševali, kako je s 
pokopom, ali si vsi ljudje zaslužijo grob, tudi sovražniki.  5. st. pr. Kristusom je bilo ključno. Antigona prekrši človeške zakone, posluša božje  
in pokoplje svojega brata Polinejka. 

Svoje predavanje  prof.  Ines Cergol Pešorda konča z besedami:« Tudi, če ne bi bili kristjani, bi nas moral osnovni humanizem, temeljna člo-
veškost, spomniti, da je na tem kraškem robu še marsikaj postoriti, da bi obnovili prostor harmonije, tako v ljudeh kot v naravi.  

Prispevek napisala Majda Žužek
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