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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine!

Prvo polletje je za nami, pred vami pa je druga številka spletnega časopisa, ki prinaša reportaže
z nekaterih dogodkov v prvem polletju.
Letošnje leto si Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve prizadeva svoje napore
usmeriti v urejanje prostorov Muzejske zbirke VSO na Cankarjevi cesti 11 v Ljubljani. V
tokratni številki tako tudi najdete reportažo urejanja prostorov muzeja. Več dogodkov se je zato
zvrstilo v prostorih Muzejske zbirke VSO v Ljubljani.
Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na potek procesa slovenske osamosvojitve, je bila
razorožitev Teritorialne obrambe RS, ki je imela za logično posledico oblikovanje nove vojaške
formacije, Slovenske vojske. Več o razorožitvi Teritorialne obrambe RS maja 1990 v rubriki
Zapisi osamosvojiteljev.
V času najpomembnejših državnih praznikov za našo samostojno državo je prav, da izobesimo
slovensko državno zastavo. Kultura nacionalnega ponosa oziroma domoljubja je pri nas na zelo
majavih tleh. »Dvignimo glave, izobesimo zastave!« nas spodbujajo v društvu MORiS
Kočevska Reka. Njihovo pobudo objavljamo v rubriki Prejeli smo.
Pa vendar je zastava eden od simbolov naše samostojne države, na katerega bi morali biti
ponosni, kot smo ob športnih dogodkih.

Prijetno branje!

Uredništvo Glas domovine
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DOGAJALO SE JE
Muzejsko zbirko VSO obiskala skupina Ženskega
odbora SDS Savinjsko-šaleške regije

V

sredo, 22. marca 2017, je Muzej
slovenske osamosvojitve v Ljubljani
obiskala skupina Ženskega odbora SDS
Savinjsko-Šaleške regije. Skozi vodstvo po
razstavah ''Zadeva 57'', ''Demos v pripravah na
prve večstrankarske volitve po II. svetovni
vojni'', ''Razorožitev Slovenije'' in ''Niso bili vsi
ZA'', so se obiskovalke seznanile s celotnim
procesom demokratizacije in osamosvojitve
Slovenije, pri katerem so mnoge tudi posredno
sodelovale.
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DOGAJALO SE JE
Predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila rdeči režim

V

četrtek, 23. marca 2017 je v Kisovcu potekala predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila
rdeči režim, ki sta jo napisala nekdanji predsednik VSO in član predsedstva VSO
Slavko Kmetič ter novinar Gašper Blažič.

Po stavki delavcev v Litostroju je bila stavka strojevodij leta 1988 eden ključnih momentov, ki
je zamajal komunistični režim. Slavko Kmetič je bil vodja stavkovnega odbora, vodja prvega
demokratičnega sindikata (Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre), kasneje poslanec
osamosvojitvene vlade.
Oba avtorja knjige sta pojasnila, zakaj je bila
stavka strojevodij iz leta 1988 pomembna za
slovensko pomlad ter tudi slovensko
osamosvojitev. Slednja se namreč ne bi
zgodila, če ne bi že prej prišlo do spoznanja
o tem, da je socialistični samoupravni sistem
gospodarsko neučinkovit, kar je bilo
navsezadnje povezano tudi z enopartijskim
sistemom, ki se je formalno poslovil leta
1990 s prvimi demokratičnimi volitvami. Da
je do stavke strojevodij decembra 1988
sploh prišlo, so namreč pripomogle zelo zaostrene gospodarske in socialne razmere v tedanji
SFRJ, ko je vrednost jugoslovanskega dinarja zaradi zelo visoke inflacije rapidno padala, s tem
pa so tudi plače realno padale, z njimi pa tudi življenjski standard. Vse to je bilo povezano tudi
z dejstvom, da je jugoslovansko gospodarstvo dejansko temeljilo na posojilih in donacijah
Zahoda, samo pa ni proizvajalo dodane vrednosti. Za primerjavo: v začetku sedemdesetih let je
bila plača strojevodij med 250 tisoč in 300 tisoč dinarji, medtem ko je bila plača delavca v
strojni tovarni sto tisoč tedanjih dinarjev.
Kasneje pa so se ta razmerja močno porušila, saj je v drugi polovici osemdesetih let zaradi
moratorija na posojila in neuspešnih pogajanj Mikulićeve jugoslovanske vlade z Mednarodnim
denarnim skladom inflacija podivjala. Zaradi dnevnega padanja vrednosti dinarja je realna
vrednost plač strojevodij v višini okoli 1000 nemških mark v nekaj mesecih padla zgolj na
desetino te vrednosti. Upor strojevodij kljub hudim pritiskom oblasti ter kasnejša ustanovitev
novega poklicnega sindikata, ki je skoraj leto dni po stavki z napovedjo nove stavke preprečil
organizacijo mitinga resnice v Ljubljani, je pripomogel k odločitvi Slovenk in Slovencev za
samostojno državo s parlamentarno demokracijo ter tržnim gospodarskim sistemom. V teh
procesih je dejavno sodeloval tudi Sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre, ki so ga
ustanovili člani stavkovnega odbora (danes je to Sindikat strojevodij Slovenije).
VSO Zasavje

5
Glas domovine – 12/IV – 1. 9. 2017

DOGAJALO SE JE
VSO Krško - Kostanjevica na Krki izvolil novo
vodstvo
soboto, 8. aprila 2017 je v dvorani v parku Krško
potekala letna in volilna konferenca območnega
odbora Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve Krško - Kostanjevica na Krki. Dogodka so
se udeležili tudi člani predsedstva VSO Posavje Miran
Hočevar in Matjaž Prevejšek ter član predsedstva VSO
Slavko Kmetič.

V

Po potrditvi letnega poročila so potekale volitve, na
katerih je bila za predsednico VSO Krško - Kostanjevica
soglasno z vsemi glasovi izvoljena Marija Dorbež, ki se
je zahvalila za izkazano podporo ob izvolitvi in s
spodbudnimi besedami o domoljubju nagovorila zbrane
člane.
V predsedstvu VSO Posavje ji ob izvolitvi iskreno
čestitamo in želimo veliko optimizma, pozitivne energije
in dobre volje pri uresničevanju domoljubnega
poslanstva našega združenja.
VSO Posavje
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DOGAJALO SE JE
V Krškem predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila
rdeči režim

V

soboto, 8. aprila 2017 je v dvorani v
parku v organizaciji VSO Posavje in
VSO Krško - Kostanjevica na Krki
potekala predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila
rdeči režim. Knjigo sta predstavila njuna avtorja
Slavko Kmetič in Gašper Blažič.
Slavko Kmetič je bil v času stavke strojevodij
leta 1988 strokovni vodja odbora in kasnejši
prvi predsednik nastalega Sindikata strojnega
osebja Slovenije in Istre, danes Sindikata
strojevodij Slovenije. Pojasnil je, da je knjiga
nastala kot odziv na knjigo nekdanjega
predsednika poslovodnega odbora Železniškega
gospodarstva Ljubljana Jožeta Slokarja, »v
kateri prikazuje, kot da so za našo stavko stali
sponzorji, kar pa ne drži«, je dejal Slavko Kmetič.
Avtorja sta opisala okoliščine, zaradi katerih je prišlo do
stavke strojevodij in predstavila dogajanje pred, med in
po stavki. Po besedah Slavka Kmetiča je bila stavka
strojevodij tista, ki je preprečila Miting resnice v
Ljubljani, saj so železničarji ustavili vožnjo vlakov iz
bivših republik v Ljubljano.
Po besedah Gašperja Blažiča je bila »tedanja stavka
strojevodij izjemno huda klofuta za rdeči režim, saj je
bila dokaz, da socializem v resnici ni zmožen skrbeti za
interese delavcev«.
Na prireditvi se je predsednica VSO Posavje mag.
Martina Prevejšek avtorjema zahvalila za zanimivo
predstavitev dogodkov, ki so pomembno prispevali k
razvoju dogodkov osamosvojitve Slovenije. Dogodka
so se udeležili tudi predstavniki VSO Brežice, VSO
Sevnica, VSO Radeče, VSO Laško in VSO Celje.

