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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Poletni čas verjetno vsi težko pričakujemo. Konec pouka, čas počitnic, manj prometa v mestnih 

središčih, topli dnevi, vse cveti, zeleni in je v svojem polnem zagonu. Moč poletnih dni so znali 

izkoristiti tudi politiki in veterani 1991. leta, ko so kljub neugodnim in dvomljivim razmeram 

navkljub znali izkoristiti minuto v zgodovini naroda in nam izboriti lastno državo. 

Neponovljivo dejanje, ki je bilo pospremljeno z znatno mero poguma novinarjev in civilnega 

prebivalstva, je resnično visoka pesem slovenskega naroda.  

Zato zelo preseneča  in navdaja z grenkim priokusom dejstvo, da se veterane slovenske 

osamosvojitve tako podlo sramoti in se jim odreka mesto v zgodovini, ki bi ga upravičeno 

morali imeti. Druga velika škoda, ki se dela, pa je potvarjanje zgodovinskih dejstev: »kukavičja 

jajca« o starosti slovenske vojske, o številu dni in let, kako dolgo je trajala osamosvojitvena 

vojna, kdo je bil za samostojno državo in kdo ni bil, kdaj se začnejo procesi demokratizacije in 

osamosvojitve republike Slovenije ipd. Poslušamo lahko resnice, polresnice ali laži. Kdo ima 

prav? Komu verjeti?  

Prav je, da najprej prisluhnemo pričam dogodkov – udeležencem osamosvojitvene vojne in 

demokratičnih sprememb, pregledamo časopise tistega časa (del teh je na ogled v muzeju VSO, 

časopisne novice so se izkazale za neverjetno zanimiv vir podatkov) in dokumente. Iz tega 

nabora virov pa naj potem zgodovinarji izluščijo bistvo zgodovinske resnice. Določijo naj se 

tudi pravilna poimenovanja posameznih dogodkov, procesov. Verjetno bodo v začetku bolj 

poskusi napisati zgodovino osamosvojitve, pa nič zato, saj nekje je potrebno začeti, več kot bo 

člankov in knjig, bolj jasna bo rdeča nit, manj mitov bo okoli tega, več razprav bo, več dokazov. 

Počasi prihajamo v čas (leta 2021 bomo praznovali 30 let rojstva države), ko je že potrebno 

imeti jasno sliko o dogodkih, ne pa o tem prodajati megle, kot se to počne sedaj. Da mladi ne 

vedo nič o osamosvojitvi, je nacionalna sramota, da na hišah ne izobesimo državnih zastav ob 

praznikih, je prostaško in neodgovorno in še bi lahko naštevali, če ne bi bile to že nekaj časa 

prežvečene teme.  

Začeti moramo na mikronivoju, v manjših skupinah, kjer se to da. Letos na primer sta nas 

dosegli kar dve lepi novici iz dveh občin, kjer na proslavah ob dnevu državnosti ni bilo navzočih 

praporjev s totalitarnimi simboli. To je pomemben začetek, ki bo slej ko prej imel daljnosežne 

posledice na makronivoju. 

 

Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitev … 

 

Uredništvo Glas domovine 

  

UVODNIK 
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Sestrelitev helikopterja nad Mahom pri Igu 

 

 sredo, 22. maja 2019, je Muzej 

VSO obiskala ekipa iz Iga. 

Uvodoma je navzoče pozdravil 

generalni sekretar Združenja VSO dr. 

Božo Predalič ter podal nekaj osnovnih 

informacij o muzeju. Nato si je skupina 

ogledala stalne in priložnostne razstave.  

Domačin iz Iga, g. Kastelic, je Muzeju 

VSO podaril del rakete, s katero je bil 

sestreljen helikopter JLA pri Igu junija 

1991. Ig je bil v času osamosvojitve ena 

glavnih tarč agresorske JLA, saj je bil 

tam Učni center TO RS in RTV 

oddajniki na Krimu, ki so bili med vojno 

tudi hudo poškodovani.  

Ekskurzijo so nadaljevali z obiskom parlamenta in ogledom Ljubljane. 

 

 

V 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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V naslednjih številkah bomo v tej rubriki objavljali gradivo, ki nam ga posredujejo bralci in 

člani Združenja VSO.  

Tokrat objavljamo gradivo, ki smo prejeli v zvezi s sestrelitvijo agresorskega helikopterja nad 

Mahom pri Igu 27. junija 1991.  

Fotografije dogodka sta za naš arhiv prispevala Jože Krašovec in Jože Jerome.  

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

ZGODOVINA 

27. 6. 1991 je pripadnik Teritorialne obrambe Zoran Dernovšek sestrelil helikopter 

agresorske Jugoslovanske armade, ki je strmoglavil v Mahu pri Igu, in s tem odločilno 

vplival na nadaljevanje osamosvojitvene vojne.  

Helikopter JLA je imel za nalogo uničiti učni center na Igu. 

Zoran Dernovšek je Ig rešil pred gotovim uničenjem. 

1. Foto: Jože Jerome 
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Obeležitev sestrelitve helikopterja JLA v Mahu pri Igu 

 

 četrtek, 27. junija, smo 

se v Mahu pri Igu 

spomnili na 

osamosvojitvene dogodke na 

Igu. Zgolj 10 sekund prepozno 

bi Zoran Dernovšek Raketka 

sprožil raketni sistem in Ig bi bil 

zravnan z zemljo, saj so imeli 

agresorski helikopterji JLA, ki 

so preletavali Ig, za nalogo 

raketirati Učni center na Igu. 

