
1 
 Glas domovine – 15/IV – 2018 

 

  

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 

Zaloška cesta 65 

1000 Ljubljana 

 

www.glasdomovine.si 

št. 15, leto V 

7. 2. 2018 

 

GLAS DOMOVINE 

 

http://www.glasdomovine.si/


2 
 Glas domovine – 15/IV – 2018 

 

 

Uvodnik             3 

Zapisi osamosvojiteljev           4 

Voščilo                                         8 

Dogajalo se je                                          9 

Obrazec za namenitev dela dohodnine               21 

Pristopna izjava           24 

  

KAZALO 
 



3 
 Glas domovine – 15/IV – 2018 

 

Spoštovane bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred nami je prva številka spletnega časopisa Glas domovine v letu 2018. V letošnjem letu se 

bomo spomnili 30-letnice slovenske pomladi: 31. maja 1988 je Služba državne varnosti (po 

domače UDBA) aretirala Janeza Janšo in Ivana Borštnerja zaradi domnevne izdaje vojaške 

skrivnosti. Povod aretaciji je bila najdba zaupnega vojaškega dokumenta, ki navadnim 

civilistom sicer ni povedal ničesar, kdor pa se je spoznal vsaj malo na vojaški žargon, kot je 

bil to jugoslovanski zastavonoša Ivan Borštner, je hitro ugotovil, da dokument pomeni 

nevarnost za Slovenijo. Nekaj dni kasneje je sledila še aretacija Davida Tasića, Franci Zavrl 

pa se je uspel izogniti aretaciji. Proces proti četverici JBTZ je sprožil slovensko pomlad, na 

ulice se je podalo več 10.000 ljudi in zahtevalo svobodo za civiliste, ki jim je bilo sojeno na 

vojaškem sodišču ter spremembe v državi. Tretjega julija 1988 je bil ustanovljen Odbor za 

varstvo pravic Janeza Janše, ki se je kasneje preimenoval v Odbor za varstvo človekovih 

pravic in ga je vodil Igor Bavčar. Odboru je uspelo organizirati pet večjih zborovanj v 

podporo četverici JBTZ (Janša, Tasič, Borštner, Zavrl), ki so na ulice pognala več deset tisoč 

ljudi.  Dne 18. 7. 1988 se je na vojaškem sodišču v Ljubljani začela glavna obravnava - proces 

- proti četverici JBTZ. V zapisnik obravnave v procesu JBTZ se večkrat zapiše ugotovitev, da 

"sovražna opozicija na ulici z izgredi ovira delo sodišča". Množična zborovanja so zanetila 

slovensko pomlad in ognja domoljubja ni bilo več mogoče pogasiti.  

V letu 2018 mineva tudi 30 let od začetka formiranja prvih strank, takrat še imenovanih zvez, 

ki so s svojimi programi nastopile na prvih večstrankarskih volitvah po II. svetovni vojni 

aprila 1990. Demokratizacija Slovenije se je pričela in svoj vrhunec doživela v razglasitvi 

samostojnosti 1991. leta.  

Aprila pa se bomo spomnili 30-letnice poteka javne tribune slovenskih pisateljev, na kateri so 

bile predstavljene teze za novo slovensko ustavo.  

Kot vidimo, leto 2018 prinaša nekaj jubilejev na dogodke, ki so zanetili slovensko pomlad in 

sprožili kolesje procesa demokratizacije in procesa slovenske osamosvojitve. Naj dogodki, ki 

so bili ključni pri nastanku naše države, ne gredo brezbrižno mimo nas. Ozavestimo jih, 

primerno obeležimo in o njih seznanjajmo mladi rod.  

 

Naj bo leto 2018 domoljubja in ponosa polno leto! 

 

Uredništvo Glas domovine  

  

UVODNIK 
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Ob obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika 

ineva že 15 let, odkar nas je zapustil 

velik človek, prvi predsednik 

demokratične opozicije Demos, častni 

predsednik SDS ter osrednja osebnost tvorjenja 

naše, samostojne države, dr. Jože Pučnik.  

