
1 
Glas domovine – 13/IV – 1. 12. 2017 

 

 

  

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 

Zaloška cesta 65 

1000 Ljubljana 

 www.glasdomovine.si 

št. 13, leto IV 

 1. 12. 2017 

 

GLAS DOMOVINE 

 

http://www.glasdomovine.si/


2 
Glas domovine – 13/IV – 1. 12. 2017 

 

 

 

Uvodnik             3 

Zapisi osamosvojiteljev           4 

Strelsko društvo VSO           9 

Dogajalo se je                                         13 

Šolska sekcija VSO                        42 

Pristopna izjava           44 

  

KAZALO 
 



3 
Glas domovine – 13/IV – 1. 12. 2017 

 

 

Spoštovane bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred nami je tretja letošnja številka spletnega časopisa, ki s seboj prinaša poročilo o letnem 

dogajanju na Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve.  

Kot vedno se trudimo, da bi vedenje o procesu demokratizacije in osamosvojitve RS doseglo 

čim širši krog ljudi, saj se na te dogodke kar prelahko pozablja. Potrebno je poznati svoje 

korenine in korenine svojega naroda, ne samo zato, ker smo del zgodovinskih procesov, temveč 

tudi zato, da bi razumeli aktualno dogajanje. Če bi res dobro poznali čas osamosvojitvenih 

naporov, bi zgroženo opazili, da nam danes vladajo ljudje, ki si samostojnosti lastne države 

sploh niso želeli. Še več, ne samo da si je niso želeli, tudi aktivno so nasprotovali osamosvojitvi. 

Zato tudi smo danes tako nezadovoljni s stanjem v državi, saj kako pa naj bo dobro, če so na 

oblasti ljudje, ki svoje države ne marajo?  

Mi, ki si želimo, da bi bilo stanje boljše, se borimo naprej, kakor vemo in znamo. Tudi z 

obeleževanjem dogodkov, ki so nas v prelomnih letih 1990-1991 združili v enovito silo, ki se 

je zoperstavila srbski hegemoniji in jugoslovanski ljudski armadi. Ne smemo pa pozabiti, da 

spremembe ne morejo priti iz danes na jutri, ampak se je potrebno zavedati, da delamo za boljši 

jutri nas in predvsem naših potomcev. Zaradi njih se splača vztrajati! 

Še naprej vas vabimo, da obiščete našo muzejsko zbirko na Cankarjevi 11 v Ljubljani in se 

udeležite naših dogodkov.  

 

 

Uredniški odbor Glas domovine   

UVODNIK 
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Na Pristavi nad Stično je bila sprejeta Direktiva za 

delovanje MSNZ 

 

ne 7. septembra 1990 je bil na sestanku na Pristavi nad Stično sprejet in potrjen 

dokument - Direktiva za vojaško zavarovanje osamosvajanja RS. Sestanka so se 

udeležili takratni obrambni minister Janez Janša, minister za notranje zadeve Igor 

Bavčar, Tone Krkovič, Vinko Beznik in Jože Kolenc, na njem pa so dorekli načrt delovanja 

Narodne zaščite in sodelovanje takratne milice, ki je bila neločljiv del Manevrske strukture 

narodne zaščite. V počastitev tega dne, ko je bila v dokumentih Jugoslovanska ljudska armada 

prvič omenjena kot morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slovensko osamosvojitev, 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vsako leto pripravi obeležitev zgodovinskega 

sestanka na Pristavi.  

V nadaljevanju rubrike objavljamo govor msgr. dr. Jožeta Pluta, duhovnika, prvega vojaškega 

vikarja Slovenske vojske in takratnega udeleženca osamosvojitvenega dogajanja, ki ga je imel 

kot letošnji slavnostni govornik na prireditvi na Pristavi. 

*** 

Spoštovani visoki gostje, dragi veterani vojne za Slovenijo, dragi prijatelji – 

Slovenke in Slovenci! 

Najbrž pri nas res ni praksa, da duhovnik govori na spominskih slavjih in si 

domišljam, da sem bil povabljen kot prvi vojaški duhovnik in prvi vojaški vikar v 

samostojni Sloveniji. Morda tudi zato, ker sem veteran vojne za Slovenijo, ki je 

bil skupaj z enoto lociran ne daleč od tu – mimogrede, ko sem bil v vojni za 

Slovenijo, sem že bil duhovnik. Mogoče pa so si organizatorji tega slavja mislili, 

da bi kot duhovnik povedal kak nov vidik tistih, morda sedanjih, časov.  

V času, ko ste odgovorni možje tu sklenili pomemben dogovor, in seveda še (malo) 

prej, smo po Sloveniji nosili broške z različnimi napisi, tudi z napisom: »Ko bom 

velik, bom graničar na Kolpi«. Meni pa je bil najljubši  napis na »mikici«, ki se 

je glasil: »Bog, blagoslovi mojo deželo!«  

Takrat smo namreč živeli v času, ki ga ni bilo moč več živeti. Tesno je bilo. 

Razkorak med parolami in dejanskim stanjem je bil prevelik.  To je takrat na 

različne načine videla ali vsaj slutila že večina in ne samo posamezni disidenti in 

ljudje, ki so navkljub deklarirani enotnosti, enakopravnosti in svobodi, vedeli in 

izkusili neenakost, nadzor in/ali drugorazrednost.  

 

 

D 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Klic k svobodi, k samostojnosti in demokraciji je bil tako močan, da mu trajno ni 

moglo nič nasprotovati. Pač! Nasprotovanja so bila, glasna in močna, pa tudi 

sistemska in tiha v ozadju in iz ozadja. Strah pred izgubo »samoupravne moči« 

pri nosilcih in njihovih dedičih je bil velik … Nekateri posamezniki, nekatere 

skupine in nekatere tako imenovane »organizacije delovnega ljudstva« so dolgo 

sicer nasprotovale temu klicu na mnoge načine, potem pa so se pragmatično 

uklonile.  

Ustaviti klica po svobodi, demokraciji in samostojnosti pa več ni bilo mogoče. 