VSO Posavje
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DOGAJALO SE JE
Dan slovenske zastave na Vačah

V

nedeljo, 9. aprila 2017, je v Spodnji Slivni pri Vačah pri Litiji, v geometričnem
središču Slovenije (GEOSS), potekala tradicionalna slovesnost ob Dnevu zastave, v
soorganizaciji Društva Heraldica Slovenica.

Slovesnost vsako leto poteka na prvo nedeljo po 7. aprilu, kar je spomin na 7. april 1848, ko je
slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi ulici 8 v
Ljubljani. To dejanje je bilo odgovor na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je na stolpu
Ljubljanskega gradu izobesil nemško zastavo.
Kot vsako leto, so na prireditvi sodelovali praporščaki s pokrajinskimi prapori Združenja za
vrednote slovenske osamosvojitve, združenje pa je ob tej priložnosti od Društva Heraldica
Slovenica, prejelo priznanje za sodelovanje. Slovesnosti so se udeležili predsednik Združenja
VSO Aleš Hojs, podpredsednik VSO Franci Feltrin in generalni sekretar VSO dr. Božo
Predalič. Med navzočimi je bila tudi evropska poslanka Romana Tomc.

Ob zvokih himne Republike Slovenije in evropske himne v izvedbi Orkestra Slovenske vojske,
so v začetku dvignili slovensko zastavo, v bogatem kulturnem programu pa so nastopili dramski
igralec in pesnik Tone Kuntner, učenci Osnovne šole Trzin z recitacijami, Pevski zbor DU
Žerjavčki in folklorna skupina.
Osrednji govornik na prireditvi je bil etnolog dr. Damjan Ovsec, navzoče pa so pozdravili tudi
župan Občine Litija Franci Rokavec in predstavnik Občine Trzin ter predsednik Društva
Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek. Društvo je ob tej priložnosti prvič razvilo svojo
novo zastavo.
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DOGAJALO SE JE
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DOGAJALO SE JE
Slovensko pravosodje v samostojni državi
četrtek, 20. aprila 2017, je v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve potekala javna
tribuna ''Slovensko pravosodje v samostojni državi - od političnih procesov, do
procesov, kjer so agresorji (JLA) oproščeni''. Uvodoma je navzoče pozdravil
predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, ki je bil tudi moderator pogovornega večera. Na javni
tribuni so sodelovali dr. Vinko Gorenak, Aleš Primc in Ingo Falk Pasch Wallersberg.

V

Dr. Vinko Gorenak je izpostavil, da
je potrebno vsem sodnikom, ki so
kršili človekove pravice, pokazati
vrata. V vseh postopkih, ki tečejo
zoper poveljnike JLA, niti en
agresor JLA ni bil obsojen. Zgleda,
kot da smo 1991 imeli agresijo brez
agresorja.
Ingo Falk Pasch Wallersberg je
opozoril, da po mestu stojijo kipi
najhujših
zločincev
Kidriča,
Kardelja, z vojaško častjo pa je bil
obnovljen kip Ivana Mačka Matije.
Vsi ti kipi sodijo v muzej, ne pa pred
vlado, pred rezidenco predsednika države in pred pomorjene žrtve v Kočevskem Rogu. Spomnil
je tudi na komunistična koncentracijska taborišča, kajti tudi sam je bil z mamo in bratom
taboriščnik v enem od njih. Pravi, da ne ve, kaj so počeli z mamo, moralo pa je biti nekaj
groznega, kajti mama nikoli več ni bila takšna kot prej. Z bratom sta preživela po zaslugi
Poljakinje, ki jima je skozi ograjo metala koščke kruha.
Spomnil je tudi na primer oprostitve agresorjev iz časa osamosvojitve Slovenije, generalmajorja
Vlada Trifunoviča, poveljnika 32. korpusa v Varaždinu in polkovnika JLA Berislava Popova,
ki je med 27. 6. in 3. 7. 1991 uničeval in
izvajal hudodelstva v Gornji Radgoni. V
tankovskem napadu JLA pod vodstvom
Popova je bila Gorja Radgona precej
uničena. Pri Vidmu ob Ščavnici je bil
spopad z oklepno kolono, ki je prodirala
proti Gornji Radgoni, pri čemer je
Popov streljal na vse strani. Ko je
Popovu pošlo strelivo, je skupaj z
majorjem
Trufunovičem
zlorabil
mednarodno znamenje Rdečega križa za
dovoz streliva Popovi enoti. Opozoril je,
da se pri našem sodstvu pojavlja
nerazumljivo stališče, da je bila jugo
vojska v Sloveniji upravičena.
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DOGAJALO SE JE
Aleš Primc je predstavil rezultate dela Odbora 2014, ki se bori za pravico v pravosodju. Včasih
se rezultati, kot je boj za pravico v pravosodju, ne poznajo takoj. Vztrajati je potrebno. Med
pomembnimi dosežki Odbora
2014
je
bil
izpostavljen
kadrovski dosežek, da imajo v
sedanji sestavi vsi ustavni
sodniki starost pod 50 let.
Nadalje je Primc dejal, da
moramo gledati naprej z
optimizmom, da podpira delo g.
Pascha in, da se uredijo povojne
tematike. Odnos do mrtvih je
temelj civilizacije. Civilizacija se
je začela, ko je človek pokopal
človeka - žival ne pokoplje
mrtvega telesa druge živali. V
Sloveniji se je zgodilo, da je
oblast pristala na ravni živali. Vladajo nam živali. Preteklost nas bo vlekla k tlom, dokler je ne
uredimo. Mrtve je potrebno pokopati. Zločin se ne izplača, tega se je potrebno zavedati in to
zavedanje prenesti na prihodnje generacije.
Nadalje je Gorenak dejal, da je med uspehi Odbora 2014 tudi dejstvo, da je leta 2016 Državni
zbor soglasno glasoval proti kandidatki, odvetnici, ki je bila imenovana za višjo sodnico. To je
prvi primer, da poslanci niso potrdili sodnika. V sodstvu žal ni odgovornosti. V Nemčiji mora
sodnik v primeru krive sodbe škodo in stroške sam povrniti oškodovancu. Potrebno je narediti
register sodnikov in sodb ter vzpostaviti mehanizem, da imajo možnost napredovanja sodniki z
najmanj spornimi sodbami.
Primc je še dodal, da v
Sloveniji sodniki sami s
svojim
delom
povzročajo, da zaupanja
v sodstvo ni več. Z
zmago na volitvah
moramo
povrniti
zaupanje v pravosodje.
Če pravosodja ne bomo
uredili, bodo ljudje
začeli jemati pravico v
svoje roke, kar pa nam ni
v interesu.
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DOGAJALO SE JE
V zaključnem delu je bilo rečeno, da
smo prišli od stavka ''Sodbe sodišč se
ne komentira javno, ampak se
spoštuje'', do stavka ''Dolžnost naša je,
da kritiziramo, če se ne strinjamo''.
Vitomir Gros je v razpravi izpostavil,
da bo potrebna revizija procesov ter
plačilo odškodnin in javno opravičilo
prizadetim v postopkih. Spomnil je
tudi na primer Bučarja. Ko je Gros
seznanil naše rojake v Argentini s
podatkom, da je Bučar postal
predsednik Državnega zbora, so mu
zgroženo rekli: ''A ta zločinec Bučar je sedaj predsednik Državnega zbora, ki je v Pliberku 1945
beguncem na vagonih kradel ure?'' Gros ne more razumeti, kako so mu lahko sedaj napisali 5
cm debelo knjigo, brez, da bi bilo notri omenjeno to, že večkrat izpričano dejstvo?
V razpravi so bile analizirane tudi prve večstrankarske volitve po 2. svetovni vojni, ki so
potekale aprila 1990. Izpostavljeno je bilo, da so bile pomembne za uresničitev sanj po
samostojni državi.
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DOGAJALO SE JE
Pogovorno omizje ''Majniška deklaracija 1989''

