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Volilni zbor članov Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve 

 arhiv VSO 

 

V soboto, 4. septembra 2021, je v Stični potekal volilni zbor članov, na katerem smo člani 

Združenja VSO volili novo vodstvo za mandat 2021-2026.  

Za novega predsednika VSO je bil izvoljen  

Lojze Peterle. 

Čestitke novemu vodstvu ter uspešno delo! 

  

UVODNIK 
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Izjava Aleša Hojsa (predsednik VSO od 2013-2021) 

po izvolitvi novega vodstva VSO 

 Boža Herek (za Krpan TV) 

 

Sicer ste vse povedali, ampak vendar, kaj vam bo (v spominu) ostalo od tega 

predsedovanja Združenja VSO? 

Najbolj mi bo ostalo to, da takrat, ko sem se odločil oz. so me predlagali za to kandidaturo, sem 

se kar dolgo odločal, ali sprejmem to delo, in moram reči, da mi bo ostalo najbolj to, da je treba 

delo, ki ga prevzameš, opraviti odgovorno. Kot sem že povedal v začetku, nekdo mora prenesti 

vodo, in zdi se mi, če bomo vsi znali prinesti vodo, bodo razmere tako v našem združenju kot 

v naši družbi seveda drugačne.  

Kaj je bolj pomembno 

– da je voda čista ali da 

posoda drži? 

Zelo zanimivo 

vprašanje. Torej, oboje 

je pomembno. Prinašati 

čisto vodo pomeni, da se 

vse tiste neresnice, ki se 

že nekaj časa valijo 

skozi našo zgodovino, 

razčistijo, torej da je 

lepota te vode naše 

osamosvojitve 

neokrnjena, taka, kot 

mora biti, izvirska, če 

temu tako rečem. 

Obenem mora biti pa 

tudi posoda cela – če posoda ne drži, potem tudi te izvirske vode ni možno prinesti do tistih, ki 

jo potrebujejo.  

Še kakšna pika na i? 

Na koncu je pika na i seveda to, da želim novemu predsedniku uspešno delo. Vesel sem, da se 

je Lojze odločil za to, da prevzame to delo. Je gotovo eden najbolj prepoznavnih oseb iz časa 

naše osamosvojitve in mislim, da bo s to svojo ikono in svojo pojavnostjo zagotovil, da bo naše 

združenje raslo še naprej.   

UVODNIK 
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Izjava Alojza Peterleta po izvolitvi za novega 

predsednika VSO 

 Boža Herek (za Krpan TV) 

Gospod predsednik, seveda najprej iskrene čestitke k vaši izvolitvi. Govorili ste o dveh 

Slovenijah, ki se nam ponujata – ena, ki nerga, in druga, ki resno dela. Vmes je pa VSO, 

ki ima obilo dela s tem. V znamenju česa bo torej vaše predsedovanje Združenju VSO? 

Jaz bom tudi na tem mestu, s katerim sem počaščen, delal tako, kot sem delal oz. kot me ljudje 

poznajo. Rad povezujem tiste, ki želijo Sloveniji dobro, ki je ne želijo deliti, ampak spoštovati 

njeno različnost in delati za tisto, kar nam lahko pomaga k rasti. Ne želim si polarizirane 

Slovenije, različnost je dobrodošla, razdeljenost pa nam ne pomaga naprej.  

Po tridesetih letih vidim upad politične kulture, pomanjkanje dialoga, tudi slab odnos do 

resnice, zato je lahko VSO, ki je varuhinja najsvetlejšega spomina, kar se slovenskih političnih 

dosežkov tiče, tista, ki lahko prispeva k skupnim imenovalcem in to, kar smo pred 30 leti 

naredili, smo naredili za vse, zato lahko to tudi skupaj praznujemo. Osamosvojitev – ta praznik 

nas ne deli, nas povezuje, vojno smo zmagali za vse, državo smo proglasili za vse, denar smo 

uvedli za vse, mednarodno priznanje smo uvedli za vse,  in tudi v EU smo vstopili, da bi bilo 

bolje vsem. Zato mislim, da ima ta organizacija moralno dolžnost da, izhajajoč iz svojih 

povezovalnih enot, prispeva k drugačni kakovosti slovenske medsebojnosti.    

