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Spoštovane članice in člani Zdruţenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve, spoštovani podporniki vrednot osamosvojitve, dragi 

domoljubi! 

 

eset let je hitro minilo in v tem času se je zgodilo marsikaj. Ustanovitev 

nove veteranske organizacije je uspela, vzpostavili smo regionalno in 

lokalno organizacijsko mreţo (ki bo predstavljena v II. delu Zbornika VSO 

ob 10. obletnici) ter začeli aktivno obeleţevati dogodke, ki so bili pred letom 2010 

ţe skorajda pozabljeni. Poljče, Kočevska reka, Pristava, če naštejemo le najbolj 

odmevne.  

VSO je v desetih letih delovanja pustil sled v slovenskem prostoru in to je dobro. 

Kolikor več bo domoljubnih točk, spominskih obeleţij, lepih spominov, toliko 

hitreje bo slovenska druţba bolj narodno zavedna, domoljubna, odgovorna do 

svoje domovine in hvaleţna. Vse, kar je ţe bilo narejeno, je potrebno sedaj 

ohranjati in negovati, po moţnosti nadgraditi, kjer se to da. Velika vrzel, ki jo 

moramo še zapolniti, je odnos drţave do vojnih veteranov. Tu nas čaka še veliko 

dela. Veliko krivic in anomalij je še odprtih.  

Kot sodelavci Zdruţenja VSO smo veseli, da preko objavljanja dogodkov in 

zgodovinskih zapisov, govorov akterjev demokratičnega in osamosvojitvenega 

dogajanja lahko prispevamo k negovanju vredno slovenske osamosvojitve. Tekom 

sedmih let, kolikor izhaja spletni časopis Glas domovine, se je nabralo ţe precej 

gradiva, ki bo (upamo) večno na voljo vsem, ki jih to obdobje zanima, navdihuje 

ali v tem le iščejo spomine na lepe dni, ko smo postali narod s svojo drţavo.  

Od drugih veteranskih organizacij se VSO loči po tem, da pri svojem delu 

obeleţuje tudi dogodke iz časa demokratizacije Slovenije, saj je le ta proces tesno 

povezan s procesom osamosvojitve. Tako kot je MSNZ simbioza vojske in policije, 

ne moremo govoriti o osamosvojitvi brez demokratičnih premikov, ki so bili 

pomembni v samem procesu. Preko okroglih miz, novinarskih konferenc in 

drugih oblik ozaveščanja, smo spregovorili o perečih temah: (samo)razoroţitvi 

TO, o ozadju nasprotovanja osamosvojitvi, o zmanjševanju pomena osamosvojitve 

z reklom "10-dnevna vojna", o izgonu JLA iz Slovenije, in še več. Veliko tega je 

predstavljeno v prvem delu jubilejne izdaje, kjer se spominjamo aktivnosti, ki so 

se zgodile v desetih letih. Še več tega bo v drugem delu, ko bo predstavljeno 

delovanje po regijah.  

 

Vabljeni k branju ter predvsem k soustvarjanju v Zdruţenju VSO! 

 

Uredniški odbor 

D 

Uvodnik 
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Cankarjeva cesta 11 

1000 Ljubljana 

Osebna izkaznica Združenja VSO 
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Slavko Kmetič  

(predsednik Zdruţenja VSO 2012 – 2013, član predsedstva VSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdruţenje za vrednote Slovenske osamosvojitve VSO 

Deset let ponosa in poguma 

o uspešno izvedeni osamosvojitvi Slovenije, kronani z zmago v vojni za Slovenijo 

proti JLA in vzpostavitvi drţave z mednarodnim priznanjem in vsemi atributi 

suverene drţave, je kmalu nastala potreba po ustanovitvi veteranske organizacije, 

ki bi vključevala vse ljudi, ki so prispevali k nastanku drţave. Na podlagi domoljubja in 

ponosa pripadnikov TO ter slovenske milice, ki so z oroţjem v roki dosegli zmago proti 

mnogo močnejšemu sovraţniku, so se začele aktivnosti za ustanovitev zveze veteranov 

vojne za Slovenijo. Ta organizacija naj bi vključevala pripadnike obeh struktur, vendar 

pa so destruktivne sile dosegle, da so pripadniki milice ustanovili svojo veteransko 

organizacijo. 

V začetku sta ti dve društvi delovali korektno in domoljubno. Sčasoma pa so vodstva teh 

društev prevzeli ljudje, ki imajo prejšnji nedemokratični sistem za večjo vrednoto kot 

samostojno, demokratično Slovenijo. Tako so ob 20. obletnici operacije SEVER, to je 

preprečitvi nameravanega mitinga kosovskih Srbov v Ljubljani za 1. december 1989, na 

proslavi na predlog zdruţenja SEVER Tomaţ Ertl bivši notranji minister in šef sluţbe 

drţavne varnosti v prejšnjem sistemu, ter visoki funkcionarji tedanje milice prejeli 

visoka drţavna oblikovanja. 

To je povzročilo silno ogorčenje demokratičnih in domoljubnih članov obeh veteranskih 

organizacij in posledično odstope iz teh društev. 

Posledica teh dogodkov je bila, da so se začele aktivnosti in priprave za ustanovitev nove 

domoljubne organizacije slovenskih veteranov. Pobudniki in motor teh prizadevanj so 

bili vodilni ljudje slovenske osamosvojitve. To so bili Ivan Oman, Janez Janša, Igor 

Bavčar, Tone Krkovič in še mnogo drugih. 

