Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
Zaloška cesta 65

www.glasdomovine.si
št. 37 leto VII

1000 Ljubljana

30. 9. 2020

GLAS DOMOVINE

1
Glas domovine – 37/VII – 2020

KAZALO

Uvodnik

3

Zapisi osamosvojiteljev

4

Dogajalo se je

14

Muzejski kotiček

19

Pristopna izjava

21

2
Glas domovine – 37/VII – 2020

UVODNIK

Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine, dragi domoljubi!

Pred nami je nova številka spletnega časopisa Glas domovine, ki s seboj prinaša poročila o
dogajanju v začetku poletja 2020. Razmere so dovolile, da smo v okrnjeni zasedbi praznovali
zmago v vojni za Slovenijo ter se spominjali 30-letnice oblikovanja obrambnega sistema, ki je
omogočil samo zmago 1991.
Brezskrbni poletni dnevi se umikajo vroči jeseni. Razmere s COVID 19 nas silijo k premisleku,
kako bomo svoje delo zastavili v bodoče. Množične obeležitve oziroma obeležitve odprtega
tipa so, za enkrat, stvar preteklosti. Na razpolago imamo sodobne telekomunikacijske in
interaktivne pripomočke, ki se jih bo potrebno posluževati, če bomo želeli priti do širšega kroga
ljudi. To za marsikatero društvo predstavlja in bo predstavljalo izziv, saj mladi, ki so vešči
uporabe teh sredstev in pripomočkov, neradi posegajo po tovrstnih vsebinah, ki so del naše
zgodovinske zavesti, kulturnega izročila, starejši, ki jih te vsebine zanimajo, pa po večini ne
znajo uporabljati sodobne tehnologije. A vsaka stvar je za nekaj dobra. Še iz vsake situacije
smo odšli okrepljeni - in tudi iz te bomo.

Ostanimo zdravi in prijetno branje!

Uredništvo Glas domovine
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Nagovor polkovnika Zlatka Vehovarja na slovesni obeležitvi 30. obletnice
oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite
Laško, 24. julija 2020

S

poštovani župan občine Laško gospod Zdolšek, spoštovani predsednik VSO
Laško in člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, spoštovani
praporščaki, veterani in vsi prisotni, … draga Milena.