Območno združenje VSO 

Brezovica-Ig-Škofljica-Velike 

Lašče 

 

Osrednji govor poslanke v Državnem zboru RS Alenke Jeraj ob obeležitvi 

sestrelitve helikopterja JLA v Mahu pri Igu 

 

Spoštovani! 

 

V teh dneh praznujemo in se spominjamo dneva, ko smo pred slovenskim 

parlamentom spustili zastavo nekdanje Jugoslovanske države z rdečo zvezdo in 

ponosno dvignili slovensko zastavo. Dan, ko je bilo prav naši generaciji dano 

sodelovati v izjemnih trenutkih za naš narod.  

Dnevi pričakovanja, poguma, veselja in ponosa so se vrstili po vsej državi in 

nestrpno smo pričakovali večer na Trgu republike, ko bo samostojnost 

razglašena. Že naslednji dan pa smo se soočili z napadom Jugoslovanske ljudske 

armade. A Slovenci smo se uprli. Čeprav so nekateri mislili, da se bomo 

prestrašili, pobegnili čez mejo in se skrili, se to ni zgodilo. Vpoklicanim članom 

Teritorialne obrambe so se pridružili mnogi posamezniki, ki so hoteli pomagati 

in sodelovati pri uporu.  

 

V 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Zaradi pogumnih ljudi, ki so vojno zaslutili pravočasno in se nanjo tudi 

pripravljali, dejanski spopadi niso trajali dolgo. Še več, vojna se je končala z 

izjemno malo žrtvami, na obeh straneh, a lahko bi bilo tudi drugače.  

Prebivalci Iga se nismo niti takrat, mnogi pa se še danes ne zavedajo, v kakšni 

nevarnosti smo bili. Maja 1991 so v 510. Učni center na Igu prišli mladi fantje, 

naborniki, prvi slovenski vojaki. 2. junija 1991 so prisegli v slovenskem jeziku, 

slovenski državi, zato sta bila Ig in Učni center zelo pomembna in hkrati eden 

prvih ciljev agresorske JLA.  

Pripadnik Teritorialne obrambe 

Zoran Dernovšek je o dogajanju 

tistega dne in trenutka povedal: 

»Takoj sem pripravil raketo, 

tokrat brez težav. Raketa se je 

odzvala z visokim tonom in 

signalizacijo, da je cilj (odločil 

sem se za vodilnega, kot vodjo 

para in ker je letel višje) 

namerjen.  3. Foto: Jože Jerome 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

2. Foto: osebni arhiv Jožeta Krašovca st. 
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Sprostil sem glavo rakete, ki je začela (še iz cevi) avtomatično spremljati 

helikopter. Čeprav sta oba helikopterja letela proti položajem 20-mm topov, 

nisem vedel, ali se je nova ekipa že pripravila za bojno delovanje (pozneje sem 

izvedel, da je bil pripravljen samo en top). Odločil sem se počakati z izstrelitvijo, 

da helikopter ne bi padel na hiše na Igu. Glava rakete je sledila helikopterju več 

kot deset  sekund, dokler nista obe "osmici" preleteli zadnje hiše.  

V tem trenutku sem  sprožil. Ker sta helikopterja letela skoraj v isti višini  z mojim  

položajem, sem izstrelil raketo zelo nizko, tako da je večji del poti letela podobno 

kot protioklepna raketa "maljutka".  

 Vzbuh ob vžigu glavnega motorja me je vrgel nazaj, raketa pa je letela zelo nizko, 

tik nad zemljo; bila je praktično nevidna. Preletela je učni center, vas Ig in se cca 

150 m pred helikopterji začela strmo vzpenjati.  

Pilot spodnjega (drugega) helikopterja jo je verjetno za delček sekunde zagledal, 

ko mu je švignila navpično tik pred kabino, nekajkrat zacikcakala in udarila 

direktno v pilotsko kabino zgornjega helikopterja. 

 

 

4. Foto: Jože Jerome 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Mrak se je spremenil v dan. Helikopter se je v trenutku znašel v veliki ognjeni 

krogli, iz katere je bilo videti samo majhen del repa z repnim propelerjem. Slišati 

je bilo močan pok, spodnji helikopter pa je zračni pritisk obrnil kot velikanska 

roka v skoraj navpično lego. Rep zgornjega je začel padati direktno v glavno eliso 

spodnjega helikopterja, ki je bil pri tem poškodovan (pozneje sem izvedel, da mu 

je s tretjim MI-8 iz iste skupine uspelo priti do Zagreba, vendar pa sta se še prej 

oba izgubila).«  

Tako je usodni dan in sestrelitev 

helikopterja opisal pripadnik 

Teritorialne obrambe Zoran 

Drnovšek z nadimkom Raketka. 

Ta dogodek je bil pomemben mejnik 

v osamosvojitveni vojni, saj do takrat 

ni bilo sestreljeno nobeno letalo, 

kljub napovedi, da se bo to zgodilo, 

če bodo letala JLA preletala naš 

zračni prostor.  

 

5. Foto: Jože Jerome 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Vodstvo JLA ni verjelo, da ima TO tudi protiletalsko orožje, sestrelitev 

helikopterja na Igu pa je to prepričanje razblinila.  