Priprave so stekle in tako je več kot 500 ustanovitvenih članov 23. decembra 2010 v polni 

dvorani slovenske filharmonije ustanovilo Zdruţenje za vrednote slovenske 

osamosvojitve-VSO. Za prvega predsednika smo izvolili Ivana Omana, člana predsedstva 

Slovenije v času nastanka slovenske drţave.  

P 

Uvodni nagovor 
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Društvo je takoj začelo z delom in novačenjem novih članov. Tako smo ustanovili 13 

pokrajinskih odborov in v večini slovenskih občin tudi občinske in območne odbore. Začeli 

smo se vključevati v druţbeno ţivljenje in navezovati stike s sorodnimi domoljubnimi 

veteranskimi društvi tako doma kot v tujini. Začeli smo z obeleţevanjem pomembnih 

dogodkov slovenske osamosvojitve. To so sestanek vodstva MSNZ v Pristavi nad Stično, 

začetek upora prebivalcev Vrhpolja pri Vipavi, ki so z svojimi telesi ustavili tanke 

agresorske armade. V Poljčah obeleţujemo pomemben posvet poslancev DEMOS-a, na 

katerem so sprejeli zgodovinsko odločitev o organizaciji plebiscita, ki je bil pozneje, 23. 

decembra 1990, tudi izveden. V lokalnih okoljih pa obeleţujemo dogodke, ki so bili 

lokalnega značaja. Prav tako se udeleţujemo vseh drţavnih proslav, vezanih na 

Slovenijo. Aktivni smo pri prizadevanju naših članov in ostalih veteranov vojne za 

Slovenijo pri uveljavljanju njihov pravic in odpravljanju teţav vsakdanjega ţivljenja. 

Posebno pozornost posvečamo svojcem padlih v vojni za Slovenijo. Izdali smo tudi veliko 

knjig s tematiko osamosvojitve, med njimi predvsem Belo knjigo slovenske osamosvojitve 

s kronskimi dokazi resničnih dejstev procesov osamosvajanja. 

Krona naših aktivnosti pa je postavitev muzeja slovenske osamosvojitve, ki je na 

Cankarjevi ulici v Ljubljani. 

Letošnje leto, ko obeleţujemo desetletnico zdruţenja, pa je udarila pandemija COVID-19, 

ki je temeljito spremenila načrte za dostojno proslavitev desete obletnice. Ponosni pa smo 

na člane našega zdruţenja, ki imajo ključne funkcije v novi slovenski vladi, ki je bila 

imenovana v mesecu marcu tega leta. 

Po desetih letih delovanja našega zdruţenja lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da je 

opravilo svoje poslanstvo in se temeljito usidralo med veteranskimi zdruţenji naše 

drţave. Ponosni na prehojeno pot z optimizmom zremo v prihodnost, saj smo ustvarili 

dobro podlago za nadaljnje delo prihodnjim generacijam. 

 

Naj živi VSO, naj živi Slovenija! 

  

Uvodni nagovor 
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Ivan Oman, prvi predsednik Združenja VSO (2010-2012) 
 in častni član VSO 

 

Zgodovina Zdruţenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve 
 

druţenje VSO je bilo ustanovljeno 23. decembra 2010. Prvi predsednik 

Zdruţenja VSO je postal Ivan Oman, ki je danes častni član Zdruţenja. Od 

njega je vodenje prevzel Slavko Kmetič, od 8. 11. 2013 pa je predsednik 

Zdruţenja VSO Aleš Hojs, ki je bil za predsednika izvoljen tudi na zadnjem 

volilnem zboru članov 13. 11. 2015. Organi Zdruţenja so predsedstvo VSO, ki 

poleg predsednika, podpredsednice, podpredsednika in generalnega sekretarja 

zajema še 11 članov predsedstva, Glavni odbor, šteje 62 članov, Nadzorni odbor 

pa šteje še štiri člane.  

Delovanje Zdruţenja na lokalni 

ravni se deli na 13 pokrajin ter 

območne ali občinske odbore. V 

Zdruţenju delujejo Pedagoška 

sekcija, Mladinska sekcija VSO 

Triglav in Strelska sekcija.  

Zdruţenje ima štiri kolektivne 

pridruţene člane, to so: Društvo 

Heraldica Slovenica, Demos na 

Kamniškem, Društvo za 

preiskovanje polpretekle zgodovine, 

SKUD Mati domovina in Strelsko 

društvo VSO.  

 

Najvišji pravni akt Zdruţenja je Statut, ki ga potrjuje Zbor članov. Zbor članov se 

sestane enkrat letno. Drugi pravni akti, ki še določajo delovanje Zdruţenja so 

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Zdruţenja VSO in Pravilnik o 

veteranski uniformi VSO. 

Sprva je bil sedeţ Zdruţenja na Parmovi 43, Ljubljana, v letu 2013 je Zdruţenje 

pridobilo prostore na Zaloški 65 v Ljubljani. V letu 2016 je Zdruţenje VSO kupilo 

prostore na Cankarjevi 11 kjer je sedeţ Muzejske zbirke VSO.  

