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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Spomini na vojno za samostojno Slovenijo
Bernarda Kaluža

ekaj dni pred začetkom osamosvojitvene vojne sta se k nam zatekla dva vojaka, ki sta
služila vojaški rok v vojašnicah v Pivki. Bila je že noč, ko sta se upala priti iz bližnjega
grmovja k hiši. Takoj smo jih odpeljali na varno. Preoblekla sta se v civilna oblačila,
ki sem jih na hitro znosila skupaj. Vidno sta se oddahnila in ko sta se nekoliko okrepčala sta
povedala, da hodita že ves dan in se skrivata. Skoraj nista verjela, da sta od vojašnic oddaljena
le nekaj kilometrov.

N

Starejši komandir, ki je bil Slovenec, jima je svetoval, naj čim prej zapustita vojašnico, saj JLA
misli napasti Slovenijo. Med tem sem poklicala na številko, ki so jo takrat sporočali po radiu in
sem si jo zabeležila, kot bi slutila da jo bom potrebovala. V zatemnjeni hiši smo čakali in v
pogovoru sta povedala, da so tanki obrnjeni tudi proti naši vasi. Povedala sta tudi, da je eden
od njiju iz Ljubljane, drugi pa je z Dolenjskega.
Bilo je že skoraj polnoč, ko je pripeljal na dvorišče kombi z zatemnjenimi lučmi in tudi mi smo
bili skoraj v popolni temi, saj so tako ukazali policisti, ki so bili vsi v neprebojnih jopičih in
oboroženi. Odpeljali so vojaka v zbirni center.
To sem izvedela šele v službi naslednji dan, ko mi je sodelavka (Marica Bole), povedala, da so
pripeljali v center, kjer je bila dežurna, dva vojaka. Po opisu, ki sta ga dala je takoj vedela, da
sta bila pri nas in mi sporočila, da se zahvaljujeta. Kasneje, ko je bila osamosvojitvena vojna že
mimo, sta nas poklicala in se še enkrat zahvalila v upanju, da se še kdaj vidimo.
To je bila le majhna kapljica doprinosa k samostojni Sloveniji, a vseeno me navdaja s
ponosom, da je ravno naša generacija doživela to, kar so bile sanje vsakega zavednega
Slovenca. To so bile sanje naših mislecev od Prešerna, Jurčiča, Gregorčiča, Cankarja,
Župančiča, Finžgarja, Balantiča, Kocbeka in drugih.
Posebna zahvala pa gre tedanjim ustanoviteljem DEMOS-a, Pučniku, Peterletu, Omanu, Janši
in vsem zavednim Slovencem, ki so nam omogočili življenje v svobodni državi.
Po 30 letih v samostojni Sloveniji pa je vedno manj ponosa in hvaležnosti našo samostojno
domovino Slovenijo. Nekateri celo želijo nazaj v socializem in komunizem.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Iz fotografskih arhivov naših članov: Agresija JLA na
Slovenijo
Arhiv VSO (osebni arhiv Jože Erčulj)
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Ko domovina pokliče
Igor Pirkovič

Ko domovina pokliče,
ji pridi naproti.
V istem sta čolnu,
na isti sta poti.
Ko domovina pokliče
in kadar te rabi,
le eno te prosim,
na njo na pozabi.
Ko domovina pokliče,
nikar ne obrni
ji hrbta nikoli.
Zvestobo ji vrni.
Ko domovina pokliče,
ne išči razlage,
kako ji ne moreš
pomagat do zmage.
Saj, domovina ne kliče kar tako,
Ker drugega dela
Bi pač ne imela.
Saj, ko te domovina pokliče,
Ne reci, da to
Se tebe ne tiče.
Ne išči poti in ne išči načina,
da za pomoč ni razloga.
Ker… če tebe ne, koga pa bo
domovina sploh poklicala – le koga?
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Sloveniji, moji domovini
Majda Žužek

V

tem letu 2021 praznujemo v naši domovini 30 let samostojne Slovenije. To je bil
gotovo eden največjih zgodovinskih in političnih dogodkov v 1200-letni narodni
zgodovini. Koliko rodov Slovencev je hrepenelo po tem cilju, pa ga niso doživeli.