Pred nekaj dnevi me je gospod Javornik vprašal, če bi lahko kot nekdanji Štefanov
namestnik v MSNZ, povedal nekaj besed ob današnjem dogodku – priložnostni
obeležitvi 30. - biserne obletnice Manevrske strukture narodne zaščite, še posebej
v Zahodnoštajerski pokrajini.
Z veseljem… Ko govorimo o dogodkih iz zgodovine, moramo te dogodke vedno
postaviti v zgodovinski kontekst, v katerem so se odvijali. Projekt MSNZ je
povezan z enim obdobjem v procesu osamosvajanja Slovenije, do katerega je
prišlo, ko skupno življenje v bivši Jugoslaviji ni bilo več možno, kar se je začelo
kristalizirati že sredi 80. let. Margaret Thatcher je nekoč rekla, da socializem
deluje vse dokler ne zmanjka tujega denarja, tujih kreditov. Tako je bilo tudi v
Jugoslaviji. Spomnimo se, kako se je hodilo v Avstrijo po zobno pasto, banane in
riž, pa še po kaj, spomnimo se sistema par-nepar in bonov za bencin, pa t.i.
redukcij elektrike, spomnimo se hiperinflacije, ki je samo decembra 1989 znašala
2700 %. V drugi polovici osemdesetih let se je srbski nacionalizem vse bolj
odkrito krepil in na površje naplavil Miloševića. Temu se je podredil tudi vrh JA,
ki je želel še bolj centralizirano Jugoslavijo, v kateri bi se ves denar zlival v
Beograd in bi se od tam, če bi kaj ostalo, delil po drugih republikah. S t.i.
dogajanji ljudstva in jogurt revolucijami so odnose znotraj Jugoslavije želeli tako
zaostriti, da bi prosrbsko vodstvo JA dobilo povod za posredovanje in izvedbo
državnega udara. Potem je 1. decembra 1989, to noč sem ravno dežural na
pokrajinskem štabu v Celju, bil napovedan prihod srbskih mitingašev, ki pa je
spričo naših ljudi na železnicah in slovenske milice, klavrno propadel. Miting v
Sloveniji je propadel, problem, da ima slovenska Teritorialna obramba svoje
orožje, pa je za njih ostal, zato so problem oborožitve TO hoteli dokončno rešiti
z odvzemom. Pred tem so pod pretvezo domnevne "krepitev iredente na Kosovu",
čemur ni nihče verjel, želeli vse bolj omejiti dostop do orožja, tako da je bil že
januarja 1990, torej samo mesec dni po propadlem mitingu, izdan Ukaz o popisu
vseh skladišč TO. Fizični odvzem orožja so hoteli izvesti ravno na dan,
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ko je prisegla prva demokratično izvoljena Demosova vlada – 16. maja 1990. Ker
pri tem niso bili povsem uspešni (5 štabov od osmih v ZŠP orožja ni oddalo, na
ozemlju celotne Slovenije je bilo to razmerje 16 od 62), je bilo v občinskih štabih
TO uvedeno dežurstvo in straža skladišč. Računali so, da kadrovsko in finančno
tega ne bomo zmožni in da bomo prej ko slej sami predali orožje. Takrat se je
zgodil eden od tistih trenutkov, ko vidiš, da stvari gredo zelo navzdol in je
potrebno nekaj ukrepati. Takrat se je rodila MSNZ.
Spoštovani,
Danes smo se zbrali tukaj, da obudimo spomine na te dogodke izpred 30 let in da
obeležimo obletnico postavitve spominske plošče na prvo srečanje Toneta
Krkoviča in Štefana Šemrova, ki je pomenilo formalni začetek organiziranja
MSNZ v Zahodnoštajerski pokrajini. Sam sem takrat bil že slabo leto dni član
stalne sestave pokrajinskega štaba. Potem, ko sem avgusta 1989 zaključil študij
obramboslovja v Ljubljani, sem se zaposlil na Pokrajinskem štabu TO, kjer je
Štefan delal že vrsto let. Tam sem Štefana tudi nasledil na delovnem mestu
referenta za operativno učne zadeve. V PŠTO sva imela sosednji pisarni, tako da
smo skupaj preživeli veliko časa, tako med službo, kakor tudi izven nje, tudi tu pri
vas, na Vrhu nad Laškim, kjer je Štefan takrat živel...pa tu, na gradu, pa še kje.
Štefan je kot »stari teritorialec« ljudi seveda dobro poznal, zato je kot načelnik
lahko takoj začel uspešno graditi strukturo MSNZ znotraj pokrajine. Večji del
tistih, za katere se je odločil, da jih vključi v projekt, se je odzvala pozitivno,
nekateri pa se tudi "raje ne bi" oz. so svoje sodelovanje pogojevali. Ker sva bila
s Štefanom na pokrajinskem štabu veliko skupaj in sva se dobro poznala in
razumela, me je izbral za svojega namestnika na ravni pokrajine. Za vodenje
MSNZ je bila enaka struktura – načelnik/namestnik postavljena tudi v vseh osmih
občinah ZŠP. Projekt MSNZ je bil edinstven zato, ker je temeljil na neposrednem