Zdruţenju za vrednote slovenske osamosvojitve je na podlagi odločbe Ministrstva 

za delo, druţino in socialne zadeve, št. 13000-1/2013/6 z dne 21. 2. 2013 podeljen 

status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov; na 

področju obrambe, kulture, vzgoje in izobraţevanja pa ob predhodnem soglasju 

Ministrstva za obrambo, št. 093-14/2013-3 z dne 7. 2. 2013 in Ministrstva za 

izobraţevanje, znanost, kulturo in šport, št. 6034-14/2013/23 z dne 19. 2. 2013, s 

Slovensko vojsko pa ima Zdruţenje VSO tudi sklenjeno pogodbo o sodelovanju. 
  

Z 

Zgodovina 
 



8 
 

Vabilo na ustanovni zbor Zdruţenja VSO. (Vir: osebni arhiv Klemen Traven) 

 

  

Zgodovina 
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Odločba o vpisu v register društev 

 

  

Zgodovina 
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Program Zdruţenja VSO 

 

rogram VSO temelji na obeleţevanju dogodkov, ki so pomembni v procesu 

demokratizacije in osamosvojitve RS, na širjenju domoljubja, izdelavi in 

vzdrţevanju spominskih obeleţij, mednarodni dejavnosti, informativni, 

publicistični in zaloţniški dejavnosti. Poleg ustanavljanja odborov zdruţenja po 

celotni Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu pripravljamo prireditve in obeleţja v 

počastitev pomembnih dogodkov slovenske osamosvojitve, organiziramo okrogle 

mize, izšla sta dva zbornika dokumentov: Bela knjiga slovenske osamosvojitve in 

Vojna za Slovenijo. 

 

POGOVORNA OMIZJA, OKROGLE MIZE, JAVNE TRIBUNE, 

GOSTUJOČA PREDAVANJA, DOMOLJUBNI VEČERI 

 

P 

Program in delo Združenja VSO 
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OBELEŢITEV MEJNIKOV V PROCESU DEMOKRATIZACIJE IN 

SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE 

 

1. Obeleţitev dogodkov v času procesa proti četverici JBTZ 

31. maja 1988 sta Sluţba drţavne varnosti (SDV) in Protiobveščevalna sluţba 

ljudske armade (KOS) aretirali tri novinarje tednika Mladina (Janeza Janšo, 

Davida Tasiča in Francija Zavrla) in zastavnika JLA Ivana Borštnerja zaradi 

domnevne izdaje vojaške skrivnosti. Proces proti četverici JBTZ je sproţil dolgo 

zadrţevano energijo nezadovoljstva z razmerami v Jugoslaviji ter na ulice pognal 

več deset tisoče ljudi. V podporo četverici se je formiral Odbor za varstvo 

človekovih pravic, kateremu je uspelo organizirati pet večjih zborovanj. 

V počastitev tega mejnika v slovenski zgodovini vsako leto organiziramo pohod po 

vseh postojankah večjih dogodkov, komemoracijo ob spominski plošči na Roški 

cesti ali okroglo mizo z akterji tedanjega dogajanja.  

 

 

 

 

 

 

 

Program in delo Združenja VSO 
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2. Obeleţitev na Pristavi 

7. septembra 1990 so najpomembnejši akterji MSNZ tedanji obrambni minister 

Janez Janša, načelnik MSNZ Tone Krkovič, poveljnik specialne enote policije 

Vinko Beznik, tedanji notranji minister Igor Bavčar in poveljnik posebnih enot 

policije Joţe Kolenc, sprejeli in potrdili strateške dokumente za vojaško 

zavarovanje drţavnega osamosvajanja. Vsebina direktive je bil tajni bojni načrt, 

ki bi ga uporabili v primeru agresije JLA, načrt pa je bil izveden v času 

osamosvojitvene vojne leta 1991. 

Na Pristavi nad Stično ob spomeniku vsako leto poteka slovesna obeleţitev 

zgodovinskega sestanka, na katerem je bil sprejet dokument za vojaško 

zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

Program in delo Združenja VSO 
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Slovesnost Poljče 1990 - 2019 

Slovesnost v Poljčah, 2015 Slovesnost Poljče 1990 - 2019 

 

3. Letni zbor članov in slovesnost v Poljčah 

9. in 10. novembra leta 1990 so se v Poljčah na Gorenjskem zbrali tedanji 

delegati vladne koalicije DEMOS, ministri in nekateri strokovni sodelavci. 

Sprejeli so zgodovinsko odločitev: »…da bodo poslanke in poslanci Skupščine 

Republike Slovenije do 20. novembra sprejeli vse zakonske in podzakonske akte 

ter odločbe in za 23. december 1990 razpisali vseljudski referendum, na katerem 

se bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji, oziroma o odcepitvi in 

ustanovitvi samostojne drţave Slovenije. Za uresničitev tega projekta je potrebno 

pridobiti tudi opozicijo…« 

V prostorih NATO centra odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah na Gorenjskem 

vsako leto poteka letni zbor članov Zdruţenja VSO in osrednja prireditev v 

počastitev sestanka v Poljčah.  

Program in delo Združenja VSO 
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4. Obeleţitev prvega postroja v Kočevski Reki 

17. decembra 1990 je bila prvič postrojena enota TO, ki je imela sedeţ v bliţini 

vasi Primoţi. V postroju so bili večinoma pripadniki rezervne sestave zaščitne 

brigade TO. To je bil dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski. Prvi javni 

postroj brigade 17. 12., ki si je kasneje nadela ime MORiS, ni bil slučajen. Bil je 

jasno sporočilo takratni JLA, da smo pripravljeni tudi z oroţjem braniti začrtano 

prihodnost. Nekaj dni kasneje je bil plebiscit, ki je dokončno začrtal odločitev o 

SLO samostojnosti. 

