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Obeležitev 30. letnice osamosvojitvenih dogodkov v 

Velenju 

  VSO  

Ob 30-letnici osamosvojitve se spominjamo pogumnih domačinov v Velenju, ki so 1990-1991 

skrili orožje pred agresorjem in ga dali slovenskim teritorialcem. Navzoče sta na domačijah 

Vranjek in Dvorjak pozdravila člana predsedstva Stane Zorko in Slavko Kmetič. Slavnostni 

nagovor je imel Borut Korun. 

DOGAJALO SE JE 
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Govor Boruta Koruna na domačiji Vranjek:  

                          Spoštovani gospodar, gospod Vranjek, spoštovana družina, 

Slovenci živimo v teh krajih že poldrugo tisočletje. Usodna pota so naše daljne 

prednike pripeljala v ta prelepi del Evrope, v ta zeleni biser, ki mu sedaj lahko 

rečemo naša in samo naša domovina. Ta beseda ima sedaj po treh  desetletjih, ki 

so minila od osamosvojitve, še posebno težo. Ustvarili in priborili smo si svojo 

državo. 

Pravilno bi bilo, če bi se spomnili, da to vendar ni bilo prvič in da smo pred več 

kot tisoč leti že imeli svojo državo. To je pomembno poudariti zato, ker je bil to 

čas, ko so si tudi drugi evropski narodi ustvarjali svoje države, ko so vsi iskali 

svoj prostor pod evropskim soncem. Naša prva država ni trajala trideset let kot 

ta, katere jubilej slavimo v teh dneh, ampak več kot dvesto let. To vse preredko 

slišimo in premalo poudarjamo. 

Potem nam usoda ni bila več naklonjena, postali smo žrtev močnejših napadalnih 

narodov, ki so nam odvzeli velike kose ozemlja. Tu moram omeniti prav vse 

narode, vse naše sosede, tudi tiste, ki so nam po jeziku sicer podobni in smo si 

včasih rekli, da smo bratski narodi. Razdelili so nas po pokrajinah, katerih meje 

se niso ozirale na ljudi in njihovo narodno pripadnost. Bili smo pripadniki drugih 

držav, naši vojaki so umirali za interese drugih, naši žulji so polnili blagajne 

tujerodnih vladarjev. 

Tako so minevala stoletja, naše nacionalno ozemlje pa se je nenehno krčilo in 

videti je bilo, da bomo nekoč izginili, da bo o nas govorila samo še zgodovina ali 

pa tudi celo ta ne.  

Navsezadnje smo pristali v državi za katero se je zdelo, da bo varovala pravice in 

samobitnost vsakega od narodov, ki so jo sestavljali. Tudi to pa se je pokazalo za 

iluzijo, tudi v tej državi so močnejši začeli kazati težnjo po tem, da bi si prilastili 

čim več oblasti, po možnosti vso. 

Takrat smo spoznali, da je prišel trenutek, da bo treba tudi tisto državo zapustiti. 

To je bila usodna in težka odločitev, usoda pa je hotela,  da smo takrat imeli prave 

ljudi na pravem mestu,  da so nas vodili sposobni, inteligentni in pogumni možje. 

 

DOGAJALO SE JE 
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Tvegali smo in tveganje se je splačalo in iz napovedujočega se krvavega 

balkanskega kotla smo se umaknili in  se osamosvojili. Dobiti svojo državo 

pomeni postati normalen, enakopraven subjekt v združbi evropskih in tudi 

svetovnih narodov. Sedaj, po tridesetih letih, ko se je ime Slovenija pojavilo tudi 

v evropskih novicah, predsedujemo tej združbi. Naši izvrstni športniki tekmujejo 

za Slovenijo, v rokah imajo slovensko zastavo in ob podelitvah nagrad se sliši 

slovenska himna. Naš slovenski jezik je enakopraven drugim, večjim evropskim 

jezikom. 

Za vse to seveda niso zaslužni samo naši takratni voditelji, saj smo Slovenci takrat 

stopili skupaj. Brez množice, ki je imela pred očmi isti cilj in v kateri so bili mnogi 

pripravljeni na vse, ne bi uspeli.  