Nam pa je bilo dano doživeti rojstvo samostojne Slovenije, pa tudi vse stiske in končno pravo
vojno. Pivka je bila ena ključnih točk ob začetku agresije JLA na naš narod.

Foto: Arhiv VSO (osebni arhiv Ernesta Margona)

Moji osebni spomini segajo v sam začetek, 26. in 27 junija 1991. V zgodnjih jutranjih urah,
mislim, da je bilo okoli pete ure, me je poklicala kolegica iz Škofje Loke in me opozorila, naj
ne odhajam v Ljubljano, ker nas je napadla JLA. Bili sva domenjeni, da skupaj obiščeva
izobraževalni seminar v Ljubljani. Prvi hip nisem dojela njene pripovedi. Skoraj sem mislila,
da kolegica pretirava. V tem prepričanju sem sedla v avto, a že na ovinku pri Kavarni v Pivki
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mi je postalo jasno, da gre zares, da niso le pretiravanja. Asfaltna cesta je bila uničena od tankov,
ljudje preplašeni in poskriti. Kaj se dogaja, sem se spraševala?
Obšel me je neizmeren strah, tesnoba, bojazen. Moj starejši sin je bil v redni JLA v vojašnici
Kranj. Redno smo ga obiskovali in kot mlad vojak nam je pripovedoval, da se pripravljajo na
napad, ki naj bi ga izvedli zunanji agresorji. To je bilo kar nekaj mesecev pred začetkom vojne.
Izjave njihovih predpostavljenih pa niso bile dovolj prepričljive. V zraku je bilo nekaj drugega,
novega, pomladnega. Mladi vojaki so to prepoznali. V nekem trenutku nam je sin dejal, da če
pride do napada na Slovenijo, bo on takoj zapustil JLA in se priključil slovenski vojski. Z
možem sva mu dejala: »Tvoja domovina je Slovenija!«.
Besede, ki sva jih izrekla, so se sedaj uresničile in vedela sem, da je sin pobegnil. A kam, h
komu, je morda ranjen, ali najhujše, je živ? Vsi ti grozni občutki so me obdajali in mi jemali
moč za normalno razmišljanje. Kmalu, mislim da že naslednji dan, so nam miličniki, današnji
policisti, prinesli vest, da je sin pobegnil in je že na varnem. Možu so dali točna navodila, kje
je in kam naj ga pride iskat. Kljub veselju o dobri novici sem sedaj trepetala za življenje moža
in sina. Kajti pot ni bila enostavna. Vozila sta se po gozdu v noči. Pred vasjo Juršče so
jih iz zasede napadli teritorialci, niso namreč vedeli, kdo je v avtomobilu. Velika sreča je bila,
da niso takoj streljali.
Dnevi zatem so bili polni groze, napetosti in strahu. Ob sireni, ki je napovedovala napad, smo
se vsi iz soseske umaknili na bližnji Primož v bunker.
Moj mož je imel svoje podjetje. Odvisni smo bili popolnoma od svojega dela, zato je mož
zahteval, da kljub vsemu tovarna obratuje. Potrebno je bilo tovarni Cimos dostavit palete. Vsaka
zamuda je pomenila izpad dohodka in včasih tudi prekinitev pogodbe. Zato je mož kljub
opozorilom, naj ne hodimo na ceste, naložil kamion s paletami in poskušal peljati na železniško
postajo. Ker je vedel, da je Pivka že okupirana, je peljal na železniško postajo Prestranek. Oba
mlajša otroka sin in hčerka sta sedla v kabino in vse moje pregovarjanje, naj ostanejo doma, ni
pomagalo.
Takoj, ko so odpeljali, je prišlo nujno obvestilo, da so tanki na poti v Postojno in naj nihče ne
hodi na to cesto. Kaj sem v tem trenutku doživljala, je težko opisat. Prosila sem miličnike, ki
so bili v bližini, naj posredujejo. Hvaležna sem jim, da so me uspeli nekoliko umiriti. Žal pa
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niso mogli ničesar konkretnega storiti. Ostala mi je le iskrena molitev in prošnja k Bogu. Dve
ure negotovosti, strahu in groze. Hvala Bogu se je ta nepremišljena poteza mojega moža končala
srečno. Ko se je vračal iz železniške postaje v Prestranku ga je ustavil neznan moški in mu
dejal, da je smrtno nevarno, ker tanki, ki vozijo proti Postojni uničujejo vse, kar jim pride na
pot. Šele tu je moj mož spoznal smrtno nevarno situacijo. Ustavil je kamion, pograbil otroka in
zbežal v dolino, kajti cev tanka je bila že usmerjena vanje.
To je le nekaj dogodkov, ki so mi posebej ostali v srcu in spominu. Čeprav kratek čas, pa vendar
čas resnične vojne, napada na Slovenijo in vse njene prebivalce. Uspelo nam obraniti svojo
samostojnost.
Bili smo enotni, z nami je bilo ogromno naših Slovencev živečih po svetu. Njihov prispevek
pri našem osamosvajanju je ogromen.
Spoznali smo, da naša prihodnost ni v Jugoslaviji.
Nikoli ji v resnici nismo pripadali.
Moja zgodba naj bo del spominjanja in hvaležnosti na vse pogumne junake našega naroda.
Potrebno jih je jasno poimenovati, kajti za nas so tvegali življenje. Dolžni smo jim spoštovanje,
ne le zaradi njih, pač pa zaradi nas vseh. Namreč …