V

torek, 9. maja 2017, je v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve v Ljubljani
potekalo pogovorno omizje ob obletnici Majniške deklaracije 1989. Majniška
deklaracija 1989, ali kot jo pogosto poimenujejo druga MD, je bila politična izjava
opozicijskih strank in je bila prebrana na zborovanju ob drugi aretaciji Janeza Janše na
Kongresnem trgu 8. maja 1989, prebral pa jo je pesnik Tone Pavček.

Uvodoma je navzoče pozdravil Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO. V pogovoru, ki ga je
moderiral Franci Feltrin, podpredsednik Združenja VSO in podpredsednik Kluba Demos, sta
sodelovala dr. Dimitrij Rupel in dr. Stane Granda.
Gosta sta orisala razmere, v katerih je
nastala Majniška deklaracija 1989 in
spomnila na izjemen pomen, ki ga ima
deklaracija na proces osamosvojitve
Slovenije. Spomnila sta se tudi prve
Majniške deklaracije iz leta 1917 (letos
mineva sto let od nastanka prve MD). Prva
Majniška deklaracija je pomenila »Austroexit«, kjer se je Avstro-Ogrska oblast
izkazala za bolj pravno in demokratično
državo kot Jugoslavija, saj je bila
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DOGAJALO SE JE
Majniška deklaracija 1917 napisana v
vojnem času s protidržavno vsebino, pa
takratna oblast piscev ni zapirala ali
preganjala, kot je to počela komunistična
oblast. Druga Majniška deklaracija 1989 je
bila naravnana »Jugo-exit« in je pomenila
nek presežek, saj je zahtevala samostojno
državo za Slovence, kar je bilo nekaj novega.
Majniška deklaracija 1989 je bila napisana v
Ruplovem delovnem kabinetu, pri njenem
snovanju pa so sodelovali Rupel, Janša,
Požarnik, Bučar in Taufer. Rupel jo imenuje
pisateljsko-demosovska
deklaracija
in
izpostavlja, kot posebno dodano vrednost in izjemnost, da je Majniška deklaracija 1989 nastala
preden je padel Berlinski zid. Granda je ob tem spomnil še na pogum, ki so ga imeli pisci
deklaracije in da je dober tekst vedno kratek.
V zaključnem delu je sledila razprava publike in gostov.
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DOGAJALO SE JE
25-letnica mednarodnega priznanja Slovenije

V

ponedeljek, 22. maja 2017, je v Muzeju slovenske osamosvojitve v Ljubljani potekal
pogovorni večer ob 25-letnici mednarodnega priznanja Slovenije in sprejema v OZN,
ki je bilo ravno na dan 22. 5. 1992.
Na pogovoru, ki ga je
povezoval veleposlanik mag.
Igor Senčar, sta sodelovala
takratni zunanji minister dr.
Dimitrij Rupel in nadškof dr.
Anton Stres. Ob tem je Stres
spomnil na besede papeža
Janeza Pavla II: ''Kultura je
podlaga
za
politično
suverenost''. Takratni papež je,
namreč, 12. januarja 1992 prišel
v pisarno svetega sedeža in
dejal: ''Jutri bomo priznali
Slovenijo
in
Hrvaško,
pripravite vse papirje''.

Res je 13. januarja sledilo
priznanje Vatikana in takratne
evropske skupnosti. Rupel je
na pogovornem omizju med
drugim predstavil tudi svojo
novo knjigo ''Železo in
žamet'', ki je nastala ob 25letnici vključitve Slovenije v
mednarodno javnost.
Pogovora sta se udeležila tudi
predsednik Združenja VSO
Aleš Hojs in generalni sekretar
Združenja VSO dr. Božo
Predalič.
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DOGAJALO SE JE
Zbor Združenja VSO Severna
pogovorni večer z Janezom Janšo

Primorska

in

V

torek, 23. maja 2017, je v Kulturnem
domu v Šempasu potekal zbor pokrajine
VSO Severna Primorska, na katerem je
bilo izvoljeno novo vodstvo pokrajine. Novi
predsednik Združenja VSO Severna Primorska
je postal Oton Filipič.
Po volilnem zboru pokrajine je sledil pogovorni
večer z Janezom Janšo, ministrom za obrambo v
času osamosvajanja Slovenije. Uvodoma sta
navzoče pozdravila novi predsednik pokrajine
Oton Filipič in evropska poslanka Patricija Šulin.
V kulturnem programu so nastopili solistka
Alma Čeligoj ter Moški pevski zbor Lipa Ravnica pod vodstvom dirigenta Andreja Filipiča. Na
predstavitvi "Bele knjige slovenske osamosvojitve" je Janša opisal nekaj ključnih dogodkov pri
osamosvajanju države ter komentiral trenutne politične razmere v Sloveniji.
VSO Severna Primorska

Spomin na prvo žrtev osamosvojitvenega procesa

D

ne 24. maja 1991 je pod
kolesjem oklepnega vozila JLA
umrla
prva
žrtev
osamosvojitvenega procesa in agresije
JLA na Slovenijo, Josef Šimčik. Dan
prej je Jugoslovanska ljudska armada
grozila z zavzetjem Učnega centra v
Pekrah.
Pekrski dogodki so tako dali prvo žrtev
vojne za Slovenijo. Združenje VSO je v
spomin
na
Šimčika
priredila
komemoracijo pri spominski plošči v
Mariboru
ter
položila
venec.
Komemoracije se je udeležil tudi
praporščak Združenja VSO Vzhodna
Štajerska.
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DOGAJALO SE JE
Pogovorno omizje o procesu proti četverici JBTZ