Želim vam lepe praznične dni, ko se spominjamo poguma in odločnosti vseh nas 

in tistih, ki so za našo domovino dali svoje življenje. Ohranimo spomin na tiste 

prelomne dogodke in bodimo hvaležni, da smo generacija, ki je to doživela.  

Srečno Slovenija! 

   
ZORAN DERNOVŠEK – RAKETKA 

Zoran Dernovšek – Raketka je bil pripadnik Teritorialne obrambe, strelec protiletalec,, ki je 

27. junija 1991 sestrelil prvi sovražni helikopter agresorske JLA na Ljubljanskem barju. Že 2. 

junija 1991 je varoval zaprisego prve generacije slovenskih vojakov v učnem centru na Igu, od 

24. junija, ko je dobil ukaz za opazovanje in spremljanje preletov letalstva JLA čez Ig, pa je 

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

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

dobival neposredno prek poveljnika UC. Kasneje je Dernovšek pomagal graditi Slovensko 

vojsko in potem nekaj let tudi služboval v njenih strukturah. Nato je nadaljeval svojo pot kot 

podjetnik, a tudi tukaj so mu polena pod noge metali tisti, ki so si med vojno želeli, da bi 

Slovenijo tepihovali. Zaradi takšnih ali drugačnih pritiskov se je Dernovšek pred leti odselil v 

Italijo, sedaj pa se zelo uspešno ukvarja predvsem s projekti na področju zdravstva. 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Tretja javna tribuna Združenja VSO in Zbora za 

republiko 

 sredo, 10. aprila 2019, je v sodelovanju Zbora za republiko in Združenja za vrednote 

slovenske osamosvojitve potekala tretja javna tribuna »Evropa in z njo Slovenija na 

razpotju – Kam greš, Evropa?«. Gostje večera so bili dr. Andrej Umek, France Cukjati 

dr. med. in dr. Janez Juhant, pogovor pa je povezoval zgodovinar mag. Jurij P. Emeršič. 

Dr. Andrej Umek je spregovoril o gospodarskem povezovanju kot najpomembnejši vsebini EU. 

Poudaril je, da bo za EU bistvenega pomena spoštovanje Schengena, kar pomeni Evropo brez 

notranjih kontrol, a hkrati tudi trdno zunanjo mejo. Evropsko povezovanje je tudi pomembno 

prispevalo h gospodarskemu razvoju. France Cukjati je v svojem prispevku obravnaval 

tematiko nacionalne identitete v EU. Izpostavil je problem mlajših generacij, ki nimajo 

izoblikovanega jasnega svetovnega nazora in ne dopuščajo tisočletjem izkušenj naroda, da ga 

oblikujejo. Tak človek je razosebljen. Tisti, ki v Evropi širijo nestrpnost do nacionalnih čustev 

in domoljubja pri posameznih narodih, s tem povzročajo evroskepticizem. Narod, ki nacionalne 

identitete nima, je izgubljen. Poudaril je, da je Evropa kljub vsem totalitarnim režimom uspela 

ohraniti neko identiteto.  

Kot zadnji razpravljavec je dr. Juhant spregovoril o krščanskih vrednotah v Evropi. Poudaril je, 

da temeljev ne moremo iskati v hinduizmu, budizmu, islamu, ampak v krščanstvu, ki spoštuje 

avtonomnost človeka. Ravno krščanski temelji so vplivali na to, da ljudje danes bolje živimo, 

je zaključil Juhant.   

V 

DOGAJALO SE JE 
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Volilni zbor Območnega odbora Združenja VSO Velike 

Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica in Mladinske sekcije VSO 

Triglav in predavanje dr. Andreje Valič Zver 

 

 torek, 23. aprila 2019, na Škofljici potekal drugi volilni zbor Območnega odbora 

Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica in volilni zbor Mladinske 

sekcije VSO Triglav za isto območje, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo. 

Zboroma je sledilo predavanje zgodovinarke in direktorice Študijskega centra za narodno 

spravo dr. Andreje Valič Zver. Uvodoma nas je pozdravil podžupan Občine Škofljica Boris 

Zupančič, nagovorili pa so nas tudi predsednica Območnega odbora Združenja VSO Velike 

Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica Simona Pavlič, predsednica Mladinskega odbora Območnega 

odbora Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica Simona Purkat in generalni 

sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič. Predavanja se je udeležila tudi poslanka v Državnem 

zboru RS Alenka Jeraj. 

Dr. Andreja Valič Zver je v predavanju predstavila prelomno leto 1989, o dogodkih v tem času 

v Evropi in svetu ter naredila primerjavo z dogajanjem v Jugoslaviji in v Sloveniji. Tveganja 

posameznikov so bila takrat ključna za dosego demokratičnih sprememb, ki so tlakovale pot k 

osamosvojitvi nekdanjih komunističnih držav. Predavanje je bilo obogateno s slikovnim 

gradivom in predstavitvijo dela Študijskega centra za narodno spravo. 

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

V 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev začetka usposabljanja prvih vojakov v 

Pekrah 

 

V Mariboru je v četrtek, 16. maja, potekala obeležitev začetka usposabljanja prvih slovenskih 

vojakov v Pekrah in na Igu. Zbrane je na slavnostni seji pokrajine Združenja VSO Vzhodna 

Štajerska nagovoril generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič. 

