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Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

V majski številki spletnega časopisa Glas domovine smo se spomnili na 30. obletnico 

uzakonitve Himne RS. Ker je obletnica padla v marec, v čas karantene in izrednih razmer, smo 

nanjo večinoma pozabili. Ker gre za himno, k katero se predstavljamo Evropi in svetu, je prav, 

da obnovimo svoje poznavanje in pomen besedila pesmi, ki je postala slovenska himna. 

Zahvaljujoč slovenskim športnikom besedilo himne poznamo vsi. Le malokdo pa verjetno ve, 

da gre v resnici za pesem napitnico, kar se kaže tudi v umetniški izraznosti posamezne kitice, 

ki je v obliki kozarca, s katerim nazdravimo.  

Ker pretežni del spletnega časopisa namenjamo himni RS, smo se spomnili tudi na himno 

specialne brigade MORiS. Mesec maj je namreč rojstni mesec Manevrske strukture narodne 

zaščite, ki je skozi leto 1990 prerasla v novo Teritorialno obrambo in kasneje v slovensko 

vojsko. Specialna brigada pa je bila logično nadaljevanje projekta MSNZ.  

V rubriki Zapisi osamosvojiteljev lahko preberete tudi sporočilo za javnost predsednika 

Združenja VSO, ki je odziv na govor predsednikov ZVVS in ZS ob letošnji proslavi ob Dnevu 

veteranov. Nadalje objavljamo zapis 1. načelnika MSNZ ob 30-letnici projekta MSNZ ter 

čestitko predsednika vlade Republike Slovenije ob Dnevu slovenske vojske. Vsi trije javni 

odzivi oz. čestitke so vezani na prelomne datume 15. – 18. 5. 1990, ko smo Slovenci ostali  brez 

vojsk, a se je hkrati iz pepela rodil nov ptič feniks, Slovenija, ki v maju slavi rojstvo Slovenske 

vojske, ki je branila in ubranila slovensko osamosvojitev.  

 

Vabljeni k branju! 

 

Uredništvo Glas domovine  

UVODNIK 
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30. obletnica uzakonitve Himne RS –  

Prešernova Zdravljica 

 

lovenska himna je bila uzakonjena 29. marca 1990. Ob 30. obletnici smo pripravili 

pregled nastanka Prešernove Zdravljice, saj je prav, da kot državljani RS in domoljubi 

poznamo tudi nekaj zgodovinskega in literarnega o Himni RS.  

Slovenska himna je poleg slovenskega grba in zastave državni simbol. Definicija pravi, da je 

himna glasbena kompozicija, ki jo državna oblast formalno prizna kot uradno državno pesem. 

Od sprejema skupščine 27. 9. 1989 je himna Republike Slovenije sedma kitica Zdravljice, 

pesmi izpod peresa največjega slovenskega poeta Franceta Prešerna.  

Nastanek Zdravljice  

Leta 1843 je Matija Vrtovec, šentviški vikar, sadjar in vinogradnik v Kmetijskih in rokodelskih 

novicah objavil sestavek z naslovom Vinske trte hvala, v katerem je opeval lepote slovenske 

trte in vina, na koncu pa pozval Prešerna, naj v pesmi ubesedi hvalo slovenskemu vinu:  

»Tvojo čast, vinska trta! še dalej povikšovati, bom prviga pevca med nami, 

pevca ljubezni naprosil, de, kar ni meni mogoče, tvojo hvalo, k večnimu 

spominu, v lepó, vezane vrstice zloži.« 

Ravno ta pobuda je pripomogla k nastanku Zdravljice, saj se je Prešeren nanjo odzval in leta 

1844 napisal prvega od šestih ohranjenih zapisov in različic Zdravljice. Pesem je naslovil z 

naslovom Zdravica ob novini, torej trgatvi, zato domnevajo, da naj bi nastala okoli martinovega 

(11. 11.) 1844. A ta pesem s tematiko veselja ob druženju in žlahtni kapljici je kmalu prerasla  

v politično pesem, naslovljeno kot Sdraviza z jasno vidnimi idejami francoske revolucije 

(enakost, svoboda, bratstvo), s katerimi se je srečal že kot mlad deček med šolanjem v Ljubljani. 

Ravno tako je od prve različice do končne oblike izgubila intimnost napitnice med prijatelji in 

se povzdignila v domoljubno pesem, ki nagovarja celotne narode.  