»Narod, ki ne pozna svoje zgodovine, nima prihodnosti.!«
Svoboda, samostojnost,verska pripadnost, mir, človekove pravice, ljubezen do resnice,
dostojanstvo človeka so visoki ideali, ki niso dani enkrat za vselej. Vsaka generacija se mora
zanje sama odločati, jim slediti, jih spoštovati in braniti. Predvsem pa smo vsi dolžni te ideale
posredovati mladim. Nezamenljivo vlogo ima družina in šola na vseh nivojih. Le tako bomo
spodbujali ljubezen do domovine, lastnih korenin in s tem zarisali smer prihodnosti.
Moj zapis končujem z besedami Toneta Kuntnerja:

»Pozdravljena Slovenija, pozdravljena kot mati.«
Bog živi našo domovino Slovenijo!
Pivka, 1. maj 2021
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Iz fotografskih arhivov naših članov: Agresija JLA na
Slovenijo
Arhiv VSO (osebni arhiv Oton Filipič)

Prihod 1. slovenske tankovske čete v
Ravnico in prizori gorečih tankov na
mejnem prehodu Rožna Dolina.
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Vojna za samostojno Slovenijo
Majda Žužek

O

b 30. Letnici samostojne države Slovenije se Andrej Želodec iz Dolnje Košane
spominja težkih dogodkov in njegovega pogumnega, nesebičnega delovanja za
osvoboditev Slovenije.