V parku MSNZ v Kočevski Reki vsako leto poteka slovesnost in sveta maša ob 

obeleţitvi prvega postroja.  

 

Program in delo Združenja VSO 
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Program in delo Združenja VSO 
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5. Obeleţitev smrti Jozefa Šimčika 

24. maja 1991 je pod kolesjem oklepnega vozila JLA umrla prva ţrtev 

osamosvojitvenega procesa, Josef Šimčik. Dan prej je Jugoslovanska ljudska 

armada grozila z zavzetjem Učnega centra v Pekrah. Pekrski dogodki so tako dali 

prvo ţrtev vojne za Slovenijo. 

V Mariboru vsako leto poteka spominska obeleţitev ob Šimčikovem spomeniku.  

Program in delo Združenja VSO 
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6. Dogodki dan prej v Vrhpolju pri Vipavi 

Medtem, ko se je Slovenija pripravljala na proslavo ob razglasitvi samostojnosti 

Slovenije, so proti mejnim prehodom z Italijo 26. junija 1991 krenile prve 

oklepne enote reškega korpusa. Med potjo so naletele na nebranjene barikade in 

na spontan, ponekod zelo odločen nastop domačinov in miličnikov, zlasti v 

Vrhpolju. Neoboroţeni prebivalci pohoda tankov niso mogli preprečiti, odločno pa 

so se zoperstavili proti agresiji, kar je bilo pozneje značilno za vso Slovenijo. 

Naredili so vse, da bi ubranili svojo domovino in nudili odpor ne glede na moţne 

posledice. "Jugoslovanski armadi, ki je postala okupatorska vojska, so dokazali, 

da se tega naroda ne da pokoriti." 

V Vrhpolju pri Vipavi vsako leto poteka prireditev 'Ponosni na Vrhpolje - 

osamosvojitveni dogodki dan prej'' ter maša za domovino v cerkvi Sv. Primoţa in 

Felicijana.  

Program in delo Združenja VSO 
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Program in delo Združenja VSO 
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7. Prireditev v spomin na sestrelitev prvega agresorskega helikopterja v 

vojni za Slovenijo v Mahu pri Igu 

27. junija 1991 je pripadnik Teritorialne obrambe Zoran Dernovšek sestrelil 

helikopter agresorske Jugoslovanske armade, ki je strmoglavil v Mahu pri Igu, in 

s tem odločilno vplival na nadaljevanje osamosvojitvene vojne. Helikopter JLA je 

imel za nalogo uničiti učni center na Igu.  

Zoran Dernovšek – Raketka je bil pripadnik Teritorialne obrambe, strelec 

protiletalec,, ki je 27. junija 1991 sestrelil prvi sovraţni helikopter agresorske 

JLA na Ljubljanskem barju. Ţe 2. junija 1991 je varoval zaprisego prve generacije 

slovenskih vojakov v učnem centru na Igu, od 24. junija, ko je dobil ukaz za 

opazovanje in spremljanje preletov letalstva JLA čez Ig, pa je postal za vedno 

povezan z našimi kraji. Preleti Jugoslovanskih vojaških letal so bili pogosti, 

streljanje pa je bilo dovoljeno le po ukazu ali ob neposrednemu napadu na UC. 

Ukaze je dobival neposredno prek poveljnika UC. Kasneje je Dernovšek pomagal 

graditi Slovensko vojsko in potem nekaj let tudi sluţboval v njenih strukturah.  

V Mahu pri Igu je bila leta 2016 postavljena spominska plošča v spomin na 

sestrelitev prvega agresorskega helikopterja v vojni za Slovenijo. Vsako leto tam 

poteka spominska obeleţitev.  

Program in delo Združenja VSO 
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Program in delo Združenja VSO 
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8. Obeleţitev bitke v Krakovskem gozdu 1991 

V Krakovskem gozdu je bila 2. julija 1991 premagana enota agresorske 

jugoslovanske armade. Z zmago v Krakovskem gozdu so Posavci izbojevali enega 

pomembnejših bojev v slovenski osamosvojitvi. 

V spomin na bitko v Krakovskem gozdu Zdruţenje vsako leto organizira 

spominski pohod ali komemoracijo.  

Program in delo Združenja VSO 
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10. Spominski pohod na Cesarski vrh 

2. julija 1991 so pripadniki Teritorialne obrambe na območju Cesarskega vrha 

uspešno blokirali in ustavili oklepno kolono JLA. Ob tem sta ţivljenje izgubila 

vojaka Miroslav Moljk in Anton Ţakelj.  

V njun spomin Zdruţenje vsako leto organizira spominski pohod na Cesarski vrh.  

