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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred vami je nova številka spletnega časopisa Glas domovine, ki vam prinaša nekaj 

najnovejših novic iz delovanja Zdruţenja za vrednote slovenske osamosvojitve.  

Čaka nas leto, polno pomembnih obletnic in obeleţitev. Do sedaj smo obeleţili obletnico 

mednarodnega priznanja Republike Slovenije ter 30. letnico pobude Svoboda za Slovenijo, s 

katero je 13. 3. 1990 Socialdemokratska mladina kot prva politična organizacija v Sloveniji 

zahtevala razpis referenduma za samostojno Slovenijo. 

Zdruţenje je v novem letu postalo bogatejše za nov občinski odbor – in sicer je to občinski 

odbor VSO Kanal, ki je 28. februarja dobil svojega prvega predsednika. Veseli nas, da je 

vedno več ljudi, ki so pripravljeni na sodelovanje, polni idej in zanosa ter ţelje po širjenju 

aktivnosti Zdruţenja v vse regije naše prelepe domovine. Občinski in območni odbori so za 

Zdruţenje nepreceljivi, saj prinašajo veliko aktivnosti na lokalni ravni, delovanje Zdruţenja 

pribliţajo ljudem iz vseh koncev Slovenije in omogočajo, da Zdruţenja ne omejujejo le 

pomembnejši drţavni dogodki, v večini vezani na območje prestolnice, ki je mnogim, 

predvsem starejšim, teţje dosegljiva.  

Marec 2020 pa si bomo vsi zapomnili po novem koronavirusu, epidemiji Covid 19, ki je 

ohromila Slovenijo in nas postavila v karanteno. Dejavnosti Zdruţenja so tako kot v drugih 

društvih, zdruţenjih in organizacijah za nedoločen čas zamrznjene. Zaradi nastale neljube 

situacije vas še posebej, spoštovane bralke in bralci spletnega časopisa, vabimo, da naslednjo 

(aprilsko) številko Glas domovine 32 sooblikujete z nami. Veterani osamosvojitvene vojne 

1991 in udeleţenci demokratičnih premikov in zborovanj (Roška, Litostrojska stavka, stavka 

strojnega osebja, volitve 2020 ipd.) delite z nami svoje vtise, spomine na dogajanje. Veseli 

bomo tudi kakšne nove fotografije. Mlade vabimo k razmišljanju o slovenski stvarnosti, 

domoljubju ali vtisih o ţivljenju v karanteni. Morda naredite kakšen (telefonski) intervju s 

svojimi sorodniki, ki so bili udeleţeni v osamosvojitvenih procesih. Kulturnike po duši in 

profesiji vabimo, da z nami delite svoje umetnine, zapise, pesmi, o domoljubju ali slovenski 

stvarnosti.  

Vse prispele prispevke, fotografije, izdelke bomo objavili v aprilski številki spletnega 

časopisa. Pridruţujemo si pravico do lektoriranja pisnih prispevkov (razen umetniških 

besedil) in presoje, ali je vsebina primerna za objavo (ali je vsebina prispevka v skladu z 

vrednotami slovenske osamosvojitve). Prispevke pošljite najkasneje do 25.4.2020 na 

tajnistvo@vso.si. 

 

Veliko užitkov ob branju! 

 

Uredništvo Glas domovine 

 

UVODNIK 
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Obeležitev 30. obletnice pobude »Svoboda za 

Slovenijo« 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

ZGODOVINA 

Socialdemokratska mladina, predhodnica Slovenske demokratske mladine (SDM) je 

13. marca 1990 s pobudo »Svoboda za Slovenijo«    

V svoji pobudi so izrazili skrb, da se zahtevi po samostojni Sloveniji izogibajo vse 

politične stranke. Napovedala je, da bo takoj po volitvah, preko svojih predstavnikov 

v parlamentu RS, zahtevala razpis referenduma, na katerem se bodo drţavljani RS 

svobodno odločili o bodočem statusu svoje drţave.  
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 petek, 6. marca, je v Krškem potekala obeleţitev 30. obletnice pobude ''Svoboda za 

Slovenijo'', ki je prva zahteva za razpis referenduma o samostojni Sloveniji. 