Neglede na to, ali je komu posameznik všeč ali ne, nekateri so v poznih 

osemdesetih in začetnih devetdesetih opravili odlično delo, drugi pa ga niso. Ko 

so nekateri s prikritim strahom v ozadju sledili procesom z rahlo zavoro in 

pasivno distanco, so drugi naredili, kar je bilo takrat potrebno. Tudi možje, ki so 

se sestali na tej lokaciji, in drugi, ki so tudi pozneje na različne načine branili 

samostojnost. Pripraviti celoten proces osamosvajanja ni mala stvar. Predvideti 

mnogo potrebnih razsežnost, vključno z obrambno… Nedvomno gre vsem, ki so 

na različnih področjih (duhovnem, kulturnem, gospodarskem, političnem, 

varnostnem, obrambnem …) naredili odločilne korake ob pravem času, 

neizmerno priznanje. Čestitka in hvala! 

Vam se gotovo ne zdihuje po »egiptovskih loncih mesa«, kakor bi rekel pisatelj 

Jančar, ker verjamemo, da niste v osamosvojitvenih procesih delovali s figo v 

žepu, drugi pa … No, nekaterim je vedno ljubo onkraj in tam zadaj, med veliko 

puščavo stisnjeni reki, kjer ni bilo svobode … Da, za svobodo in samostojnost smo 

poklicani, bratje in sestre, je zapisano v neki stari knjigi, ki se ji, mimogrede, reče 

Sveto pismo. 

S svojimi odločitvami, ki ste jih naredili tudi tu, in jih je naš narod in ljudje dobre 

volje decembra istega leta plebiscitarno krepko izrazil, julija leta 1991 pa obranil 

vojaško in (in mednarodno) politično, je bila demokracija, svoboda in 

samostojnost dana vsem: staremu sistemu zapriseženim in v njem zatiranim in 

nadziranim; levim, sredinskim in desnim; vernim in nevernim; Cerkvi in vsem 

verskim skupnostim … In zdelo se je, da smo vsi zaživeli svobodo, demokracijo in 

samostojnost – suverenost. Poistovetili smo se z idejami, ki so lastne zahodni 

civilizaciji (iz antike, krščanstva in humanizma izhajajočim vrednotam), ki so v 

nasprotju z vsemi totalitarizmi in s silo osvajajočimi ideologijami in/ali 

religijami. 

 

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Po 26. letih samostojnosti in demokracije se poveličuje totalitarizme, ki smo jih 

izkusili, in se med njim dela diferenciacija. Poveličuje se enega in drugim podtika 

drugega. Stare metode, le novi časi. Svobodo in demokracijo se izrablja le za 

obvladovanje »scene« (bolje bi bilo reči »prevladovanje«) in s tem obstanka na 

oblasti. Za demokracijo, samostojnost in suverenost (slovenskega) naroda 

(njegovo kulturo, vrednote, preživetje …) jim je kaj malo mar. Vzorci se 

ponavljajo te dni pri tuji trgovski mreži, pa tudi pri sprevračanju pravice do 

svobode govora in še kje. 

Kakor da nam je usahnil duh… In vendar je prihodnost za Slovenijo, našo kulturo 

(z jezikom vred), demokracijo in svobodo. »Za pot pa veste…« 

Msgr. dr. Jože Plut 

 

27 let od Demosove odločitve za plebiscit o 

samostojnosti in neodvisnosti RS 

 

ne 9. novembra 1990 je koalicija Demos sprejela odločitev o plebiscitu o samostojnosti 

in neodvisnosti RS. Na slavnosti obeležitvi odločitve za plebiscit je bila med letošnjimi 

govorniki tudi članica mladinske sekcije VSO Ana Zagožen. Njen govor objavljamo 

v nadaljevanju. 

*** 

Dragi prijatelji, 

V veliko čast in ponos mi je, da lahko povem nekaj misli o tem veličastnem 

dogodku. 27 let mineva od takrat, ko je koalicija DEMOS na čelu z dr. Jožetom 

Pučnikom v Poljčah odločila, da se razpiše vseljudski referendum, da ljudstvo 

odloči, po kakšni poti naj gre Slovenija. 

DEMOS je torej sprejel odločitev o slovenski samostojnosti. Odločitev, da moja 

domovina postane tudi država. Slovenska osamosvojitev, ustanovitev lastne 

države je enkratno, epohalno in neponovljivo dejanje v slovenski zgodovini. Kljub 

stoletni želji po lastni državi se je praktična izpeljava zgodila v prelomnih časih 

pomladi evropskih narodov.  

Bila je rezultat vizionarstva nekaterih ljudi in neposrednih naporov in prizadevanj 

mnogih. Brez njihovega dela, izpostavljanja, tveganj in prizadevanj Slovenija 

danes ne bi bila samostojna in mednarodno priznana država.  

D 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Če uporabim besede iz pesmi Toneta Kuntnerja, je ta prelomni dogodek uspel tudi 

zaradi naslednjega: »Kdor zida zares in z resnico, kdor zida z ljubeznijo in za 

ljubezen, ta ne zida le zase, ta zida za vse in zida prihodnost.« 

Ne vem, kaj so ljudje pri sebi intimno pričakovali ob osamosvojitvi, vem pa, da se 

je referenduma 23. 12. 1990 udeležilo 93,2 odstotka državljanov in od tega jih je 

bilo 95 odstotkov za to, da postane Slovenija samostojna in neodvisna.  

Slovenija je naš dom, naša skupna hiša. Zato danes, ko gledam in poslušam ljudi, 

ki so se tako večinsko odločili za samostojnost, jih pravzaprav niti prav ne 

razumem, zakaj naj bi bila pripadnost slovenskemu narodu, slovenski kulturi, 

zgodovini, domovini, državi – nekaj slabega. Zelo poenostavljeno povedano, 

mogoče jih ne razumem tudi zato, ker so v večini to ljudje, ki so bili rojeni in so 

živeli v socializmu. Očitno je marksistični svetovni nazor, ki je bil podkrepljen 

celo z nalepko znanstvenosti in je imel 50 let privilegiran in izključujoč položaj, 

postavil napačno tabelo vrednot. Očitno so ljudje pričakovali, da bo nova 

DRŽAVA rešila vse njihove težave. Preseneča me, da veliko ljudi ni pripravljenih 

na izzive današnjega časa, ne razmišljajo o svobodi govora in pisanja,o 

človekovih pravicah, o pravici voliti.  

Obnašajo se, kot da so vsega naveličani. So nezadovoljni, pa ne znajo prav 

pojasniti vzroka za nezadovoljstvo. 