osebnem zaupanju in medsebojni odvisnosti vseh, ki so bili v strukturi. Delovanje
Manevrske strukture narodne zaščite pa nikoli ne bi bilo možno brez podpore
prebivalcev Slovenije - tistih, ki so bili za samostojno Slovenijo. Iz tega je projekt
črpal vso svojo legitimnost. Pri tem se nikoli ne sme pozabiti tveganja kateremu
so se izpostavili vsi tisti, ki so svoje domove dali na razpolago za dislocirana tajna
skladišča orožja in minsko-eksplozivnih sredstev za potrebe nastajajoče slovenske
države. Protiobveščevalna služba Jugoslovanske armade, tako imenovani KOS,
je v tem obdobju na Slovenskem imela dve prioritetni nalogi – odkriti akterje
MSNZ in razkriti lokacije tajnih
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skladišč. Ker niso imeli več legitimnosti, kljub temu, da so imeli na razpolago vsa
sredstva, niso mogli biti uspešni. MSNZ se je v nekaj mesecih razvil v Teritorialni
obrambi paralelno strukturo, z ločenim vpoklicnim sistemom, s svojimi štabi in
enotami ter s svojo oborožitvijo, ki je deloma izhajala iz skladišč TO, deloma pa
tudi tajnih skladišč, ki so bila na celotnem prostoru pokrajine. Kmalu smo v ZŠP
imeli več kot 6.000 kosov orožja s pripadajočim strelivom in 2.950 pripadnikov
MSNZ, ki so bili organizirani v enote in štabe MSNZ.
Gotovo se spomnite, da je bilo pri nas pred dvema letoma, ob 50. obletnici
ustanovitve TO, veliko polemike o tem, ali je SV naslednica TO ali MSNZ. Sam
menim, da je MSNZ tista iz katere je nastala nova, slovenska Teritorialna
obramba, iz nje pa se je razvila Slovenska vojska. Pridih slovenskosti je
Teritorialna obramba v Sloveniji imela že v času Jugoslavije, se pa, zaradi
številnih protislovensko nastrojenih oficirjev JLA, ki bo bili v TO SRS na visokih
položajih, takratna TO nikoli ne bi mogla razviti v slovensko vojsko. Ko govorimo
o MSNZ je potrebno tudi omeniti dobro sodelovanje s takratno milico oziroma
organi za notranje zadeve, s tako imenovano "modro komponento". V
Zahodnoštajerski je bil na njenem vrhu Frenk Bevc.
Spoštovani,
Leta 1990 se je tudi spričo mednarodnih okoliščin prikazala edinstvena
priložnost, da gremo po svoji poti. Tistega trenutka nismo zamudili. Če bi ga, je
vprašanje, če bi še kdaj dobili svojo državo.
Ko pogledamo nazaj smo lahko ponosni, kaj je Slovenija takrat dosegla, tako v
fazi priprav na osamosvojitev, od plebiscita 23. decembra 1990, ko se je velika
večina prebivalcev Slovenije odločila, da Slovenija gre svojo pot, (mimogrede 23.
december je bil tudi Štefanov rojstni datum), pa do 26. oktobra 1991, ko je
Slovenijo, vsaj uradno, zapustil zadnji vojak JA.
MSNZ je svoje poslanstvo – zavarovanje osamosvojitvenih procesov – izpolnila,
tako da ej lahko Predsedstvo RS 28. Septembra 1990 imenovalo Janeza Slaparja
za novega vršilca dolžnosti načelnika Republiškega štaba teritorialne obrambe,
MSNZ pa je delovala do sredine oktobra 1990, kot rezervni sistem pa do konca
preoblikovanja to, t.j. do spomladi 1991.
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Spoštovani,
Na koncu mi dovolite, da dodam še nekaj. Danes smo že dvakrat omenili 23.
December, pa ga bom še enkrat. 23. Decembra 2010, pred desetimi leti, je bilo
na Brdu pri Ljubljani ustanovljeno Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve, katerega član sem. Združenju se nismo pridružili zaradi
kakršnihkoli oportunih ali političnih nagibov, ampak zgolj iz spoznanja, da se
je mnogo vrednot do takrat zelo razvodenelo.
Ko gledamo, kaj se dogaja po Sloveniji danes, po skoraj 30 letih, ni nič boljše.
Morda celo nasprotno. Zato ima slovenska politika nalogo, da ob pomoči
organizacij in društev, kot je VSO in drugih domoljubnih združenj, slovensko
družbo vrne k vrednotam, na podlagi katerih je ta država nastala. Da dokažemo,
da smo vredni svoje države in da žrtev padlih za Slovenijo v osamosvojitveni vojni,
in prej v zgodovini, ni bila zaman.
Ob spominu na veliko prekmalu preminulega polkovnika Štefana Šemrova in vseh
naših soborcev, ki jih ni več z nami, se vam zahvaljujem za vašo udeležbo na
današnjem spominskem dogodku in za vašo pozornost.
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Nagovor Alenke Jeraj, poslanke v DZ RS in članice glavnega odbora VSO
ob obeležitvi zmage v vojni za Slovenijo
Ljubljana, 9. 7. 2020