Uvodoma so poslušalce nagovorili predsednica Zdruţenja VSO Krško, Kostanjevica 

na Krki Marija Dorbeţ in predsednik pokrajine VSO Posavje Roman Zakšek. Slavnostni gost 

večera je bil član predsedstva Zdruţenja VSO Slavko Kmetič, za kulturni program pa so 

poskrbeli pesnik Igor Pirkovič in pevska skupina Koledniki iz Rake. 

V imenu generacije mladih je spregovorila tudi članica Mladinske sekcije VSO Triglav Ana 

Zagoţen, ki je v svojem govoru poudarila, da je  

bila pridobitev samostojnosti največji dosežek slovenskega naroda, ki je v 

stoletjih ohranil svoj jezik in kulturo, vendar ni imel svoje države. 

Vse navzoče je spomnila tudi na dejstvo, da bomo brez ponosa in ljubezni do svoje domovine 

kot narod teţko obstali. Celoten govor objavljamo v nadaljevanju.  

 

   

V 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Ana Zagožen 

Proslava ob 30. obletnici pobude ''Svoboda za Slovenijo'' 

 

 Dragi prijatelji, 

  

v čast mi je, da vas lahko pozdravim 

na tem slavnostnem jubileju. Letos 

praznujemo 30. obletnico svobode 

Slovenskega naroda. Plebiscit o 

samostojnosti Slovenije je potekal 23. 

decembra 1990 in na njem so se 

slovenski volivci odločali, ali naj 

republika Slovenija postane 

samostojna in neodvisna država.  

Udeležba na plebiscitu je bila 93,2 

odstotna. Takrat se je kar 95 odstotkov 

ljudi odločilo za samostojno in 

neodvisno državo. Naslednje leto, 25. 

junija 1991 je Slovenija postala 

samostojna in neodvisna država. To je 

bil največji dosežek slovenskega 

naroda, ki je v stoletjih ohranil svoj 

jezik in kulturo, vendar ni imel svoje 

države.  

Ponosna sem, da sem del organizacije, ki je prva kot politična organizacija 

predlagala plebiscit, to je Slovenska demokratska mladina, podmladek 

Slovenske demokratske stranke. Predlog je bil podan 13. marca 1990 v pobudi 

“Za svobodno Slovenijo”. 

"Po treh stvareh v življenju najbolj hrepenimo - po sreči, svobodi in duševnem 

miru. Pridobimo jih tako, da jih podarimo nekomu drugemu.” 

Ampak najprej moramo to najti v sebi. To pomeni, da se moramo osvoboditi. 

Tako kot smo se osamosvojili, se moramo tudi osvoboditi.  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Veseli in ponosni smo 

lahko na teh zmagovitih 

30 let. Kultura, tradicija, 

identiteta. To so vrednote 

trdnega naroda in 

slovenski narod piše 

bogato zgodovino. Sama 

sem iz srca hvaležna vsem, 

ki ste se zavzemali za 

domovino Slovenijo. 

Upanje, pogum, 

hvaležnost, pripadnost, 

veselje in radost. To so 

bila čustva ljudi, ki so 

hrepeneli po neodvisnosti. 

Najmočnejše je bilo 

upanje, upanje na boljši 

jutri. Takrat je bil narod 

močno enoten. Kje smo 

izgubili ta čustva? V naši 

državi že nekaj časa stanje 

duha ni več takšno, kot bi 

moralo biti. Že dlje časa v 

ljudeh ni moč vzbuditi ta čustva.  

Ko poslušam mlade, se zdi, da je naša država izgubila tisti sijaj in tisto vizijo, 

da postane prava demokratična država, kjer so enake možnosti za vse ljudi.  

Skrbi me tudi to, da so se mladi odtujili od političnega zanimanja in da niso 

aktivni državljani. Včasih, ko poslušam starejše ljudi, mi pripovedujejo, kako so 

se kot študentje upirali sistemu, se udeleževali demonstracij in bili nekakšna 

intelektualna gonilna sila. In ravno mladi, polni življenja in energije bi se 

morali bolj zavedati svoje vrednosti v družbi.  

Mi mladi, ki pa nam ni vseeno za prihodnost domovine in ki želimo 

spremembe, se mnogokrat počutimo zelo osamljene. Zdi se nam, da nas je 

premalo. Če sem iskrena, dvomim, da bi danes izpeljali plebiscit.   