Združenje VSO Vzhodna Štajerska   

 

Spominska svečanost Josefu Šimčiku 

 

 spomin na prvo žrtev slovenske osamosvojitve 1991 je bila v petek, 24. maja, 

komemorativna slovesnost pred spominsko ploščo Josefa Šimčika, Roberta Hvalca in 

Borisa Adama na Ljubljanski cesti v Mariboru.  

Zbrane sta nagovorila član predsedstva Združenja VSO Franc Kangler in poslanec v Državnem 

zboru RS mag. Dejan Kaloh, katerega govor objavljamo v nadaljevanju prispevka. Govorca sta 

se vprašala o zgodovinskem spominu Slovencev na čas osamosvajanja in na vse tiste 

domoljube, ki so za samostojno in demokratično Slovenijo v boju zoper agresorsko JLA 

prispevali največ, svoje življenje. 

 

Spomin na slovensko osamosvojitev,  

na to visoko pesem slovenskega naroda,  

bo ostal večno živ! 

 

Združenje VSO Vzhodna Štajerska 

V 

DOGAJALO SE JE 
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ZGODOVINA 

Dne 23. maja 1991 je prišlo do incidenta med Teritorialno obrambo in JLA. Teritorialci so 

v bližini 710. učnega centra zajeli dva vojaška izvidnika, vendar so ju kmalu nato izpustili.  

JLA je kljub temu učni center obkolila s tanki in zahtevala izročitev enote, ki je priprla 

njihova izvidnika. Čeprav z neprimerljivo oborožitvijo, so se naborniki in vodstveni kader 

Teritorialne obrambe odlično držali in nedvoumno nakazali, da bodo odločno branili svoj 

učni center. V Pekre je JLA želela napotiti vojaške okrepitve, vendar so se temu Pekrčanke 

in Pekrčani uprli z živim zidom.  

Aretacija poveljnika Teritorialne obrambe je med Mariborčankami in Mariborčani 

vzbudila veliko ogorčenje. Mestne oblasti so kot protiukrep skorajda vsem vojaškim 

objektom izključile telefon in elektriko.  

Pred vojašnico, kjer sta bila zaprta pripadnika TO, se je 24. maja 1991 začela zbirati velika 

množica ljudi, ki je z živim zidom želela preprečiti gibanje JLA.  

Medtem je vojaško oklepno vozilo BOV zapeljalo v množico in na Ljubljanski cesti v 

Mariboru do smrti povozilo Josefa Šimčika, ki je postal prva žrtev osamosvojitvene vojne. 

DOGAJALO SE JE 
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Spoštovani sodržavljani in sodržavljanke! 

Še posebej mi je v čast, da lahko imam tudi sam pozdravni nagovor na tem kraju domoljubnega 

spomina, saj je tudi moj oče v slovenski osamosvojitveni vojni kot teritorialec s puško v roki 

leta 1991 branil komaj rojeno državo Slovenijo! 

Danes se spominjamo dogodkov, ko je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) 23. maja 1991 

obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah, kjer so se usposabljali slovenski naborniki. 

Pripadniki teritorialne obrambe so se uprli, v bran slovenskim fantom, ki so predstavljali prvo 

generacijo slovenskih vojakov, pa so stopili tudi domačini v Pekrah. 

 

Mladi slovenski fantje so branili mnogo več kot le svoj učni center, v bistvu so 

kot prvi branili nastajajočo slovensko državo! 

 

Vprašanje je, kaj bi bilo z zgodbo o slovenski osamosvojitvi, če bi takrat popustili zahtevam 

JLA. Vse to se je dogajalo mesec dni pred razglasitvijo samostojne in neodvisne Slovenije. 

Pekrski dogodki so nedvomno pomenili prvo konfrontacijo dveh oboroženih sil, ki sta izhajali 

iz nasprotujočih si ideologij. 

Osemindvajseto obletnico za slovenski osamosvojitveni proces ključnega dogajanja se 

spominjamo tukaj, na Ljubljanski ulici v Mariboru. Tako kot v Pekrah so se tudi tukaj zbrali 

številni civilisti in s protesti zavračali agresijo JLA. Dan po obkolitvi učnega centra je pod 

oklepnikom JLA umrla prva žrtev slovenske samostojnosti, Josef Šimčik iz Miklavža pri 

Mariboru. Vedeli smo, da poti nazaj ni več. Vprašanje, ki mi je tiste dni rojilo po glavi je bilo, 

le koliko žrtev bo potrebnih, da bomo dobili lastno državo. 

Zelo podpiram Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), ki v ospredje postavlja 

osamosvojitev Slovenije kot tisti najpomembnejši mejnik v zgodovini slovenskega naroda, s 

tem pa tudi vsem tistim, ki so se leta 1991 z orožjem v rokah borili za slovensko državo, 

priznava ključni trud pri ustvarjanju in ohranjanju lastne državnosti. 

Vseh tistih Slovencev in Slovenk, ki so tako ali drugače sodelovali pri ključnih procesih 

osamosvajanja, nekateri žrtvovali tudi največ, to je lastno življenje, se bomo vedno spominjali 

z globokim spoštovanjem. In ta spomin na slovensko osamosvojitev, na to visoko pesem 

slovenskega naroda, bo ostal večno živ!  