V

sredo, 31. maja 2017, je v
Muzeju
slovenske
osamosvojitve
potekalo
pogovorno omizje z akterjema v
procesu JBTZ: Janezom Janšo in
Davidom Tasićem. Oba sta bila v letu
1988 novinarja tednika Mladina.
Janša in Tasić sta uvodoma analizirala
dogajanje v letu 1988 in potegnila
vzporednice z današnjim dogajanjem.
Tasić je ob tem izpostavil, da so Janša,
Borštner, Zavrl in on sam, takrat
osvajali prostor demokracije in da je
bil boj težak.
Janša pa je dejal, da ni dosti razlike od takrat, še več je birokracije. Janša je spomnil tudi na
zborovanja Odbora za varstvo človekovih pravic, kjer se je pela celotna Zdravljica, potem pa
so nam pustili le 7. kitico, kljub temu, da je celotna pesem po vsebini izjemna. Tasić je dejal,
da je bilo vojaško povelje - zloglasni dokument, zaupno povelje št. 5044-3 - prvi materialni
dokaz, da se nekaj pripravlja. Dokument je prišel do Tasića, ker je bil notranjepolitični urednik.
Že po tedanji ustavi je bilo
vmešavanje vojske v civilno sfero
nelegalno. Janša je nato spomnil na
veliko sprenevedanje takratnega
političnega vrha, češ, da o aretacijah
ni nič vedelo. Kasneje se je pokazalo,
da ni bilo tako in da obstaja beležka iz
Brionov, iz katere je razvidno, da sta
se Kadijević in Kučan dogovarjala,
koliko let zapora naj dobi vsak od
vpletenih. Žalostno pa je dejstvo, da je
veliko mladih danes nostalgičnih do
časov, ki jih sploh ne pozna.
V nadaljevanju sta Tasić in Janša spregovorila tudi o tem, koliko informacij je prišlo mimo
zaporniških oken v času zborovanj in oblikovanja kritične mase, ki je sprožila demokratične
premike. Komentirala sta tudi spremembo, sprva oporečniškega tednika Mladina, ki je že kmalu
zatem postal nenaklonjen osamosvojitvenim težnjam slovenskega naroda - naj spomnimo samo
na objavo članka "Samostojna Slovenija, ne, hvala!" iz leta 1991.
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Na koncu je pesnik Tone Kuntner ponovil besedilo
Ivana Cankarja, ki ga je izrekel Ivan Borštnar: "Jaz
bratje pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo..."
Po njegovem je to ključni stavek slovenske
pomladi.

Foto: Robert Fojkar

Otvoritev razstave slik o
procesu proti četverici JBTZ
druženje za vrednote slovenske osamosvojitve
je ob obletnici procesa proti četverici JBTZ v
prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve
pripravilo priložnostno razstavo.

Z

Razstava sestoji iz zbirke fotografij dogajanja iz leta
1988, ko se je na Roški cesti v Ljubljani rojevala
slovenska pomlad.
Foto: Robert Fojkar
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Pogovorno omizje Zavzetje skladišča orožja JLA v
Borovnici

V

sredo, 14. junija 2017 je v
Muzeju
slovenske
osamosvojitve
potekalo
pogovorno omizje o zavzetju
skladišča orožja JLA v Podstrmecu
pri Borovnici.
Uvodoma je navzoče pozdravil
predsednik Združenja VSO Aleš
Hojs. V pogovoru sta sodelovala
Tone Krkovič in Boris Mikuš,
moderator pa je bil Marjan Soko.
Krkovič je orisal razmere maja
1990, ko je potekala razorožitev
TO, ali kakor sam to poimenuje samorazorožitev.
Poudaril je, da se je Borovnica zgodila, ker smo bili razoroženi. Borovnica je bila logistična
akcija stoletja, v kateri je 23 fantov brez žrtev, 28. junija 1991, drugi dan oboroženih spopadov
v vojni za Slovenijo, zavzelo skladišče orožja JLA v Borovnici.
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V Pivki o osamosvojitvi Slovenije 26 let pozneje

V

petek, 16. junija
2017,
je
v
Krpanovem domu v
Pivki potekal dogodek z
naslovom: "Osamosvojitev
Slovenije 26 let pozneje'', ki
ga je organiziral Območni
odbor
Združenja
VSO
Postojna - Pivka, ob podpori
Občine Pivka. Gost večera je
bil brigadni general Anton
Krkovič.
Namen dogodka je bil
počastitev državnega praznika Dneva državnosti, v kulturnem delu pa so nastopili Pevska
skupina Tuščak, recitatorji Klavdija Sotlar, Matija Kristan in Majda Žužek ter trobentač Tine
Sotlar. Program sta povezovala zakonca Ana Žužek Barle in Marko Barle. Prisotnost
praporščakov iz Divače je dala dogodku težo narodne zavesti in domoljubja. Predsednik
območnega odbora Ljubo Fabjan, ki je povezoval pogovor z Antonom Krkovičem, je poudaril
pomen Dneva državnosti, kot rojstnega dneva samostojne Slovenije, o kateri so sanjali mnogi
rodovi. Uvodoma je bil predvajan film ''Osamosvojitev Slovenije - Enotni v zmagi'', ki
prikazuje mozaik takratnih dogodkov od litostrojske stavke, do agresije JLA na Slovenijo in je
bil izhodišče pogovora s Krkovičem, kot enim ključnih nosilcev slovenske osamosvojitve.
Krkovič
je
z
veliko
gorečnostjo in ljubeznijo do
domovine razlagal takratne
dogodke v luči sedanjih
razmer v Sloveniji. Kot velik
domoljub si želi, da bi kot
narod
spregledali
in
prepoznali, kaj je dobro in
kaj je potrebno dokončno
opustiti, če želimo ohraniti
samostojnost in neodvisnost.
Sporočilo, ki nam ga je
posredoval
je
bilo:
''Osamosvojitev Slovenije je
prelomni mejnik v zgodovini
našega naroda.
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Ta velik dogodek je potrebno praznovati, obujati
spomin in mladim generacijam posredovati to
dragoceno sporočilo. Samostojnost, enotnost, svobodo,
predvsem pa ljubezen do domovine mora vsaka
generacija vrednotiti, jo graditi ter jo braniti. Vrednote
slovenske osamosvojitve so svete, zanje so padle žrtve''.
Ob zaključku nam je Krkovič zaželel, naj ponosno
praznujemo Dan državnosti in pozval:

''Slovenci - dvignimo glave,
izobesimo zastave!''

Združenje VSO Postojna – Pivka
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Združenje VSO Posavje obeležilo dan državnosti
petek, 23. junija 2017, so na Okiču pri
Sevnici v organizaciji Občinskega odbora
VSO Sevnica člani Pokrajinskega
Združenja VSO Posavje iz občin Brežice, Krško,
Sevnica in Radeče ter Pokrajinskega Združenja
VSO Zasavje iz občin Trbovlje in Zagorje obeležili
dan državnosti. S pohodom na Okič so praznovali
dan, ko je Slovenija postala samostojna in
neodvisna država. Po slovenski himni so zbrane
nagovorili delegat prve demokratično izvoljene
skupščine v Sloveniji in član predsedstva Združenja
VSO Slavko Kmetič, članica predsedstva VSO in
predsednica Združenja VSO Posavje mag. Martina
Prevejšek, predsednik Združenja VSO Zasavje
Roman Perklič in predsednik Občinskega odbora
VSO Sevnica Alojz Udovč.