Program in delo Združenja VSO 
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Polaganje venca k Pomniku umrlim v vojni 

za Slovenijo 1991, Ljubljanske Ţale 

 

POSTAVITVE SPOMINSKIH PLOŠČ IN KOMEMORACIJE 

 

  

Program in delo Združenja VSO 
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Komemoracija pri obeleţju, Ravnica 

Postavitev spominske table v Mahu pri Igu 

 

  

Program in delo Združenja VSO 
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Spominska tabla na Roški cesti v 

Ljubljani 
Spominska tabla na gradu Tabor v 

Laškem 

Spominska tabla v Velenju 

 

  

Program in delo Združenja VSO 
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Spominska tabla v Bukovţlaku, Celje 

Slovesnost pri spominski tabli v Vrhpoljah pri Vipavi 
Spominska tabla umrlim v vojni za Slovenijo v 

ljubljanski Stolnici 

 
Program in delo Združenja VSO 
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OBELEŢEVANJE DRŢAVNIH PRAZNIKOV 

Obeleţitve 

Dneva drţavnosti 

  

Program in delo Združenja VSO 
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Tradicionalni dvig slovenske zastave 

na Sabotinu ob Dnevu drţavnosti 

VSO Severna Primorska  

Program in delo Združenja VSO 
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Pohod po poteh JBTZ - mladinska sekcija, 2015 

Pohod po poteh JBTZ,2015 Pohod po poteh JBTZ, 2019 

 

Mladinska sekcija VSO 

 

ladinska sekcija VSO Triglav zdruţuje mlade, ki jim vrednote slovenske 

osamosvojitve pomenijo vir navdiha pri svojem delovanju. Glas mladih 

je pri vseh organizacijah nepogrešljiv in nujno potreben. Mladi se 

izobraţujejo o zgodovini nastanka svoje drţave, pomagajo Zdruţenju pri 

organizaciji in sodelujejo pri dogodkih. Vsako leto se na pobudo Slovenske vojske, 

s katero ima Zdruţenje VSO podpisano civilno-vojaško sodelovanje, udeleţijo tudi 

odprtih dni strelišč, tekmovanja z vojaško puško M 48 in M 59. 

M 

Mladinska sekcija VSO 
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Mladinska sekcija VSO 
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Mladinska sekcija VSO 
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Besede mladincev … 

  

"Pri delu me vedno nagovarjajo domoljubni pesniki in 
pisatelji, ki so tekom stoletij hrabrili naš narod z 
umetniško jasno in domoljubno besedo, ki ne dopušča 
omahljivosti, strahu, neodločnosti, ampak se bori, ţivi, 
kljubuje in stremi k resnici. Čas osamosvojitve je 
najpogumnejši čas v slovenski zgodovini, je vrh vseh 
upanj, sanj in pričakovanj. Ne razumem, zakaj temu 
času zgodovine slovenska druţba posveča tako malo 
pozornosti oziroma je do tega obdobja celo brezbriţna. 
Mladi imamo tu pomembno nalogo, da negujemo 
spomin na čas, ko smo Slovenke in Slovenci dobili 
svojo drţavo. Sama sem ponosna na to, da smem 
sooblikovati delovanje zdruţenja in biti ob strani 
pogumnih ljudi v Zdruţenju VSO, ki z jasno mislijo, 
kleno besedo in pogumnimi dejanji bojujejo boj, da se 
obdobju slovenske osamosvojitve prizna častno mesto v 
slovenskih srcih in zgodovini." 

(Simona Pavlič, vodja Mladinske sekcije VSO Triglav 
2013-2020,VSO Velike Lašče, Škofljica, Brezovica, Ig) 

Mladinska sekcija VSO 
 

"Zdruţenje VSO igra zelo pomembno vlogo pri 
ohranjanju zgodovinskega spomina na 
nastanek naše drţave in se bori proti 
potvarjanju zgodovine. Vanjo sem se včlanil 
avgusta 2013, ko je organizacija bila zelo 
aktivna pri reklamiranju pomembnih knjig iz 
osamosvojitve (Bela Knjiga, Okopi, 
Premiki...). Sodelujem v uniformirani četi, ki 
vsak december izvaja repliko prvega postroja 
Slovenske vojske v Kočevski reki.  

Delujem tudi v Mladinski sekciji VSO-Triglav, 
ki organizira aktivnosti za mlade domoljube. 
Ena takšna je bil vikend tabor mladih v vasi 
Trstenik, aprila 2016, ko smo se pogovarjali s 
Tonetom Krkovičem in številnimi zanimivimi 
gosti." 

(Klemen Traven, VSO Ljubljana) 



33 
 

"Ker sem od nekdaj cenil tiste, ki so nam izborili 
samostojnost drţave, sem se odločil sodelovati v 
organizaciji VSO, ţelel sem sodelovati v mladinski 
sekciji Triglav, kjer bi mlade seznanil s ponosnim 
dejanjem kot je bila osamosvojitev leta 1991. Tudi 
sam imam otroke in ţelim si, da bodo tudi oni 
spoznali tisti trud za odcepitev od SFRJ.  

Da VSO v prihodnje deluje še naprej je pomembno za 
celotno Slovenijo, saj bomo le tako, v zibelko otroštva 
zanamcev, kasneje poloţili najpomembnejšo vrednoto 
pri drţavljanu: DOMOLJUBJE! VSO organizira 
zanimive poučne tabore, saj tam spoznavaš stvari, ki 
jih v šolskem sistemu primanjkuje, a so še kako 
pomembne."  