To vam garantiram kot sin teritorialca, kot član VSO in kot poslanec DZ RS. Hvala! 

 

mag. Dejan Kaloh, poslanec v Državnem zboru RS 

  

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev procesa proti četverici JBTZ 

 

 petek, 31. maja, na dan, ko je Služba državne varnosti aretirala Janeza Janšo, novinarja 

tednika Mladina in Ivana Borštnerja, zastavnika v službi JLA zaradi domnevne izdaje 

vojaške skrivnosti, je v prostorih Muzeja VSO potekala obeležitev procesa proti 

četverici JBTZ.  

 

 

 

 

 

 

 

Letošnja obeležitev je potekala v duhu 

analize in vprašanja, kaj je potrebno danes 

storiti oz. kateri je tisti dovolj velik 

dražljaj, da bi se peščena ura slovenske 

družbe odvrnila od apatičnosti k 

aktivnosti. Uvodoma je navzoče pozdravil 

Marko Andolšek, predsednik Občinskega 

odbora mladih VSO Triglav Ljubljana, ki 

je spomnil na to, da brez mladih ob koncu 

80. in začetku 90. let ne bi bilo samostojne 

Slovenije. Novinar tednika Demokracija 

in avtor knjige »Slovenija vstan!« Gašper Blažič je predstavil svojo novo knjigo, se spomnil na 

čas slovenske pomladi in osamosvojitve Slovenije ter komentiral civilno-družbena gibanja v 

Sloveniji danes in leta 1988. V kulturnem programu sta z domoljubno pesmijo in besedo 

nastopili pevka Julija Urbančič in pesnica ter poslanka v Državnem zboru RS Alenka Jeraj.   

Blažič je, med drugim, spregovoril o mladih, ki ne najdejo službe in gredo v tujino. S tem v 

Sloveniji izgubljamo kritično maso, ki pa bo nujno potrebna za spremembe. Komentiral je tudi 

današnje odzive na dogajanje po Sloveniji: »Problem je, da na Facebooku vidimo fotografijo 

Odbora 2014, stisnemo "like" in mislimo, da smo tako zraven. To je premalo. Morali bi postati 

bolj aktivni. Posameznik se danes zapira v svoj svet, živi za svojim zidom in ne pokuka več 

izza njega.« O slovenski pomladi pa je dejal: »Slovenska pomlad še ni dovršena. Takrat se je 

začela, a ni še konec. Navidezno smo dosegli demokracijo in tej navidezni resničnosti smo 

nasedli.« 

Mladinska sekcija VSO Triglav 

V 

DOGAJALO SE JE 
 

ZGODOVINA 

31. maja 1988 je Služba državne varnosti aretirala Janeza Janšo, novinarja tednika 

Mladina in Ivana Borštnerja, zastavnika v službi JLA zaradi domnevne izdaje vojaške 

skrivnosti. Dva dni kasneje je SDV ali, po domače UDBA, aretirala še dva sodelavca 

Mladine Davida Tasića in Francija Zavrla. Proces proti četverici JBTZ je sprožil dolgo 

zadrževano energijo nezadovoljstva z razmerami v Jugoslaviji ter na ulice pognal več deset 

tisoče ljudi. V podporo četverici se je formiral Odbor za varstvo človekovih pravic, 

kateremu je uspelo organizirati pet večjih zborovanj. 
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Strokovno srečanje Občinskega odbora VSO 

Laško ter OZSČ Laško-Radeče 

 

 sredo, 12. junija 2019, je v prostorih Aque Rome v Rimskih Toplicah potekalo 

strokovno srečanje Občinskega odbora Združenja VSO Laško in Območnega 

združenja slovenskih častnikov Laško-Radeče, ki so se ga udeležili Srečko Javornik, 

predsednik Občinskega odbora VSO Laško, Drago Zupanc, član republiškega predsedstva ZSČ 

in predsednik OZSČ Laško-Radeče, ter Slavko Kmetič, član predsedstva Združenja VSO. Cilj 

sestanka je bilo iskanje skupnih točk med obema društvoma, ki bi lahko pripeljale do 

medsebojnega sodelovanja na območju občine Laško.   

Zupanc je pobudo za sodelovanje pohvalil in poudaril, da je povezovanje dobro zlasti pri 

obeležitvah zgodovinskih dogodkov iz časa osamosvajanja – kot prvo potencialno skupno točko 

je za začetek izpostavil spominsko obeležje pokojnemu častniku Štefanu Šemrovu, ki ga je na 

gradu Laško postavilo Združenje VSO, OZSČ Laško-Radeče pa njemu v čast vsako leto 

organizira strelsko tekmovanje. V znak pripravljenosti je predlagal, da si društvi izmenjata letna 

plana aktivnosti in tako oblikujeta sodelovanje. 

Slavko Kmetič je predstavil zgodovino in delovanje Združenja VSO ter izpostavil odnos ostalih 

veteranskih organizacij do združenja, kar, žal, vodi v razdvajanje na državnem nivoju. Pri tem 

je poudaril, da to ni ovira za graditev skupnih točk, saj je sodelovanje med veteranskimi 

organizacijami izjemnega pomena in s tem podprl sodelovanje med organizacijama na območju 

občine Laško. 

Občinski odbor Združenja VSO Laško  

V 

DOGAJALO SE JE 
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»Zbudi se, Slovenija! 