»V letu 1991 junija v času agresije na Slovenijo sem branil svojo domovino Slovenijo kot
pripadnik Narodne zaščite. Ponosno sem sprejel težko in odgovorno nalogo in jo vestno in
odgovorno opravil. Najprej sem z orožjem branil ljudi pred agresorskimi tanki iz pivške
vojašnice. Nato sem deloval v pivški in košanski dolini kot branitelj naroda iz naslova Narodne
zaščite. Rešil sem dve človeški življenji s tem, ko sem predvidel in nisem dopustil postaviti
tankovskih min na polju, kjer so ljudje vozili s traktorji, kar se je že naslednji dan pokazalo
kot realnost.
Kot pirotehnik sem dobil nalogo za sanacijo Črnega Vrha nad Idrijo. Skladišče je bilo
zaminirano, le polovica je bila aktivirana. Delo je bilo smrtno nevarno in vsak nepremišljen
korak je pomenil smrt. Sanacija je trajala 2 meseca. Ekipa je štela cca 20 pogumnih

Foto: arhiv VSO (osebni arhiv Andreja Želodca)
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pirotehnikov. Vodeni smo bili iz CZ Severno Primorka regija. Deli smo do 12 ur dnevno v
posebnih in nevarnih pogojih. Že tu so bili preseženi vsi standardi, časovni in delovni. 1992 leta
sem bil poslan na razminiranje Slovenije (sanacija minskih polj Cerkle na Dolenjskem (vojaško
letališče), Remontni zavod Bregana, skladišče JNA Barnica pri Podnanosu.
V Pivki sem bil ves čas pripravljen delati za varnost ljudi, zato sem spremljal vse premike v
vojašnici Pivka. Od tam so nam zagrozili, da bodo aktivirali veliko skladišče amonijaka na
Kalu, sedaj enota Krmila. To bi bilo usodno za vas Kal, prava ekološka bomba, s pogovori in
varovanjem sem to preprečil. Bil sem tisti, ki je budno spremljal kmete, ki so vozili na svoje
njive. Opozarjal in svaril pred minami, ki jih je nastavila agresorska vojska JLA. Tako sem
zagotovo rešil nekaj življenj.
Izvajali smo redne vaške straže tistim, ki so jim grozili. Tanke, ki so se umikali iz Pivke, sem
prešteval in ugotovil, da manjkata dva. Našli smo jih pokvarjene, njihovi vozniki pa so zbežali.
Naša ekipa je dobila najbolj nevarno polje razminiranja, kajti bili smo brez načrta. Vsak korak
je bil smrtno nevaren. V tem času se je zgodila tudi nesreča, moj sodelavec je bil težje ranjen,
dva pa lažje. Ob tej nesreči smo imeli skupni sestanek v Ljubljani Civilne zaščite, kjer nas je
obravnaval psiholog. Opozoril nas je, da smo doživeli hudo travmo, ki bo posledice prinesla
kasneje. Resnično sem drugi dan doživel to nesrečo kot veliko travmo. Nisem mogel niti več
hoditi in nisem več spal, ne vedel, kdo sem.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v ponedeljek, 22. julija 2019 na posebni
slovesnosti vročil državno odlikovanje ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE
SLOVENIJE skupini za razminiranje iz Teritorialne obrambe in Civilne zaščite1991-1994.
To priznanje mi pomeni vrnitev mojega dostojanstva, priznanje za pogum in tveganje, ki
smo ga skupaj s soborci opravili za samostojno Slovenijo.«
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Iz Fotografskih arhivov naših članov: Agresija JLA na
Slovenijo
Arhiv VSO (osebni arhiv Edite Nevenke Gogala)
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Svoje življenje daroval za samostojno Slovenijo
Majda Žužek

Dokler bom živel, te bom ljubil,
moj narod, jezik domovina.
(Ludvik Ceglar)

T

rideset let samostojne Slovenije nas navdaja s ponosom, veseljem in upanjem. Svoboda,
samostojnost in demokracija so vrednote, ki jih je potrebno neprestano graditi in v njih
aktivno sodelovati. Imamo namreč eno samo domovino.