Lastna domovina je z njim vedno ravnala 

mačehovsko. Po študiju je bil zaradi pisanja kritik 

zaprt za sedem let. Po vrnitvi iz zapora v Sloveniji 

ni mogel dobiti službe, zato je odšel v Nemčijo. 

Slovenske oblasti mu niso želele izdati potrdila o 

diplomi, zato je bilo življenje v tujini zanj, 

popolnoma neupravičeno, še toliko težje: preživljal 

se je s fizičnim delom, ob delu pa ponovno 

diplomiral in celo doktoriral. A tudi v Nemčiji 

kljub vsemu ni pozabil na domovino – ohranjal je 

stike z mnogimi pomembnimi intelektualci tistega časa, leta 1989 pa se na povabilo 

novoustanovljene opozicijske Socialdemokratske zveze Slovenije vrnil nazaj na slovenska tla.  

Kot vodja DEMOS in podpredsednik vlade je odigral ključno vlogo v procesu slovenske 

osamosvojitve, pripravi in izvedbi osamosvojitvenega plebiscita, ena ključnih osebnosti pa je 

ostal tudi v poosamosvojitvenem dogajanju. 

M 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Leta 1991 je prejel naziv častnega predsednika SDS, leta 2006 pa, žal že po smrti, red za 

izredne zasluge Republike Slovenije. V nadaljevanju smo izbrali nekaj citatov o Pučniku, ki 

so jih izrekli ali zapisali tisti, ki so v ključnih trenutkih rojevanja samostojne države imeli čast 

sodelovati z njim. 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Dan samostojnosti in enotnosti na Prevaljah 

 petek, 22. decembra 2017, je na Prevaljah na Koroškem potekala obeležitev Dneva 

samostojnosti in enotnosti ter slovesnost ob 7. obletnici delovanja Združenja za 

vrednote slovenske osamosvojitve. 

Ob 17.30 uri je najprej potekala sveta maša za domovino, kjer je uvodoma navzoče pozdravil 

predsednik tukajšnjega odbora Stašo Lodrant. Tako na maši kot kasneje v programu so 

sodelovali praporščaki Združenja VSO. 

 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Praznovanje se je nadaljevalo v 

Družbenem domu na Prevaljah. V 

kulturnem programu so z 

domoljubnimi pesmimi in 

domoljubnimi recitali sodelovali 

Ansambel Zeme, Cita Galič, 

Dravograjski sekstet, Koroški otroški 

pevski zbor Mohorjan, Dominik 

Pečnik Zeme, mag. Martina Prevejšek 

in Vokalna skupina Breznik. Uvodne 

besede pozdrava so nam namenili dr. 

Matic Tasič, župan Občine Prevalje in 

predsednik Združenja VSO Aleš Hojs. 

Predsednik Hojs je ob tem dejal: 

  

 

DOGAJALO SE JE 
 

»Kljub mnogim, ki si našega vstopa v civilno sfero niso želeli, se lahko 

pohvalimo s konkretnim delom - obeleževanjem dogodkov, ki bi sicer šli v 

pozabo.« 
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Slavnostni govornik je bil član predsedstva Združenja VSO Janez Janša, ki je dejal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

V preddverju Družbenega doma 

na Prevaljah je bila na ogled 

tudi razstava Koroška v 

osamosvojitveni vojni. 