Foto: Marko Barle 

 počastitev  dneva državnosti je Območni odbor Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve - VSO Postojna in Pivka pripravil slavnostni dogodek v Krpanovem 

domu  Pivka   z naslovom » Zbudi se, Slovenija«   

Pevski zbor Jezerke pod vodstvom zborovodkinje Tatjane Lutar, je zapel slovensko himno in 

dve domoljubni pesmi: Miroslav Vilhar Na jezeru in Benjamin Ipavec Slovenska dežela. 

Prireditev je potekala v obnebju slovenske, evropske in občinske  zastave ter praporov 

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Ekipa praporščakov Južno Primorske, 

ki jo vodi Jože Svetina ter praporščaka  Dušan Cerkovnik in Franc Skuk. 

Vse prisotne je  pozdravil predsednik Območnega odbora VSO Postojna in Pivka gospod  Ljubo 

Fabjan, ki izrazil veliko hvaležnost vsem prisotnim ter  čestital ob državnosti.   

Slavnostni govornik, gospod Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO, je z jasno in domoljubno 

besedo predstavil pomen združenja, pomen ohranjanja spomina na osrednji, epohalni dogodek 

naše zgodovine. 25. junija 1991 je bila sprejeta Deklaracija o neodvisnosti Slovencev ter 

Temeljna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 

  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Slavnostni gost  večera  je bil 

gospod Igor Pirkovič , novinar in 

urednik na TV Slovenija, ter 

pesnik  in velik domoljub. Z 

lastno poezijo je prepletal  

kritično razmišljanje o stanju 

medijev in njihov pomen za 

demokratično odločanje.  

Izpostavil je pomanjkljivo  

izobraževanje mladih o pomenu 

in spominu na može in žene, ki 

so  postavljali temelje naši 

samostojni državi. Spominjanje 

rodi hvaležnost, ponos in domoljubje.  

» Zbudi se, Slovenija! Preveč si spala. Treba bo naprej, ker si preveč čakala. Zbudi se, 

Slovenija, če nočeš, da bi najlepša pesem mimo tebe šla« je zapisal v svojih poezijah.  

Dogodek je povezoval Danijel Grmek, ki je vsem čestital in zaželel veselo in ponosno 

praznovanje Dneva državnosti. Svoboda, suverenost, mir in varnost so vrednote, ki jih je vedno 

znova potrebno braniti. Samo eno domovino imamo , to je naša Slovenija, ki letos praznuje svoj 

28. rojstni dan.  

Prizadevne podpornice  Združenja VSO Postojna in Pivka so pripravile pogostitev z domačim 

pecivom. Prijateljsko druženje nas še bolj povezuje in utrjuje ljubezen do domovine.                                                     

Majda Žužek 

 

TOREK JE BIL 

Torek je bil in bilo je vzneseno, ker narod slovenski je bil kakor eno. 

Torek je bil in bolela so grla, ko rojstvo države so glasno podprla. 

Torek je bil, smo si segali v roke in sproti delili nasmehe široke. 

Torek je bil kot da sanjamo sanje, potem ko stoletja verjeli smo vanje. 

Torek je bil in nihče ni seveda sploh slutil, kaj vse je prinašala sreda. 

Torek je bil in ovit v zastavo premagal sovraga je za očetnjavo. 

 

(Igor Pirkovič) 

DOGAJALO SE JE 
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Ponosni na Vrhpolje - osamosvojitveni dogodki 

Dan prej 

Foto: Mitja Humar, Oton Filipič 

 

 nedeljo, 23. junija 2019, je v Vrhpolju pri Vipavi potekala prireditev Ponosni na 

Vrhpolje - Osamosvojitveni dogodki dan prej. Praznovanje se je začelo s sveto mašo 

za domovino, ki jo je daroval namestnik vojaškega vikarja Milan Pregelj skupaj z 

domačim župnikom J. Kržišnikom in še tremi župniki.  

Osrednja prireditev ob dnevu državnosti se je nadaljevala s kulturnim programom pri cerkvi in 

pri Spomeniku osamosvojitvi Slovenije. Slovesni dvig slovenske zastave je opravila Slovenska 

vojska s pripadniki Veščinskega centra Vipava in častno stražo.  

V 

DOGAJALO SE JE 
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V pozdravnem nagovoru sta zbrane 

nagovorila predsednik Združenja 

VSO Severna Primorska Oton 

Filipič ter župan Občine Vipava 

Goran Kodelja. Slavnostni govornik 

je bil član predsedstva Združenja 

VSO dr. Dimitrij Rupel. V bogatem 

kulturnem programu so sodelovali 

praporščaki Združenja VSO, 

ZVVS, Policijski veterani, gasilci 

PGD Vrhpolje, učenci OŠ Draga 

Bajca - Podružnična šola Vrhpolje, 

Mešani cerkveni pevski zbor 

Vrhpolje, vokalistka Lejla Irgl in Plesni center ADC Vrhpolje.   

Na prireditvi je bila prisotna tudi evropska poslanka Patricija Šulin, poslanka v državnem zboru, 

Eva Irgl in poslanca v DZ Danijel Krivec in Jernej Vrtovec ter predsednik Združenja VSO Aleš 

Hojs, ter drugi. 