Največji dar v vojni za Slovenijo so dali tisti, ki so darovali svoje življenje. Med njimi je bil
naš junak Stanislav Požar. Priča tega tragičnega dogodka, Jadran Zafred, pripoveduje:
»Stane Požar je bil moj prijatelj in vaščan iz Nove Sušice. Poznal sem ga kot pogumnega,
iskrenega in domoljubnega človeka. 2. julija 1991 sva se srečala na Kalu in Stane me je prosil,
da ga zapeljem do Pivke. Takoj sem mu ustregel. Povedal mi je, da ga išče JLA, ker je
onesposobil tanke. Bil je namreč puškar in vzdrževalec orožja. Ko sva peljala mimo kasarne,
ni bilo kakšnega posebnega presenečenja. Videla sva nekaj vojakov, ki so opazovali z
daljnogledi. Po kratkem času sva se po isti poti vrnila. Tu pa nas čaka rafalno streljanje v moj
avto. Stane me prosi, naj nikar ne ustavljam. Peljal sem naprej, a streljanje se nadaljuje in
Staneta zadene v prsni koš. Zmeden, prestrašen peljem naprej do Kala. Pokličemo zdravnika in
reševalno vozilo.
Žal je bila poškodba tako velika, da je dragi prijatelj podlegel. Odpeljali smo ga v mrliško
vežico Košana. Za seboj je pustil ženo in dva mladoletna otroka. Vsa Pivka in okolica se je
zavila v žalost.
Stane je že prej prestopil k Teritorialni obrambi in bil je tudi rezervni policist. Ob tem ne smemo
pozabiti na Janeza Morela, ki je skupaj s Stanetom deloval za obrambo Slovenije. Morel je v
vojašnici opravljal delo avto električarja. Ob tej tvegani akciji sta sodelovala oba. Žal je Janez
Morel umrl in ni dočakal priznanja za svoje pogumno delo.
Težek dogodek je spremenil moje življenje. Resnično, svoboda je dragocena in nikoli ne smemo
dovoliti, da nam kdo ukrade domovino Slovenijo.
Žal naši mladi tudi po zaslugi našega šolskega sistema zelo malo ali nič ne vedo o junakih
naše vojne za Slovenijo.
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Kako si lepa, domovina
Igor Pirkovič

Kako si lepa, domovina.
Veter tvoj me dviga v zrak
In na tvojem sinjem nebu
Ni prostora za oblak.

Kako si lepa, domovina,
Premalokrat pokažem ti
In če sem te kaj prezrl,
Prosim te, oprosti mi.

Kako si lepa, domovina,
Zaljubljen vate sem, priznam.
Širim krila proti tebi,
Nočem, veš, ostati sam.

Kako si lepa, domovina,
Pojma nimaš, sploh ne veš.
Od Lendave pa do Pirana
Vsaj enkrat te obiščem peš.

Foto: arhiv VSO (podaril: Jože Jerome)
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ČASOVNICA
Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino
osamosvojitve in demokratizacije v juniju
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PISMA BRALCEV
Pričevanja o strahotnih zločinih komunizma
Ev.št. 129
Ingo Falk Pasch Wallersberg

rtve, ki še živimo, ne smemo molčati. V »Demokraciji« št. 24 z dne 17.6.2021 je objavljen
zapis ob knjigi Anamarije Novak »Pravica do groba« pod naslovom »Komunistični teror
v letu 1945«. V njem se pod poglavjem »Komunistična koncentracijska taborišča« navaja,
da je »OZNA neposredno po vojni poleg zaporov ustanavljala koncentracijska taborišča, in
sicer osem na področju Slovenije«, ki so nato krajevno našteta.