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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*** 

Brez kulture ni sveta. Brez politične, univerzitetne, ekonomske, verske, 

narodopisne kulture ni slovenskega sveta, ki mu je temelj slovenščina kot 

dignitetno zavezujoče izročilo. Zopet moramo poskrbeti za svoj duhovni habitus 

in nacionalno specifično težo.  

Brez ponosa in ljubezni do svoje domovine bomo kot narod težko obstali. 

Dolga leta smo živeli v krizi na vseh ravneh. Tako duhovno, kot ekonomsko. Pa 

vendarle po vsem trudu, prizadevanju mnogih ljudi, je Slovenija ugledala 

ponovno luč upanja in zdi se, kot bi končno posijalo sonce.  

Resnično prihaja pomlad. Počasi pridobivamo nazaj ta pozitivna čustva, v srca 

se vračata mir in upanje.  

Slovenci so nam naklonili možnost, da zopet pomagamo narodu in ljudem 

vrnemo državo, kakršno si zaslužijo in za kar so se borili. Nastanek te nove 

koalicije je dokaz, da slovenska politika zna sodelovati, povezovati in stopiti 

skupaj za ljudi in dobrobit države in v skupno dobro. 

Sloveniji, Slovencem in Slovenkam želim, da bodo ponosni na svojo državo, da 

bodo srečni, da so del Slovenstva, novemu vodstvu države pa želim veliko 

močne volje, neomajnosti, vztrajnosti in poguma. Ni na svetu tega kraja, kot si 

ti podoba raja! Najlepša si, Slovenija. 

  

Bog živi Slovenijo! 

 

 

Območni odbor Združenja VSO Krško, Kostanjevica na Krki 

Foto: Ana Zagožen  

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Pogovorni večer ''Od 57. številke Nove revije do 

samostojne Slovenije'' v Laškem 

 

 torek, 18. februarja 2020, je v Kulturnem centru v Laškem potekal pogovorni večer z 

naslovom »Enotni v zmagi - od 57 številke Nove revije, do samostojne Slovenije«. 

Uvodoma je navzoče pozdravil ţupan občine Laško Franc Zdolšek, ki je med drugim 

spomnil, da smo se po doseţeni zmagi malo uspavali in da je med ljudmi premalo 

komunikacije.   

Gosta pogovornega večera, ki ga je moderirala Boţa Herek, sta bila Slavko Kmetič, član 

predsedstva, nekdanji predsednik in ustanovitveni član Zdruţenja VSO in Marjan Podobnik, 

ustanovni član slovenske kmečke zveze, predhodnice SLS in poslanec/delegat prve 

demokratično izvoljene skupščine Slovenije. V kulturnem programu so z domoljubno pesmijo 

nastopili Okrogli muzikanti. 

Kmetič je bil priča razpadu prejšnje drţave ter njene načetosti od znotraj ţe takrat, ko je 

navzven kazalo, da vse »cveti« in da je razvito, napredno, kot si je marsikdo ţelel, seveda v 

navednicah. Ţe leta 1987 so se dogajale stavke, ki so se morale ideološko prilagoditi 

izrazoslovju takratne socialistične ureditve druţbe in se jim je reklo »začasna ustavitev dela«.  

Osnovna napaka obdobja takoj po osamosvojitvi in tudi kasneje, skoraj do 

današnjega dne je ta, da je infrastruktura odločevalcev iz prejšnjega sistema 

ostala nedotaknjena, samo preselila se ji iz politične moči v ekonomsko, preko 

»svojih« direktorjev, rdečih buržujev, tajkunov, in je šlo naprej.  

Ostala je »enakomerna« razporeditev oblastnih vzvodov, tudi po tridesetih letih, ţal. V 

primerjavi z Nemci, kot pravi Kmetič, ki so rabili 12 let za denacifikacijo, pri nas še vedno ne 

moremo identificirati vzroka za takšno stanje.  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Ali je to neodločnost, nezmoţnost, nedostopnost načeti te vzvode in njih generatorje? Najbolj 

verjetno, da je skupek vsega, ki botruje stanju kot ga imamo danes, je poudaril Slavko 

Kmetič. Podobnik je spregovoril o vlogi SKZ, predhodnice današnje SLS, ki je imela 

pomembno vlogo v procesu slovenske osamosvojitve. »Mi smo si priborili samostojno 

Slovenijo in si jo tudi izmolili«, je dejal Podobnik. 