UVODNIK 
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DRUŠTVO MORiS - Najpomembnejši je začetek 

 

V poletnih mesecih leta 1990 se je formirala Manevrska struktura narodne zaščite, ki je 

dobivala vse bolj jasne oblike. 20. avgusta 1990 je na Komunali v Kočevju potekal 

pomemben sestanek, 7.9.1990 pa so se akterji formacije simbioze policije in vojske zbrali 

na Pristavi nad Stično, kjer je bila sprejeta Direktiva za ravnanje MSNZ v primeru 

napada JLA na Slovenijo. V dokumentih, ki so realizacijo doživeli slabo leto kasneje, v 

junijsko-julijski vojni za Slovenijo, so jugoslovansko armado tudi prvič jasno opredelili 

kot morebitnega agresorja oz največjo nevarnost za slovensko osamosvojitev. V 

nadaljevanju objavljamo zapis oz. izjavo bgGen Toneta Krkoviča, poveljnika MSNZ 

1990. 

** 

Spoštovani! 

Vsi, ki se resnično zavedamo vrednot slovenske osamosvojitve ter neobhodnega pogoja za 

uveljavitev te tisočletne težnje slovenskega naroda z zmago v vojni z agresorsko Jugoslovansko 

Ljudsko Armado, danes upravičeno in z radostjo v srcu PONOSNO PRAZNUJEMO!  

Dogodek na današnji dan pred 31-timi leti je pomenil fazni premik tajnih priprav pri izgradnji 

slovenskega obrambno-varnostnega sistema nastajajoče samostojne države v strateško pozicijo, 

ko je Slovenija, kljub ignoranci vodilnih držav mednarodne skupnosti, postala nepremagljiva 

za kateregakoli napadalca, ki bi želel na silo preprečiti ta epohalni vsenacionalni projekt. Ta 

prelomni dogodek strateškega pomena se je zgodil na današnji dan, 7. 9. 1990 na Pristavi nad 

Stično. 

Iskrene čestitke ob tem velikem prazniku Slovenske vojske! Želim vam ponosno in veselo 

praznovanje z ogledom TV oddaje, ki jo v prvi vrsti posvečamo proslavitvi tega veličastnega 

zgodovinskega dogodka in hkrati obeležitvi 30. obletnice Garde Slovenske vojske ter 30. 

obletnice samostojne države Slovenije. Za ogled TV oddaje kliknite TUKAJ. 

 

Vse dobro in obilo domovinskega ponosa Vam voščim, 

 

BgGen Tone Krkovič 

prvi načelnik SV in predsednik Društva MORiS Kočevska Reka  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr4do4yV5k8
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30 let logistične akcije stoletja 

arhiv VSO 

V Borovnici pri nekdanjem skladišču orožja JLA je v petek, 3. septembra 2021, potekala 

obeležitev logistične akcije stoletja. Navzoči so bili med drugim tudi pripadniki izvidniškega 

voda, ki je 28. junija 1991 brez žrtev zavzela skladišče orožja. Navzoče so s svojimi govori 

pozdravili Anton Krkovič, Aleš Hojs in Janez Janša, ki je poudaril, da sta dva dogodka v času 

vojne bistvena: sestrelitev helikopterjev nad Igom in Ljubljano (saj je veljalo, da pred napadi z 

zraka nimamo moči) in akcija Borovnica 91’, ki je materialno spremenila razmerja, saj na 

ozemlju SLO ni bilo nikoli zaplenjeno toliko orožja kot v Borovnici. 