Spoštovani!
Bil je posebni čas, ki je bil poln ponosa, hrepenenja, pričakovanja pa tudi skrbi.
Naš vsakdan se je spreminjal. Živeli smo v čudovitem, a tudi negotovem, času,
času sprememb, ki se jih včasih bojimo. Tokrat ni šlo za majhne odločitev, pač
pa take, ki se zgodijo enkrat v dolgoletni, stoletni zgodovini. Večina ljudi se
prilagodi in pluje s tokom, a spremembe se zgodijo zaradi redkih, ki so pogumni,
ki stopijo naprej, ki vidijo v prihodnost. Tak je bil dr. Jože Pučnik, ki je razumel,
da je zdaj pravi čas…
Zdaj gre za Slovenijo

Ko si zaslišal klic nisi okleval.
Nisi razmišljal ali ti koristi,
nisi se spraševal ali je vredno.
Pustil si vse in prišel.
Vse kar si bil, vedel in znal, si dal.
Domovini!
Ki te je vedno ljubila, kot ljubi le mati.
Desetletja teme, krivic in hudobije.
O, to že ni bila domovina!
Domovino si ljubil in ona ne rani, ne tepe, ne ubija, ne zapira.
In ko se je uprla,
ko se je zbujala iz teme,
ko je zlo prelila svetloba,
te je poklicala…
Pustil si vse in prišel.
Tu sem!
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Zate in za naše ljudi.
Hrepenenje se je prelilo v pogum, odločnost, vero, upanje.
Verjel si, ko so verjeli redki!
Stopil si pred ljudi in jim pokazal luč!
Sledili smo ti!
Zdaj gre za Slovenijo!
Vizionarjem sledijo pogumni ljudje, ki jih ni strah neuspeha, ki se upajo, ki
tvegajo. Z znanjem, izkušnjami so naši možje in fantje prijeli za orožje in se uprli
4. najmočnejši armadi v Evropi, ki je računala na to, da bo Slovenijo pokorila v
nekaj dneh. A zgodilo se je ravno obratno. Slovenija je osramotila tako opevano
armado in pokazala velikim in pomembnim, da pogum in domoljubje štejeta in
nas ne more nihče s silo tlačiti v združbo, kjer ne želimo biti. Kjer so se kratile
človekove pravice, kjer posameznik ni bil spoštovan in svoboden, kjer je vladal
totalitaren režim, ki je kruto obračunaval s svojimi sodržavljani, namišljenimi
sovražniki…
Kot bi rekel pesnik so se »vremena Kranjcem zjasnila. Naenkrat smo vedeli kaj
hočemo – hočemo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. In pri tem nas ne bo
nihče ustavil. In nas ni, zaradi mnogih pogumnih, zaradi tistih, ki so dali življenje.
Umirali ste.
Za nas, ki smo ostali.
Odgovorili ste klicu domovine.
Darovali ste največ, kar ste lahko.
Svoje življenje.
Ker ste videli sonce.
Ker ste videli luč.
Hvala za vaš dar.
Danes bi morali biti ponosni in veseli, pa pogosto nismo. Vse prevečkrat vidimo
vse črno in smo polni pesimizma, namesto, da bi se veselili in bili hvaležni, za
prečudovite kotičke naše prekrasne Slovenij, za svoje drage, za prijatelje in
znance, za zaposlitev, zdravje ali zdravstvene delavce, ki nam pomagajo, če
zbolimo.
9
Glas domovine – 37/VII – 2020

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Hvaležni bi morali biti za ljudi, ki za nami čistijo, pečejo kruh, delajo v trgovini,
za kmete, ki skrbijo za zemljo in da je na naših mizah odlična domača hrana.
Hvaležni za zaposlene na različnih delovnih mestih, hvaležni za politike, ki
skrbimo za skupno dobro. Za naše mlade, ki radovedno in polni energije
soustvarjajo naš skupni jutri, za učitelje, raziskovalce in inovatorje, za duhovnike
in vse, ki se trudimo, da nam bo skupaj lepše.

Kaj naj ti rečem, Slovenija,
za tvoj rojstni dan?
Si to, kar smo si želeli?
Si to, kar smo upali?
Mnogi so sanjali,
a le mi smo doživeli.
Kako ponosni in veselega srca
bi bili danes Prešeren, Maister in Slomšek.
Mi pa…
Nikoli zadovoljni.
Namesto, da bi se veselili
svobodnega neba,
napredka, poguma.
Mi, Slovenci v svoji državi,
na svoji zemlji,
s svojo zastavo, s tako posebnim jezikom.
V raju, ki je večji od največje države sveta.
Slovenija!
Zate, najlepša pesem mojega srca!
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Nagovor Ane Zagožen, članice Mladinske sekcije VSO Triglav, glavnega
odbora Združenja VSO in svetnice MO Ljubljana ob obeležitvi zmage v vojni
za Slovenijo
Ljubljana, 9. 7. 2020
ragi prijatelji, v čast mi je, da lahko povem nekaj misli ob tej slovestnosti.
29 let nazaj. Zdi se tako daleč, a smo v svojem bistvu tako mlada država,
predvsem mlada demokratična država. Vsem, ki so sodelovali v vojni za
Slovenijo, moramo v družbi izkazovati visoko spoštovanje, saj so nekateri za
državo, ki jo imamo danes, tvegali svoja življenja.