Stanje duha je res trdovratno sklerotično ali kot je zapisal Rudi Šeligo; ni se 

zgodilo »očiščenje in pomlajanje«.  

Ob osamosvojitvi je bla zamišljena pravna in pravična država – danes se zdi to 

kot utopija. Da mladi vedo bore malo o osamosvojitvi, je velika napaka zlasti 

šolskega sistema. Mladim se ne položi na srce vrednot demokracije in 

dragocenosti nacionalne države, zato je naša generacija v nekakšni duhovni krizi. 

Kako bomo tudi sami kaj postorili, če ne bomo spremenili tega, kar danes velja 

»da se slabo počutimo, ko delamo dobro«. Vrniti moramo tiste vrednote, ki so 

omogočile našo osamosvojitev.  

Mladi vedo, da nekaj ni prav, a so to kar sprejeli, večinoma pa tudi odhajajo iz 

Slovenije. Ali je Slovenija res izgubila vizijo in upanje, ki se ji je odprlo z 

osamosvojitvijo? 

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Ko poslušam mlade, se zdi, da je izgubila tisti sijaj in tisto vizijo, da postane prava 

demokratična država, kjer so enake možnosti za vse ljudi.  

Slovenija danes postaja država ukazov, prepovedi, kazni, davkov, etiketiranja, 

nenehnega vračanja v čas druge svetovne vojne, v NOB, v poveličevanje rdeče 

zvezde. Kar je prav, je narobe, in kar je narobe, je prav, zato marsikateremu 

mlademu človeku zmanjka poguma za aktivno vlogo v družbenem in politčnem 

življenju. Izginil je entuziazem, uporništvo. Prepričana sem, da se bo tudi to 

vrnilo. 

Ne glede na vsa dogajanja v državi, se ne da napisati nove zgodovine. 

Osamosvojitev ostaja veličasten, enkraten dogodek v zgodovini slovenskega 

naroda.  

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem veličastnem dogodku in nam 

omogočili, da živimo v lastni državi.  

Hvala VSO-ju, da nenehno ohranja spomin na ta enkratni svetli dogodek v 

slovenski zgodovini.  

 

Ana Zagožen 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Strelsko društvo VSO 

trelsko društvo VSO (SD VSO) je bilo 

ustanovljeno na pobudo nekaterih članov 

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, 

ki so kot strelci delovali v različnih strelskih društvih, 

hkrati pa so s svojimi aktivnostmi delovali tudi v strelski 

sekciji združenja. 

Strelsko društvo VSO je član Zveze za precizno in 

dinamično streljanje, v okviru Združenja za vrednote 

slovenske osamosvojitve pa deluje kot samostojna 

sekcija. Predsednik društva je dr. Božo Predalič.  

Osnovni cilj društva je izobraževanje članov in širše 

javnosti s ciljem varnega in odgovornega ravnanja z 

orožjem, uveljavljanje in pospeševanje športnih 

aktivnosti z združevanjem ljubiteljev strelskega športa, 

organiziranjem treningov in tekmovanj. Društvo 

združuje tudi ljubitelje in zbiralce vseh vrst orožja. 

S 

STRELSKO DRUŠTVO VSO 
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Cilji SD VSO so:  

 posredovati in razvijati pri svojih 

članih razvoj ustvarjalnosti, občutek za 

delo v skupnosti, pripadnosti, discipline, 

odgovornosti in skromnosti, 

 skrbeti za množičnost 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 države in 

vrednot slovenske osamosvojitve. 

 

Foto: arhiv SD VSO (https://sd-vso.si/)   

STRELSKO DRUŠTVO VSO 
 

https://sd-vso.si/
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Strelsko tekmovanje na Bloški Polici 

trelska sekcija VSO (SD – VSO) je v 

okviru civilno-vojaškega sodelovanja s 

Slovensko vojsko v soboto, 14. oktobra 

2017, izvedla strelsko tekmovanje na vojaškem 

strelišču Bloška Polica. Tekmovanje je potekalo 

po pravilih zveze društev za precizno in 

dinamično streljanje (ZDPD) in sicer s puško na 

100 m in pištolo oz. revolverjem na 25 m. 

Tekmovalo se je z odprtimi merki.  

Tekmovalci v obeh kategorijah so imeli 5 

poskusnih strelov in nato 10 strelov v 

konkurenci. 

Po končanem tekmovanju je sledil še trening s kratkocevnim orožjem ter preizkus in trening z 

ostrostrelnimi puškami na različnih razdaljah vse do 500 m in seveda prijetno druženje. 

   

S 

STRELSKO DRUŠTVO VSO 
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Strelsko tekmovanje na 

Mlakah 

trelska sekcija VSO (SD – VSO) je 

v okviru civilno-vojaškega 

sodelovanja s Slovensko vojsko v 

soboto, 28. oktobra 2017, izvedla strelsko 

tekmovanje na vojaškem strelišču Mlake. 

Tekmovanje je potekalo po pravilih Zveze 

društev za precizno in dinamično streljanje 

(ZDPD) in sicer s puško na 100 m in 

pištolo oz. revolverjem na 25 m. 

 

Trening streljanja z ostrostrelno puško na Mačkovcu 

trelska sekcija VSO (SD – 

VSO) je v okviru civilno-

vojaškega sodelovanja s 

Slovensko vojsko v soboto, 11. 

novembra 2017, izvedla trening 

streljanja z ostrostrelno puško na 

velike razdalje. 

Zaradi dolžin streljanja, ki jih 

omogoča strelišče Mačkovec, je bil 

interes strelcev z ostrostrelno puško 

velik. Zbralo se je namreč več kot 20 

strelcev.  

Trening ni bil zgolj klasično streljanje 

na tarčo, ampak so strelci pozornost 

namenili predvsem taktičnemu 

streljanju z ostrostrelno puško v 

različnih položajih in s cilji na 

različnih razdaljah. 

  

S 

S 

STRELSKO DRUŠTVO VSO 
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Obeležitev sestrelitve agresorskega helikopterja JLA 

nad Igom 

onec avgusta 2017 smo v odboru 

Mladinske sekcije VSO Ig in 

VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, 

Brezovica obeležili sestrelitev 

agresorskega helikopterja JLA v junijskih 

dneh vojne za Slovenijo 1991. Prebivalci 

Iga se verjetno niti niso zavedali, v kakšni 

nevarnosti so bili, saj je imel helikopter 

JLA za nalogo uničiti Učni center na Igu. 