Ž

Kot 4 letni otroški taboriščnik v takratnem komunističnem taborišču v Radovljici pripominjam,
da je bilo v Sloveniji po koncu II. svetovne vojne teh (z nacističnimi in fašističnimi primerljivih)
taborišč v resnici bistveno več in da je takrat potekala neposredna - izvensodna množična komunistična morija ne le ujetih vojaških pripadnikov poraženih okupacijskih sil, ampak tudi
množice samega civilnega prebivalstva. Prvi in (poleg sedanjega zgodovinskega dela »Slovenski razkol« dr. Jožeta Možine) edini, ki je o tem napisal resnično dokumentirano objektivno
knjigo z naslovom »NEME PRIČE – Množični poboji nasprotnikov komunizma 1941 – 1946«
je avtor g. Marko Štrovs.
Kot še živa priča naj javno povem, da je bilo takšno taborišče tudi v Radovljici, kjer je sedaj
stanovanjsko naselje (območje pri Cankarjevi cesti in v širši soseščini), in da so bili v njem
zaprti ne le hrvaški begunci, ampak tudi zajeti nemški vojaki in begunci drugih narodnosti (med
njimi tudi moja mati in midva z bratom). Pripomnim naj, da so zapornike (med njimi tudi najino
mati) čez cel dan gnali v neznano (delat, mučit ali na morišče na območju jas v gozdu proti
kraju Ravnica), tako da sva bila z bratom vse dneve popolnoma sestradana in sva preživela le,
ker nama je čez takratno ograjo tega taborišča najina otroška negovalka Agata, ki je bila Poljakinja in ni bila zaprta, vsak dan metala hrano. Očitno je tudi preko nje prišla vest o našem
priprtju do moje babice v Ljubljano, ki je pri takratnih oblastnikih še zadnji hip izprosila našo
izpustitev.
Moja mati je ostala invalid do konca življenja.
O takratnem taborišču, kjer so na novo zgrajeni stanovanjski bloki in travnate jase, ni nobenega
sledu (edino mogoče en zasut bunker), kraj morišča pa je označen samo zaradi prizadetih ljudi,
ki so tam tajno sami postavili velike križe z napisi (na jasi pa tudi druga obeležja, ki jih je
kasneje nekdo prestavil z jase v sosednji gozd na s ceste nevidno mesto).
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Komisija za prikrita grobišča vse doslej ni niti skušala preveriti obstoj morišča na spodnji strani
ceste proti Ravnici (poleg ugotovljenega morišča nad njo, ki je vse do danes neraziskano),
samo morišče pa je označeno z napisom visoko v krošnjah dreves (ki je komaj opazen - če
danes sploh še obstaja).
Strahotne komunistične zapore, taborišča in morišča, grozljiva mučenja in pobijanja ljudi – tudi
popolnoma nedolžnih in resnično izjemnih, visoko etičnih osebnosti – še vse do danes nismo
niti kot slovenska nacija niti kot država resnično priznali in s tem dosegli zrelostne ravni.
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Kaj je varnost?
Zap. Št. 126
Ingo Falk Pasch Wallersberg
Varnost je pra-večna skrb. Zagotavljanje varnosti je izziv vseh časov. Z razvojem in množenjem nevarnosti je vsakič odprta nova uganka.
A grmadenju teh izzivov nikoli ni videti konca:
Quis custodes custodes ? je prastaro vprašanje iz časov starega Rima.
Vprašanje, ki mu še danes ne vemo pravega odgovora. Lahko ga slutimo, bojim se pa, da je
lahko srhljiv. To so uganke in stisnjeni, mrzli strahovi današnjega časa. Odprl jih je usodni
prelom zgodovine. Predsokratikov, izjemno globokega Parmenida ali mračnega Heraklita vsa
ta vprašanja NISO obremenjevala — živela sta v drugi dobi, v katero naš duh več ne seže.
Varnost predvsem ni nekaj danega, ni nekaj statičnega. Je ne-varnost, gibanje vedno tekočega,
fluidnega dogajanja miru in ustvarjanja z vedno prisotno grožnjo prekinitve. Enkrat je v izobilju, lahko v ravnovesju, včasih pa v grozljivih, celo krutih razsežnostih Nevarnosti. Nevarnost