 

 

 

 

 

DOGAJALO SE JE 
 

»Slovensko državo smo postavili na dve skali. Ena skala je demokratičen način, s 

katerim smo se odločili za lastno državo - narod si je 23. 12. 1990 na plebiscitu pisal 

sodbo sam, druga skala pa so vrednote. Ti dve skali bosta zdržali vse povodnji. Skali pa 

imata nekaj razpok: nismo dosegli sprave in nismo pokopali svojih rojakov. Na račun 

tega se opravičuje bratomorno ravnanje med in po 2. svetovni vojni. Druga razpoka je 

politična neenotnost v času osamosvajanja. Ne glede na to, smo Slovenci na plebiscitu 

dokazali, da smo zgodovinski narod. To je bil najpomembnejši trenutek v zgodovini 

Slovencev. Za domovino pa ni dovolj velikih stvari narediti zgolj enkrat. Pred nami so 

časi, ko bo pomembno, kako se bomo odločali. Hvala vsem, ki v Združenju VSO 

delujete in pomagate!« 
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V nadaljevanju objavljamo govor slavnostnega govornika, člana predsedstva VSO, Janeza 

Janše:  

Spoštovani gospe in gospodje, Korošci in Korošice, dragi rojaki, 

dan samostojnosti, ki smo ga kasneje doimenovali z dan samostojnosti in 

enotnosti, je eden največjih praznikov slovenstva. Spominjamo se časov ko je, 

kot je povedal pesnik Menart, dozorel svobode sad in ko je šlo za to, da 

slovenski narod postane enakopraven v družini svetovnih narodov tako, da dobi 

lastno državo. Pri maši za domovino smo poslušali priliko, ko je g. župnik 

povedal svetopisemsko priliko o hiši, ki je bila zgrajena na skali in o hiši, ki je 

bila zgrajena na pesku. Slovensko državo smo takrat postavili na skalo, zato je 

trdna, trajna in bo zdržala vse povodnje. Pravzaprav smo jo postavili na dve 

skali. Prva skala je bil način, na katerega smo se Slovenci odločili za lastno 

državo. Na svetu je zelo malo narodov, ki so lastno državnost izglasovali. Mi 

smo zadnja desetletja večkrat poslušali tisto parafraziranje Cankarjeve misli, 

kako si bo narod pisal sodbo sam, ampak v resnici v naši zgodovini nismo 

doživeli veliko trenutkov, ko bi bilo temu dejansko tako. Pravzaprav smo 

doživeli samo enega. In to je bil ta demokratični proces glasovanja za 

samostojno Slovenijo, plebiscit za slovensko državo. To je bil edini in hkrati 

najpomembnejši trenutek v slovenski zgodovini, ko smo si sami pisali sodbo. 

Rezultat pisanja te sodbe je bil veličasten. Ni bil soglasen, je pa vendarle 

praktično 9 od 10-ih, ki smo lahko takrat glasovali, glasovalo za samostojno 

Slovenijo. In ta skala, na kateri stoji zgradba slovenske države, je zaradi tega 

trdna. Ni to temelj, v katerega bi bilo vgrajeno nasilje ali celo bratomorna 

vojna, to je temelj, ki je nastal kot izraz najširšega, najglobljega, najbolj 

pristnega demokratičnega procesa. Druga skala, na katero smo postavili 

slovensko državo, so vrednote. Slovenci smo dolgo časa čutili, da na nek način 

ne spadamo v okolje, v katerega smo bili potisnjeni s strani neugodnih vetrov 

zgodovine, nismo se tam dobro počutili. Ne glede na poskuse, da se ustvari nek 

enoten jugoslovanski narod, ali pa neka nadnacionalna socialistična tvorba, s 

skupnimi jedri, z drastičnim ponarejanjem zgodovine ne samo slovenskega 

ampak tudi drugih takratnih jugoslovanskih narodov, z represijo, totalitarnim 

sistemom in tako naprej. Kljub vsem tem poskusom in kljub vsem tem pritiskom 

tega občutka, da Slovenci ne spadamo v tisto balkansko tvorbo, niso uspeli 

uničiti. Ta občutek ni bil prazen, to ni bila forma, vsebina tega občutka je bilo 

tisto, kar nas Slovence povezuje, kar je naša identiteta, izhaja iz naše zgodovine, 

našega jezika in naše kulture. Zaradi tega je ta temelj, ta skala trdna. 