Prešeren je želel Zdravljico objaviti že leta 1846 v svoji zbirki – Poezijah, a žal ni prestala trde 

roke cenzorja Frana Miklošiča, ki je takrat nadomestil Kopitarja. Kitica s francoskim pridihom 

edinosti, sreče in sprave je bila označena kot »sporna za Dunaj«, saj naj bi izražala habsburški 

monarhiji nevarno idejo panslavizma. Tretjo in četrto kitico je Prešeren tako sam črtal, a se 

kasneje za objavo tako skrajšane pesmi ni odločil.  

Njen čas je tako nastopil leta 1848, v času marčne revolucije, ko je bila v Ilirskem listu in 

Kranjski č'belci končno objavljena v celoti, Slovenci pa so jo takoj vzeli za svojo, saj so v njej 

prepoznali poosebljenje ideje o Zedinjeni Sloveniji.  

Pesem je sestavljena iz osmih kitic in je klasificirana kot pesem napitnica. Uvršča se pa tudi 

med likovne pesmi, latinsko imenovane »carmen figuratum«, kar v dobesednem prevodu 

pomeni »pesem podoba« - zunanja oblika pesmi predstavlja nek predmet, običajno tudi povezan  

S 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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s samo tematiko pesmi. Vsaka kitica Zdravljice ima namreč različne dolžine verzov, ki v celoti 

tvorijo podobo vinskega keliha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva kitica Zdravljice je še ohranila intimno ozračje napitnice – pesnik zbranemu omizju 

pripoveduje o dobrih željah in nazdravlja vinski trti in vinu kot eliksirju življenja.  

Prijatlji! odrodile 
so trte vince nam sladkó, 

ki nam oživlja žile, 
srce razjásni in oko, 

ki utopi 
vse skrbi, 

v potrtih prsih up budi! 
 

Druga kitica je veselo obarvana. Pesnik nazdravlja zemlji in ljudem, nagovori »ves slovenski 

svet«, kar nakaže, da se tukaj zbudi politična zavest. Ker nagovori vse Slovence, so mnogi v 

njej prepoznali idejo Zedinjene Slovenije.  

Komú narpred veselo 
zdravljico, bratje! čmo zapét'! 

Bog našo nam deželo, 
Bog živi ves slovenski svet, 

brate vse, 
kar nas je 

sinov sloveče matere! 
 

V tretji kitici se vzdušje pomrači. Pesnik nagovarja sovražnike slovenske svobode in izrazi 

zahtevo po razbitju suženjstva pod drugimi oblastmi in željo po koncu absolutizma. Gre za upor 

zoper narodno zatiranje, tu pa se vrne nazaj v čas Karantanije in poudari, da smo Slovenci nekoč 

že bili samostojni, zato imamo možnost, da nam to znova uspe.  

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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V sovražnike 'z oblakov 
rodú naj naš'ga treši gróm; 

prost, ko je bil očakov, 
naprej naj bo Slovencov dom; 

naj zdrobé 
njih roké 

si spone, ki jih še težé! 
V četrti kitici se tempo umiri. Slogan francoske revolucije, ki je v poskusu prve objave tako 

zelo zmotil dunajsko cenzuro, sedaj tudi uradno sporoča, da so bratstvo, edinost in sreča prva 

opora na poti v samostojnost naroda – le, če bo narod enoten, bo lahko prišel do svoje države.  

Edinost, sreča, sprava 
k nam naj nazaj se vrnejo; 

otrók, kar ima Slava, 
vsi naj si v róke sežejo, 

de oblast 
in z njo čast, 

ko préd, spet naša boste last! 
 

Peta kitica je napitnica slovenskim ženskam. V njej slavi njihovo lepoto, predvsem pa njihovo 

materinsko vlogo in  vlogo v vzgoji domovinskih vrednot, medtem ko v  šesti kitici nazdravi 

slovenskim mladeničem. Njihova ljubezen do domovine , pogum in volja, da gredo zavoljo 

domovine v boj, je edino upanje v boljšo prihodnost. 

Bog žívi vas Slovenke, 
prelepe, žlahtne rožice; 
ni take je mladenke, 
ko naše je krvi dekle; 

naj sinóv 
zarod nov 

iz vas bo strah sovražnikov! 
 

