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UVODNIK

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve smo ponosni, da je Slovenija po 25. letih dobila
Muzej slovenske osamosvojitve v centru prestolnice naše države. Muzejska zbirka obsega muzealije in
predstavitvene panoje z dokumenti iz obdobja od miselnega preboja v 80. letih 20. stoletja, ko se je
takratna elita zbirala okrog Nove revije in je februarja 1987 v 57. številki Nove revije objavila
Prispevke za slovenski nacionalni program, do afere JBTZ oziroma procesa proti četverici, do priprav
na prve večstrankarske volitve po II. svetovni vojni in priprave Demosa na volitve 1990. Obsega tudi
razorožitev Teritorialne obrambe Republike Slovenije maja 1990 in začetek formiranje Maneverske
strukture narodne zaščite oziroma Slovenske vojske, priprave na osamosvojitveno vojno, vojna za
Slovenijo 1991 ter se zaključi z mednarodnim priznanjem Republike Slovenije. V zbirko je vključena
tudi razstava »Vsi niso bili ZA«, ki nazorno predstavi nasprotovanja, javno blatenje in ozadje
nasprotovanju osamosvojitvi Slovenije.
Prvi korak je narejen, zbirka pa se bo v naslednjem letu smiselno dopolnjevala in s tem bogatila
vedenje o zlatem času slovenske osamosvojitve. Muzej in zbirka predstavljata pomemben doprinos k
poznavanju zgodovine tega obdobja, zlasti za mlade je pomembno, da jim z interaktivno vsebino
približamo obdobje, v katerem je verjetno večina njihovih staršev tudi aktivno sodelovala. Šolska
sekcija VSO je pred leti vzpostavila interaktivno spletno stran www.domoljubje.si, ki je namenjena
zlasti pedagoškim delavcem kot pomoč pri pripravi učnih vsebin, vezanih na proces demokratizacije in
osamosvojitve RS ter poznavanja slovenske zgodovine ter vzgojo za vrednoto domoljubja.
Uredniški odbor
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VSO Posavje počastil spomin na žrtve slovenske
osamosvojitvene vojne

V

času pred vsemi svetimi, ko se
spominjamo svojih najdražjih, ki jih
ni več med nami, so člani predsedstva
VSO Posavje s predsednico mag.
Martino Prevejšek, v soboto 29. oktobra 2016,
počastili spomin na žrtve slovenske
osamosvojitvene vojne.
V Rigoncah so ob spomeniku, postavljenemu v
spomin teritorialcu Jerneju Molanu, ki je kot
pripadnik brežiške intervencijske enote
Teritorialne obrambe, 27. junija 1991, v
spopadu s kolono oklepnikov JA izgubil

življenje v boju za samostojno Slovenijo,
položili cvetje in prižgali svečko. Spomnili so
se vseh pogumnih Slovencev, ki so v tistih
kritičnih časih obranili domovino, poprijeli za
orožje ter samostojnost in suverenost države
Slovenije ubranili z lastnim življenjem. Za
njihova pogumna dejanja jim bo slovenski
narod večno hvaležen. Naj jim sveti večna luč.
VSO Posavje
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26. obletnica odločitve o slovenski samostojnosti

V

petek, 11. novembra 2016, je v
Poljčah
potekal
Zbor
članov
Združenja VSO in slovesnost ob 26.
obletnici odločitve za slovensko
samostojnost. Poslanski klub Demos je v teh
dneh leta 1990 odločil, da gre Slovenija konec
leta na plebiscit, kjer bomo odločali o tem, ali
želimo živeti v samostojni državi.

Uvodoma je navzoče pozdravil občinski
svetnik
Občine
Radovljica
Avguštin
Mencinger, ki je bil tudi eden od akterjev v
procesu slovenske osamosvojitve. Dejal je, da
je Bogu hvaležen, da je smel sodelovati pri
rojevanju naše države. Žalosten je, ko gleda
mlade, ki odhajajo v tujino, kajti država brez
mladine nima prihodnosti. Mlade po šolah
učijo o teoriji spola, namesto, da bi jih učili o
ljubezni do domovine. V imenu Združenja
VSO je zbrane nagovoril tudi predsednik Aleš
Hojs. Eden izmed govorcev na slovesnosti je
bil tudi član Mladinske sekcije VSO Triglav
Matej Bečaj, ki je v svojem govoru spomnil, da
smo Slovenci z osamosvojitvijo uresničili
tisočletne sanje in da smo iz Jugoslavije odšli,
ker v socializmu ni bilo prihodnosti za nas.
Slavnostni govornik je bil takratni predsednik

Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak,
ki je dejal, da smo izpeljali osamosvojitev,
prešli na tržno ekonomijo, da pa smo
spregledali vrednostno prenovo. Govor je
sklenil z besedami: "Naj živijo vrednote
slovenske osamosvojitve in zgodil se bo
čudež."
V kulturnem programu sta nastopila Marcos
Fink ob spremljavi pianistke Vlaste Doležal
Rus. Marcos Fink je svetovno priznani
basbaritonist, ki je sodeloval s 55 orkestri iz 18
držav, stal je na 150 odrih v 20 državah in je
izdal 60 plošč, med katerimi je najbolj ponosen
na plošči Slovenija in Canciones Argentinas.
Na prireditvi so sodelovali tudi praporščaki
Združenja VSO, ki so pred slovesnostjo z
delegacijo predsedstva položili venec pri
pomniku odločitve koalicije Demos za izvedbo
plebiscita o samostojni Sloveniji v Poljčah.
Večer smo zaključili ob prijetnem klepetu in
pogostitvi.

Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve
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Spoštovani osamosvojitelji, gospe in gospodje,
začenjamo s praznovanji 26. letnic dogodkov,
ki so pripeljali do uresničitve tisočletnih sanj,
samostojne slovenske države. Samostojna
slovenska država ni nastala čez noč, prav tako
nam ni bila podarjena. Kljub temu, da tisti, ki
so bili proti samostojni Sloveniji poudarjajo,
da je bila Slovenija izbojevana v komaj 10
dnevni vojni mi vemo, da temu ni tako. Težnje
za slovensko samostojnost so se intenzivneje
začele
kazati
že
globoko
v
času
jugoslovanskega totalitarizma, takrat ko je bilo
potrebno po banane hoditi čez mejo, ker
takratnji, sicer danes tako lepo opevani
socialistični režim ni premogel ne banan,
omejena pa je bila celo poraba bencina! Glede
na povedano imam sam osebno velik privilegij,
da sem rojen po letu 1991 in mi ni bilo
potrebno trpeti jugoslovanskega totalitarizma
in zaničevanja Slovenije vse od leta 1941 dalje.
Kot že vemo noben socialistični sistem ni
demokratičen, človeški, niti ekonomsko
vzdržen. Velika želja po osamosvojitvi je bila
postati razvita, moderna, demokratična in
bogata država s temelji v tržnem gospodarstvu.
Na začetku je sicer kazalo, da gre Slovenija
popravi poti, potem pa so sčasoma šle stvari po
zlu. Največji problem je brez dvoma
nedokončana tranzicija na vseh področjih.
Slovenija ni pravilno in dodobra izšla iz
komunizma in se razvila v normalno
demokratično državo, kar se zelo pozna tudi v
gospodarstvu, saj imamo namesto normalnega
tržnega sistema t.i. Tovarišijski kapitalizem, ki
pa nekaterim očitno zelo dobro ustreza.
Na srečo danes v samostojni Sloveniji
obstajajo lepo ohranjeni zapisi nekaterih
zgodovinskih dejstev in spominov, tako da
imamo mlajše generacije lahko jasno sliko
glede tega kako je slovenska država sploh
nastala. Vse od procesa proti četverici, stavke
strojevodij, vojne, Demosa itd. lahko danes
tudi po zaslugi osamosvojiteljev poznamo na
podlagi literature in pričevanj. Meni osebno se
je najbolj vtisnila v spomin stavka strojevodij