(Viktor Kirn, VSO Trţič) 

 

  

"Hvala Zdruţenju za vrednote Slovenske 
osamosvojitve za ohranjanje spomina na častna 
dejanja vseh, ki so se borili za samostojno in 
neodvisno drţavo Slovenijo. Te domoljubne 
vrednote moramo ohranjati še naprej in podpirati 
vse, ki se za Slovenstvo borijo še danes, mladim pa 
moramo vliti upanja in moči, da bodo ohranjali 
spomin na te prelomne trenutke. Ponosni smo 
lahko, da je v tej organizaciji aktivna tudi 
mladinska sekcija, saj so prav v Slovenski 
demokratični mladini 13.3.1990 prvi predlagali 
plebiscit za samostojnost Slovenije v pobudi "Za 
svobodno Slovenijo".  

Kot je dejal Anton Trstenjak: "Vsaka kultura mora 
biti zakoreninjena v prostoru (to je zemlja) in času 
(to je zgodovina). Kultura in narod sta ozko med 
seboj povezana. Narodnost pomeni skupnost 
duhovne zavesti." Slovenijo imam rada, saj je 
moja domovina in je domovina naših prednikov. 
Je naš skupen dom."  

 

(Ana Zagoţen, VSO Ljubljana) 

Mladinska sekcija VSO 
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Delovanje Zdruţenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve se mi zdi izredno pomembno. 
Predvsem zato, ker danes mladi bolj malo vedo, kako 
je nastala naša domovina, samostojna Slovenija. 

Zdruţenje je zavezano k ohranjanju in negovanju 
vrednot, ki so Slovenijo vodile k osamosvojitvi.  

Je edino društvo, ki ohranja spomin na svetle čase 
osamosvojitve in se trudi, da se čas osamosvajanja 
Slovenije ustrezno obeleţi in se ga nikoli ne pozabi. V 
zgodovini slovenskega naroda je namreč 
osamosvojitev in nastanek lastne drţave 
najpomembnejši dogodek in neponovljivo dejanje. 
Brez naporov in prizadevanj mnogih ljudi Slovenija 
danes ne bi bila samostojna in mednarodno priznana 
drţava. Ta čas je premalo poudarjen in bi se ga 
morali spominjati s ponosom in domoljubjem. 

(Marko Švara,  

predsednik OO VSO Renče-Vogrsko, Šempeter-
Vrtojba, Miren-Kostanjevica) 

 

  

Mladinska sekcija VSO 
 

"Zdruţenje za vrednote slovenske osamosvojitve je edino 
slovensko zdruţenje, v kateri znova in znova spoznavam 
pogum in resnično domoljubje glavnih akterjev, ki so v 
tistem ključnem obdobju odigrali svoje vloge - od politikov 
do teritorialcev, nenazadnje vseh drţavljanov, ki so na 
plebiscit prišli in oddali svoj glas za samostojno drţavo.  

S spominskimi obeleţji in aktivnim sodelovanjem 
zdruţenja na socialnih in drugih omreţji moramo 
predvsem mladi ohranjati in krepčati ţive spomine na to 
obdobje. Tako bomo v sedanjosti in tudi v prihodnosti 
znali postaviti svojo domovino na prvo in pravo mesto." 

(Andrej Hoivik, VSO Škofja Loka - Gorenja vas - Poljane - 
Ţelezniki - Ţiri) 
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Mladinska sekcija VSO 
 

Domoljubja ne moreš nikomur zapovedati ali ga 
uzakoniti. Tisti, ki so nas vzgajali, so to naredili 
s svojim zgledom in to je edini način, kako 
privzgojiti ljubezen do domovine. Zdravo 
domoljubje se začne v druţini. Tudi tisti, ki niso 
imeli najboljših staršev, imajo v sebi biološko 
dediščino. Sama nisem imela moţnosti, da bi 
doţivljala čas osamosvojitve. In danes se 
zagotovo ne bi zavedala, kaj ste nam, svojim 
otrokom in vnukom omogočili z osamosvojitvijo, 
če me druţina ne bi vzgajala v duhu domoljubja 
in spoštovanja do lastne drţave.  

Omogočili ste nam, da odraščamo v drţavi, kjer 
govorimo slovensko, se učimo o slovenski 
zgodovini in ţivimo slovensko kulturo. In prav 
zaradi zavedanja pomembnosti osamosvojitvenih 
dogodkov sem ponosna članica VSO. 

(Simona Purkat, VSO Velike Lašče, Škofljica, 
Brezovica, Ig) 

V Združenje za vrednote slovenske 
osamosvojitve sem se včlanila na pobudo 
staršev v želji, da si razširim neko splošno 
znanje o slovenski zgodovini, obdobju 
osamosvojitve, ki je za nas Slovence zelo 
pomembno. V procesu šolanja namreč o tem 
obdobju ne izvemo skorajda nič.  

V treh letih sem se naučila ogromno o 
slovenski demokratizaciji in poti do samostojne 
države, akterjih slovenske osamosvojitve ter 
stanju sedaj. V okviru združenja sem obiskala 
tudi veliko prelepih kotičkov naše države, ki 
jih sicer verjetno ne bi.  

Med druženji na raznoraznih pohodih in 
dogodkih sem spoznala veliko prijetnih ljudi in 
se naučila, kaj pomeni ljubezen in spoštovanje 
do lastne države oz. domovine.  