Uvodoma je navzoče pozdravil 

predsednik odbora VSO Matjaž Lulik, 

nato pa je mladinec Matej prebral 

pričevanje Zorana Drnovška. Za kulturno 

domoljubno vzdušje je poskrbela Alenka 

Jeraj, članica Glavnega odbora VSO, ki je prebrala nekaj domoljubnih pesmi slovenskega 

pesnika - goriškega slavčka Simona Gregorčiča.  

Območni odbor Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica  

K 

DOGAJALO SE JE 
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Pristava 1990 - 2017 

 četrtek, 7. septembra 2017, je v organizaciji Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve na Pristavi nad Stično, ob 27. obletnici sprejetja strateških dokumentov, 

ki so bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja simbioze vojaško-policijske 

organizacije Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), potekala prireditev Pristava 1990-

2017.   

Na Pristavi nad Stično v 

Občini Ivančna Gorica je 

ravno na ta dan pred 27. leti 

(7. 9. 1990) potekal 

sestanek, ki se je zapisal v 

zgodovino, saj je bil na 

njem sprejet in potrjen 

dokument za vojaško 

zavarovanje osamosvajanja 

Republike Slovenije, ki je 

bil v junijsko-julijskih dneh 

leta 1991 uporabljen v 

vojni za Slovenijo. V 

Direktivi za obrambo 

Slovenije v primeru 

agresije JLA na Slovenijo je bila jugoslovanska armada tudi prvič jasno opredeljena kot 

morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slovensko osamosvojitev.  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Prav tako so bili na sestanku sprejeti in formalizirani strateški dokumenti, ki so bili temeljna 

podlaga za zaključno fazo organiziranja simbioze vojaško-policijske organizacije MSNZ, na 

kateri je temeljila uspešna obramba. 

Na sestanku na Pristavi so najpomembnejši akterji 

MSNZ-ja Janez Janša, Igor Bavčar, Tone Krkovič, Jože 

Kolenc in Vinko Beznik, analizirali položaj in 

dotedanje ukrepe ter dorekli globalni načrt delovanja 

narodne zaščite, v katerega je bila, kot neločljivi del, 

vključena tudi slovenska policija. Tone Krkovič, kot 

načelnik MSNZ, je po tem sestanku z nekaterimi 

sodelavci izdelal potrebne dokumente in delovne karte. 

Osnovni vojni načrt narodne zaščite je bil preprost in 

logičen. V primeru oboroženega posega JLA bi morala 

narodna zaščita zavarovati ključne objekte, hkrati pa s 

hitrimi napadi na skladišča orožja in vojaške opreme 

zagotoviti možnosti za vpoklic popolnih formacij 

Teritorialne obrambe. Izdelani so bili podrobni načrti za 

posamezna skladišča in druge objekte. V svojih 

osnovnih zamislih so se ti načrti ob agresiji JLA junija 

1991 potrdili tudi v praksi.  
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Uvodoma sta navzoče pozdravila župan 

občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in 

predsednik Združenja za vrednote 

slovenske osamosvojitve Aleš Hojs. 

Župan Dušan Strnad je dejal, da je 

Združenje VSO edino društvo, ki ohranja 

spomin na svetle čase osamosvojitve. Po 

njegovih besedah je potrebno gojiti 

spomin in učiti mlade o časih 

osamosvajanja Slovenije, ko je bilo 

potrebno izkazati veliko poguma. Župan je 

poudaril, da je Zbornik slovenskih 

domoljubni pesmi Mati domovina, ki ga je 

pripravil Anton Krkovič, pomemben 

prispevek k poglabljanju narodne zavesti 

pri mladih.  

Predsednik Združenja VSO Aleš Hojs pa 

je spomnil, da je bil uspeh vojne iz 

Slovenije tudi to, da je vojna minila z malo 

žrtvami. Ob tem pa je izrazil obžalovanje, 

da je občinski svet v Slovenj Gradcu  
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zavrnil pobudo Bojana Navodnika, da bi ulico v občini poimenovali po njihovem občanu 

Vincencu Repniku, ki ga je 28. 6. 1991 ubil pripadnik agresorske Jugoslovanske armade, ko je 

branil samostojnost RS.  
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Po mnenju Hojsa je zato pomembno, da se zbiramo na mestih, ki so bila pomembna v procesu 

slovenske osamosvojitve in demokratizacije ter s tem ozaveščamo ljudi. Hojs je opozoril tudi 

na problem, ki ga v krščanskem izročilu vidi določen krog ljudi – ob tem je spomnil na odzive 

ob blagoslovu OŠ Polica pri Grosupljem. Pozval je civilno družbo in društva, da se zoperstavijo 

omalovaževanju osamosvojitve in krščanskega izročila. 

Osrednji govornik na prireditvi je bil prvi vojaški duhovnik in prvi vojaški vikar v samostojni 

Republiki Sloveniji ter takratni udeleženec vojne za Slovenijo 1991 msgr. dr. Jože Plut. V 

svojem nagovoru se je spomnil tistih časov z besedami: »Klic k svobodi, k samostojnosti in 

demokraciji je bil tako močan, da mu trajno ni moglo nič nasprotovati. Pač! Nasprotovanja so 

bila, glasna in močna, pa tudi sistemska in tiha v ozadju in iz ozadja. Strah pred izgubo 

»samoupravne moči« pri nosilcih in njihovih dedičih je bil velik … Nekateri posamezniki, 

nekatere skupine in nekatere tako imenovane »organizacije delovnega ljudstva« so dolgo sicer 

nasprotovale temu klicu na mnoge načine, potem pa so se pragmatično uklonile. Ustaviti klica 

po svobodi, demokraciji in samostojnosti pa ni bilo več mogoče.« Plut se je vsem, ki so 

sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije, tudi zahvalil:  »Neglede na to, ali je komu posameznik 

všeč ali ne, so nekateri v poznih osemdesetih in začetnih devetdesetih opravili odlično delo, 

drugi pa ga niso. Ko so nekateri s prikritim strahom v ozadju sledili procesom z rahlo zavoro 

in pasivno distanco, so drugi naredili, kar je bilo takrat potrebno. Tudi možje, ki so se sestali na 

tej lokaciji in drugi, ki so tudi pozneje na različne načine branili samostojnost. Pripraviti celoten 

proces osamosvajanja ni mala stvar. Predvideti mnogo potrebnih razsežnosti, vključno z 

obrambno … Nedvomno gre vsem, ki so na različnih področjih (duhovnem, kulturnem, 

gospodarskem, političnem, varnostnem, obrambnem …) naredili odločilne korake ob pravem 