D

Kljub temu, da smo z velikimi napori pridobili svojo suvereno in neodvisno
državo, pa boj za Slovenijo in Slovenstvo še vedno ni končan in zato je prav, da
še naprej podpiramo vse, ki se še posebej izpostavljajo, mladim pa vlijemo upanja
in moči, ter jih spodbujamo, da bodo ohranjali spomin na ta častna dejanja.
Danes, ko živimo v času globalizacije in digitalizacije ter smo del velike Evropske
družine in nam je širni svet občutno bolj dostopen, mladim še posebno
primanjkuje domoljubne zavesti in pripadnosti svoji domovini, državi Sloveniji.
Kot pravi pregovor; vrednosti nečesa se zavemo šele takrat, ko to izgubimo.
Mladim generacijam se ni bilo potrebno boriti za državo in jih za pomanjkanje
domoljubja ni za obsojati, saj se kot država nismo dovolj potrudili, da bi mladim
v srca položili vrednote samostojne Slovenije in dragocenoti nacionalne države.
In prav tukaj pride do izraza misel, da pri nas boj za Slovenstvo še ni končan, vsaj
ne do takrat, dokler bomo kot lasten narod tako razdeljeni. Želim si, da bi
osamosvojitev Slovenije postala osrednja tema v šolskih programih.
Prav tako se mladi danes premalo zavedamo, kako pomemben v državi je
kvaliteten vojaški sistem. Na žalost marsikdo težko razume, da živeti v miru na
svojem ozemlju ni nekaj običajnega in večnega, ampak je to pravzaprav privilegij.
In prav državna vojska je tista, ki nas varuje, to ni kot misli naša mladina, sinonim
za agresivnost. Vojska izvaja vojaško obrambo, odvrača agresijo na državo,
vzpostavlja suverenost na našem ozemlju in prispeva k mednarodnemu miru in
stabilnosti.
Prav je, da živimo v občutku varnosti, ki izvira iz vzajemnega razumevanja,
sprejemanja drugačnih stališč in spoštovanja pravic drugih, vendar je človeška
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narava naravnana tako in iz zgodovinskih dejstev lahko vidimo, da si je svoj
prostor pod nebom potrebno izboriti.
Želim si in verjamem, da se bodo v srca mladih zopet naselile prave vrednote in
nekaj več pozitivnega borilnega duha in da za napredek in svobodno mišljenje le
ne bo potrebno toliko veliko poguma. Vojna za Slovenijo ni trajala le 10 dni,
začela se je že s pripravami, ko je bila maja 1990 razorožena teritorialna
obramba, končana pa je bila, ko je odšel zadnji agresorski vojak iz Kopra. V
demokratični in samostojni državi bi narodni osamosvojitelji morali imeti prav
posebno, častno mesto. Brez njihovega dela, izpostavljanja, tveganj in
prizadevanj Slovenija danes ne bi bila samostojna in mednarodno priznana
država.
Tako v Evropi, kot tudi širše po svetu, obstaja veliko narodov, ki so večji od
Slovenskega naroda, pa hrepenijo po lastni državi in si prizadevajo, da bi tako
kot mi - postali samostojna celica v mednarodnem prostoru. Slovenci smo si to
izbojevali. To je naša največja vrednota in neponovljiv dosežek. To je svetinja
nas, naših prednikov in potomcev.
Če povzamem Antona Trstenjaka: Vsaka kultura mora biti zakoreninjena v
prostoru (to je zemlja) in času (to je zgodovina). Kultura in narod sta ozko med
seboj povezana. Narod, ki nima svoje kulture, še sploh ni narod, je kvečjemu
pleme. Narodnost pomeni skupnost duhovne zavesti.
Kultura, tradicija, identiteta. To so vrednote trdnega naroda in slovenski narod
piše bogato zgodovino. Upanje, pogum, pripadnost. To so bila čustva ljudi, ki so
hrepeneli po neodvisnosti. To, da se danes Slovenci premalo zavedamo
dragocenosti svoje države, se kaže tudi v tem, kako slabo jo poznamo.
Prepotujemo ves svet, tukaj pa pozabljamo na svojo bogato kulturno
dediščino.Šele sedaj, ko smo zaradi neprijetne situacije po svetu primorani veliko
časa preživeti doma, smo začeli raziskovati Slovenske kraje in šele sedaj se mnogi
zavedajo njene vrednosti, lepote in neprecenljivosti. Vesela in ponosna sem, da z
obstoječo politiko in rešitvami spet uživamo velik ugled v tujini in da bo to
privabilo v našo deželo tudi tiste, ki zanjo niso vedeli.
Zadnja leta ali desetletje smo res živeli v razmerah, ki niso bile najlažje,
premagati smo morali veliko težkih preizkušenj in vsakodnevno smo morali
premagovati dvome o našem državnem sistemu. Zdi se, kot da smo živeli v
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nekakšni ekonomski, duhovni in kulturni krizi. Slovenci, kot številni drugi narodi,
smo v zgodovini preživeli že toliko hudega, da nam to ne sme vzeti upanja.
Resnično sočustvujem s tistimi našimi sodržavljani, ki težko živijo in se bojijo
jutrišnjega dne. Toda hkrati se dobro zavedam, da nas kot narod to ne sme
razorožiti.
Skozi vso našo zgodovino so bili posamezniki, ki so širili slovensko zavest. Brez
verske, politične, univerzitetne in ekonomske narodopisne kulture ni
slovenskega sveta, ki mu je temelj slovenščina kot dignitetno zavezujoče izročilo.
Zopet moramo poskrbeti za svoj duhovni habitus in nacionalno specifično težo.
Ne samo pravna država, ampak zares prava, pa bo Slovenija takrat, ko bo
hvaležna svojim prednikom. Torej, ko bodo ulice in ceste po slovenskih mestih
poimenovane po pravih, požrtvovalnih in zaslužnih Slovencih.
Sedaj imamo dobre voditelje, ki jih moramo na njihovi poti spodbujati in z njimi
sodelovati za našo skupno blaginjo, kot so to storili naši predniki za nas. Ta
spominska plošča je naš ponos, naša dediščina, spomin na vse, ki so nam danes
za vzor.
Bog živi Slovenijo!