 

  

DOGAJALO SE JE 
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ZGODOVINA 

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

so proti mejnim prehodom z Italijo 26. junija 1991 krenile prve oklepne enote reškega 

korpusa. Med potjo so naletele na nebranjene barikade in na spontan, ponekod zelo 

odločen nastop domačinov in miličnikov, zlasti v Vrhpolju. Neoboroženi prebivalci pohoda 

tankov niso mogli preprečiti, odločno pa so se zoperstavili proti agresiji, kar je bilo pozneje 

značilno za vso Slovenijo. Naredili so vse, da bi ubranili svojo domovino in nudili odpor 

ne glede na možne posledice. "Jugoslovanski armadi, ki je postala okupatorska vojska, so 

dokazali, da se tega naroda ne da pokoriti." 

 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev praznika dneva državnosti v Idriji 

 

 Idriji je v ponedeljek, 24. junija 2019, 

potekala obeležitev dneva državnosti. 

Praznik smo najprej obeležili s sveto mašo 

v cerkvi sv. Antona v Idriji, po maši pa nas je 

nagovorila podpredsednica Združenja VSO in vodja 

Pedagoške sekcije Mojca Škrinjar. Dogodka so se 

udeležili tudi praporščaki Združenja VSO.   

Območni odbor Združenja VSO Idrija-Cerkno 

 

Obeležitev dneva državnosti na Sabotinu 

 

 torek, 25. junija 2019, smo se člani 

Pokrajinskega združenja VSO Severna 

Primorska, skupaj z ostalimi 

veteranskimi organizacijami, udeležili 

tradicionalnega dviga slovenske zastave na 

Sabotinu ter nato še maše za domovino pri cerkvi 

sv. Valentina in osrednje slovesnosti pri koči na 

Sabotinu. 

Združenje VSO Severna Primorska 

 

Obeležitev dneva državnosti v Novi Gorici 

(Foto: Mitja Humar) 

 petek, 28. junija, so se člani 

Občinskega odbora Združenja VSO 

Nova Gorica in Območnega odbora 

Združenja VSO Brda - Števerjan - Gorica v 

Kulturnem centru Lojze Bratuž v Novi Gorici 

udeležili proslave ob dnevu državnosti. Večer 

so popestrili slovenski maturantje iz 

Argentine. Po kulturnem programu je sledil 

pogovor z dr. Jožetom Možino.   

OO Združenja VSO Nova Gorica 

V 

V 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev dneva državnosti v Ljubljani 
 

 sredo, 26. junija, je v Muzeju VSO potekala obeležitev dneva državnosti. Uvodni 

pozdrav na proslavi v čast domovini je zbranim namenil Aleš Hojs, predsednik 

Združenja VSO, ki je dejal: ''To, kar počnemo, je pomembno za naše zanamce, zato 

me veseli, da je ta program danes pripravila Mladinska sekcija VSO«.  

 

»Tako, kot je takrat slovenski narod enotno dihal, ni dihal potem nikoli več.'' 

 

V prvem nagovoru je Ana Zagožen spomnila na pomen in simboliko slovenskih narodnih 

simbolov. Mladi moramo v državo vrniti vrednote osamosvojitve. To, da imamo svojo državo, 

je naš največji dosežek. V kulturnem programu sta nastopili sestri Jerneja in Zala Brancelj s 

poezijo Alenke Jeraj. Klemen Traven je spomnil na nastanek in pomen Združenja VSO. 

Pomemben prispevek združenja za slovensko javnost je izdaja zbornikov Bela knjiga slovenske 

osamosvojitve in Vojna za Slovenijo. Brez domoljubja ni državnosti. Simona Purkat je 

spregovorila o pomenu domoljubja. Zdravo domoljubje se začne v družini. Domoljubje bo 

vedno ostalo aktualno čustvo. Žalostno pa je, da ob državnem prazniku ne vihra več zastav na 

naših domovih. 

Mladinska sekcija Združenja VSO Triglav Ljubljana 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Pohod na Ljubelj 
 

Vrh Ljubelja smo u šanc'h stal', 

od ljub'c smo slovo jemal', 

pa ni b'lo cajta adijo rečt', 

za Francozom smo mogl' teč't. 

 

 soboto, 29. junija 2019, je v 

organizaciji Občinskih odborov 

Združenja VSO Tržič, Kranj in 

Mladinske sekcije VSO Triglav Ljubljana 

potekal pohod na stari Ljubelj v počastitev 

osamosvojitvenih dogodkov na Ljubelju. 

Pohoda so se udeležili praporščaki 

Združenja VSO, evropski poslanec dr. Milan 

Zver, ki je bil tudi slavnostni govornik ter 

direktorica ŠCNR dr. Andreja Valič Zver. 

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v nagovoru opisal dogodke v vojni za Slovenijo, ki so bili 

najbolj intenzivni konec junija in v začetku julija 1991. Spomnil je tudi na beg desettisočev 

Slovencev čez Ljubelj, ki so se umikali pred revolucionarnim nasiljem leta 1945. Vsi udeleženci 

so prejeli tudi njegovo knjigo Demokracija v klasični slovenski politični misli. 

Predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Kranj Uroš Valič se je zahvalil praporščakom 

in udeležencem tradicionalnega pohoda na Ljubelj v spomin na dogodke iz časa 

osamosvojitvene vojne leta 1991. 