in delovanje tega sindikata v letih pred in med
osamosvajanjem. Morda zato, ker sem sin
strojevodje in veterana vojne za Slovenijo
morda pa zato, ker je ta sindikat veliko
pripomogel na poti do samostojne države.
Aktivno je bil vključen v Odbor za varstvo
človekovih pravic ob procesu proti četverici,
bil je prvi demokratičen sindikat v prejšnjem
sistemu jugoslovanskih železnic, bil je prvi
znanilec drugačnega delovanja slovenskih
sindikatov, ki so bili v tistem času bolj kot ne
režimski, podprl je prvo demokratično
izvoljeno slovensko vlado in se leta 1991
aktivno vključil v obrambo slovenske države.
Otroci veteranov vojne za Slovenijo danes
nimamo nikakršnih privilegijev medtem, ko na
drugi strani tisti, ki Slovenijo tepihujejo
prejemamo smešno visoke in nezaslužene
privilegije tudi zaradi katerih danes nimamo
normalne javnofinančne slike. Toda kljub
temu, da ne prejemamo nezasluženega denarja
smo zelo priviligirani, saj živimo v samostojni
državi. Od te države ne zahtevamo privilegijev,
ki jih ne bi sami zaslužili, ampak zahtevamo
samo tisto, kar so si sicer tudi naši
osamosvojitelji zamislili, torej to, da lahko z
lastnim znanjem in delom uspemo in zaradi
napačnega družinskega porekla ali strankarske
izkaznice nismo prikrajšani za nič. S pomočjo
naših osamosvojiteljev moramo poskrbeti, da v
naši državi ne bo prostora za tiste, ki našo
državo tepihujejo in se napajajo iz
nezasluženih privilegijev, naokrog hodijo
oblečeni v majice diktatorja Tita, doma pa se z
svojim načinom življenja obračajo proti
Beogradu ali Moskvi! Naša država mora
postati moderna, demokratična evropska
država, ki bo zgled tujini in na katero bomo
ponosni prav vsi.
Kljub temu, da naša država ni velika, popolna
in najbrž ne bo nikoli svetovna velesila je naša
in narediti moramo vse, da bo naša tudi ostala
ne glede na ceno. Ta država je naša, ena sama
in edina, je naša domovina. Bog jo živi!
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Dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski

V

soboto, 17. decembra 2016, je v
Kočevski Reki potekala obeležitev
prvega postroja - dneva, ko je prvič
zadišalo po Slovenski
vojski.
Uvodoma sta prisotne nagovorila podžupan
Občine Kočevje, Roman Hrovat in predsednik
Združenja VSO, Aleš Hojs. Slavnostni
govornik je bil brigadni general Tone Krkovič,
ki se je zahvalili železničarskim sindikalistom,
ki so se z odločitvijo, da na dan t.i. mitinga
resnice ne bodo vozili vlakov iz Dobove v
Ljubljano, ker srbski miting v Ljubljani pač ni
v interesu osamosvajanja in demokratizacije
Slovenije, zapisali z zlatimi črkami v
osamosvojitveno zgodovino. Krkovič je
spomnil tudi na pomembno vlogo slovenskih
miličnikov. Poudaril je, da je MSNZ nastal kot
odgovor na veleizdajo - (samo)razorožitev TO
s strani JLA in slovenskih pomagačev.

Zatrdil je, da je slovenska vojska stara 26 let in
ne 48 let, kot so to sporočali na nedavni
prireditvi v Radovljici, za povrh pa k uradni
kokardi Slovenske vojske dorisali še del rdeče
zvezde, kar je anarhija in za kar bi morali
pristojni po uradni dolžnosti ukrepati.
V kulturnem programu sta z domoljubno
glasbo nastopila Trobilni kvintet Orkestra
Slovenske vojske in dramski igralec Roman
Končar. Ob zaključku slovesnosti sta generalni
sekretar in predsednik Združenja VSO položila
venec k spominskemu obeležju. Na mestu, kjer
je 17. decembra 1990 potekal prvi postroj, so v
repliki postroja stali praporščaki in pripadniki
uniformirane enote Združenja VSO.
Govor brigadnega generala Toneta Krkoviča
objavljamo v celoti.
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P

isalo se je za Slovenijo in slovenstvo
nedvomno usodno prelomno leto 1990.
Slovenija je bila še polnopravna članica
skupnosti Socialistične federativne
republike Jugoslavije z vsemi atributi takratne
skupne države. Vojaški obrambni nosilni
steber sta tvorili komplementarni JNA in TO.
Varnostni
steber
pa
zopet
povsem
komplementarni elementi, UDBA, KOS in
uniformirana Milica. V obrambno-varnostni
sistem t. i. “splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite“, je bilo v končni fazi
vključeno vse “živo in neživo“… Na čelu
vsega je bil edini “bog in batina” Komunistična partija. Na čelu vseh naštetih in
nenaštetih institucij so bili (razen v JNA) - v
glavnem Slovenci. Na videz tako zelo popolno,
dobronamerno in idilično, da bi se človeku od
ganjenosti na tako harmonično “družinsko
sliko“ utegnila utrniti solza ganjenosti… A to
je bila iluzija. Realnost pa je bila takšna, kot jo
je pred kratkim Valentin Areh prikazal v
“Dosje JNA“, za kar se mu zahvaljujem.