(Tina Matoz, VSO Ljubljana) 
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Pedagoška sekcija VSO 

 

edagoška sekcija VSO skrbi za prenos in širjenje znanja in vedenja o 

osamosvojitvi na osnovnošolski in srednješolski nivo. Zdruţuje pedagoške 

delavce, ki jim vir navdiha pri delovanju predstavlja vzgoja za vrednoto 

domoljubja. Pedagoška sekcija je ustvarila interaktivno spletno stran 

domoljubje.si, kjer je na enem mestu zbrana vsa domoljubna vsebina in gradivo 

za pomoč učiteljem in profesorjem pri poučevanju o zgodovini slovenske 

osamosvojitve. Sekcija skrbi za vsakoletno izvedbo tabora za maturante na temo 

slovenske osamosvojitve.  

P 

Pedagoška sekcija VSO 
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Pedagoška sekcija VSO 
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Strelsko društvo VSO 

trelsko društvo 

VSO je bilo 

ustanovljeno na 

pobudo nekaterih 

članov Zdruţenja za 

vrednote slovenske 

osamosvojitve, ki so 

kot strelci delovali v 

različnih strelskih 

društvih, hkrati pa so 

s svojimi aktivnostmi 

delovali tudi v strelski 

sekciji zdruţenja. 

Strelsko društvo VSO je član Zveze za precizno in dinamično streljanje, v okviru 

Zdruţenja za vrednote slovenske osamosvojitve pa deluje kot samostojna sekcija.  

Osnovni cilj društva je izobraţevanje članov in širše javnosti s ciljem varnega in 

odgovornega ravnanja z oroţjem, uveljavljanjem in pospeševanjem športnih 

aktivnosti z zdruţevanjem ljubiteljev strelskega športa, organiziranjem treningov 

in tekmovanj. Društvo zdruţuje tudi ljubitelje in zbiralce vseh vrst oroţja. 

Cilji SD VSO  

• posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj ustvarjalnosti, 

občutek za delo v skupnosti, pripadnosti, discipline, odgovornosti in 

skromnosti, 

• skrbeti za mnoţičnost in popularizacijo  strelskega  športa  med  

občani, predvsem med mladimi, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi 

pritegniti v članstvo, 

• skrbeti za kvaliteto vrhunskih strelcev, ter si prizadevati za dvig 

tekmovalne uspešnosti pri članih, 

• vzgajati svoje člane v duhu fair-playa in spoštovanja svoje drţave 

in vrednot slovenske osamosvojitve. 

Strelsko društvo VSO v okviru civilno-vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko 

na vojaških streliščih izvaja trening streljanja z ostrostrelno puško na razdalje do 

600 in tekmovanje s puško velikega kalibra z »odprtimi merki« na 100 m in 

pištolo velikega kalibra na 25 m. Udeleţujemo se tudi tekmovanj z vojaško puško 

M48 in M59 ter odprtih dni strelišč Slovenske vojske – oboje v organizaciji 

Slovenske vojske. Predsednik Strelskega društva VSO je Božo Predalič.   

S 

Strelsko društvo VSO 
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Strelsko društvo VSO 
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Strelsko društvo VSO 
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Muzejska zbirka VSO 

druţenje za vrednote slovenske osamosvojitve je 21. decembra 2016 v 

pritličju prostorov na Cankarjevi cesti 11 v Ljubljani, odprlo muzej 

slovenske osamosvojitve. Odprtja muzeja so se poleg vodstva in članov 

Zdruţenja VSO udeleţili tudi takratni načelnik generalštaba SV generalmajor dr. 

Andrej Osterman z delegacijo in takratna evropska poslanka Patricija Šulin. 

Muzejska zbirka obsega čas in dogodke iz časa demokratizacije Slovenije od 

JBTZ, 57. številke Nove revije s prispevki za slovenski nacionalni program, do 

Majniške deklaracije in priprave Demosa na prve večstrankarske volitve po II. 

svetovni vojni ter sam proces slovenske osamosvojitve – od razoroţitev TO RS, 

vzpostavitve Manevrske strukture narodne zaščite do vojne za Slovenijo in 

mednarodnega priznanja.  

V bogati zbirki, ki se stalno dopolnjuje, kot najpomembnejše eksponate 

izpostavljamo:  

- 57. številko Nove revije s podnaslovom Prispevki za slovenski nacionalni 

program, ki velja za ključni trenutek v procesu oblikovanja slovenskega 

nacionalnega programa in posebno številko Nove revije »Ampak – Zadeva 57«, ki 

je bila izdaja 1994 in vsebuje zbrana nasprotovanja zoper 57. številko Nove revije. 

Po piscih zoper ideje o samostojni poti Sloveniji se zelo dobro vidi, kdo so bili tisti, 

ki so bili ţe 1987. leta proti osamosvojitvi Slovenije.  

- tabla Vojaškega sodišča v Ljubljani, ki je bila obešena na Roški cesti, kjer 

se je v letu 1988 rojevala slovenska pomlad 

- uniforme in dele opreme TO RS, MSNZ in specialne brigade MORiS 

- SAR 80 – singapurska jurišna puška, ki je bila v sluţbi Teritorialne 

obrambe in Slovenske vojske, javnosti pa prvič predstavljena na prvem postroju 

SV v Kočevski reki 17. 12. 1990 

- pištola STAR, ki jo je v obdobju osamosvojitvenih procesov imel dr. Joţe 

Pučnik 

- znamenita sablja, s kakršno je Tone Krkovič poveljeval na svečani razglasitvi 

samostojnosti RS na Trgu republike 26. 6. 1991 

- deli oroţja, kot sta jeklena krogla, s kakršnimi je polkovnik JLA Berislav 

Popov streljal po Gornji Radgoni, in del kasetne bombe, ki je bila v agresiji JLA 

odvrţena nad Kočevsko reko, kljub temu, da je njihova uporaba skladno z 

mednarodnimi konvencijami prepovedana.  