času, neizmerno priznanje. Čestitka in hvala!« 

V kulturnem programu je z domoljubno pesmijo sodelovala Vokalna skupina Šentviški slavčki 

iz Šentvida pri Stični. Na prireditvi so bili prisotni tudi praporščaki Združenja VSO. 
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Spominski pohod na Krim 

 nedeljo, 8. oktobra 2017, je v 

organizaciji Območnega 

odbora Združenja VSO Velike 

Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica potekal 

pohod na Krim v spomin na 

osamosvojitvene dogodke na Igu in 

okolici. V maju 1991 se je v učnem 

centru na Igu začelo usposabljanje TO 

RS, prva generacija nabornikov 

Slovenske vojske pa je nato prisegla 2. 

junija 1991. V vojni za Slovenijo je bil 

na območju Iga sestreljen prvi helikopter 

okupatorske JLA. S strani agresorjev pa 

so bili dan kasneje, 28. 6. 1991, napadeni 

radijski oddajniki na Krimu. 

Pohodniki so se 

ob prihodu na 

Krim najprej 

okrepčali, nato je 

sledila sveta maša 

za domovino in v 

zahvalo za 

samostojnost 

Republike 

Slovenije. Mašo 

je daroval ižanski 

kaplan Simon 

Virant in v pridigi 

spomnil, da smo 

za domovino vsi 

odgovorni.  

 

 

Po maši je sledil kulturni program, v katerem nas je nagovoril Jože Krašovec. Povedal je, kako 

sta Župnija Tomišelj in TD Krim postavila obeležje - križ na Krimu. Postavljen je bil v spomin 

na vstop Slovenije v Evropsko unijo, ob 10-letnici Občine Ig in ob 100-letnici Župnije Tomišelj. 

Hkrati pa je spomin na vse, ki so umrli v krimskih gozdovih v vseh časih.  

 

 

V 
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Na kulturni slovesnosti je bila 

slavnostna govornica članica 

Glavnega odbora Združenja VSO in 

občinska svetnica Alenka Jeraj. V 

nagovoru je spomnila na pomen 

samostojnosti Republike Slovenije 

in kot pomembno poudarila, da 

skrbimo za našo domovino. Prebrala 

je tudi eno svojih pesmi, posvečenih 

domovini. Ob zaključku smo 

udeleženci zapeli slovensko himno. 

 

Območni odbor Združenja VSO 

Velike Lašče, Škofljica, Ig, 

Brezovica 
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Komemoracija v spomin na umrle v vojni za 

Slovenijo 

elegacija Združenja VSO je v 

ponedeljek, 23. oktobra 2017, na 

ljubljanskih Novih Žalah položila 

cvetje pred Pomnikom umrlim v vojni za 

Slovenijo 1991. Komemoraciji in polaganju 

cvetja so se pridružili tudi svojci umrlih.  

V spominskem programu so sodelovali 

praporščaki Združenja VSO, Obrtniški pevski 

zbor Notranjska, pesnik in domoljub Tone 

Kuntner ter pripadniki Slovenske vojske in 

vojaškega vikariata. Vojaški vikar Matej 

Jakopič je pri Pomniku opravil molitev in 

blagoslov.  

 

D 
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Ob tem dogodku je v cerkvi sv. Križa na 

ljubljanskih Žalah potekala sveta maša za vse, 

ki so dali življenje za samostojno Slovenijo.  

Mašo je vodil vojaški vikar Matej Jakopič, ki je 

poudaril, da je današnja maša namenjena tudi 

bolečini, ki jo preživljajo svojci ob izgubi 

svojih najdražjih, ter da je prav, da ob 

državnem prazniku dostojno počastimo spomin 

na umrle.  

Pri maši so s pesmijo sodelovali člani OPZ 

Notranjska in praporščaki s pokrajinskim 

prapori Združenja VSO.  
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Sveta maša za domovino na Sveti Gori 

a Sveti Gori je potekala maša za 

domovino ob 26. obletnici 

izgona zadnjega vojaka JLA iz 

Slovenije.  

Vodstvo Združenja za vrednote 

slovenske osamosvojitve VSO Severne 

Primorske, praporščaki ter člani 

občinskih odborov VSO smo se v soboto, 

28. oktobra 2017, na povabilo OZVVS 

“Veteran” Nova Gorica v sodelovanju s 

Frančiškanskim Samostanom, Škofijo 

Koper in Vojaškim vikariatom, udeležili maše za domovino ob 26. obletnici izgona zadnjega 

vojaka JLA iz Slovenije ter počastili spomin na padle v vseh vojnah na Slovenskem. 

Somaševanje je na Sveti Gori vodil 

koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, z 

vojaškim kaplanom Milanom Pregljem in 

Gvardijanom P. Simon Petrom Berlecem 

ter ostalimi duhovniki. 

Maše so se protokolarno udeležili 

praporščaki, brigadir Slovenske vojske 

mag. Bojan Pograjc, Malteški vitezi ter 

ostala veteranska društva. 

Po maši je sledilo prijateljsko druženje ob 

slovenskih dobrotah in slovenski pesmi. 

Združenje VSO Severna Primorska 

N 
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Praznovanje ob dnevu suverenosti 

eprav dan suverenosti praznujemo šele od leta 

2015, ne gre pozabiti, da je to praznik, ki ima v 

srcih domoljubnih Slovencev velik pomen. In na 

tak praznik so marsikje pozabili izobesiti slovenske 

zastave. Z njegovim praznovanjem obeležujemo enega 

ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, 

dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak JLA 

zapustil naše ozemlje.  

Letos je praznovanje sovpadlo s 100. letnico ofenzive 

Čudeža pri Kobaridu kot edinstvenega dogodka prve 

svetovne vojne in s tem konec Soške fronte. Takratni 

generali avstro-ogrske vojske so ugotovili, da še enega 

napada italijanske vojske ne bodo zdržali, zato so 24. 

oktobra 1917 pred 100 leti izvedli spektakularno 

protiofenzivo, ki se je ob stoti obletnici spominjamo te 

dni. 