sta vojna in popolno razdejanje, nevarnost je kriminal, nevarnost je gospodarski kolaps, nevarnost je zdravstvena ali naravna kriza. Povezana je z življenjem, zdravjem, premoženjem,
tudi s kulturo, ki jih ogroža. Med znane dejavnike socialnih napetosti in nevarnosti uvrščamo
poleg klasičnih oblik kriminala njegove vedno nove, izjemno nevarne pojavne oblike, rakaste
tvorbe, na področjih politike, financ, gospodarstva, tehnologije, družbenih dejavnosti, zlasti
pa zdravstva. Zgroženi opazujemo stopnjevanje njihove brezobzirnosti in nevarno povezovanje s političnimi in gospodarskimi strukturami. Pojavnih oblik, ki smo jih v zadnjih desetletjih
doživeli v Sloveniji, Evropi in svetu, je zaskrbljujoče veliko (da spomnim v Sloveniji samo na
številne, še vedno nerazčiščene zadeve na področju naših kazenskih sodnih procesov, bank
ali dolgoletnih pojavov zasebnih tržnih dejavnosti z zdravili in zdravstvenimi pripomočki). A
posebno, zelo izzivalno in zaskrbljujoče je aktualno dogajanje ob pojavih rapidno naraščajoče
obremenjenosti Policije z varovanjem državne meje in preprečevanjem njenih ilegalnih prehodov v času sedanjih množičnih migracij, kakor tudi z varovanjem azilnih domov ter zagotavljanjem reda ob množičnih zbiranjih in demonstracijah — aktualnih pojavov, katerih vzgon in
domet sta še vedno odprta.
Vedno znova se aktualno zastavlja vprašanje: V kakšni meri in kako se v obvladovanje teh
stresnih družbenih situacij lahko vključuje zasebno
varovanje? V Nemčiji že najmanj v zadnjem srednjeročnem obdobju rapidno nazaduje število policijskega kadra. Takšno razvojno dogajanje odpira tam številna ključna vprašanja.
Bo mogoče varnost, ki jo mora zagotavljati država, nekega dne kupljiva ? A največja nevarnost, o kateri le malokdo govori, je, da nas ČAS PREHITI.
Čas digitalizacije in robotike ne prihaja — JE ŽE NAPOČIL, JE ŽE TU. Danes se že gibljemo, komuniciramo in se prepoznavamo v njem.
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Varovanje v tern času ima popolnoma nove dimenzije. Povezano je z razvojnimi tehnološkimì
dosežki in specialnimi programi varovanja v konkretnem okolju.
Preglednost in programska preciznost nadzora ter odzivov na vse dogodke sta izjemni — perfektni.
A nenadoma lahko pride do naključnega ali namernega zloma.
Popolne tehnološke ali fizične varnosti ni.
Je ni.
Vedno pa ostajajo resnični prijatelji. To je okolje, kjer je varnost donna.
Slovenija to zdaj najbolj potrebuje.
Zapisal nekdo, ki je vnuk visokega avstrijskega častnika in pravnuk avstrijskega feldmaršala, nekdo, ki je bil v najbolj zgodnjih otroških letih komunistični zapornik in je sin očeta, ki
se je izognil služiti v nacistični vojski, pomagal beguncem in bil zaprt v koncentracijskih taboriščih v Varšavi in Gross-Rosen ter se ga danes filmski in književni ustvarjalci spominjajo na
Poljskem
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Sporočilo za javnost: 30 vrhov za 30 let
Urad Vlade za komuniciranje
Ob 30. obletnici samostojne Slovenije poleg številnih drugih aktivnosti danes začenjamo
tudi projekt 30 vrhov za 30 let. V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Slovenskim
gorniškim klubom Skala – zvezo gorniških klubov – smo na Uradu vlade za komuniciranje pripravili nabor 30 vrhov. Za obiskovalce izbranih vrhov smo izdelali knjižico, v katero bodo pohodniki na vrhovih zbirali priložnostne žige in ob 30, 20 ali 10 osvojenih vrhovih prejeli simbolno nagrado. Vsak vrh nosi svojo zgodbo in je poln zanimivosti, izbor
vrhov pa je regionalno razpršen in ima nacionalni pomen. Slovenci smo si ne nazadnje na
njih izbojevali svobodo.