Nekateri so tvegali največ. Tvegali so svoja življenja. Med njimi je bil človek, mož 

in bila je vsa njegova družina, kjer smo sedaj zbrani. Gospod Uranjek je bil eden 

tistih redkih posameznikov, ki so bili tako zanesljivi in tako zaupanja vredni, 

hkrati pa tako pogumni, da so hranili orožje, ki ga naša občina ni hotela predati 

okupatorski vojski. Zato je prav, da se ob tem okroglem in tako pomembnem 

jubileju zopet – po tem, ko smo na tem mestu pred ne še tako dolgim časom že 

postavili spominsko obeležje - spomnimo na tako pogumnega človeka, 

posameznika in njegovo družino, da se jim zahvalimo, preživimo skupaj nekaj 

prijetnih minut in popijemo kozarček na njegovo in naše zdravje in seveda še na 

dolga leta naše lepe in drage  domovine. 

DOGAJALO SE JE 
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Govor Boruta Koruna na domačiji Dvorjak: 

Spoštovani Ivan in Sonja Dvorjak, 

svoj govor bom začel s tem, o čemer sem danes že govoril in kar je pravzaprav 

namen in smisel našega druženja – o osamosvojitvi našega naroda -  in o tem, da 

so se v tistem času nekateri Slovenci posebej izkazali, da so za naše skupne cilje 

veliko tvegali, v skrajnem primeru tudi svoja življenja. En tak zaslužni mož je tudi 

Ivan Dvorjak. Na njegovi kmetiji, pri županu, kot se reče po domače, je Ivan skri-

val pomembno opremo TO, ki je nismo predali sovražni vojski. 

Zato smo se zopet zbrali tukaj,  tako kot smo si obljubili takrat,  ko smo odkrili to 

spominsko obeležje  in to letos, ko mineva trideset let od tistih usodnih dogodkov, 

od tistega časa ko je Ivan brez pomislekov storil to, kar mu je velevala njegova 

narodno zavedna in pogumna narava. 

Zavedanje, kam kdo pripada in da je treba za skupnost tudi tvegati, so lastnosti, 

ki so nam omogočile, da smo uresničili to, kar smo izgubili s koncem Karantanije- 

zopet smo si priborili svojo državo. Vendar sedaj po tridesetih letih spoznavamo, 

da nam bodo te in take lastnosti potrebne še  naprej. Samostojnost in lastna dr-

žava namreč nista nobenemu narodu podarjena, še zlasti ne malim narodom. 

Oboje je dar, za katerega ohranitev si je treba nenehno prizadevati. 

Nekaj let po osamosvojitvi smo se pridružili evropski skupnosti držav. Vrnili smo 

se, kot so mnogi radi poudarjali, v civilizacijski krog, kamor smo  pripadali, ven-

dar smo del svoje samostojnosti s tem tudi izgubili.  Živeti v skupnosti držav  po-

meni tudi latentno nevarnost,  da bi se nekoč pojavil sindrom Miloševiča, da bi 

nek večji evropski narod zopet hotel vzpostaviti svojo staro slavo in prevzeti vod-

stvo kontinenta  v svoje roke. 

Ne delajmo si utvar, da smo sedaj za vekomaj rešeni vseh skrbi. V Evropi se dan-

danes kažejo  tendence, ki jih poznamo še iz Jugoslavije in iste težnje zaradi ka-

terih so naši stari očetje pobegnili iz rajnke Avstro-Ogrske, težnje po enotnosti, 

po uniformiranosti in po kratenju samostojnosti  držav oziroma narodov, ki 

sestavljajo evropsko skupnost.  Današnja Evropa žal ni več tista Evropa, ki smo 

jo gledali skozi rešetke železne zavese, ni tisti svetilnik  svobode, kar smo tako 

pogrešali v komunistični Jugoslaviji. Zlasti ji manjka zdravega razuma. Ne mo-

remo še govoriti, da ljudje v Evropi niso svobodni, toda težnje po pranju možga-

nov prihajajo že tudi iz Bruslja.  