V

V soboto, 24. junija 2017, je na Ravnem Logu potekala sveta maša za domovino, ki jo je daroval
duhovnik Janez Turinek, sicer član IO Območnega odbora Združenja VSO Krško Kostanjevica na Krki. Zbrane je nagovorila novinarka Urška Makovec, v glasbenem programu
pa je sodelovala pevka Alenka Gotar. Srečanja se je udeležila tudi predsednica Območnega
odbora Združenja VSO Krško - Kostanjevica na Krki ga. Marija Dorbež.
V nedeljo, 25. junija 2017, pa je potekala prireditev v počastitev dneva državnosti v cerkvi Sv.
Roka v Brežicah, kjer
je po sveti maši potekal
kulturni program, v
katerem so zbrane
pozdravili predsednik
Občinskega
odbora
Združenja
VSO
Brežice
Roman
Zakšek, brežiški župan
Ivan
Molan,
predsednik NSi Franc
Vranetič,
osrednji
govornik pa je bil
evropski
poslanec
Lojze Peterle.
VSO Zasavje
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Osamosvojitveni dogodki dan prej v Vrhpolju pri
Vipavi

V

petek, 23. junija 2017, je ob Dnevu
državnosti v Vrhpolju pri Vipavi
potekala prireditev v počastitev
osamosvojitvenih dogodkov »Dan prej« pred
26 leti. Še pred proslavo ob razglasitvi
samostojnosti Slovenije, so tanki agresorske
JLA prestopili meje, v Vrhpolju in okolici pa
so naleteli na spontan odpor prebivalstva.
Ob začetku prireditve so, ob zvokih himne RS,
ki jo je zapela Lejla Irgl, pripadniki Slovenske
vojske dvignili slovensko zastavo. Sledila je
evropska himna v izvedbi Pihalne godbe
Vrhpolje. Uvodoma je navzoče pozdravil
predsednik pokrajine Združenja VSO Severna
Primorska Oton Filipič, ki nas je spodbudil,
naj bomo budni dan poprej, kakor so bili
Vrhpoljci 1991, da ubranimo svojo državo.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil
Janez Janša, minister za obrambo 1991 in
član predsedstva Združenja VSO. Janša je
spomnil na pogum Vrhpoljcev pred 26 leti
in dodal, da tak pogum ponovno
potrebujemo. Poudaril je, da smo Slovenijo
osamosvojili sami, da nismo imeli
sponzorjev ali druge pomoči, zato nismo
nikomur nič dolžni. Slovenija je nastala na
podlagi naše volje, moči in krvi. Ravno v
teh dneh je sodišče oprostilo Popova, ki je
zrušil pol Gornje Radgone ter mu celo
plačalo odškodnino. To je narobe svet.
Druga anomalija slovenske družbe je
ponovno
izpostavljanje
totalitarnih
simbolov in mišljenje, da je bilo včasih
bolje. Kdor tako misli, gre lahko v Srbijo
in se prepriča, ali je bilo takrat res bolje.
Kljub temu, da je Srbov več kot Slovencev,
Slovenija več ustvari in se tu bolje živi. Če
bi bilo tam resnično bolje, bivši agresorji
ne bi prišli živet nazaj v našo Slovenijo,
kjer prejemajo celo našo pokojnino.
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Janša je dodal, da potrebujemo
domoljubne organizacije, kot je
Združenje VSO ter civilno
družbo in aktivne državljane, ki
jih ni sram izobesiti slovenske
zastave. Ob tem je spomnil na
pomen izobešanja zastave in
ploskanja himni. Zaključil je,
da v Vrhpolje prihajamo, da
najdemo državljanski pogum,
ki je bil tu pred 26 leti in da bo,
dokler bo živel, prihajal na take
kraje in se rokoval z ljudmi, ki
so naredili vse, da so zavarovali
samostojnost in suverenost
Slovenije.
V bogatem domoljubnem programu
so nastopili učenci tamkajšnje
Osnovne šole, Vokalna skupina
Šumljak in Pihalna godba Vrhpolje.
Prisotni so bili tudi praporščaki
Združenja VSO, častna garda
Slovenske vojske in praporščaki
drugih domoljubnih veteranskih
organizacij Severne Primorske. Po
prireditvi je sledila maša za domovino
v tamkajšnji cerkvi sv. Primoža in
Felicijana, ki je opremljena z mozaiki
patra Marka Ivana Rupnika. V uvodu
v mašo je bilo rečeno, da so
domovina, dom, družina vrednote, za
katere se je vredno boriti in da je to
pot do življenja, ki ga želimo živeti. V
pridigi pa je bil poudarjen pomen
družine kot dobrine, ki jo je potrebno
zaščititi. Po maši je sledilo prijetno
druženje.

Foto: Robert Fojkar
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Položitev cvetja pred Pomnikom umrlim v vojni za
Slovenijo

D

elegacija VSO je v
nedeljo, 25. junija 2017
položila cvetje pred
Pomnikom umrlim v vojni za
Slovenijo.

Slava njim,
ki so dali svoje
življenje
za samostojno
Slovenijo!

Tradicionalni dvig slovenske zastave na Sabotinu

V

nedeljo, 25. junija
2017 smo se člani
VSO
Severne
Primorske
udeležili
tradicionalnega
dviga
slovenske
zastave
na
Sabotinu.
Temu je sledila maša za
domovino pri cerkvici sv.
Valentina.

VSO Severna Primorska
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Akademija in razstava "Vojna za Slovenijo poročanje slovenskih tiskanih medijev"

V

ponedeljek, 26. junija
2017, sta v prostorih
Muzeja
slovenske
osamosvojitve
potekali
akademija in odprtje razstave z
naslovom "Vojna za Slovenijo
- poročanje slovenskih tiskanih
medijev".
Navzoče je uvodoma pozdravil
generalni sekretar Združenja
VSO dr. Božo Predalič, na
akademiji pa so sodelovali
Janez Janša, Igor Bavčar in
Tone Krkovič. Pogovor je povezoval moderator Igor Pirkovič.
Krkovič je spregovoril o razoroževanju slovenske Teritorialne obrambe, ki pa je v bistvu
pomenila samorazorožitev, saj bi se med akterji težko našel kdo, ki ni slovenske narodnosti.
Medtem, ko so nekateri mislili, da bo osamosvojitev Slovenije zgolj operetna, smo s postrojem
pokazali, da v resnici mislimo resno. Imeli smo vojsko, ki se je nikoli ne bomo sramovali. V
nadaljevanju je poudaril, da je veličina vojne za samostojnost Slovenije v tem, da smo si
Slovenci upali iti mimo vseh zveznih določil, kar predstavlja uspešno uporništvo, ki je pogoj
za razvoj neodvisnega naroda.
Bavčar se je osredotočil na
nasprotovanje osamosvojitvi
Slovenije v takratnih tiskanih
medijih. Izpostavil je, kako so
nasprotniki (kot sta Veno
Karbone oz. Neven Borak in
Meden) v svojih objavah kar
tekmovala, kdo bo bolj proti.
Kučanova
izjava,
da
osamosvojitev ni njegova
intimna opcija ali izjava
Stanovnika, so odmevale v
medijih, saj to niso bili
nepomembni ljudje.
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Dodal je tudi, da je bilo ob koncu
oboroženih spopadov zoper
agresorje podanih preko 300
ovadb, a vse so padle.
Tudi Janez Janša je potrdil, da je
celotna resnica zapisana v
tiskanih medijih tistega časa, le
brati je treba in povezovati. Ko je
nekoč ponovno bral Dnevnik iz
leta 1991, je bil presenečen, da je
bilo veliko stvari, zapisanih v
takratnih medijih, nikoli več
ponovljenih.