-različna protioklepna sredstva, številni originalni zemljevidi in drugi 

listinski dokumenti. 

Z 

Muzejska zbirka VSO 
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Tehnično in vsebinsko se razstava vsako leto dopolnjuje. Vedno smo veseli 

kakršnih koli donacij muzejskih muzealij, ki nam pomagajo ohranjati spomin na 

to pomembno obdobje slovenske zgodovine.  

Zdruţenje za vrednote slovenske osamosvojitve je z muzejem pridobilo tudi 

nepogrešljivo multimedijsko dvorano za organizacijo okroglih miz, novinarskih 

konferenc, javnih tribun, predstavitev knjig, proslav in otvoritev.  

Muzejska zbirka VSO 
 

Ogled muzeja je mogoč po predhodnem dogovoru na 

elektronski naslov tajnistvo@vso.si ali telefonsko 

številko 08 382 35 30 /059 03 45 08.  

Vabljeni! 

Veseli bomo tudi donacij/posoje zgodovinskih 

predmetov iz obdobja osamosvojitve za dopolnitev 

muzejske zbirke.  
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Muzejska zbirka VSO 
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Muzejska zbirka VSO 
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Muzejska zbirka VSO 
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Aleš Hojs 

(predsednik Zdruţenja VSO 2013 –) 

 

 

Na tem mestu objavljamo javno pismo predsednika VSO, Aleša Hojsa, napisanega ob 

odprtju Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi ulici v Ljubljani 21. 12. 2016. V 

njem se je (tudi na otvoritvi) zahvalil vsem članom in donatorjem, ki so s svojimi 

prispevki podprli projekt, ki je bil sen vseh domoljubov ţe 25 let. 

 

druţenje za vrednote slovenske osamosvojitve si ţe 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 ţe v letu 2014 na MORS naslovili prošnjo 

za moţnost pridobitve ustreznih prostorov, a smo prejeli odgovor, da primernega 

prostora v središču Ljubljane nimajo. Septembra 2015 sem se kot predsednik 

Zdruţenja VSO sestal z ljubljanskim ţupanom g. Jankovićem, ki je pozdravil 

idejo o postavitvi takšnega muzeja, a je tudi on dogovoril, 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 ţe vrsto let prazni 

in nevzdrţevani, 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. 

Z 

Muzejska zbirka VSO 
 



47 
 

 

Predsedstvo Zdruţenja VSO je na svoji seji, dne 7. 9. 2016, sprejelo sklep, s 

katerim je predsedniku dalo mandat za pripravo vzdrţne finančne konstrukcije in 

izvedbo nakupa prostorov, primernih za muzej. Tako se je v mesecu septembru 

2016  

ponudila priloţnost nakupa ustreznih prostorov v samem centru Ljubljane, na 

Cankarjevi 11 (v neposredni bliţini 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 draţbi 

prodala. 

V Zdruţenju VSO smo naloţbo 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. Načrtujemo, da bomo uradno otvoritev muzeja izvedli 

še v letošnjem letu, dokončno ureditev, ki zahteva precejšnja dodatna finančna 

vlaganja (tehnična in ostala oprema), pa v prihodnjih letih, kolikor nam bodo 

dopuščala finančna sredstva. 

Vsem našim članom, simpatizerjem, sponzorjem, donatorjem in vsem, ki ste 

kakorkoli pripomogli k prvemu koraku, do končne ureditve Muzeja slovenske 

osamosvojitve, se iskreno zahvaljujem. Verjamem, da boste tudi v prihodnje, po 

svojih močeh pomagali, da bo muzej tehnično in vsebinsko verodostojen pomnik 

časom, ko smo si Slovenci izborili svojo drţavo.«  

  

Muzejska zbirka VSO 
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PESEM VSO 

 

I. kitica 

Tisočletja je zorela misel o svobodnih dneh, 

da ţivel bi kot eden na slovenskih, naših tleh, 

matere so sanje vtkale v zibel vsakega od nas, 

vrelo v srcih je, kipelo, bil je odločitve čas. 

 

Refren: 

Takrat roke smo si podali sloţno kakor bratu brat, 

so srca  vseh nas v slogi prek slovenskih trat, 

svoboda, mir in domovina so postali naša last, 

prelili kri smo za slovensko čast! 

Svoboda, mir in domovina so postali naša last, 

prelili kri smo za slovensko čast! 

 

II. kitica 

Vse od severa do juga in od vzhoda na zahod 

kri plamtela v nas je ena: tu ţivi slovenski rod, 

naj edinost, sreča sprava k nam nazaj se vrnejo, 

rodne grude in Prešerna nam nikdar ne vzamejo! 

 

Refren: 

Takrat roke smo si podali sloţno kakor bratu brat, 

so srca  vseh nas v slogi prek slovenskih trat, 

svoboda, mir in domovina so postali naša last, 

prelili kri smo za slovensko čast!  

Himna Združenja VSO 
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Himna Združenja VSO 
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Pristopna izjava 
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Pred vami je jubilejna 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 

 

ISSN: 2350-4684 

Glas domovine 

Urednica: Simona Pavlič 

Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana 

Elektronski spletni časopis 

31. 12. 2020 

http://www.vso.si/
https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts
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