S kulturnim dogodkom ob dnevu suverenosti 

in spomin na 100-letnico preboja Soške fronte 

in sveto mašo za domovino je Območni odbor 

VSO Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica 

obeležil praznik in spomine, ki jih ponosno 

nosimo v svojih srcih. Posebna zahvala 

gospodu Tonetu Kuntnerju, ki si je vzel čas in 

se udeležil naše proslave.  

 

Č 
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Gospodu, katerega pesmi navdihuje neomajna 

ljubezen do domovine. Domoljubu, ki pravi, da je 

doživel že vse velike stvari, ki se človeku lahko 

zgodijo in ki ne pozabi povedati, kako velika 

milost je, da je doživel samostojno Slovenijo. 

Uvodni pozdravni govor je imel predsednik 

Območnega odbora VSO Jesenice, Kranjska Gora, 

Žirovnica g. Dušan Konte, slavnostni govornik je 

bil dr. Brudar, predsednik tedanje občine Jesenice 

in eden izmed ustanovnih Demosovih članov. 

Pozdravila sta nas tudi predsednik Združenja VSO 

g. Aleš Hojs in naš velik domoljub g. Tone 

Kuntner, katerega pesmi navdihuje neomajna 

ljubezen do domovine. Prireditev je povezovala 

naša članica Irena Pfeifer.  

 

VSO Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica   
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Pogovorno omizje ob obletnici izgona JLA iz 

Slovenije 

 četrtek, 26. oktobra 2017, je v Kopru potekala obeležitev 26. obletnice izgona JLA iz 

Slovenije. V noči iz 25. na 26. oktober 1991 je iz koprskega pristanišča odplula ladja 

z zadnjimi vojaki jugoslovanske vojske. Tako se je v zgodovino slovenske državnosti 

ta dan zapisal kot sklepno dejanje nastajanja samostojne države.  

Uvodoma je prisotne nagovoril 

predsednik Združenja VSO Južna 

Primorska Fausto Furlanič.  

Na pogovornem omizju sta o 

dogodkih v Kopru in na Krasu 

1991, o vlogi takratne milice pri 

obrambi Republike Slovenije ter 

spominih na čas osamosvojitve 

spregovorila takratna pripadnika 

Specialne enote policije Franci 

Matoz in Denis Zobarič.  

Pogovor je moderirala Mojca Hilj.  

 

Ob zaključku so obiskovalci 

spregovorili tudi o spominih 

na obdobje, ko je Slovenijo 

zapuščala premagana 

jugoslovanska armada. 

V Združenju za vrednote 

slovenske osamosvojitve 

smatramo odhod zadnjega 

vojaka Jugoslovanske vojske 

(JLA) kot sklepno dejanje 

slovenske osamosvojitve ter 

dokončen prelom z nekdanjo 

totalitarno državo in njenimi 

simboli.  

  

V 
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Komemoracija Združenja VSO Posavje v Rigoncah 

 soboto, 28. oktobra 2017, so člani predsedstva pokrajine Združenja VSO Posavje s 

predsednico mag. Martino Prevejšek in članom predsedstva Združenja VSO Slavkom 

Kmetičem, v času pred vsemi svetimi, ko se spominjamo vseh tistih, ki jih ni več med 

nami, počastili spomin na žrtve slovenske osamosvojitvene vojne. 

Ob spomeniku, postavljenemu v spomin teritorialcu Jerneju Molanu, ki je bil, kot pripadnik 

brežiške intervencijske enote Teritorialne obrambe, 27. junija 1991, ubit v spopadu s kolono 

oklepnikov JLA v vojni za samostojno Slovenijo, smo se spomnili vseh pogumnih Slovencev, 

ki so v tistih kritičnih časih poprijeli za orožje ter z lastnim življenjem ubranili samostojnost in 

suverenost Slovenije.  

 

 

 

 

 

Združenje VSO Posavje    

V 

Za njihova pogumna dejanja jim bomo Slovenci večno hvaležni. 

Naj jim sveti večna luč. 
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Obisk spomenikov na Vipavskem in Goriškem ob 

prazniku Vseh svetih 

 

b prazniku Vseh svetih smo v 

ponedeljek, 30. oktobra 2017, člani 

VSO Severne Primorske skupaj s 

člani OZVVS "Veteran" Nova Gorica obiskali 

spomenike na Vipavskem in Goriškem ter 

nanje protokolarno položili sveče. 

 

Združenje VSO Severna Primorska  

 

 

 

O 
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Muzej slovenske osamosvojitve so obiskali člani 

Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 

 

 soboto, 7. oktobra 2017, so Muzej 

slovenske osamosvojitve obiskali člani 

Združenja vojnih invalidov in svojcev 

padlih 1991.  

   

V 
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Muzej je odprt ob torkih in četrtkih med 10:00 in 14:00  

ter ob sredah od 13:00 do 17:00. 

Ogled pa je možen tudi po predhodnem dogovoru izven uradnih ur. 

Za dogovor o obisku muzeja izven uradnih ur je potrebna najava na 

tajnistvo@vso.si ali na tel. št.: 08 382 35 30 ali 059 03 45 08. 

Vabljeni! 

 

mailto:tajnistvo@vso.si
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Obisk Doma veteranov v Krvavi peči 

 
 Krvavi peči smo si v 

sredo, 8. novembra 

2017, v Domu 

veteranov ogledali muzejsko 

zbirko in prisluhnili pričevanju 

F. Dušana Hočevarja o zbirnem 

centru prebeglih vojakov JLA in 

osamosvojitvenih dogodkih v 

Velikih Laščah.  

Pogovor je moderirala Alenka 

Jeraj.  

Območni odbor Združenja 

VSO Velike Lašče, Škofljica, 

Ig, Brezovica 

 

V 
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Zbor članov Združenja VSO in slovesnost v Poljčah 

 petek, 10. novembra 2017, je v Poljčah na Gorenjskem potekal Zbor članov Združenja 

za vrednote slovenske osamosvojitve. Zbor članov se je seznanil z delom združenja v 

tekočem letu in sprejel smernice delovanja za prihodnje leto. Član predsedstva VSO 

Janez Janša je ob tem dejal, da če VSO-ja ne bi bilo, se marsikatera obletnica iz časa 

osamosvojitve ne bi obeleževala. VSO je porok vrednot Slovenstva.  