13
Glas domovine – 37/VII – 2020

DOGAJALO SE JE
Obeležitev zmage v vojni za Slovenijo 1991
četrtek, 9. Jjulija 2020, je v ljubljanski Stolnici potekala obeležitev konca oboroženih
spopadov in zmage v vojni za Slovenijo 1991. Obeležitev se je začela s sveto mašo,
ki jo je daroval msgr. dr. Jože Plut, ki je v pridigi in nagovoru izpostavil, da »težki
časi, če znamo prav ravnati, lahko rodijo bogate sadove. Tako je bilo leta 1991 in
tako je lahko tudi danes. Domovina je samo ena, mi pa imamo poleg domovine tudi svojo
državo, bodimo hvaležni za ta dar. Bog mi je dal milost, da sem se rodil kot Slovenec, v tej
lepi domovini. Obeležujemo konec oboroženih spopadov, a vojna je trajala dlje, od razorožitve
TO RS maja 1990, do odhoda zadnjih vojakov JLA iz Slovenije.«

V

Po maši sta sledila nagovora članice Mladinske sekcije VSO Triglav, Glavnega odbora VSO in
svetnice MO Ljubljana Ane Zagožen in poslanke v DZ RS ter članice Glavnega odbora VSO
Alenke Jeraj. Njuna govora si lahko preberete v rubriki Zapisi osamosvojiteljev. Ker je bila
Jerajeva zaradi obveznosti v DZ RS zadržana, je njen govor na prireditvi prebrala Silvestra
Sadar, moderatorka obeležitve. Pri maši so z domoljubno pesmijo sodelovali člani Obrtniškega
mešanega pevskega zbora Notranjska ter praporščaki VSO, ki so ob koncu obeležitve položili
venec slave k Pomniku vsem, ki so se v vseh časih in obdobjih borili in dali življenje za
samostojno Slovenijo. Obeležitve so se udeležili tudi predsednik Združenja VSO in minister za
notranje zadeve Aleš Hojs, predsednik Društva 90 in Slovenske ljudske stranke Marjan
Podobnik, nekdanji evropski poslanec in predsednik osamosvojitvene vlade RS Lojze Peterle,
državni sekretar za koordinacijo mednarodnih in EU zadev v Kabinetu predsednika Vlade RS
dr. Igor Senčar, državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v Kabinetu
predsednika vlade RS mag. Bojan Pograjc in pesnik slovenske pomladi Tone Kuntner.
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Komemoracija v spomin na Štefana Šemrova

V

soboto, 25. Julija, smo se
na Gradu Tabor v Laškem
poklonili
spominu
na
Štefana Šemrova, načelnika
MSNZ za zahodno Štajersko 19901991. Leta 2006 je Občinski odbor
Združenja VSO Laško postavil
spominsko ploščo na Gradu Tabor v
spomin na tajni sestanek 25. julija
1990 med Štefanom Šemrovom in
Tonetom Krkovičem v povezavi z
organiziranjem Manevrske strukture
narodne zaščite v zahodni Štajerski. Spominu na prehitro preminulega Štefana Šemrova so se
z besedo in prižigom sveče na grobu, poleg njegove žene in sina, poklonili praporščaki
Združenja VSO, Gardna enota Slovenske vojske in predstavniki Združenja VSO.
Občinski odbor Združenja VSO Laško