razlika v motivih in dejanju, če jih primerjamo
s sindikatom strojevodij. Nikjer nisem uspel
najti oz. prebrati dokumenta za to “akcijo“, kot
jo imenujejo, ki bi utegnil “akcijo sever“
motivno povezati z zavarovanjem procesa
osamosvojitve Slovenije. Tega tudi od
takratnega republiškega sekretarja za notranje
zadeve v Socialistični republiki Sloveniji,
Tomaža Ertla, ni bilo možno pričakovati, kajti
Milica je bila udarna pest republiške Partije in
je tudi v tem primeru ščitila predvsem njene
pozicije in interese. To, kar opredeljuje “akcija
sever“, pa je posredno seveda pozitivno
vplivalo na proces demokratizacije in
osamosvojitve Slovenije. Ali, če nekoliko
poljudno ponazorim in poenostavim z
metaforo: »V “partijskem bordelu“ Jugoslavije
sta se zlasali slovenska in srbska prostitutka.
Slovenska Milica je (v nenormalnostinormalno) po ukazu “šefa slovenskega
bordela“ ščitila “slovensko prostitutko“. Tudi
Milici hvala za vse pozitivne učinke, ki so
posredno pripomogli k procesu osamosvajanja.

Zaradi te krute in našemu narodu sovražne ter
celo obstoju preteče nevarnosti so se stvari že
od samega začetka tega usodnega leta ali še
kakšen dan pred tem pričele nevarno zapletati.
Spor komunistov v Beogradu je povzročil
odkrito grožnjo s prihodom tisočih fanatičnih
srbskih nacional-komunistov v Ljubljano.
Hvaležni
smo
za
upor
pogumnih
železničarskih sindikalistov, ki so se s
sprejetjem nedvoumnega sklepa, da ne bodo na
dan t. i. mitinga resnice vozili vlakov iz
Dobove v Ljubljano, zapisali z zlatimi črkami
v osamosvojitveno zgodovino. Leta 1989 so v
svoj dokument zapisali, da je vzrok bojkota v
tem, da srbski miting v Ljubljani ni v interesu
osamosvajanja in demokratizacije Slovenije.
Kapo dol! Le še spomenik na glavni železniški
postaji morate postaviti temu pokončnemu
dejanju, pa bo delo dokončno opravljeno.

Osmega aprila istega leta so bile po pol stoletja
partijskega režima prve demokratične volitve.
Za zvezno in reformirano slovensko Partijo je
bila tu še zadnja točka upanja za obstoj in
ohranitev Jugoslavije. Če bi slednji zmagali, se
v Sloveniji ne bi nič bistvenega spremenilo.
Bilo pa bi za Slovenijo in slovenstvo po mojem
trdnem prepričanju pogubno.

Tudi takratnih miličnikov in njihove vloge ob
tem ne smemo pozabiti. Pri tem pa je bistvena

Ohranili bi Jugoslavijo in svoj primat v njej
pod nekakšnimi novimi pogoji. V “YU
partijskem bordelu“ bi se že nekako zmenili,
da lasanje ne bi prestopilo okvirjev dopustnega
… Mednarodna demokratična skupnost na čelu
z Ameriko jim je bila takrat zelo naklonjena.
Na srečo je zmagala koalicija DEMOS s
programom samostojne in demokratične
Slovenije. To pa je bila točka dokončnega
preloma, kjer je “vrag šalo vzel…” Zato je
sledilo dvoje: pospešeno uničevanje arhivov in
(samo) razorožitev TO. Sledila pa so tudi
vsemogoča početja za blokiranje in
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onemogočanje implementacije političnega
programa
DEMOS-a.
Tako je prva
demokratična slovenska vlada 16. maja
dejansko, čeprav se ni zavedala, prisegla v
vojni. Dan pred prisego vlade, 15. maja, je bil
v poveljstvo slovenske TO SRS iz Zagreba (v
popolni tajnosti in pod najstrožjimi ukrepi
varovanja) prinesen ukaz za razorožitev. Že isti
dan se je pokazalo, koliko so Slovenci na
najvišjih partijskih funkcijah v resnici tudi
demokrati, koliko so naklonjeni svoji domovini
Sloveniji in v kolikšni meri je TO SRS v
resnici slovenski …
Najkrajše rečeno – nič od nič – to je resnica.
Kajti na celi hierarhični črti se je dejansko
zgodila veleizdaja!
Razorožitev Teritorialne obrambe Socialistične
Republike Slovenije (TO SRS) je bila v bistvu
samorazorožitev in dejansko prvo dejanje
vojaške agresije JNA in njenih slovenskih
pomagačev v Sloveniji, ki se je odločila za
samostojno pot izven propadle Jugoslavije. S
tem korakom so pripravili teren za povsem
odkrito oboroženo agresijo na Slovenijo, ki se
je na srečo, glede na razvoj dogodkov na
mednarodni in lokalni ravni, pričela šele junija
1991.
Ko smo ugotovili, da se je zgodila veleizdaja
in taktično presenečenje, smo nemudoma, še
takoj po nastopu vlade, pričeli izvajati priprave
na oboroženi odpor. Spočeli in rodili smo
MSNZ, tajni obrambno-varnostni projekt,
lojalen nastajajoči samostojni in demokratični
Sloveniji, ki nima primere v zgodovini. S tem
korakom sta se dejansko tudi vzpostavili dve
nasprotujoči si strani v bližajoči se vojni: JNA
kot napadalec, in naša stran, kot branilec. S
tem je bil, ne glede na zunanji videz,
vzpostavljen temeljni pogoj za vojaški spopad,
in vojna se je začela med JNA kot agresorjem
in slovensko obrambno silo, ki si je sočasno z
nastajanjem tudi nadevala svoje ime, danes je
znana po kratici MSNZ.
Sočasno z nastajanjem resnično slovenske
obrambne varnostne komponente se je odvijal