 

DOGAJALO SE JE 
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Ima pa nekaj razpok. Ena od teh razpok je ta, da v tistem ključnem času, kljub 

temu da smo verjeli, da bo do tega prišlo, ni prišlo do sprave. Nismo bili 

sposobni pokopati mrtvih rojakov, povedati resnice o najbolj tragičnem obdobju 

v zgodovini slovenskega naroda, nekateri niso bili sposobni niti kesanja, in 

zaradi tega ni prišlo do sprave. To je še vedno odprta rana, neka razpoka v tej 

skali, v katero se uspešno zabija kline, zaradi katerih se rane ne celijo, ampak se 

ta razpoka izkorišča za to, da se opravičuje nekaj, česar ne pred zgodovino ne 

pred Bogom ni mogoče opravičiti, to je zločin nad lastnim narodom ali lastnim 

bratom. 

Druga razpoka v tej skali pa je bila politična neenotnost ob tem ključnem 

dogodku slovenske zgodovine. Danes se na državnih proslavah ob tem prazniku 

veliko frazira o enotnosti. Deloma upravičeno, kajti kot narod smo bili Slovenci 

takrat enotni, slovenska politika pa ni bila enotna. Naredilo se je zelo veliko, da 

bi se pozaba nanesla, naplavila na spomin in resnico in bi se enostavno pozabilo 

na to, kako diplomatsko nepravično so obravnavali predsednika Demosa dr. 

Jožeta Pučnika, ko je s tistega sestanka poslanskega kluba Demosa v Poljčah 9. 

novembra 1990 šel na neko zborovanje in oznanil, da bomo šli Slovenci še pred 

božičem na plebiscit. Takratni predsednik predsedstva je naslednji dan to 

oznanilo dr. Jožeta Pučnika komentiral z besedami: Kdo je Pučnik, da nas bo 

pošiljal na plebiscit. Demos se je za plebiscit odločil, ker ni bilo politične 

enotnosti za osamosvojitev. Na volitvah je s pičlo večino Demos zmagal s 

programom demokratizacije Slovenije in slovenske suverenosti, stran, ki je bila 

poražena, je šla na volitve še vedno s programom Jugoslavije in socializma po 

meri človeka. 

Načrt Demosa pred volitvami je bil, da se Slovenci po volitvah poenotimo, da se 

ta poenotenost odrazi v sprejetju slovenske ustave, osnutek so že prej napisali 

slovenski pisatelji, in da se potem ta ustava, ki bo sprejeta z dvotretjinsko večino 

v slovenskem parlamentu, da na plebiscit in v potrditev ljudstva. Seveda Demos 

sam ni imel dvotretjinske večine, tisti, ki jim slovenska osamosvojitev nikoli ni 

bila intimna opcija, niso želeli prispevati potrebnih glasov, zato se je Demos 

odločil za obraten vrstni red, najprej za plebiscit o samostojnosti in šele potem 

za novo ustavo in vse tisto, kar smo tudi potrebovali. Seveda je to pokvarilo igro 

nekaterim in tukaj je motiv za takšno krivično obravnavanje dr. Jožeta Pučnika, 

ki je to odločitev oznanil. Potem so ankete pokazale, da Slovenci podpirajo idejo 

o plebiscitu in tudi da so pripravljeni glasovati za samostojno Slovenijo, zato je 

potem Demos po trdih pogajanjih, ki so trajala dneve in noči, uspel zagotoviti, 

ne popolno, ampak vseeno dvotretjinsko soglasje za sprejem zakona o plebiscitu. 

In potem je ljudstvo izrazilo svojo voljo in ta rezultat je bil veličasten. 

DOGAJALO SE JE 
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Danes spremljamo napore še nekaterih drugih evropskih narodov, da bi prišli 

do lastne države. Svež primer je Katalonija. Tam je bil rezultat glasovanja o 

samostojnosti na polovici tega, kar smo dosegli Slovenci. Tisti, ki so glasovali, 

so se že večinsko odločili za samostojnost, a glasovala ni niti polovica. Zaradi 

tega Katalonija letos in v bližnji prihodnosti ne bo dosegla lastne državnosti. 