OO VSO Tržič in Kranj 

  

V 

DOGAJALO SE JE 
 

ZGODOVINA 

Na Ljubelju so bili francoski vojaki nameščeni v ljubeljski cerkvi sv. Ane, ki je bila zato 

dolgo v zelo slabem stanju. Odvisno od vojne sreče so Francoze v cerkvi zamenjevali 

avstrijski vojaki. Največji avstrijsko-francoski boji so potekali leta 1813. Po sklenjenem 

miru ni ostalo od cerkve drugega kot golo zidovje. 

Leta 1991 je JLA z dvema oklepnima voziloma nameravala zasesti mejni prehod Ljubelj. 

Zaradi cestnih blokad nista mogli napredovati, zato se je pehota odpravila peš. Zaradi 

številčne premoči agresorja in zaradi dogodkov na letališču Brnik, se je enota TO začasno 

umaknila v Podljubelj in se kasneje vrnila na mejni prehod, kjer je enote JLA prisilila k 

predaji. 
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Od Brionske deklaracije do mednarodnega 

priznanja Republike Slovenije 

 

 četrtek, 4. julija 2019, je v Muzeju VSO potekalo pogovorno omizje z naslovom ''Od 

Brionske deklaracije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije''. Gosta večera 

sta bila dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve osamosvojitvene vlade, in Alojz 

Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade. Pogovor je povezoval mag. Igor Senčar. 

Uvodoma je občinstvo pozdravil predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in v govoru postavil 

iztočnice, na katere sta se gosta v svojih pogovorih pogosto oprla. Poudaril je predvsem 

pomembnost Brionske deklaracije za odhod jugoslovanske armade s slovenskega ozemlja po 

mirni poti ter mednarodno priznanje naše republike. 

Peterle je v svojih odgovorih ravno tako poudaril pomembnost Brionske deklaracije pri 

nadaljnjih korakih osamosvajanja, dr. Rupel pa je spregovoril o številnih sestankih in 

pogajanjih, ki jih je v tistem obdobju prestala slovenska delegacija. Po Brionski deklaraciji, na 

mirovni konferenci v Haagu, so se jugoslovanske republike razdelile v tri skupine: tiste, ki smo 

želeli iz Jugoslavije izstopiti, tiste, ki so želeli Jugoslavijo ohraniti, ter tiste, ki so želeli 

nekakšno novo Jugoslavijo v obliki gospodarske skupnosti. Poudaril je dejstvo, da je Evropska 

unija vseskozi zastopala interese druge skupine, torej ohranitev Jugoslavije, in že tudi prej 

želela, da se Slovenci odpovemo osamosvojitvi, a mi smo zastopali stališče, da nazaj ne gremo 

– edina pot za Slovence je naprej. 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev konca oboroženih spopadov in 

zmage v vojni za Slovenijo 

 

 ponedeljek, 8. 

julija 2019, je v 

ljubljanski 

stolnici potekala 

obeležitev konca 

oboroženih spopadov v 

vojni za Slovenijo. 

Zahvalno sveto mašo je 

daroval msgr. dr. Jože 

Plut, prvi vojaški vikar in 

duhovnik, ki je uvodoma 

izrazil veselje, da je v 

glavnem mestu in stolnici 

tudi po zaslugi Združenja 

VSO postavljen pomnik 

vsem, ki so dali življenje za samostojno Slovenijo v vseh zgodovinskih obdobjih.   

Slovesnosti so se udeležili vodstvo Združenja VSO, predsednik Aleš Hojs, generalni sekretar 

dr. Božo Predalič, član predsedstva in obrambni minister osamosvojitvene vlade Janez Janša, 

poslanka v Državnem zboru RS in članica glavnega odbora Alenka Jeraj, praporščaki Združenja 

VSO, svojci umrlih v vojni za Slovenijo, profesor dr. Brane Senegačnik, mag. Igor Senčar, 

Bojan Pograjc ter naši rojaki iz Argentine. 

V pridigi je dr. Plut poudaril, da je maša v zahvalo za konec oboroženih spopadov in ne vojne, 

saj je le-ta traja vse do 25. oktobra 1991. Dejal je tudi, da je temina rdeče zvezde preveč temna, 

da bi se z njo ponašal kdorkoli v demokratični družbi in da bi morala izpluti s trajektom 25. 10. 

1991 iz Koprskega pristanišča.  

 

Samostojna slovenska država je nekaj svetega. 

 
Pri spominski plošči je bil položen lovorjev venec slave. Zbrane je nagovoril prof. dr. Brane 

Senegačnik, za domoljubno pesem je poskrbel Obrtniški Mešani pevski zbor Notranjska. Prof. 

Brane Senegačnik je dejal, če v besedah ni resnice, v njih ne more zrasti nič trdnega. Ta plošča 

je namenjena preudarnemu pogledu, srečevanju. Žalostno je, da je v družbi potreben pogum za 

modro besedo resnice. Ta plošča je zakladnica spominov za vse, ki imamo državljanski pogum. 

Domovina je dom, počitek, je kakor mati, je dejala Silvestra Sadar, moderatorka slovesnosti. 

Če je domovina mati, zmore vse, ker je mati, je ljubezniva in ustrežljiva, tudi, ko tujcu reže 

kruh. Bog živi našo domovino Slovenijo!   

V 

DOGAJALO SE JE 
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Izšla je triindvajseta 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). 

 

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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