DOGAJALO SE JE 
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Svet se torej ne spreminja samo na bolje, ampak se zdi, da se zgodovina res po-

navlja. Ponavlja se z drugačnimi sredstvi na drugačne načine a v bistvu ostaja 

vse pri starem. 

Tega se moramo Slovenci kot eden najmanjših evropskih narodov vedno zavedati. 

Tudi zato ali celo predvsem zato moramo negovati in ohranjati spomin na velik 

čas naše osamosvojitve in na ljudi, ki so osamosvojitev omogočili, na ljudi  kakr-

šen je bil in je tudi Ivan. Njihov vzor bo še kako potreben našim vnukom in njiho-

vim naslednikom.  

Zato dragi Ivan - v imenu VSO ja v imenu vseh Slovencev ki so si želeli svoje 

države in v svojem imenu:  

hvala ti za tvoje pogumno dejanje 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev vzpostavitve MSNZ Zahodne Štajerske v Laškem 

  VSO Laško 

 Laškem je 23. julija potekala obeležitev sestanka Krkovič-Šemrov, vzpostavitev 

MSNZ Zahodne Štajerske. Pred 31.leti so tudi v Laškem potekali ključni procesi, ki 

so privedli do osamosvojitve Slovenije. Navzoči minister za obrambo RS mag. Matej 

Tonin, župan Franc Zdolšek ter sodelavec Štefana Šemrova vojni ataše Zlatko Vehovar.  

Slavnostni govornik minister Tonin je v govoru izpostavil: »Sem pripadnik generacije 

osnovnošolcev, ki je 1.razred začela v Jugoslaviji, zaključila pa v samostojni 

Sloveniji. V začetku je zgledalo, kot da je vse proti slovenski samostojnosti, a 

bistveno je, da smo kot narod vztrajali. Iz spontanega odpora zoper razorožitev 

TO RS je Tone Krkovič oblikoval v vseh 13-ih pokrajinah eno najboljših vojaških 

formacij. Čestitke tudi vsem, ki ste orožje skrili, saj je bil to v razmerah, ko se ni 

vedelo, kako bo, izraz velikega poguma in domoljubja.« 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Otvoritev razstave Umetniški šopek domovini za 30 let 

  VSO  

 četrtek, 19. avgusta 2021, je v prostorih muzeja VSO potekala otvoritev razstave z 

naslovom Umetniški šopek domovini za 30 let- prikaz naravne in kulturne dediščine. 

Razstavo je v sodelovanju z Združenjem VSO pripravila likovne skupine Društva Fran 

Govekar Ig.  

Društvo Fran Govekar Ig bo v letu 2012 praznovalo 30-letnico delovanja. Poimenovano je po 

pisatelju in kulturnem delavcu Franu Govekarju, ki se je 9. decembra 1871 rodil na Igu pri 

Ljubljani, kot sin znanega učitelja in pedagoškega delavca Franceta Govekarja. Društvo obsega 

številne dejavnosti in skupine: lutkovno, odraslo in mladinsko gledališko skupino, turistično 

raziskovalno skupino, literarno glasbeno skupino … ter likovno skupino, v kateri so slikarji, 

kipar in fotografi. Prirejajo foto in video natečaje, slikarska srečanja in kolonije, ex-tempore ter 

samostojne in skupinske razstave. Redno razstavljajo na prireditvah v občini Ig in izven nje. V 

prostorih muzeja VSO so svoja dela predstavili Jožica Šubic, Irena Brovet Zupančič, Zmago 

Werbole, Julijana Peršič, Jožica Serafin, Milan Šubic, Mirjana Raus Gojak, Minka Žagar in 

Zdenka Vinšek.  

Razstavo in društvo sta uvodoma opisali predsednica likovne skupine Mateja Grmek Jere ter 

članica skupine Zdenka Vinšek. Slikarji so predstavili svoja dela in spregovorili tudi o svoji 

spominih na osamosvojitvene dogodke na Igu. Navzoče je pozdravil član predsedstva VSO 

Slavko Kmetič.  

V 

DOGAJALO SE JE 
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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 

Voden ogled možen po predhodni najavi 

na tajnistvo@vso.si  

MUZEJSKI KOTIČEK 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

 

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 oseminštirideseta 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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