  

DOGAJALO SE JE 
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Poklon Šemrovu in vsem osamosvojiteljem 

 VSO Laško 

Boža Herek 

Tretja, še zadnja slovesnost, ki jo je ob letošnji okrogli obletnici samostojne države pripravil 

občinski odbor VSO Laško, je bil 23. 7. 2021, dva dni pred 31.obletnico tajnega srečanja 

Šemrov - Krkovič, ki sta se na gradu Tabor sešla, da bi se dogovorila za oblikovanje manevrske 

strukture narodne zaščite, obrambne organizacije novo nastajajoče slovenske države. Nadvse 

tenkočutno in koncizno se je temu dogodku v svojem govoru, ki ga objavljamo v nadaljevanju, 

poklonil minister za obrambo, mag. Matej Tonin, osrednji govorec na tej prireditvi. Poudaril je, 

kako pomembna je bila vloga polkovnika Štefana Šemrova, brez katerega ne bi bilo manevrske 

strukture narodne zaščite na območju zahodne Štajerske in seveda Antona Krkoviča, ki je akcijo  

nastajanja te, (imenovali so jo 2-1-13-62) operativno vodil,  trajala pa je od maja do oktobra 

leta 1990. Zanjo je vedel le najožji državni vrh. Minister Tonin je poudaril tudi izjemna dejanja 

številnih osamosvojiteljev, brez katerih ne bi bilo slovenske države, zlasti tistih, ki so zanjo 

darovali tudi svoja življenja. Sam je bil takrat še šolar, ki je svoje šolsko obdobje začel še v 

prejšnji Jugoslaviji, saj pripada mlajši, srečni generaciji, kot je povedal. 

Izjemen pomen Štefana Šemrova, ki se ga vsako leto s slovesnostjo sredi julija spomni laški 

VSO, sta poudarila tudi župan Franc Zdolšek v svoji besedi dobrodošlice in Jože Senica, ki je 

zbrane nagovoril v imenu predsedstva tega občinskega odbora. 

Prireditev je potekala na vrtu hotela Savinja v Laškem, kulturni program pa sta oblikovali 

Marija Lipovšek Schuller, ki je doživeto prebirala pesmi Toneta Kuntnerja iz njegove pesniške 

zbirke Podorane sanje in harfistka Lara Hrastnik. Ubrano je igrala dela slovenskih skladateljev, 

Zvonimirja Cigliča in Alojza Srebotnjaka. Domoljubno pesem Oj, Triglav moj dom pa je ob 

njeni spremljavi zapela njena mlajša sestra, sopranistka Sofija Hrastnik. 

DOGAJALO SE JE 
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Govor ministra Mateja Tonina, Laško, 23. 7. 2021 

 

eseli me in ponosen sem, da ste me danes povabili k vam v Laško, kjer ste pred 31 leti 

izvršili ključni tajni sestanek v smeri ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite 

v zahodno štajerski pokrajini. Vaš žal pokojni rojak, velik domoljub, veteran vojne za 

Slovenijo in polkovnik slovenske vojske Štefan Šemrov, je v svojih spominih zapisal, da je bila 

situacija zelo resna in da je bilo treba ukrepati zelo hitro, da se je projekt Manevrske strukture 

narodne zaščite, za katerega danes vemo, da je bil izjemen slovenski državotvoren projekt, 

lahko tudi uresničil. Ob tem se še močneje zavedam, s koliko poguma in odločnosti 

je bila tlakovana naša pot v samostojnost. Prejšnji mesec smo skupaj praznovali 30. 

rojstni dan naše domovine, samostojne in suverene Republike Slovenije. Pri vsakem izmed nas 

ta rojstni dan naše domovine prikliče posebne občutke. Vsakdo izmed vas je zagotovo vtisnil v 

spomin, kje je bil, kaj je počel, ko se je rojevala naša skupna domovina Slovenija. Vsakdo ima 

svojo lastno zgodbo, nekateri imate vojaško, drugi policijsko, morda uradniško. Zgodb je toliko, 

kolikor je ljudi. In moja je malo posebna, in sicer šolarska. Ne boste verjeli, da sem pripadnik 

tiste srečne generacije, ki je prvi razred osnovne šole začela obiskovati še v Jugoslaviji, 

zaključila pa ga je v samostojni in neodvisni Sloveniji. In zato bo moja generacija vedno srečna 

generacija, ki je dolžna izkazovati tudi hvaležnost vsem predhodnim generacijam, ki so nas 

pripeljale do te samostojne Slovenije. Slovenija je v 20. stoletju prehodila zares 