intenziven notranji in zunanji politični proces,
ki je med drugim 4. oktobra formalno uveljavil
“amandma k ustavnemu zakonu“, s katerim je
republika Slovenija v celoti prevzela ingerenco
nad lastnimi oboroženimi silami.
S tem so razlogi za formalno ime in tajno
delovanje MSNZ prenehali. Vsebini, ustvarjeni
v preteklih mesecih tega usodnega leta 1990,
pod tem imenom, je bilo zaradi taktičnih
razlogov zopet nadeto formalno ime iz Zakona
o SLO in družbeni samozaščiti, to je
Teritorialna obramba Republike Slovenije. Tu
domuje tudi prvi korak zmede, ki je
potencirana vse do danes, kajti SV, kljub
mojim vsakoletnim javnim intervencijam, še
danes ne ve, koliko je stara. Generali, ki so
naredili briljantne kariere v tej SV in jo s
svojimi dejanji pomagali spraviti na kolena, pa
so pred dnevi končno spregledali in nam iz
Radovljice skupaj s svojim partijskim šefom
sporočajo, da je SV stara 48 let. Povrh vsega
pa k uradni kokardi SV dorišejo še en del rdeče
zvezde. Te pravice nimajo, to ni demokracija,
to je anarhija. Pristojni bi morali po uradni
dolžnosti ukrepati.
K tej izvirni napaki določitve napačnega in
zavajajočega imena je treba nujno prišteti še
nič manjšo napako, to je reorganizacijo TO RS
leta 1990/1991 v času latentne vojne. Tega se
skladno s splošno vojaško doktrino preprosto
pač ne počne. S to amatersko strateško napako
so nasedli Partiji, ki je predvsem temeljito
premešala kadrovske karte in s tem pričela
korak za korakom prevzemati vajeti v svoje
roke.
Zaradi tega sem bil tudi sam premeščen, ko je
položaj načelnika MSNZ ugasnil. Deležen sem
bil kadrovskega premika na položaj
komandanta režimske 27. zaščitne partizanske
brigade TO Edvard Kardelj Krištof in s tem
tudi
poveljujoči
mirnodobni
desetniji,
imenovani 30. razvojna skupina (30. RSK).
Napredovanje ali degradacija? Bog si ga vedi,
še zlasti v vojski, je to vedno relativno.
Občutki pa mi vseh 26 let govorijo, da je šlo za
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degradacijo. Škoda. Ne toliko zame, kot je za
SV.
Takoj ob prevzemu dolžnosti mi je bilo jasno,
da ujma (samo)razorožitve ni zaobšla niti te
enote. Nasprotno! Ugotovil sem, da so vodilni
iz mirnodobne desetnije, imenovane 30. RSK,
že maja leta 1990 povsem prostovoljno, na
namig generala Ožbolta, nemudoma odpeljali v
lesenem Mačkovem zaboju in s katrco R4,
kompletno
mobilizacijsko
in
vojno
dokumentacijo
v
garnizon
Ribnica.
Razoroževati pa jih tako ni bilo treba, saj je
imela že prej vso najmodernejšo oborožitev za
2000 ljudi pod ključem JNA. Na tem področju
je ostalo orožja le za 1 bataljon.
Kakšni občutki so me prevevali prvi dan
napredovanja, si lahko samo predstavljate …
Glavni kapital, na katerega sem se delno lahko
naslonil, je bil človeški potencial, ki pa ga je
bilo na predvideno novo poslanstvo nujno
treba temeljito diferencirati. To je bilo poleg
prioritete vzpostavitve nove organizacijske
sheme, prilagojene realni situaciji stanja
brigade brez orožja, glavna prioriteta.
Tako me je naloga tu v Kočevski Reki, v
podporo plebiscitu, zalotila v fazi intenzivnih
selekcijskih
usposabljanj,
v
ad-hoc
prilagojenem skritem učnem centru na
Medvednjaku. Zaradi tega nisem uspel
postaviti kompletiranega bataljona, kot mi je
bilo ukazano, temveč sem se znašel tako, da
sem glede na nalogo in razpoložljive vire
modularno sestavil bataljonsko skupino
približno 300 pripadnikov nastajajoče nove
brigade MORiS, ki so večinoma že šli skozi
filter priprav na Medvednjaku.