Mladenči, zdaj se pije 
zdravljica vaša, vi naš up; 

ljubezni domačije 
noben naj vam ne usmŕti strup; 

ker zdaj vas 
kakor nas, 

jo sŕčno bránit kliče čas! 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Sedma kitica je poziv k mirnemu sobivanju vseh ljudi in narodov, ki si med seboj ne smejo 

nasprotovati, ampak živeti v slogi in dobrih medsosedskih odnosih.  

Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočakat dan, 

ko, koder sonce hodi, 
prepir iz svéta bo pregnan, 

ko rojak 
prost bo vsak, 

ne vrag, le sosed bo mejak! 
 

V zadnji, osmi kitici, se Prešeren vrne nazaj v intimnemu vzdušju. Odmakne se od političnih 

idej ter nagovora celotnemu narodu in vrne nazaj za mizo, kjer so zbrani le najožji prijatelji. 

Pesem se zaključi vzpodbudno, z vero v človeško dobroto, ki bo ključ k lepi prihodnosti.  

Nazadnje še, prijatlji, 
kozarce zase vzdignimo, 

ki smo zato se zbratli, 
ker dobro v srcu mislimo; 

dókaj dni 
naj živí 

vsak, kar nas dobrih je ljudi! 
 

Vse prevečkrat se pri Prešernu osredotočamo na njegovo ljubezensko liriko in nesrečno 

ljubezen do Primičeve Julije, pozabljamo pa na vse velike pesmi, ki jih je napisal izven tega 

konteksta. Literarni zgodovinar Anton Slodnjak ravno ob Zdravljici poudarja, da je tukaj 

Prešeren presegel »življenjsko potrtost in nesrečo«, ki ju je doživljal ob neizpolnjeni ljubezni 

do Julije ter smrti Matije Čopa, ki ga je osebno močno prizadela, in se svetu predstavil kot 

demokrat in človekoljub.  

Osnovna ideja pesmi je pobuda za razvoj slovenske narodne zavesti, edine stvari, ki nas je kot 

narod tako dolgo držala skupaj. V njej se svetlika tudi internacionalizem- ideja bratstva med 

vsemi narodi – kar je, nenazadnje, nekakšen včasih bolj, včasih manj oddaljen, a vseeno skupen 

cilj človeštva še dandanes.  

  

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Zdravljica na poti k himni Republike Slovenije 

 

zvršni odbor Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije (IO 

RK SZDL) je 24. oktobra 1972 v javno razpravo za izbor himne podal tri predloge: pesem 

Naprej zastava slave avtorja Simona Jenka (uglasbil Davorin Jenko), Zdravljico avtorja 

Franceta Prešerna (uglasbil Stanko Premrl) in pesem Naša zemlja avtorja Mileta Klopčiča 

(glasba Marjan Kozina). Delovna skupina je v ožji izbor poslala Zdravljico ter Naprej zastava 

slave. Čeprav je Zdravljica v javnosti že v začetku dobivala več podpore, je izbor padel v vodo 

in vse do leta 1989 je bila za slovensko narodno himno izbrana pesem Naprej zastava slave, 

čeprav so bili mnogi mnenja, da besedilo pesmi ni ustrezno. 

 

 

 

 

 

I 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

Foto: arhiv VSO, del stalne razstave Demokratizacija in osamosvojitev RS, arhivu podaril dr. Lovro Šturm 
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Nastanek pesmi Naprej zastava slave 

 

artin Jenko iz Dvorij pri Cerkljah na Gorenjskem, študent prava na dunajskem 

vseučilišču, je bil nadobuden zborovodja. Osnoval je pevski zbor, kjer so prepevali 

slovenske in slovanske pesmi. Kmalu je postal tako uglašen, da je lahko nastopil tudi 

na javnih prireditvah, kjer je bil zelo dobro sprejet.  

Medtem ko so se pozimi revni slovenski študentje najraje zadrževali v ogrevanih kavarnah, so 

spomladi večkrat organizirali pohode v naravo. Martin Jenko je tako dobil idejo, da bi takšna 

druženja imela tudi svojo koračnico. Prijatelja, ravno tako  študenta, Simona Jenka, je prosil, 

naj mu sestavi eno takšno pesem. Jenko je napisal preprosto pesem, ki bodri slovenske fante, 

naj se ponosno borijo za domovino.  

 

Naprej zastava Slave, 
na boj junaška kri 
za blagor očetnjave 
naj puška govori! 