Foto: Robert Fojkar
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Komemoracija za Jerneja Molana

V

torek, 27. junija 2017,
se je Združenje za
vrednote
slovenske
osamosvojitve
pokrajine
Posavje z žalno komemoracijo
poklonilo padlim braniteljem v
vojni za Slovenijo.
Pri spomeniku padlim za
domovino v Rigoncah so se
zbrali: član predsedstva VSO
Slavko
Kmetič,
članica
predsedstva
VSO
in
predsednica VSO Posavje mag.
Martina Prevejšek, predsedniki
VSO Brežice Roman Zakšek,
VSO Krško Marija Dorbež, VSO
Sevnica Alojz Udovč in člani
predsedstva VSO Posavje Miran
Hočevar, Jože Bedek in Matjaž
Prevejšek.
Poklonili so se Jerneju Molanu,
pripadniku
brežiške
intervencijske enote TO, ki je 27.
junija 1991 napadla oklepno
enoto agresorske Jugoslovanke
vojske, ki je prečkala slovensko
mejo na Sotli ter okupirala
ozemlje neodvisne in samostojne
Republike Slovenije. Jernej
Molan je bil med tistimi
slovenskimi možmi, ki so za
svobodno Slovenijo dali največ,
kar so lahko, svoje življenje.
Vsi padli branitelji v vojni za
Slovenijo bodo ostali v trajnem
spominu in zavesti slovenskega
naroda večno zapisani kot heroji.
VSO Posavje
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Muzej slovenske osamosvojitve
druženje
za
vrednote
slovenske
osamosvojitve je konec lanskega leta (21.
decembra 2016) odprlo muzejsko zbirko na
Cankarjevi ulici 11 v Ljubljani. Muzejska zbirka
zajema predmete, slike in dokumente iz časa
demokratizacije in osamosvojitve Slovenije.

Z

Predsednik VSO Aleš Hojs je v sporočilu za javnost
15. novembra 2016 o iskanju primernih prostorov za
muzej zlatega obdobja slovenskega naroda dejal:
»Združenje 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.
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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.«
Ker od pristojnih državnih, občinskih in političnih organov Združenje ni pridobilo nobenih
praktičnih informacij, je predsedstvo združenja VSO na svoji seji dne 7. septembra 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 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.
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Hojs je nadalje o nakupu še pojasnil: »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.«
Postavitev muzejske zbirke in otvoritev prostorov je
predvidena konec leta 2016, čeprav, kot pravi
predsednik Hojs, bo dokončna ureditev odvisna od
finančnih sredstev.
Odprtje Muzejske zbirke v pritličju prostorov na
Cankarjevi 11 v Ljubljani je bilo v sredo, 21. decembra
2016. Odprtja muzeja so se poleg vodstva VSO in
članov udeležili tudi načelnik generalštaba Slovenske
vojske dr. Andrej Osterman, evropska poslanka
Patricija Šulin, poslanci v DZ RS ter poslanci prvega
sklica parlamenta 1990.
Muzej se je v tem času dodatno tehnično opremil in
dopolnil z novimi priložnostnimi razstavami: Zadeva
57, Demos v pripravah na prve večstrankarske volitve,
JBTZ, Koroška v osamosvojitveni vojni, Poročanje
Dnevnika o vojni za Slovenijo, Vojna za Slovenijo:
Poročanje slovenskih tiskanih medijev. Od
organiziranih skupin so v marcu muzej obiskale članice
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Ženskega odbora SDS Savinjsko-Šaleške regije, v maju udeleženci pohoda po poteh JBTZ ter
mladi iz Generacije Identitete Slovenija, v juniju pa vodstvo in pedagoški delavci OŠ Sveti Jurij
ob Ščavnici. V prostorih Muzejske zbirke pa je potekalo tudi več prireditev, okroglih miz in
obeležitev pomembnih dogodkov v času osamosvojitvenega procesa.

»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.«
Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO
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Muzej je odprt ob torkih in četrtkih med 10:00 in 14:00
ter ob sredah od 13:00 do 17:00.
Ogled pa je možen tudi po predhodnem dogovoru izven uradnih ur.
Za dogovor o obisku muzeja izven uradnih ur je potrebna najava na
tajnistvo@vso.si ali na tel. št.: 08 382 35 30 ali 059 03 45 08.
Vabljeni!
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Razorožitev Teritorialne obrambe RS – veleizdaja
Slovenije
a dan 31. decembra 1988 je slovenska TO razpolagala s skoraj 110.000 kosi orožja,
300 topi in 1000 minometi ter 97 protiletalskimi raketnimi lanserji Strela 2M ter preko
10 milijoni kosov streliva, min, eksplozivov, ročnih bomb v 203 skladiščih po
Sloveniji in deloma JLA. S tem bi lahko opremili 100.000 vojakov.

N

Demosova vlada je prisegla 16. maja 1990 in to je bil tudi dan, ko je jugoslovanska armada
začela razoroževati slovensko teritorialno obrambo. Ivan Oman in dr. Jože Pučnik sta
razorožitev poimenovala veleizdaja Slovenije. Tone Krkovič pa je dejanje poimenoval
samorazorožitev TO RS.
Razorožitev
je
pomenila veleizdajo
Slovenije, saj bi takrat
lahko
razglasili
samostojno državo, a
če tega ne bi bili
sposobni braniti, od
tega ne bi bilo nič.
Tisti, ki so želeli
preprečiti slovensko
osamosvojitev,
so
izvedli
akcijo
razorožitve.
To ni bila samo JLA,
ampak tudi tisti, ki so
tej točki Demosovega
programa
nasprotovali. Če nas ne
bi
razorožili,
Jugoslovanska armada
verjetno ne bi tvegala
napada.
Zato so tisti, ki so
razorožili TO, tudi
neposredno odgovorni
za žrtve, materialno
škodo in za ogrožanje
ključnega projekta v
slovenski zgodovini.
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Priprave na razorožitev so potekale več mesecev prej. Že 5. januarja 1990 je JLA izdala nalog
za popis vseh skladišč TO zunaj objektov JLA. Namesto da bi mesece prej premestili vse orožje
TO izven dosega JLA, je stara republiška oblast o tem molčala in nič ukrepala. Dne 15. maja
1990 je bil izdan ukaz o razorožitvi slovenske TO: generalpodpolkovnik Ivan Hočevar je ukazal
premestitev orožja TO RS v objekte pod nadzorom JLA.
Ukaz je vseboval tri pomembne točke: premestitev orožja v objekte JLA v popolni tajnosti in
da mora biti to opravljeno do 19. maja 1990. Ukaz je podpisal Ožbolt. Občinski štabi so ukaz
prejeli 15. in 16. maja 1990 in večina je o tem obvestila vodstvo občin. Predsedstvo RS je bilo
o tem obveščeno takoj, saj so ga obvestili funkcionarji občin (predvsem občine Jesenice,
Slovenj Gradec, Dravograd, Krško, Radovljica, Sevnica, Trbovlje, Velenje), neformalno pa tudi
številne druge občine, med prvimi štab TO Ljubljana. Večina občin je obvestila tudi Republiški
sekretariat za ljudsko obrambo. Ker predsedstvo ni ukrepalo, je Janez Janša 17. maja 1990
prepovedal premeščati orožje, ki je bilo v lasti organov za ljudsko obrambo in zaradi
pravočasnih ukrepov je bilo orožje v lasti ljudske obrambe premeščeno le v petih občinah.
Ukrep za prepoved premeščanja orožja celotne TO je ljudska obramba posredovala tudi
predsedstvu RS, a ni bilo učinka. Razoroževanje so ustavili šele 18. maja 1990. Vseeno pa je
TO izgubila skoraj 80% orožja in velik del opreme in vozil. Orožje, ki je ostalo, je bilo slabo