Foto: Vančo Tegov                                   Občinski odbor Združenja VSO Laško 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev obletnice mednarodnega priznanja Republike 

Slovenije in predstavitev knjige dr. Julija Bertonclja 

b obletnici mednarodnega priznanja Republike 

Slovenije smo v sredo, 22. januarja 2020, v prostorih 

muzeja VSO prisluhnili potopisnim razmišljanjem 

in predstavitvi knjige Shalom – mir, popolnost, blaginja 

inţenirja, publicista in pisatelja Julija Bertonclja.  

Navzoče je uvodoma pozdravil predsednik Zdruţenja VSO 

Aleš Hojs, ki je v svojem nagovoru poudaril, da sta si Izrael 

in Slovenija v marsičem tudi podobna, saj si je moral Izrael, 

enako kot Slovenija, izboriti pot v svojo samostojnost.  

Dr. Julij Bertoncelj je skozi potopisno predavanje predstavil 

razmere v Izraelu, njihovo kulturno in naravno dediščino ter 

aktualne politične odnose. Med primerjavami se je velikokrat 

vračal k Sloveniji. Poudaril je pomen nacionalnega 

dostojanstva.  

Nacionalno dostojanstvo pomeni, da imaš rad svojo domovino, da jo ljubiš ter da si 

ponosen, da pripadaš neki družbi. 

Dotaknil se je tudi časa slovenske osamosvojitve ter izpostavil dejstvo, da so nam slovenski 

generali, ki so sodelovali z jugoslovansko vojsko, povzročili materialne in nacionalne rane, 

saj so ostali zvesti agresorju. Absurdno pa je, da za ta dejanja nikoli niso odgovarjali, je 

zaključil.  

O 

DOGAJALO SE JE 
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Izvolitev novega vodstva odbora VSO za Brda, 

Števerjan in Gorico 

 torek, 14. januarja 2020 je bilo 

soglasno izvoljeno novo 

vodstvo odbora VSO za Brda, 

Števerjan in Gorico.  

Predsednik odbora je postal Damijan 

Terpin, podpredsednik pa Boris 

Šfiligoj.  

Novo vodstvo je pozdravil tudi 

generalni sekretar dr. Boţo Predalič in 

predstavil izzive in naloge, ki ga čakajo. 

Poudaril je pomembnost delovanja 

občinskih in območnih odborov, ki so za 

delovanje Zdruţenja neprecenljivi, saj 

so tako aktivnosti porazdeljene po celotnem območju Slovenije, ne le skoncentrirane na 

pomembnejše letne dogodke v prestolnici.  

Novemu vodstvu ţelimo uspešno delo. Vabimo vas, da se nam pridruţite. 

 

VSO Brda, Števerjan, Gorica 

 

V 

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI 
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Ustanovni zbor Občinskega odbora Združenja 

VSO Kanal in domoljubni večer z Igorjem 

Pirkovičem 

 petek, 28. februarja 2020, 

je v Kanalu pri Novi 

Gorici potekal ustanovni 

zbor Občinskega odbora Zdruţenja 

VSO Kanal.  

Prvi predsednik občinskega odbora 

VSO Kanal je postal Milan 

Bezjak.  

Uvodoma sta navzoče pozdravila 

predsednik pokrajine VSO Severna 

Primorska Oton Filipič in 

generalni sekretar Zdruţenja VSO 

dr. Boţo Predalič. Predalič je v svojem nagovoru spomnil, da šole Pirkoviču ne pustijo 

predstaviti svoje domoljubne poezije ter dejal, ko bo nova vlada, bo tudi domoljubna pesem 

prišla v šole. Ustanovnemu zboru je sledil domoljubni večer z Igorjem Pirkovičem, ki je v 

nadaljevanju predstavil svoje pesmi vezane na domovino, dom in drţavo.      

V 

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI 
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Območni odbor VSO Kanal 

Foto: Mitja Humar  

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI 
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Izvolitev novega vodstva in pogovorno omizje v 

Laškem 

 

 četrtek, 5. marca 2020 je v Laškem potekal volilni zbor članov Občinskega odbora 

VSO Laško. Z novimi močmi gre odbor Zdruţenja VSO Laško naprej. Zbora sta se 

udeleţila tudi člana predsedstva Zdruţenja VSO Stane Zorko in Slavko Kmetič, ki 

sta zbrane nagovorila. 