Po zboru članov je delegacija VSO v sestavi predsednik Aleš Hojs, generalni sekretar dr. Božo 

Predalič, podpredsednika združenja Mojca Škrinjar in Franci Feltrin ter člani predsedstva in 

praporščaki položili venec pred Pomnik v NATO Centru odličnosti za gorsko bojevanje Poljče, 

kjer se je koalicija Demos odločila za izvedbo plebiscita o samostojni Sloveniji.  

V 
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Ob 18. uri je sledila prireditev 

Poljče 1990-2017 - obeležitev 

sprejema odločitve za razpis 

vseljudskega referenduma o 

samostojnosti Republike Slovenije. 

Uvodoma je prisotne pozdravil 

predsednik Združenja VSO Aleš 

Hojs, ki se je zahvalil gostiteljema: 

načelniku GŠSV generalmajorju 

dr. Andreju Ostermanu in županu 

Radovljice Cirilu Globočniku. 

Slednji je poudaril, da je potrebno 

vsakoletno ohranjati spomin na 

odločitev za plebiscit, ki se je 

zgodil ravno v njihovi občini, na 

kar so še posebej ponosni.  

Predstavnica mladinske sekcije Združenja VSO Triglav Ana Zagožen je spregovorila o 

problematiki mladih, ki se ne zanimajo za svojo državo. Pri tem je opozorila, da mladi vedo 

tako malo o osamosvojitvi, ker se o tem v šolah ne učijo, kar je velika napaka šolskega sistema. 

Izrazila je željo, da mlademu človeku ne bi zmanjkalo poguma! Zahvalila se je vsem, ki so nam 

omogočili samostojno državo.  
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Slavnostni govornik je bil član Demosa in 

takratni predsednik Občinske skupščine 

Jesenice dr. Božidar Brudar. Spregovoril je o 

nujnosti, da Slovenija postane država dobrih 

gospodarjev, ki ne bodo gledali na svojo korist, 

ampak se zavzeli za gospodarsko močno 

Slovenijo.  

Za bogat kulturno umetniški program sta z 

domoljubno pesmijo ob spremljavi citer, 

poskrbela baritonist Marko Kobal in citrar 

Tomaž Plahutnik. Druženje se je nadaljevalo ob 

kapljici rujnega. 
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Pogovorni večer s Slavkom Kmetičem 

 soboto, 18. novembra 2017, je v 

Novi Gorici potekal pogovorni 

večer s Slavkom Kmetičem z 

naslovom Zlom komunizma in slovenska 

osamosvojitev. 

Navzoče je pozdravila evropska poslanka 

Patricija Šulin, ki je bila skupaj z 

Občinskim odborom Združenja VSO 

Nova Gorica tudi soorganizatorica in 

moderatorka dogodka. V uvodu je dejala: 

''Padec berlinskega zidu predstavlja padec 

komunističnega režima v Evropi in je 

pomemben trenutek za širitev Evropske unije," ter dodala, da se varnost in stabilnost EU močno 

prepletata z Zahodnim Balkanom in, da bomo v EU varni, če nas bodo obkrožale varne države.  

Slavko Kmetič je spregovoril o 

času demokratizacije 

Slovenije, kako se je Demos 

pripravljal na osamosvojitev in 

svojo vlogo pri vzpostavitvi 

prvega demokratično 

izvoljenega sindikata Sindikata 

strojnega osebja Slovenije in 

Istre in o stavki strojevodij, ki 

je do temeljev pretresla tedanji 

komunistični režim. Ob tem je 

spomnil, da se je ekonomski 

propad Jugoslavije in drastični 

padec standarda prebivalstva 

nadaljeval tudi, ko je preostala 

Evropa doživljala svoj razcvet. 

Spregovoril je tudi o 

poslanstvu Združenja VSO in 

ob tem dejal: ''V ljudeh se 

trudimo prebuditi energijo in 

pogum, ki nas je vodil v letih 

1990-91. Vrednote slovenske 

osamosvojitve želimo ponovno 

postaviti v središče 

slovenskega naroda.'' O 

današnjem stanju in odnosu do 

osamosvojitve pa je dejal:  

V 

DOGAJALO SE JE 
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''Tisti, ki so nasprotovali osamosvojitvi, danes 

izkrivljajo slovensko zgodovino. O vlogi dr. 

Jožeta Pučnika pri osamosvojitvi ne govorijo, 

takratnega ministra za obrambo Janeza Janšo pa 

skušajo diskreditirati na vsakem koraku. Verjetno 

smo edina država na svetu, ki zanemarja pomen 

osamosvojiteljev!'' Ob zaključku je Slavko 

Kmetič dejal: ''Slovenci se premalo zavedamo 

naše polpretekle zgodovine in dejstva, da smo se 

za svojo državo morali boriti.'' 

Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica 

DOGAJALO SE JE 
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Združenje VSO Posavje na strokovni ekskurziji na 

Krasu 

 soboto, 25. novembra 2017, so se 

člani pokrajine Združenja VSO 

Posavje iz občinskih odborov VSO 

Sevnica, VSO Krško, VSO Brežice, VSO 

Radeče in VSO Laško udeležili strokovne 

ekskurzije na Krasu. Ekskurzijo je 

organiziral Občinski odbor Združenja VSO 

Sevnica s predsednikom Alojzom 

Udovčem, udeležili pa so se ga še 

predsednica VSO Krško-Kostanjevica na 

Krki Marija Dorbež, predsednik VSO 

Laško Srečko Javornik, član predsedstva 

VSO Posavje Matjaž Prevejšek ter član 

predsedstva VSO Slavko Kmetič. 

Najprej so obiskali Muzej vojaške zgodovine v Pivki, kjer so se udeležili vodenega ogleda 

številnih razstav in zbirk. Park vojaške zgodovine je namreč eden največjih vojaško-

zgodovinskih kompleksov v tem delu Evrope, v njem pa je najpomembnejša razstava o 

nastanku slovenske države in vojni za samostojno Slovenijo leta 1991. Ogledali so si tudi več 

zbirk, med katerimi so zanimive tankovska, artilerijska in letalska zbirka ter največja atrakcija, 

ogled podmornice. 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Po okrepčilu s pasuljem v vojaški 

kantini so ekskurzijo nadaljevali z 

obiskom Turistične kmetije Lisjak 

v vasi Dutovlje, ki se lahko 

pohvali z enim najstarejših 

vinogradov na Krasu, ki šteje 102 

leti. Njihova skrb za naravo, 

spoštovanje tradicije naših 

prednikov, ljubezen do kraške 

zemlje ter zavezanost trdemu delu 

in družini so družino Lisjak 

privedli do številnih nagrad in 

priznanj, ki so jih prejeli za svoja 

vina. Ob pokušanju njihovih 

odličnih vin, domačem pršutu in 

prijaznih Kraševcih je zazvenela 

tudi slovenska narodna pesem. 