30 let MSNZ zahodnoštajerske pokrajine
petek, 24. julija, je na Gradu Tabor v Laškem potekala slovesna obeležitev 30.
obletnice oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite. Še posebej so se spomnili
oblikovanja MSNZ, saj je 25. julija 1990 na Gradu Tabor v Laškem prišlo do tajnega
sestanka med Štefanom Šemrovom in Tonetom Krkovičem z namenom organiziranja
Manevrske strukture narodne zaščite v
Zahodnoštajerski pokrajini. Pozdravni
nagovor sta imela župan Občine Laško
Franc Zdolšek in generalna sekretarka
Združenja VSO Simona Pavlič.
Slavnostni govornik je bil polkovnik
Zlatko Vehovar, namestnik Štefana
Šemrova in njegov tesni sodelavec.
Govor Zlatka Vehovarja si lahko
preberete tukaj. Kulturni program so
obogatili trobilni sekstet Orkestra
Slovenske
vojske.
Pomembni
obletnici oblikovanja MSNZ, ki je omogočila uspešno obrambo v vojni za Slovenijo 1991, so
se poklonili tudi praporščaki Združenja VSO ter Gardna enota Slovenske vojske.

V

Občinski odbor Združenja VSO Laško
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Osamosvojitveni dogodki v Ravnici

V

soboto, 22. avgusta, je v sodelovanju s
Krajevno skupnostjo Ravnica, ZVVS Veteran
Nova Gorica, ZZB NOB Nova Gorica,
Društvom Soška fronta in SEVER severnoprimorske
potekal tradicionalni pohod v spomin treh vojn. Na
začetku smo se zbrali pri spomeniku padlim
madžarskim vojakom v I. svetovni vojni, kjer je navzoče
pozdravil zgodovinar dr. Renato Podberšič. Pohodu je
sledila osrednja slovesnost v Ravnici, kjer smo se
poklonili vsem žrtvam, ki so se odzvale klicu domovine
ob agresiji JLA 1991 v vojni za samostojno državo
Slovenijo. Zbrane so nagovorili Aleš Dugulin,
predsednik Sveta KS Ravnica in mestni svetnik, dr.
Klemen Miklavič, župan MO Nova Gorica. Slavnostni
govornik je bil minister za infrastrukturo mag. Jernej
Vrtovec. V kulturnem programu je sodeloval moški pevski zbor Lipa Ravnica.
Na prireditvi je bil prisoten tudi podpredsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve
Franci Feltrin, ki je položil venec pri spomeniku osamosvojitve in nagovoril zbrane.
VSO Severna Primorska
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Prejeli smo …
Društvo MORiS Kočevska Reka
Kočevska Reka 9
1338 Kočevska Reka