Slika 1: Poročilo o izvršitvi ukaza (občina Ljubljana)

Slika 2: Poročilo o izvršitvi ukaza (občina Ruše)
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porazdeljeno po občinah, kvaliteta pa je bila nasploh slaba. Republiški štab TO je celo preklical
vse dobave orožja po letnem planu. Po sprejetju ustavnega zakona in razrešitvi Hočevarja so se
stvari izboljšale. Delno so se pooblastila za vodenje TO prenesla iz predsedstva na sekretariat
za ljudsko obrambo. Vojaki slovenske TO so se začeli uriti za protidiverzantski boj.
Sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša je prvi dan po prevzemu Demosove oblasti prepovedal
razoroževanje upravnih organov za obrambo, predsedstvo RS pa je podoben ukrep sprejelo šele
24 ur pozneje, poslali so ga šifrirano po zvezah do JLA, tako da ga je JLA dobila šele naslednji
dan. Več štabov je v tem času že predalo orožje, preden je ukaz o prenehanju sploh prišel do
njih. Večina orožja je tako že bila v rokah JLA. Ostalo je le okoli 12.000 pušk, skoraj nič
protioklepnega orožja in malo streliva. Približno 2000 kosov so posamezniki pod pretvezami
še pretihotapili iz JLA, kupili pa so še 7000 novih pušk in 2000 lahkih ročnih protioklepnih
minometov.

Slika 3: Zapoznela Kučanova prepoved
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Trajalo je več kot dva dni, ko se je ugotovilo,
da razorožitev poteka, da je predsedstvo
prepovedalo oddajanje orožja. Edini, ki menda
nič ni vedel o razorožitvi, je bil predsednik
predsedstva Milan Kučan, čeprav je bila to v
temelju stvar predsedstva.
Skoraj vsi štabi so opozorili nadrejene glede
razoroževanja, o razorožitvi pa bi moral
izvedeti vsaj iz 30 virov, pa je to novoizvoljeni
vladi zamolčal.
Na osnovi Manevrske strukture narodne zaščite
smo razoroženo Teritorialno obrambo formirali
nazaj v vojaško strukturo, ki je imela pravno
podlago, in jo oborožili z orožjem, ki je ostalo
v nekaj občinah, in z orožjem policije ter z
orožjem, ki se ga je dalo uvoziti, šlo pa je za
lahko pehotno orožje.

Slika 4: Ukaz o razorožitvi
Tudi to orožje je bilo uvoženo s strani
policije, ki je bila pooblaščena za njegov
uvoz. Projekt MSNZ je omogočil, da se je
Slovenija lahko ubranila agresije JLA kljub
razorožitvi.
Tudi razorožitev Teritorialne obrambe je
veleizdaja Slovenije in akt, s katerim se je
skušala osamosvojitev preprečiti.

Slika 5: Ukaz o razorožitvi
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Slika 6: Izjava Antona Krkoviča
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Slika 7: Izjava Antona Krkoviča
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Načelnik oddelka za ljudsko obrambo Kočevje Tone Krkovič se je 17. maja sestal z načelnikom
RŠ TO Dragom Ožboltom, a ta je sestanek odpovedal, čeprav sta se dobro razumela in to ni
bilo v skladu z njuno etiko. Ko se je vrnil v Kočevje, ga je pričakal skladiščnik orožja v Kočevju
in rekel, da so odpeljali vse orožje, brez kakršnihkoli potrdil ali rezerv. Nekdo v skladišču mu
je nato rekel, da raje vidi, da gre orožje v Ribnico (tam je kasarna JLA), kot pa da ga dobi Janša.
Krkovič je to sporočil predsedniku občine Kočevje, ker niti sam ni razumel, kaj se dogaja. Po
nešteto klicih je od enega polkovnika izvedel, da poteka sistematična razorožitev TO po vsej
Sloveniji. Krkovičevo izjavo o takratnih dogodkih prikazujeta sliki 6 in 7.

OBČINE, KI SO
OROŽJE PREDALE
Ljubljana

OBČINE, KI OROŽJA
NISO PREDALE
Brežice

Črnomelj

Celje

Domžale

Dravograd

OSTALO
Gornja Radgona (že prej v
skladišču JLA)
Grosuplje (že prej v skladišču
JLA)
Ajdovščina (že prej v skladišču
JLA)
Piran (že prej v skladišču JLA)
Trebnje (delna premestitev)
Piran (delna premestitev)
Kranj (delna premestitev)
Lendava (delna premestitev)

Hrastnik
Jesenice
Idrija
Krško
Ilirska Bistrica
Litija
Kamnik
Mozirje
Kočevje
Murska Sobota
Koper
Postojna
Laško
Ptuj
Lenart
Radlje ob Dravi
Ljutomer
Radovljica
Logatec
Ribnica
Maribor
Slovenske Konjice
Metlika
Škofja Loka
Nova Gorica
Šmarje pri Jelšah
Novo mesto
Trbovlje
Ormož
Tržič
Pesnica
Velenje
Ravne na Koroškem
Žalec
Ruše
Brežice
Sevnica
Celje
Sežana
Cerknica
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Šentjur pri Celju
Tolmin
Vrhnika
Zagorje ob Savi
Ormož
Tabela občin, ki so predale orožje in občin, ki orožja niso predale
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Slika 8: Poročilo o neizvršenem ukazu (občina
Radovljica)

Slika 9: Poročilo o neizvršenem ukazu (občina
Krško)

Slika 10: Poročilo o
neizvršenem ukazu
(občina Dravograd)
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Strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 7,9 mm za
organizacije, društva in državljane Republike
Slovenije 2017
lovenska vojska si ob temeljnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo sodelovanje in
pomoč državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem, s katerimi ima
sklenjene pogodbe o sodelovanju, nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi
podpira, ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov.
Tudi v letošnjem letu je skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe
o sodelovanju, med katerimi je tudi združenje VSO, že četrtič zaporedoma organizirala ekipno
strelsko tekmovanje z vojaško puško repetirko M-48 7,9 x 57 mm. V nadaljevanju objavljamo
vtise nekaj naših ekip. (Več o strelskem tekmovanju si lahko pogledate na spletni strani
Slovenske vojske: http://www.slovenskavojska.si/civilno-vojasko-sodelovanje/tekmovanje-vstreljanju-z-m-48/).

S

Strelsko tekmovanje v Celju
bčinski odbor Združenja VSO Laško je letos
prvič sodeloval na strelskem tekmovanju, ki
ga
organizira
Slovenska
vojska.
Tekmovanje je potekalo v torek, 28. februarja 2017.
Odvijalo se je na vojaškem strelišču Pečovnik Celje,
z vojaško puško M 48, na razdalji 100m.