Slovenci smo takrat dejansko dokazali, da smo zgodovinski narod. To je tista 

ključna stvar, ki je potem omogočila, da se je kljub tem političnim razlikam 

slovenska osamosvojitvena epopeja končala tako, da nam tat tega zlatega sadu 

ni ukradel, da smo ga uspeli zavarovati in da je to hočeš nočeš priznala tudi 

mednarodna skupnost, ki takrat, ko smo se osamosvajali, tem naporom ni bila 

ravno pripravljena z veseljem prisluhniti. 

Slovenci smo na podlagi te zgodovinske odločitve, katere se spominjamo danes, 

dobili lastno državo. Dobili smo od Boga in zgodovine dano priložnost, da kot 

gospodar na svoji zemlji izkoristimo vse potenciale, ki jih ima slovenski narod in 

ti potenciali so veliki. Ljudje so takrat odgovorili, da bi Slovenija lahko, če bo 

samostojna, bila druga Švica. Danes, po 27-ih letih, lahko na tiste želje in 

hrepenenja velikokrat slišite zbadljivke in šale, ironične pripombe, češ: Daleč 

smo še mi od Švice. To ne pomeni, da so bile to idealistične sanje, ki jih ne bi 

mogli nikoli doseči. So bile na dosegu in nekaj časa je kazalo, da te sanje hitro 

postajajo resničnost. Ko smo se osamosvojili, je bila povprečna razvitost 

Slovenije manj kot 50 odstotkov povprečne razvitosti takratne Evropske unije, 

konec leta 2008 je to povprečje doseglo 91 odstotkov in smo bili tik na tem, da 

ujamemo Italijo, ki je bila takrat nekje na evropskem povprečju. Od takrat so šle 

stvari navzdol. Napačne reakcije na krizo in na izzive, deloma domače deloma 

širše, so se vrstile, tako da smo potem dolga leta, namesto napredovali, 

nazadovali. In danes smo verjetno tam nekje na 84 - 85 odstotkov evropskega 

povprečja, bili pa bi lahko preko 100, bili bi lahko zelo blizu Švice, če bi 

potenciale, ki jih imamo Slovenci, izkoristili. Približno polovico tega časa, tega 

življenja samostojne države, smo napredovali, polovico tega časa pa bodisi 

stagnirali bodisi nazadovali takrat, ko so šli vsi drugi okoli nas naprej. Šele 

zadnji dve leti Slovenija beleži gospodarsko rast s triletno zamudo. Zaradi tega 

se te lepe makroekonomske številke v vaših žepih še ne poznajo, oziroma se 

poznajo približno za 10 evrov na mesec, morale pa bi se za 10-krat toliko, če bi 

makroekonomijo preračunali realno v mikroekonomijo in če ne bi bilo vseh teh 

zablod, ukradenih volitev, prevlade ideologije nad treznostjo in popolnoma 

nekompetentnih upravljalcev slovenske države. 

Veliko je teh primerov, o katerih pa se na dan, ki bi moral biti slavnosten in ko 

se spominjamo najpomembnejše odločitve v zgodovini Slovencev, najbrž ne  

DOGAJALO SE JE 
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spodobi o potankosti govoriti. Kljub temu pa je na nek način treba poudariti, da 

je krivično, da se morajo ravno generacije, ki so dosegle ta preboj, ki so 

Slovenijo osamosvojile, soočati s posledicami neizkoriščenih priložnosti. To je 

neka zgodovinska krivičnost. Dvakrat sem vodil vlado, ko smo se zelo dobro 

izpogajali za razvojna sredstva v evropskem proračunu za finančni perspektivi 

EU 2007-2013 in 2013-2020. Slovenija je v teh obeh evropskih proračunskih 

obdobjih dobila na voljo skupaj več kot 7 milijard evrov kohezijskih in razvojnih 

sredstev, velik del tega je še neizkoriščen, del tega pa je bil izkoriščen slabše, 