Z orožjem in desnico, 
nesimo vragu grom, 

zapisat v kri pravico, 
ki terja jo naš dom. 

Naprej zastava Slave, 
na boj junaška kri, 
za blagor očetnjave 
naj puška govori! 

 
 

Draga mati je prosila, 
roke okol vrata vila, 
je plakala moja mila, 
tu ostani ljubi moj! 

 

Zbogom mati, ljuba zdrava, 
mati mi je očetnjava, 

ljuba moja čast in slava, 
hajdmo, hoj, zanjo v boj! 

 

M 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Naprej zastava Slave, 

na boj junaška kri, 
za blagor očetnjave 
naj puška govori! 

 

Naprej! Naprej! 

 

Martin Jenko se je k besedilu odločil napisati glasbo, a ga je šele sovražni članek, uperjen proti 

Slovencem v enem izmed nemških časopisov, ki ga je prebral v eni izmed dunajskih kavarn, 

spodbudil k komponiranju udarne melodije.  

Jeseni leta 1860 je z zborom pesem na neki proslavi tudi zapel, objavljena je bila tudi v 

Slovenskem glasniku. Junija 1861 je Martin Jenko izdal notno zbirko Slovenske pesmi za 

četverospev, samospev in glasovir. Ob tem si je, v duhu takratnega poslovanjenja, spremenil 

ime v Davorin Jenko. V tem času se je po slovenskem odprlo veliko čitalnic in mnoge izmed 

njih so si ob odprtju zaželele slišati pesem Naprej zastava slave. Tako je pesem postala nekakšna 

stalnica kulturnih programov, do leta 1910 pa je bila med ljudstvom že smatrana za himno 

slovenskega naroda.  

V kraljevini Jugoslaviji so v himno združili napeve hrvaške Ljepa naša domovina, slovenske 

Naprej zastava slave ter srbske Bože pravde. Jenko je bil avtor kar dveh melodij, srbske in 

slovenske. Federativna ljudska republika Jugoslavija je za himno sicer izbrala pesem Hej 

Slovani, neuradno pa je med ljudstvom prvo mesto še vedno zasedala Naprej zastava slave.  

27. septembra 1989 je skupščina Republike Slovenije sprejela amandmaje k 

ustavi iz leta 1974, med njimi tudi ustavni amandma XII, ki kot himno določa 

Zdravljico. Čez pol leta, 29. 3. 1990 je skupščina sprejela zakon o himni 

Republike Slovenije, kjer v prvem členu piše:  

»Ta zakon določa besedilo in melodijo himne Republike Slovenije 

'Zdravljica' ter njeno uporabo.« 

v četrtem členu pa:  

»Besedilo himne Republike Slovenije je sedma kitica pesmi Franceta 

Prešerna 'Zdravljica', melodija pa iz zborovske istoimenske skladbe 

skladatelja Stanka Premrla.«. 

Sprejetje Zdravljice kot republiške himne še pred osamosvojitvijo je tako lep 

simbolni korak.  

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Ustava Republike Slovenije, sprejeta 23. 

12. 1991, v 6. členu določa Zdravljico kot 

himno. Zakon o grbu, zastavi in himni pa je 

bil sprejet šele 20. 10. 1994.  

1. maja 2004 je Slovenija postala članica 

Evropske unije, v kateri Slovenija s himno 

in zastavo izpričuje svoje članstvo.  

10. marca 2020 so na ljubljanskih Žalah 

skladatelju in duhovniku Stanku Premrlu 

ob 55. obletnici njegove smrti in 115. 

obletnici nastanka skladbe Zdravljica 

odkrili spomenik.  

31. marca 2020 je evropska komisija 

Zdravljici podelila Znak evropske 

dediščine (European Heritage Label), ki se 

dodeli krajem, ki imajo simbolično 

zgodovinsko vrednost v procesu 

evropskega združevanja. Narodna 

univerzitetna knjižnica, ki hrani 

najpomembnejše rokopisne verzije 

Zdravljice in vse tiskane izdaje, je s tem 

postala sedež spomeniškega območja 

Prešernove Zdravljice.  