O

Občinski odbor VSO Laško sta zastopali dve ekipi s
po tremi člani. Ekipo VSO Laško Mladina so
sestavljali Žan Javornik, Špela Javornik in Jure
Novak. Ekipa je skupno dosegla 177 točk od 300
možnih. Ekipo VSO Laško so sestavljali Srečko
Javornik, Jožef Seidl in Daniel Jošt, ki pa so skupno
dosegli 143 točk.
V drugi krog tekmovanja se ni uvrstila nobena
skupina, vendar si obe skupini zaslužita čestitke, še
posebej mladinci, ki so premagali starejše člane.
VSO Laško
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Strelsko tekmovanje v Mlakah

V

soboto, 1. aprila 2017, se
je na vojaškem strelišču
Mlake pri Vipavi odvijalo
izbirno tekmovanje z vojaško
puško M-48 7,9 mm za območje
Postojna, ki sta se ga udeležili tudi
dve ekipi predstavnikov Združenja
VSO za Južno Primorsko in sicer
ekipa VSO 1: Fausto Furlanič, Rok
Furlanič in Lara Pirjevec ter ekipa
VSO 2: Oliviera Furlanič, Lorna
Furlanič in Melors Baškovič.
Med posamezniki je zasedel prvo
mesto naš član Rok Furlanič,
ekipno pa je VSO 2 zasedla sedmo mesto. Ekipa VSO 1 je imela na strelski liniji veliko smolo
s puško na strelskem mestu 2.a, saj Lara Pirjevec, žal, ni mogla regularno dokončati tekme.
Tako je breme padlo na druga dva tekmovalca, ki sta navkljub vsemu zbrala dovolj točk, da je
ekipa VSO 1 zasedla peto mesto in se tako uvrstila na drugi nivo tekmovanja.
Združenje VSO

Strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 na
strelišču Crngrob

V

soboto, 22. aprila 2017,
se je na vojaškem
strelišču Crngrob pri
Škofji Loki odvijalo strelsko
tekmovanje za organizacije,
društva in državljane republike
Slovenije z vojaško puško M-48
7,9 mm, za območje Zahod
(območja streljanja Ljubljana,
Kranj, Postojna in Nova Gorica).
Tekmovanja se je udeležila tudi
ekipa VSO 1 Južna Primorska. Med 16-imi ekipami, ki so se uvrstile na tekmo na
predhodnih tekmovanjih na prvi stopnji, je naša ekipa osvojila 7. mesto za območje Zahod. Pri
posameznikih je med 48-imi udeleženci naš član Fausto Furlanič zasedel 4. mesto.
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VSO Posavje na strelskem tekmovanju

V

soboto, 1. aprila 2017, je
na strelišču na Radni pri
Sevnici potekalo strelsko
tekmovanje
v
organizaciji
Slovenske vojske, ki so se ga
udeležili tudi člani predsedstva
pokrajinskega odbora Združenja za
vrednote slovenske osamosvojitve VSO Posavje: Matjaž Prevejšek,
Alojz Udovč in. Jože Bedek ob
navijaški podpori predsednice VSO
Posavje mag. Martine Prevejšek.
Slovenska vojska si ob osnovnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo tudi pomoč drugim
državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem pri zagotavljanju varnosti in
blaginje državljanov, stalno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi, ki jih izvaja na območju
RS, podpira ohranjanje in krepitev obrambne kulture in domovinske zavesti državljank in
državljanov ter podpira in ohranja javno mnenje o obrambnem sistemu in Slovenski vojski.
Tako je leta 2013
pričela
izvajati
strelska tekmovanja z
vojaškim
orožjem
(puška M-48, kal. 7,9
mm) za člane društev
Zveze
Slovenskih
častnikov
(ZSČ),
Združenja za vrednote
slovenske
osamosvojitve (VSO),
Zveze
veteranov
vojne za Slovenijo
(ZVVS),
Društev
upokojencev MORS,
Zveze društev in
klubov MORiS oz. z
društvi s katerimi ima
SV sklenjene pogodbe
o sodelovanju, kakor
tudi z vsemi zainteresiranimi državljani Republike Slovenije.
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Prva raven tekmovanja se je
izvajala na osmih območjih in
sicer v Ljubljani, Mariboru,
Murski Soboti, Novem mestu,
Celju, Kranju, Postojni in Novi
Gorici.
Člani VSO Posavje smo
sodelovali na strelišču Radna
pri Sevnici, ki sodi pod
območje
Novo
mesto.
Sodelovalo je 54 ekip. Ekipa je
lahko štela 3 člane, ne glede na
spol. Streljanje je potekalo z
vojaško puško repetirko M-48, kal.7,9 mm.
Pred tekmovanjem so nas vojaki na strelišču poučili o varni uporabi orožja ter o načinu izvedbe
streljanja. Takšna tekmovanja so priložnost za spoznavanje in prijetno druženje članov
veteranskih organizacij, za učenje o varni rabi orožja, prav tako pa za razvijanje sodelovalnega
duha.
VSO Posavje
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Po poteh JBTZ

V

sredo, 31. maja 2017, na dan, ko je leta
1988 Služba državne varnosti aretirala
Janeza Janšo in Ivana Borštnerja, je bil
organiziran spominski pohod po poteh JBTZ.
Začetek pohoda je bil pred nekdanjimi vojaškimi
zapori na Metelkovi, kjer je danes Hostel Celica.
Prijaznemu osebju se zahvaljujemo za vodstvo po
sobah – celicah nekdanjega zapora, ki so danes
umetniško zasnovane, z idejo, da nekdanji prostor
zaprtosti postane prostor odprtosti.
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Z Metelkove smo odšli na Roško cesto, kjer je bilo nekdaj vojaško sodišče in kjer se je v
julijskih dneh leta 1988 rojevala slovenska pomlad.

Nadalje nas je pot vodila na

Kongresni trg in Trg
republike, na dve lokaciji od
petih večjih zborovanj, ki jih
je organiziral Odbor za
varstvo človekovih pravic
pod
vodstvom
Igorja
Bavčarja v podporo četverici:
Janezu
Janši,
Ivanu
Borštnerju, Davidu Tasiću in
Franciju Zavrlu.
Pohod smo sklenili na
Cankarjevi cesti, kjer so bili
nekdaj prostori podjetja
Mikro Ada, v katerem je bil
najden tudi vojaški dokument,
ki je bil povod za aretacijo.
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Na poti smo se ustavili tudi v Stolnici pri Pomniku vsem umrlim za samostojno Slovenijo, ki
ga je v lanskem letu, ko je potekala obeležitev 25-letnice državnosti, v sodelovanju z ljubljansko
nadškofijo, postavilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.
Ustavili smo se tudi na Wolfovi ulici 8, kjer je bila leta 1848 prvič razvita slovenska trobojnica.

S pohodom smo se spomnili dogodkov, ki so v slovenskem narodu sprožili pomlad in prispevali
k demokratizaciji Slovenije, kar pa je vodilo do osamosvojitve Slovenije izpod totalitarističnega
režima.

Mladinska sekcija VSO Triglav
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Izšla je dvanajsta številka spletne revije Glas domovine!
Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na
tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite 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
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