kot pa bi lahko bil. Del tega denarja je šlo za blaženje posledic krize, za 

kupovanje socialnega miru v letih 2009, 2010, 2011 in za stvari, za katere ta 

sredstva niso namenjena. Če bi se ta sredstva realno koristno porabila, če bi 

Slovenija pravilno odreagirala na tisto veliko evropsko in svetovno finančno in 

gospodarsko krizo, potem danes iz Ljubljane do sem ne bi potrebovali dve uri ali 

več, ampak pol manj. Pravljica o tretji razvojni osi za Korošce bo počasi dobila 

brado, ki bo daljša od brade kralja Matjaža, bo več kot 7-krat ovita okoli 

stebrov obljub, čeprav gre za relativno enostaven projekt v 21. stoletju in čeprav 

je bilo za to na voljo dovolj sredstev in čeprav bi ravno z gradnjo 

infrastrukturnih objektov v času gospodarske krize lahko zadržali tako večjo 

zaposlenost kot tudi dosegli večjo gospodarsko rast. Ampak se je denar porabil 

zgolj za vzdrževalne socialnega miru. 

To govorim zato, da bi podčrtal to zavedanje, da ni dovolj, da smo enkrat 

glasovali za samostojno Slovenijo, da smo jo enkrat ubranili, potem pa je 

mogoče marsikdo izmed nas mislil, da bodo stvari tekle kar same po sebi in na 

naslednje volitve niti ni šel in je pričakoval, da bodo stvari kar padle z neba. 

Temu enostavno ni tako. Iz zgodovine poznamo ogromno primerov cvetočih 

držav, tudi imperijev, ki so propadli. Zlati sad, ki smo ga Slovenci dobili z 

osamosvojitvijo, s plebiscitom in vojno za Slovenijo in mednarodnim 

priznanjem, ni nekaj, kar bo večno na drevesu, če mi tega drevesa ne bomo 

zalivali, skrbeli zanj in se zavedali, da ni dovolj za domovino storiti velikih 

stvari zgolj enkrat. Po 27-ih letih, ko je zelo jasno, ko pogledamo nazaj, katere 

priložnosti smo izkoristili in katerih nismo, je to veliki večini Slovenk in 

Slovencev danes jasno. Pred nami so odločilni časi in odločitve, ki jih bomo 

sprejemali na začetku teh časov, bodo ravno tako pomembne, kot so bile tiste 

pred 27-imi leti. Razlika med tistim časom in časom, ki je pred nami, je v tem, da 

danes to možnost samostojnega odločanja imamo, pred 27-imi leti smo si jo 

morali šele vzeti. Imamo slovensko državo, ki je grajena na dveh trdnih skalah. 

V tej drugi skali je nekaj razpok, nekateri se še vedno trudijo, da bi v te razpoke 

zabijali kline in imajo pri tem svoje računice, vendar bo tudi ta skala slovenskih  

DOGAJALO SE JE 
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vrednot zdržala vse preizkušnje. Dokaz, da je to možno, leži v sijajnih dejanjih 

naših prednikov v slovenski zgodovini, na katere moramo biti ponosni in se jih 

moramo zavedati. Zaradi tega je tudi nastalo Združenje za vrednote slovenske 

osamosvojitve, kajti če dopustimo zadeve stihiji dolgo časa, potem bodo tudi te 

vrednote zbledele. Enostavno bo pozaba ob trudu nekaterih v to smer premagala 

spomin in v tem primeru se lahko ti trdni temelji slovenske države počasi 

začnejo pogrezati. Prepričan sem, da tega ne bomo dovolili. Tudi Združenje za 

vrednote slovenske osamosvojitve je bilo ustanovljeno v ta namen. Hvala vsem, 

ki pri tem tako ali drugače pomagate in sodelujete. To je delo za skupno dobro, 

delo za domovino, ki je enako pomembno, kot je bilo glasovanje na plebiscitu 

pred 27-imi leti. Ni slučajno, da se je Demos odločil za to, da se Slovencem 

predlaga glasovanje za samostojno državo ravno v teh predprazničnih časih. Iz 

tistih nočnih pogajanj, ko smo se tudi s takratnimi strankami opozicije skušali 

dogovoriti za modalitete tega glasovanja, se spomnim nerganja o tem, ja seveda 

Demos hoče glasovanje takrat, ko bodo domov prišli tisti, ki delajo v tujini. Mi 

smo odgovarjali, kaj pa je v tem slabega, saj slovenski narod ne živi samo doma. 