Tako smo na današnji dan, pred 26. leti, tu na
tem svetem mestu, prvič v zgodovini
predstavljali resnično celotnemu slovenskemu
narodu in njegovi demokratično izvoljeni
oblasti lojalno Slovensko vojsko. “Vonj“, ki ga
je zaznal prvi predsednik slovenske vlade in ga
je v trenutku spozabe tudi javno ubesedil, ni bil
fraza in tudi ne naključje, ampak preprosto
pristen čustveni refleks. Kajti, tu je bila takrat
postrojena, čeprav iz povsem taktičnih
razlogov z zvezdami na kapah, toda z rdečimi
trakovi v žepu, po namenu in srcu
SLOVENSKA VOJSKA, zavezana izključno
in samo domovinskemu in državotvornemu
namenu.
Ne pozabimo, da se je s tem dejanjem 17.
decembra 1990 v opogumljanje Slovencev ter
svarilo znanemu nasprotniku v prihajajoči
vojni, ob prisotnosti redkih politikov takratne
oblasti, preko TV ekranov, brez krinke na
obrazih, javno pokazala vojska Republike
Slovenije, ko je le-ta šele nastajala. Čast in
dolžnost vojaka je služiti domovini. Služiti
ideologiji ali partiji pa je razvrednotenje
vojakovega dostojanstva. Kot je nekoč rekel
predsednik prve slovenske demokratične vlade
Lojze Peterle, je na tem območju, ki je s
Kočevskim Rogom delilo nesrečni sloves
slovenske politične in moralne teme, posvetil
žarek upanja in Slovencem odprl novo
perspektivo… Tudi zato je 17. december 1990
velik in prazničen dan. Praznujmo, ker se je
tukaj zgodilo nekaj, kar je bilo pomembno za
vso Slovenijo in kar zahteva dostojno mesto v
našem zgodovinskem spominu.
BgGen Tone Krkovič - Kočevska Reka, 17.
12. 2016
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Otvoritev muzejske zbirke Združenja VSO

Z

druženje
za
vrednote
slovenske
osamosvojitve je v sredo, 21. decembra,
v pritličju prostorov na Cankarjevi cesti
11 v Ljubljani, odprlo muzej slovenske
osamosvojitve. Odprtja muzeja so se poleg
vodstva in članov Združenja VSO, udeležili
tudi načelnik generalštaba SV generalmajor dr.
Andrej Osterman z delegacijo, evropska
poslanka Patricija Šulin, poslanci v Državnemu
zboru RS ter poslanci prvega sklica parlamenta
1990.
V uvodnem pozdravu in nagovoru se je
predsednik Združenja VSO Aleš Hojs zahvalil
vsem članom in donatorjem, ki so s svojimi
prispevki podprli projekt, ki je bil sen vseh
domoljubov že 25 let. Muzejska zbirka obsega
čas in dogodke iz časa demokratizacije: JBTZ,
57. številka Nove revije s prispevki za