Slovenci smo alpski narod. Pohodništvo, planinarjenje in gorništvo so pri nas najbolj priljubljeni načini preživljanja prostega časa. Hribe in gore imamo preprosto radi, so naš dedni zapis,
naša dediščina, sedanjost in prihodnost. V preteklosti so bile prav slovenske gore in hribi tisti
prostor, kjer smo si Slovenci z vztrajnostjo izbojevali neodvisnost in samostojnost. Simbolika
je še toliko večja, saj smo ob 30. obletnici samostojne države tudi na vrhu Evropske unije. Tako
nov projekt povezujemo tudi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU in temu dodajamo mednarodno dimenzijo.
Izbor vrhov je sestavljen tako, da ponuja za vsakogar nekaj in zajema vrhove po vsej Sloveniji.
Večino vrhov lahko obiščemo v vseh letnih časih. Cesarski vrh na primer je z gozdom poraščeni
hrib na Notranjskem. Na njem je 2. julija 1991 Teritorialna obramba zaustavila oklepne enote
JLA. V spomin na ta dogodek je na vrhu postavljen spominski znak Slovenske vojske. Območje
Gotenice je kraj, ki je bil do osamosvojitve varovano vojaško območje. Krvavec ni samo priljubljeno smučišče in poleti izletniški vrh, med osamosvojitveno vojno je bil tudi tarča sovražnika. JLA je napadla oddajni center Krvavec. Na zasavskem Triglavu, Kumu, kot ga pogosto
imenujejo lokalni prebivalci, je tudi televizijski oddajnik, ki je bil med osamosvojitveno vojno
strateškega pomena. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje ima pred oddajnikom postavljeno spominsko obeležje, ki mimoidoče spominja na dva letalska napada v
času slovenske osamosvojitvene vojne. Donačka gora je bila po osamosvojitvi razglašena za
naravni spomenik. To je bila tudi prva označena turistično planinska pot v Sloveniji. Črni vrh
je najvišji vrh Pohorja, ki je priljubljena pohodniška točka prebivalcev v mestu ob Dravi, pozimi
pa gosti znamenito smučarsko tekmo za Zlato lisico. Pot na Črni vrh nas vodi čez gozdove in
travnike ter mimo številnih domačij. Vse obiskovalce vrhov vabimo, naj na vrhu posnamejo
fotografijo ali kratek videoposnetek, ki bi ga potem lahko objavili na instagramovem profilu
slovenia.si, vladnem profilu twitter in na spletni strani 30 let samostojne Slovenije. Knjižica je
hkrati še nabor zanimivih predlogov, kam se odpraviti na nedeljski izlet. Pot na 30 vrhov pa
pohodnikov ne bo nagradila samo s čudovitimi razgledi in svežim zrakom, ampak tudi pogumom in odločnostjo Slovencev izpred 30 let, ko je bila odločitev za samostojno državo še želja.
Nekateri med njimi so za samostojno državo dali tudi življenje.
Več: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/30-let-samostojnosti-slovenije/slovenijadrzava/30-vrhov-za-30-let/
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Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob
torkih in četrtkih (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)
od 10.00 – 14.00.
Vabljeni!

Muzej je odprt ob torkih in četrtkih
od 10 – 14. ure
Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni
mogoč.
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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.
 Zbirko si lahko hkrati ogledata dve zdravi osebi oz. eno
gospodinjstvo/družina


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 šestiinštirideseta 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).
Prispevki, objavljeni v spletnem časopisu, niso uradna stališča Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve.
V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO.
Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:
Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts
Twitter: @VSO_Slovenija
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