Viharji zgodovine so ga razselili po celem svetu, pol milijona naših rojakov od 

prve do četrte generacije živi po vseh celinah in imajo enako pravico, da se 

počutijo del te celote, ki se imenuje slovenski narod. Mnogi so takrat prišli in so 

na plebiscitu glasovali za samostojno Slovenijo, čeprav so si morali prej urediti 

še stalno bivališče, če ga niso imeli, ker se takrat ni glasovalo po državljanstvu, 

ampak po stalnem prebivališču. Vsak, ki je imel v Slvoeniji stalno prebivališče, 

je imel pravico do glasovanja. 

Čas pričakovanja, čas adventa, predbožični čas je takrat ustvaril posebno 

razpoloženje. Vidim tukaj v dvorani veliko vas, ki ste takrat te občutke delili. 

Verjamem, da imamo vsi na ta čas prijetne spomine, na čas, ko smo podzavestno 

čutili, da je prišel trenutek in da gre za zdaj ali nikoli. Vsem, ki se tega 

spominjate iz osebne izkušnje, pa tudi vsem mlajšim, rojenim kasneje, zato želim 

ponosno praznovanje dneva slovenske samostojnost in enotnosti, vsem skupaj 

želim blagoslovljen in vesel božič, v naslednjem letu pa želim vse dobro, veliko 

zdravja, osebne sreče in državljanskega poguma, ki ga potrebujemo tako kot 

pred 27-imi leti. Hvala lepa. 
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Dvig slovenske zastave ob Dnevu samostojnosti in 

enotnosti 

ot že vrsto let zapored, je tudi 

tokrat za državni praznik Dneva 

samostojnosti in enotnosti na 

Sabotinu zaplapolala slovenska zastava. 

Letos obeležujemo 27. obletnico 

razglasitve izida plebiscita, na katerem 

smo se z večino odločili za samostojno in 

neodvisno državo. Slovensko zastavo so 

člani odborov Združenja VSO Severna 

Primorska dvignili tudi pri spomeniku 

braniteljem slovenske samostojnosti v 

Dornberku in Prvačini. 

Skupaj s člani OZVVS Veteran Nova Gorica smo se spomnili na branitelje slovenske 

samostojnosti 1990-91 in pri njihovih spomenikih v Kromberku, Ozeljanu in Šempetru 

dvignili slovensko zastavo. 

Zdr uženje VSO Severna Primorska  

K 
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Odkritje spominske plošče članom organizacije 

TIGR 

bmočni odbor Združenja VSO Brda - 

Števerjan - Gorica je na državni praznik 

Dan samostojnosti in enotnosti v 

sodelovanju z Občino Brda v Kojskem odkril 

spominsko ploščo članom organizacije TIGR. 

Organizacija TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka) je 

bila antifašistično domoljubno gibanje, ki se je 

razvilo v 20-tih letih prejšnjega stoletja na 

Primorskem, takrat pod Italijo. Gibanje je 

združevalo slovenske rodoljube, ne glede na 

politično in versko prepričanje, brez izključevanja, 

v boju za pravice in svoboščine Slovencev pod 

fašističnim totalitarizmom. 

Odkritja spominske plošče se je udeležila tudi 

evropska poslanka Patricija Šulin. 

Območni odbor Združenja VSO Brda – 

Števerjan - Gorica    

O 

DOGAJALO SE JE 
 



20 
 Glas domovine – 15/IV – 2018 

  

 

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! 

 

mailto:tajnistvo@vso.si
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Izšla je petnajsta 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). 
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