Tina Matoz 

 

 

 

 

 

 

 

Viri:  

• Boris Paternu: France Prešeren in njegovo pesniško delo, Mladinska knjiga, 1976 

• Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji: https://ced-slovenia.eu/presernova-zdravljica-dobila-znak-

evropske-dediscine/ 

• Državni zbor: potek sprejetja državne himne: https://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/9873d018-c0bd-4b89-993d-

9f86c5ede80c  

• MMC: Razglednice preteklosti: https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/se-vedno-naprej-s-

staro-zastavo-slave/309158 
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Spomenik Stanku Premrlu na ljubljanskih Žalah (foto: Tina 
Matoz, arhiv VSO) 

https://ced-slovenia.eu/presernova-zdravljica-dobila-znak-evropske-dediscine/
https://ced-slovenia.eu/presernova-zdravljica-dobila-znak-evropske-dediscine/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/9873d018-c0bd-4b89-993d-9f86c5ede80c
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/9873d018-c0bd-4b89-993d-9f86c5ede80c
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/9873d018-c0bd-4b89-993d-9f86c5ede80c
https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/se-vedno-naprej-s-staro-zastavo-slave/309158
https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/se-vedno-naprej-s-staro-zastavo-slave/309158
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Himna specialne brigade MORiS 

 letošnjem letu se spominjamo 30. obletnice uzakonitve Zdravljice kot himne 

Republike Slovenije. Ob tem pa se lahko spomnimo, da ima tudi Slovenska vojska 

svojo himno, Naprej zastave slave, ki jo je napisal Simon Jenko, uglasbil pa Davorin 

Jenko.  

V nadaljevanju pa predstavljamo Himno Specialne brigade MORiS. Brigada MORiS je nastala 

v procesu priprav na slovensko osamosvojitev in je bila zadolžena za varovanje slovenskega 

političnega vrha.  

 

 

 

 

V 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Del postavitve razstave Dan slovenske vojske in Specialna brigada MORiS 
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17. decembra 1990 je potekal prvi postroj brigade Moris, ki je aktivno sodelovala v vojni za 

samostojno Slovenijo in pri izgonu Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije oktobra 1991. 

Še zlasti se je brigada MORiS izkazala v treh akcijah tekom vojne za Slovenijo 1991, in sicer 

pri zavzetjih skladišča orožja v Borovnici, zavzetju vojašnice v Ribnici in napadu na skladišče 

goriva JLA v Ortneku pri Ribnici.  

Poveljujoči prve Specialne brigade Slovenske vojske je brigadir Anton Krkovič, po tem ko je 

projekt MSNZ predal v poveljevanje takratnemu majorju Janezu Slaparju. Specialna brigada 

MORiS je polna simbolike, kjer ima vsak zakaj svoj zato. Nastanek MORiSa pomeni logično 

nadaljevanje projekta Manevrske strukture narodne zaščite. MORiS je vojno za Slovenijo 

dočakala popolnoma pripravljena, s poveljniškim mestom brigade na Gregorčičevi ulici v 

Ljubljani.  

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Sablja brigadirja Krkoviča, s katero je poveljeval 
častni četi ob razglasiti samostojnosti RS 26. 6. 1991 

na Trgu republike 
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Himna Specialne brigade MORiS izraža pripadnost, zvestobo, saj se brez zaupanja podre vsaka 

organizacija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv VSO 

Simona Pavlič  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Del tematskih razstav Dan slovenske vojske in Specialna brigada MORiS, pano Himna MORiS 
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino 

osamosvojitve in demokratizacije v maju 

ČASOVNICA 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

V skladu z ukrepi Vlade RS vas obveščamo, da Muzejska zbirka Združenja za 

vrednote slovenske osamosvojitve v torek, 5. 5. 2020 spet odpira svoja vrata. 

* 

Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob 

torkih in sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi) od 11.00 – 17.00. 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

 

Muzejski bonton 

V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja 

veljajo omejitve in pravila: 

 

• Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih 

bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).  

• Uporaba zaščitne maske je v skladu z odlokom Vlade RS obvezna.  

• Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m. 

• Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite 

roke. 

• Ogled muzejske zbirke si do sprostitve ukrepov na enkrat lahko ogleda 

le 5 oseb.  

• Do sprostitve ukrepov vodeni ogledi in ogledi za skupine niso mogoči.  

• Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.  

• Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.  

• Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne 

rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si 

redno umivate roke.  

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo 

varnost. Veselimo se vašega obiska! 
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Izšla je triintrideseta 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). 

 

Fotografije: Arhiv 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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