slovenski nacionalni program, Majniška
deklaracija, priprava Demosa na prve
večstrankarske volitve po II. svetovni vojni ter
proces slovenske osamosvojitve - razorožitev
TO RS, vojna za Slovenijo in mednarodno
priznanje. Tehnično in vsebinsko se bo
razstava v prihodnje še bogatila.
Kulturni program je s petjem slovenske in
evropske himne obogatil Robert Fojkar,
obiskovalci pa so si po uradnem delu ogledali
razstavne eksponate. Ogled muzeja je mogoč
po predhodnem dogovoru na elektronski
naslov tajnistvo@vso.si
Foto: Robert Fojkar
Združenje
za
osamosvojitve
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Z

druženje za vrednote slovenske
osamosvojitve si že tretjo leto
zaporedoma
prizadeva,
da
bi
najpomembnejše
obdobje
naše
zgodovine, našo osamosvojitev, predstavilo
tudi s tematskim muzejem, ki bi bil posvečen
le temu zgodovinskemu obdobju. Tako smo že
v letu 2014 na MORS naslovili prošnjo za
možnost pridobitve ustreznih prostorov, a smo
prejeli odgovor, da primernega prostora v
središču Ljubljane nimajo. Septembra 2015
sem se kot predsednik Združenja VSO sestal z
ljubljanskim županom g. Jankovićem, ki je
pozdravil idejo o postavitvi takšnega muzeja, a
je tudi on odgovoril, da mestna občina ne
razpolaga s primernim prostorom v centru
Ljubljane. Sledila je prošnja Ministrstvu za
kulturo, kjer so prav tako odgovorili, da
primernih prostorov nimajo (kljub dejstvu, da
je polovica Kazine prazna!). Nazadnje smo se
obrnili še na predsednika vlade dr. Mira
Cerarja, s predlogom, da se del prostorov na
Beethovnovi ulici (nad prostori nekdanjih
zaporov Udbe), ki so že vrsto let prazni in
nevzdrževani, nameni muzeju slovenske
osamosvojitve. Od vseh naprošenih za prostore
(edino predsednik vlade dr. Miro Cerar niti
odgovoril ni), smo dobili negativne odgovore,
zato smo intenzivirali napore za pridobitev
lastniških prostorov namenjenih muzeju
osamosvojitve.
Predsedstvo Združenja VSO je na svoji seji,
dne 7. 9. 2016, sprejelo sklep, s katerim je
predsedniku dalo mandat za pripravo vzdržne
finančne konstrukcije in izvedbo nakupa
prostorov, primernih za muzej. Tako se je v
mesecu septembru 2016 ponudila priložnost
nakupa ustreznih prostorov v samem centru
Ljubljane, na Cankarjevi 11 (v neposredni
bližini parlamenta, opere, galerij). Gre za
prostore, kjer je nekoč domoval Ameriški
kulturni center (prostor, ki je v zadnjem

obdobju znan pod udbovskim nazivom
»Sončnica«), kasneje je bila v njih najemnik
stranka Nova Slovenija, v juliju 2016 pa jih je
Mestna občina Ljubljana na javni dražbi
prodala.
V Združenju VSO smo naložbo v prostore
financirali deloma z lastnimi sredstvi
(članarina, sponzorska sredstva in donacije),
deloma pa z dolgoročnim (10 letnim)
kreditom, katerega odplačilo glavnice in
obresti ne presega sredstev, ki jih zberemo s
članarino in donacijami. Uradna otvoritev
muzeja je bila izvedena v sredo, 21. decembra
2017. Odprtja muzeja so se poleg vodstva in
članov Združenja VSO, udeležili tudi načelnik
generalštaba SV generalmajor dr. Andrej
Osterman z delegacijo, evropska poslanka
Patricija Šulin, poslanci v Državnemu zboru
RS ter poslanci prvega sklica parlamenta 1990.
Dokončno ureditev, ki zahteva precejšnja
dodatna finančna vlaganja (tehnična in ostala
oprema), pa načrtujemo urediti v prihodnjih
letih, kolikor nam bodo dopuščala finančna
sredstva.
Vsem
našim
članom,
simpatizerjem,
sponzorjem, donatorjem in vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k prvemu koraku, do
končne
ureditve
Muzeja
slovenske
osamosvojitve, se iskreno zahvaljujem.
Verjamem, da boste tudi v prihodnje, po svojih
močeh pomagali, da bo muzej tehnično in
vsebinsko verodostojen pomnik časom, ko smo
si Slovenci izborili svojo državo.
Ogled muzeja je mogoč po predhodnem
dogovoru
na
elektronski
naslov
tajnistvo@vso.si.

Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO
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ŠOLSKA SEKCIJA
2. tabor mladih - slovenska osamosvojitev in država

D

ne 18. In 19. novembra je v prostorih
Zavoda Antona Martina Slomška
(ZAMS) potekal drugi tabor mladih,
kjer so mladi podrobneje spoznali
zgodovinski čas in okoliščine nastanka države
Slovenije.
Vse dijake je pozdravil direktor ZAMS, dr.
Ivan Štuhec, nato pa je dijakom namenil
zanimivo predavanje Aleš Hojs, predsednik
društva Vrednote osamosvojitve SlovenijeVSO.
Po predavanju iz zgodovine so si ogledali
filmska gradiva o nekdanji državi Jugoslaviji,
njenem propadu, boju za državo Slovenijo in
prizadevanjih za njeno mednarodno priznanje.
Dijaki prvega letnika so predstavili
pričevanja, ki so jih pridobili od svojih
bližnjih, srečali pa so se tudi s pričevalko,
gospo Mojco Škrinjar, ki jim je predstavila čas

osemdesetih let prejšnjega stoletja, nastanek
političnih strank, proces
proti štirim
posameznikom, ki so se upali upreti hegemonu
JLA in plačali to z zaporom. Dramatični
dogodki so se končali z njihovo izpustitvijo po
množičnih protestih, ki jih Slovenija prej
nikoli ni doživela. Mojca Škrinjar jim je
predstavila tudi potek vojne, kot so jo doživeli
Ljubljančani.
Dijaki so predstavili svoje poglede
na
vrednote svobode in demokracije ter objavili
nekaj zanimivih tvitov na to temo.
V soboto, 19. novembra, so dijaki pod
vodstvom veterana vojne za Slovenijo in
poslanca v Državnem zboru republike
Slovenije, Franca Breznika, obiskali muzej v
Pekrah, pred tem pa so poslušali njegovo
predavanje Etično ravnanje Slovenske vojske
med osamosvojitveno vojno.
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Vojna za osamosvojitev

O

dogodkih sem povprašal svojega
očeta. Jurij Fortin mi je svojo zgodbo
o potovanju
med
vojno
za
osamosvojitev povedal takole:

»Odpravil sem se na veliko kresovanje z
mladinci iz Prekmurja, 26.6.1991. Naslednji
dan so le stežka prispeli domov preko Avstrije,
moja pot pa se je nadaljevala proti Ptuju na
servis zaradi traktorja. Po javnih medijih so
začeli poročati, kako je vojska JLA zapuščala
kasarne in se podala na več koncev Slovenije
proti meji z Avstrijo. Mehanik mi je na Ptuju
rekel, da bo končano ob 14. uri. Malo sem šel
v mesto, nakar sem slišal, da so že zapore v
Mariboru, in da tanki že uničujejo tovornjake
in avtobuse ko jih izrivajo z cest, odpirajo
blokade in se pomikajo proti Koroški, kjer sem
doma. Šel sem nazaj na servis in spodbujal
mehanika, naj čim prej zaključi, saj imam še
dolgo pot domov (okoli 150km), katera pa je
že otežena in zaprta zaradi vojske in streljanja.
Ko sem dobil, kar sem potreboval, sem se
podal po stranskih poteh do Slovenske

Bistrice, Vitanja, Slovenj Gradca in proti Črni
na Koroškem, katere sem dobro poznal. Ko
dirkam proti Slovenski Bistrici po polju,
nenadoma nad mano nekaj močno poči, močna
eksplozija je zatresla tla in mi poslala strah v
kosti. Po radiu so povedali da pravkar
bombardirajo Boč pri Mariboru. Ozrem se
proti nebu in opazim dva vojaška lovca MIG
16. Ravno nad mano sta prebila zvočni zid, od
tod tudi močna eksplozija. Pod takimi letali
sem se počutil precej neprijetno, stisnjeno in v
strahu, če bom sploh prišel domov. Takrat v
Črni nismo imeli telefonov, saj je maloprej
zaradi vojne pogorela telefonska centrala, da bi
lahko javil domov ,kje sem ali se dogovoril za
prenočišče. Moral sem domov, saj bi samo
tako vedeli , da sem v redu. Sovražna vojska je
že bila v Dravogradu, jaz pa sem se še vedno
prebijal po Slovenski Bistrici. Po dolgem
dnevu sem le stežka prišel do doma v
Koprivno, malo ven iz Črne. Za mano je bil res
pester, srhljiv in napet dan.«
Timotej, udeleženec drugega tabora mladih
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