Zorko, ki je tudi predsednik pokrajine VSO Zahodna Štajerska, je pohvalil dosedanje delo 

odbora, poudaril pomen Zdruţenja VSO za krepitev domoljubja in spodbudil k nadaljnjemu 

aktivnemu delu odbora. Nekdanji predsednik Zdruţenja VSO ter poslanec prvega sklica 

Skupščine 1990-1992, Slavko Kmetič, je spregovoril o pomenu osamosvojitve Slovenije ter 

izpostavil pomen delovanja zdruţenja za spominjanje ključnih dogodkov, ki so pripeljali do 

demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije. Dogodka se je udeleţil tudi 

praporščak Zdruţenja VSO. 

 

 Občinski odbor Združenja VSO Laško 

  

V 

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI 
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Kako postati prostovoljec 

 

V vrste pogodbene rezerve Slovenske vojske vabimo državljanke in državljane 

Republike Slovenije 

20. 3. 2020 

Ministrstvo za obrambo 

 

Spoštovani drţavljanke in drţavljani, 

Slovenci smo bili v teţkih trenutkih vedno enotni in povezani. Naši sodrţavljani potrebujejo 

vso podporo in varnost. To je ena izmed temeljnih vrednot, ki jo našim drţavljanom 

zagotavlja tudi Slovenska vojska. Skladno s pozivom predsednika vlade smo se v Slovenski 

vojski odločili, da vas prosimo za pomoč. V svoje vrste vabimo vse drţavljanke in drţavljane 

Republike Slovenije, ki bi nam v teh zahtevnih časih radi pomagali. Pripadniki Slovenske 

vojske smo namreč zelo vključeni v prizadevanja Vlade RS, da se uspešno upremo epidemiji 

koronavirusa, s katero se spoprijemamo. 

Vabimo vas, da se prostovoljno, začasno, javite na opravljanje vojaške sluţbe v rezervni 

sestavi Slovenske vojske. S svojo udeleţbo boste pomagali razbremeniti celoten varnostni 

sistem, ki nosi veliko teţo boja proti epidemiji. Da bi podprli stalno sestavo Slovenske vojske, 

moramo nujno okrepiti njeno pogodbeno rezervno sestavo. 

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI 
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V pogodbeni rezervi Slovenske vojske lahko sodelujete od dopolnjenega 18. leta do konca 

koledarskega leta, v katerem dopolnite 50 let, (kot vojak, podčastnik ali niţji vojaški 

usluţbenec) oziroma 60 let (kot častnik ali višji vojaški usluţbenec). 

Za vključitev v pogodbeno rezervo Slovenske vojske morate izpolnjevati naslednje pogoje: 

 ste drţavljan Republike Slovenije in nimate dvojnega drţavljanstva; 

 ste zdravstveno sposobni za vojaško sluţbo (opravljen zdravniški pregled); 

 niste bili kaznovani, niste v kazenskem postopku in se strinjate z varnostnim 

preverjanjem; 

 ustrezna starost; 

 za dolţnost vojaka imate vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika imate vsaj srednjo 

šolo in za častnika imate najmanj visoko strokovno šolo; 

 niste na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za več kot tri mesece; 

 niste zaposleni kot poklicni pripadnik SV, policist, pooblaščena uradna oseba v Upravi 

za izvrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilec; 

 niste razporejeni na dolţnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči; 

 

Vsi, ki se želite pridružiti vrstam Slovenske vojske kot pogodbeni rezervist, 

pokličite posebno telefonsko številko za stike 080 13 22, ki deluje vsak dan 

od 7.00 do 19.00 in kjer boste dobili vse nadaljnje informacije za vključitev 

v pogodbeno rezervo Slovenske vojske. 

 

Več informacij si lahko preberete tudi na spletni strani postanivojak.si. 

 

Vljudno vabljeni v naše vrste.  

Za domovino! 

  

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

Obiski mladih v muzeju Zdruţenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve v času zimskih počitnic. 
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Izšla je enaintrideseta 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 prikaţe v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki 

na povezavi (gumb spodaj). 

 

Fotografije: Arhiv VSO  

Spletna stran Zdruţenja VSO: www.vso.si 
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omreţij:  

Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts 
Twitter: @VSO_Slovenija 
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