neverjetno pot, od avstroogrske province jugoslovanske banovine in socialistične 

republike, vse do mednarodno priznane, samostojne in neodvisne države.  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Malo je bilo tistih, ki so verjeli, da je kaj takega mogoče, več je bilo tistih, ki so vas, in nas, 

prepričevali, da nas je premalo, da smo premajhni za lastno državo. Seveda so se v 80. letih 

svobodne in demokratične volitve zdele še utopija. A bistveno je, da kot narod nismo nikoli 

obupali. In aprila 1990 smo končno dočakali prve svobodne, demokratične in večstrankarske 

volitve. Slavila je v koalicijo DEMOS povezana takratna opozicija in postavila si je enostaven, 

a vendar jasen cilj - tj. zgraditi samostojno in neodvisno Slovenijo. In to jim je konec koncev 

tudi uspelo. V tistih časih so se odnosi znotraj jugoslovanske federacije zelo komplicirali in 

težnje po večji samostojnosti so se stopnjevale. Jugoslovanske zvezna oblast z vojsko 

vred namreč tega dejstva, da si želimo živeti na svojem, da želimo odločati o svoji 

lastni prihodnosti, enostavno ni mogla sprejeti. Zato je najprej začela z odvzemom 

orožja slovenski teritorialni obrambi. Ta poskus je bil izveden prav v dnevih 

konstituiranja prve demokratične vlade in v času, ko v mnogih slovenskih občinah še niso 

izvolili občinskih vodstev. Nenazadnje so ves čas grozili tudi s silo. In kot odgovor na vse te 

grožnje za varnost našega osamosvojitvenega procesa je bila 17. maja 1990 ustanovljena 

Manevrska struktura narodne zaščite. Republiška sekretarja za obrambo in notranje zadeve 

Janez Janša in Igor Bavčar sta ta edinstveni projekt v slovenski zgodovini vodila, njegovo 

organizacijo in delovanje pa sta zaupala brigadirju Krkoviču, ki je v povezavi z Vinkom 

Beznikom koordiniral sodelovanje z upravami za notranje zadeve in posebnimi enotami milice. 

Anton Krkovič je organiziral in kadrovsko oblikoval MSNZ v vseh 13 pokrajinah in vseh 62 

občinah širom po Sloveniji.  

DOGAJALO SE JE 
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Rezultat je bila motivirana in dobro organizirana oborožena sila, ki jo je 

sestavljalo okrog 22.000 državljank in državljanov. Ti so bili pripravljeni braniti 

in tudi varovati postopke pri vzpostavljanju državnosti republike Slovenije. 
Pripadniki MSNZ so vse dejavnosti 

izvajali v strogi tajnosti. Iz spontanega 

upora proti odvzemu orožja slovenski 

TO je nastala ena najbolje 

organiziranih in konspirativnih akcij v 

zgodovini Slovenije. V roku 3 

mesecev po odvzemu orožja slovenski 

TO so bili pripadniki MSNZ 

pripravljeni tudi za oborožen odpor. 

Izdelani so bili posebni bojni 

dokumenti, štabi in enote MSNZ so v 

svojo sestavo vključile le dobro 

usposobljene in zaupanja vredne 

posameznike. Po vključitvi v 

prenovljeno sestavo TO, tj. 4. oktobra 

1990, je bojna moč TO slonela 

predvsem na pripadnikih, oborožitvi 

in bojnih sredstvih in bojnih načrtih, 

ki jih je zagotavljala MSNZ. 

Oborožitev in sredstva, s katerimi so 

enote MSNZ neposredno upravljale, 

so bile razporejene v prikrita priročna skladišča na tajnih lokacijah in seveda pri zanesljivih 

ljudeh po celem ozemlju republike Slovenije. Zagotovo imate take ljudi tudi v Laškem in 

iskrene čestitke tudi vsem tem, ker so v ključnih trenutkih izkazali veliko mero domoljubja in 

predvsem poguma. Ko se ni vedelo, kako se bodo stvari obrnile, so bila takšna dejanja zagotovo 

izraz izjemnega poguma. Pripadniki MSNZ so skupaj s slovensko policijo in njeno specialno 

enoto in posebnimi enotami zagotavljali tudi osebno varnost ljudi in njihovega premoženja ter 

opravljali varnostne dejavnosti, ki so bile nujne za zavarovanje vitalnih interesov naše države.  