Polni lepih doživetij so se v 

večernih urah odpravili proti 

domu, odločeni, da se na Kras 

zagotovo še vrnejo. 

Združenje VSO Posavje  

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev 27- letnice Manevrske strukture narodne 

zaščite s pogovornim omizjem ''Slovenska vojska 

1991 in danes'' 

 soboto, 25. novembra 2017, je v Bukovici v Občini Renče-Vogrsko potekala 

obeležitev 27-letnice Manevrske strukture narodne zaščite s pogovornim večerom 

''Slovenska vojska 1991 in danes''. 

Goste so uvodoma pozdravili župan 

Občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik, 

evropska poslanka ELS Patricija Šulin, 

predsednik pokrajine Združenja VSO 

Severna Primorska Oton Filipič in 

predsednik Območnega odbora VSO 

Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, 

Renče-Vogrsko Marko Švara. V 

pozdravnih nagovorih so se govorniki 

spomnili na dogodke ''dan prej'' na 

Primorskem leta 1991 in na pomen 

domoljubja ter narodne zavesti. 

Na pogovornem večeru sta sodelovala predsednik Združenja VSO in nekdanji minister za 

obrambo Aleš Hojs ter predsednik Društva MORiS Kočevska Reka, brigadni general in 

poveljnik v vojni za samostojno Slovenijo 1991 Tone Krkovič. 

Krkovič je na začetku orisal pot nastanka Slovenske vojske 

s ključnimi poudarki in datumi v razvoju ter spomnil, da se 

je vse pravzaprav začelo z aktom o razorožitvi Teritorialne 

obrambe RS maja 1990. Predstavil pa je tudi Društvo 

MORiS Kočevska Reka ter pobudo ''Slovenci, dvignimo 

glave - izobesimo zastave'', s katero želijo doseči, da bi 

svojo narodno zavest izkazovali tudi z izobešanjem 

zastave. Zbranim je dejal: ''Na državnih mejah je potrebno 

biti še posebej pozoren, bolj kot v osrčju države. Ostanite 

budni. Ste braniki zahodne meje.'' 

Predsednik Združenja VSO Aleš Hojs pa je komentiral 

vlogo Slovencev, ki so s strani JLA napadli lastno 

domovino ter orisal delovanje in poslanstvo Združenja 

VSO. Tako v pozdravnih nagovorih, kot med samo okroglo 

mizo je bil poudarjen tudi pogum Primorcev, ki so se ''dan 

prej'' goloroki postavili ob bok Jugoslovanski armadi junija 

1991. 

Območni odbor Združenja VSO Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Pogovorno omizje o stavki strojnega osebja Slovenije 

in Istre 

 ponedeljek, 27. novembra 2017, je Območni odbor 

Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica 

na Škofljici organiziral pogovorno omizje o 

osamosvojitvenih dogodkih in stavki strojnega osebja Slovenije in 

Istre. 

Navzoče je uvodoma pozdravil generalni sekretar Združenja VSO 

dr. Božo Predalič, ki je opozoril na anomalijo, ko slovenski vojni 

veteran Branko Šalamun ni deležen pozornosti in pomoči 

slovenskega vrha vladajočih, po drugi strani pa nekdanji generali 

JLA, ki so napadli našo državo, prejemajo visoke pokojnine. 

Poudaril je, da so ravno zato takšni večeri pomembni, da se 

spomnimo, kaj se je dogajalo in kdo si je res želel samostojno 

Slovenijo in je zanjo tudi tvegal svojo glavo. 

Prisotne je pozdravila tudi članica Glavnega odbora Združenja VSO Alenka Jeraj, ki je obudila 

spomin na osamosvojitvene dogodke na Škofljici in Igu. Pomembno je, da imamo tudi v naših 

občinah odbore Združenja VSO, da obujamo spomin na te veličastne dogodke, ko smo dobili 

svojo državo. Pogovor s poslancem Demosa in vodjo stavke strojevodij 1988 Slavkom 

Kmetičem je moderiral novinar Gašper Blažič, ki je spomnil, da se je ravno v teh dneh formirala 

koalicija Demos. Kmetič je med drugim dejal, da se je Sindikat strojnega osebja Slovenije in 

Istre zavzel za samostojno Slovenijo. Perverzno pa se mu zdi dejanje Semoličevega sindikata, 

ki je vladi napovedal stavko tik pred samo vojno za Slovenijo. 

Območni odbor Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica 

V 

DOGAJALO SE JE 
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3. tabor mladih v Mariboru 

 Mariboru se je v četrtek, 30. novembra 2017, v sodelovanju Združenja za vrednote 

slovenske osamosvojitve in Zavoda Antona Martina Slomška pričel 3. Tabor mladih, 

kjer so se dijaki seznanili s potekom vojne za Slovenijo. Najprej so odšli na ekskurzijo 

v Pekre, kjer so se podrobno seznanili z dogodki maja 1991, nato pa so si ogledali muzejsko 

zbirko in počastili spomin na prvo žrtev osamosvojitvenih procesov Josefa Šimčika. 

V 

ŠOLSKA SEKCIJA 
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V letošnjem programu so dijaki prisluhnili šolskim uram o etičnem ravnanju v vojni za 

Slovenijo, osamosvojitvi Slovenije, Pekrskih dogodkih ter gradnji demokracije in družbeni 

angažiranosti. Predavanja so vodili Franc Breznik, član Predsedstva Združenja VSO, Mojca 

Škrinjar, podpredsednica Združenja VSO, Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO in Marija 

Repina, profesorica zgodovine. 

Mladi so se udeležili tudi delavnice izdelave intervjuja, kjer so dijaki predstavili zbrana 

pričevanja udeležencev vojne za Slovenijo in jih uredili v besedila, primerna za objavo. 

Šolska sekcija Združenja VSO 

ŠOLSKA SEKCIJA 
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