IZJAVA ZA JAVNOST
Kočevska Reka, 23. 7. 2020

V

Društvu MORiS Kočevska Reka z ogorčenjem in veliko prizadetostjo
spremljamo napade na predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja,
ki je z italijanskim predsednikom Mattarello izvedel zgodovinska spravna
dejanja, civilizacijski korak naprej in pomembno prispeval k odstranjevanju
predsodkov do slovenske manjšine v Italiji in Slovencev nasploh.
Doslej je to najvišja mednarodna počastitev slovenskega antifašizma. O tem pa
so napadi in žalitve del pritlehne kampanje, ki za vzdrževanje lastnega
političnega preživetja, brezobzirno in skrajno necivilizacijsko, neevropsko in
državljansko nezrelo neti sovraštvo med obema narodoma in med Slovenci
samimi. Očitno so za napadi na predsednika Pahorja zagovorniki pobojev, ki
nasprotujejo celo nespornim zgodovinskim dejstvom, ki v primeru fojb
komunistični režim postavljajo v kontekst zločinskosti vseh totalitarizmov.
Za razliko od slovenskih oboroženih sil, ko se ob boju za ohranitev demokracije
in neodvisne države leta 1991 nismo pregrešili zoper vojaško čast in civilne
zakone, ki varujejo premoženje in življenja civilnega prebivalstva, je zgodovina
zadnjega stoletja na zahodnem robu slovenskega ozemlja in v zamejstvu vse kaj
drugega. Primorsko, ki so jo Italijani zasedli po prvi svetovni vojni kot nagrado
za boj proti Avstroogrski, je njihova država kruto raznarodovala in gospodarsko
ter kulturno zatirala. Požgali so Narodni dom v Trstu in vrsto drugih stavb, leta
1930 so na bazoviški gmajni ustrelili štiri pripadnike primorskih domoljubov, ki
so se odločno uprli fašističnemu pritisku.
Komunistične oblasti so, med kratko zasedbo Trsta in Gorice maja 1945, podobno
kot v osrednji Sloveniji tudi tam morile civilno prebivalstvo in ga metale v kraška
brezna, imenovana fojbe. Tako kot je dejstvo požig Narodnega doma v Trstu in
fašistično pobijanje Slovencev, tako je dejstvo, da so jugoslovanske komunistične
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oblasti iz Trsta in Gorice odpeljale in v fojbah pomorile okrog 1600 meščanov,
Italijanov, Slovencev in drugih. Tudi slovenske antifašiste, celo tigrovce, verjetne
nasprotnike komunizma.
S tem so usodno omadeževali dotakratni slovenski primorski boj proti fašizmu, ki
so ga na civiliziran način vodili primorski duhovniki, tigrovci… Tudi to je bil
razlog za zavezniški izgon Titove vojske z rdečo zvezdo iz Trsta in Gorice in
pomemben razlog, da vsaj Gorica ni pripadla Jugoslaviji.
Vse to so nesporna zgodovinska dejstva, zato ne moremo razumeti, kako se
najdejo celo predsedniki slovenskih strank v skupnih političnih prizadevanjih z
italijanskimi fašisti? Jim je totalitaristična solidarnost bližja kot državna in
narodna pripadnost? Lahko v imenu te žalijo slovensko državo in njene najvišje
simbole katerih prvi je predsednik Republike Slovenije?
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z italijanskim kolegom Mattarello
pokazal pogum in zgled, dokazal pripadnost najvišjim evropskim civilizacijskim
in demokratičnim vrednotam. Javni zapisi in objave, ki našega predsednika
vulgarno sramotijo so nedopustni in ne le vredni obsodbe ampak tudi kazenskega
pregona.
Taka je praksa pravnih držav. Nacionalna RTV, katere novinarji izstopajo v
napadih in žalitvah, se nima pravice imenovati niti javna, niti nacionalna in še
manj temeljiti na obveznem vzdrževanju vseh državljanov.
Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi državljani, to kar se dogaja je
spodkopavanje naše državljanske in narodne prihodnosti. Z doslej nevideno
ideološko nestrpnostjo posameznikov, ki jim daje nekritično podporo vodstvo RTV
in molkom novinarske organizacije, rušijo državo.
Z zavračanjem simbolnih dejanj sprave in sožitja nas izločajo iz evropske
civilizacije in posredno podpirajo italijanski fašizem. Kritika in nestrinjanje z
mnenjem večine sta osnovni demokratični pravici, neprimerno ter
najprimitivnejše in lažnivo obrekovanje, zlasti pa blatenje državnih simbolov, pa
znak osebne in politične nezrelosti.
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Pismo Inga Pascha Wallersberga Evropskemu parlamentu, 14. 9. 2020
Danes sem v zvezi z orkestriranimi napadi na našo sedanjo Vlado odposlal EU
parlamentu naslednje sporočilo (v angleščini):

"Komunistični režim v Sloveniji je bil grozljiv. Zakaj to pišem? V EU parlamentu
je stranka SD (bivša Komunistična) sprožila veliko gonjo zoper sedanjo Vlado v
Sloveniji, ki jo vodi predsednik Janez Janša (z redkimi izjemami so vse dosedanje
Vlade vodile stranke komunistične opcije).
Njihovi vodje javno častijo najhujše morilce. Slovenija zaradi prevlade teh
komunistično usmerjenih strank vse doslej ni obsodila stare zločinske
komunistične oblasti.
Sedaj pa je po mojih informacijah na pobudo naslednikov stare slovenske
komunistične oblasti v EU parlamentu na dnevnem redu obtožba zoper sedanjo
Vlado v Sloveniji - kar je moralno enako, kot če bi v EU parlamentu obravnavali
obtožbo naslednikov nemške Nacistične stranke zoper CDU (katere član sem
tudi). Da EU parlament to obtožbo naslednikov KP Slovenije sploh uvrsti na
dnevni red je STRAHOTNA SRAMOTA. "

Če bi nam tudi vi radi poslali prispevek, pismo, javno objavo …
za katero želite, da jo objavimo v časopisu Glas domovine, nam jo
pošljite na
elektronski naslov tajnistvo@vso.si.
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MUZEJSKI KOTIČEK
Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob
torkih in sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)
od 11.00 – 17.00.
Vabljeni!
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Muzejski bonton
V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja
veljajo omejitve in pravila:

 Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih
bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje,
bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).
 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m.
 Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite
roke.
 Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.
 Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.
 Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne
rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si
redno umivate roke.

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo
varnost. Veselimo se vašega obiska!
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Izšla je sedemintrideseta 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
Instagram:@zdruzenjevso
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