Dragi zbrani, pred nekaj dnevi, bi rekel pred 30 leti, 25. junija 1991 ob 20:42 je predsednik 

takratne skupščine dr. France Bučar razglasil samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. 

Žal je jugoslovanska armada in jugoslovanska vlada na slovensko osamosvojitev odgovorila z 

vojno. Generali ene največjih evropskih armad so pričakovali lahko in hitro zmago, vendar 

doživeli grenak poraz. Slovenske obrambne sile, tj. TO in policija, so ustavile in 

nevtralizirale tehnično močnejšega nasprotnika. Zmaga v osamosvojitveni vojni 

je pomenila, da je mlada država tudi s silo zavarovala politično odločitev za 

samostojnost in neodvisnost, ki je bila 6 mesecev pred tem izdatno izpričana na 

plebiscitu. Zato smo danes posebno hvaležnost dolžni izkazovati vsem, ki so za 

domovino dali največ, tj. svoje življenje. Naj vsi ti veliki domoljubi počivajo v 

miru.  

DOGAJALO SE JE 
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Vesel sem, da je vlada pred časom sprejela tudi tri posebne zakone, ki bodo v kratkem odpravili 

tudi 30.letne krivice, ki so bile povzročene svojcem padlih v vojni za Slovenijo zaradi 

nesmiselnih birokratskih ovir. Spoštovani zbrani, Manevrska struktura narodne zaščite je 

zgodovinsko dejstvo, k nam govori o tem, da smo Slovenci, ko gre zares, sposobni uveljaviti in 

braniti svoje interese. In da znamo vedno najti način, da to tudi storimo. Danes pa je tudi na 

nas, da uresničujemo cilje na že začetih in začrtanih poteh, da pomagamo naši domovini, da se 

uspešno razvija še naprej. In zato vas v danem trenutku iskreno prosim, v času pandemije, v 

času te Covid krize, da vsi skupaj storimo vse, kar je v naši moči, zato da to Covid krizo skupaj 

premagamo. In znanost je jasna – edino učinkovito orožje proti temu je cepljenje. Sam zaupam 

znanosti in nimam nobenega razloga, da bi dvomil v znanost, in zato vas iskreno prosim, da to 

možnost uporabite. Izkoristite in prispevajte k temu, da bo naše življenje ponovno normalno, 

da se zopet vrnemo v ustaljene tirnice in zopet zaživimo na način, kot smo poznali pred to Covid 

krizo. Prepričan sem, da vsak od nas v sebi nosi moč spremembe in vsako dejanje je pomembno 

v mozaiku sprememb. Ne računajmo na to, da se bodo drugi cepili, če se cepimo lahko sami. 

In s tem ne samo najbolj koristimo sebi, ampak pomagamo tudi najranljivejšim, ki zaradi naše 

preračunljivosti lahko plačajo tudi izjemno visoko ceno.  

Dragi zbrani, Slovenke in Slovenci smo različni, a ni nobene potrebe, da smo 

večno razdeljeni. Skupaj spoštujmo različnost, naj bo to različnosti, ki nas bogati 

– različnost je v demokratičnih družbah vedno dobrodošla, ker prispeva k temu, 

da naše ideje tekmujejo, da se razvijamo, da spodbujamo drug drugega k 

napredku. Naj ne bo to različnost taka, ki nas hromi. Zato skupaj pojmo Zdravljico, ponosno 

držimo dlan na našem srcu, kajti živimo na prelepem koščku zemlje, kot je bilo že rečeno, na 

nebesih na zelji, in vedno bo tako, da bolje kot se bomo pogovarjali, lažje se bomo razumeli in 

bolje kot se bomo razumeli, hitreje se bomo tudi razvijali. Sam bom delal vse, da zgradimo 

državo, v kateri bodo ljudje od svojih plač in pokojnin dostojno živeli, državi, v kateri bo pravici 

zadoščeno, državo, v kateri se bomo tudi počutili varne in državo, v kateri se bomo veselili 

uspehov drug drugega in se medsebojno spodbujali.  

Dragi zbrani, draga Slovenija, vse najboljše, bog te živi!  

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev Pristava 1990 - 2021 

 arhiv VSO 

V počastitev obletnice sprejema Direktive za vojaško zavarovanje osamosvojitve, ki je bilo 4. 

septembra 1990 na Pristavi nad Stično, je delegacija VSO, s praporščaki VSO ter oba 

podžupana občine Ivančna Gorica, položila venec slave pri obeležju na Pristavi. 

DOGAJALO SE JE 
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Sveta maša za domovino in dvig slovenske zastave v 

Zgornji Rečici pri Laškem 

 VSO Laško 

V nedeljo, 19. septembra 2021, je v Rečici pri Laškem potekala sveta maša za domovino in 

dvig slovenske zastave v počastitev 30-letnice osamosvojitve. Dogodka VSO Laško sta se 

udeležila tudi predsednik VSO Lojze Peterle in poslanec v DZ RS ter predsednik VSO Litija, 

Šmartno pri Litiji Boris Doblekar, ki sta tudi nagovorila zbrane. 

  

DOGAJALO SE JE 
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DOGAJALO SE JE 
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Predavanje dijakom in srečanje z vodstvom VSO 

Severne Primorske 

 arhiv VSO 

Predsednik VSO in osamosvojitvene vlade Alojz Peterle je v petek, 24. septembra 2021, v 

Cerju, v sklopu obeležitve Dneva miru predaval primorskim dijakom o osamosvojitvenih časih, 

nastanku naše države in prihodnosti v Evropi. Predsednika VSO je spremljal član predsedstva 

VSO Tomaž Svete. Popoldan sta se srečala z vodstvom pokrajine VSO Severna Primorska. 

Obeležili so tudi osamosvojitvene dogodke v  kraju Miren na Primorskem.  

 

  

DOGAJALO SE JE 
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O slovenski zastavi 

Boža H. 

 

ajlepši poklon naši domovini za njen 30-ti rojstni dan je dvig enega od treh ključnih 

simbolov, torej naše slovenske zastave. Nanjo smo upravičeno lahko ponosni. 

Velikokrat se zgodi, da kakšen simbol ali dejanje, ki si ga zgodovina zapomni, izgubi 

njegove tvorce. Pri slovenski zastavi pa vemo, kdo so bili pogumni možje, ki so ta simbol začeli 

uporabljati.  

Gotovo bi bil odnos do naše zastave 

drugačen, če ne bi bilo domoljuba Lovra 

Tomana, ki jo je v času narodnega vrenje, 

v pomladi narodov skupaj s somišljeniki 

prvič obesil v Ljubljani, na stavbi gostilne 

Zlata ribica na Wolfovi ulici - 7.aprila 

1848. To dejanje je bil odgovor na 

izobešanje nemške zastave nemških 

pripadnikov Narodne garde na stolpu 

Ljubljanskega gradu.  

Danes spomin na ta dan zaznamujemo z 

dnevom slovenske zastave, 7. aprilom.  

Naša zastava predstavlja našo državo, slovenska narodna zastava pa slovenski 

narod, torej okrog 2,5 milijona Slovencev, živečih v domovini in po vsem svetu.  

Njen opis določa 6. člen ustave Republike Slovenije. Odločitev o tem, kakšna je slovenska 

državna zastava, je 24. junija 1991 sprejela Skupščina Republike Slovenije (predhodnica 

današnjega Državnega zbora) z dopolnilom k ustavi iz leta 1974. Tik pred slovensko 

osamosvojitvijo je nova slovenska državna zastava nadomestila staro republiško zastavo. 

Leta 1998, v počastitev 150-letnice prvega izobešanja slovenske zastave, so 7. aprila z vsemi 

vojaškimi častmi pripravili slovesnost v Geometričnem središču Slovenije, v Spodnji Slivni pri 

Vačah (GEOSS).  

Od takrat naprej tam vsako leto, zdaj že tradicionalno, pripravljajo slovesnost prvo nedeljo po 

7. aprilu.  

Naslednja slovesnost je načrtovana 10. aprila 2022. 

  

N 

PISMA BRALCEV 
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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.  

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 devetinštirideseta 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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