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UVODNIK
Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine, dragi domoljubi!
Pred vami je nova številka spletnega časopisa Glas domovine, ki s seboj prinaša pregled
dogodkov, ki nam jih je uspelo realizirati pred drugim valom koronavirusa COVID-19.
V skladu z določili NIJZ smo omejili število vabljenih na prireditve. Vabila so javno objavljena
na spletni strani Združenja VSO, vsak odbor oz. pokrajina pa še po svoje presodi, kako široko
bodo še dodatno vabili, da bomo še znotraj norme kvot, ki jih priporoča NIJZ.
Upamo, da se situacija za drugo leto poboljša, saj je pred nami pomembna obletnica – 30 let
osamosvojitve Republike Slovenije.
Vabimo vas, da nas spremljate preko interneta, ter da morda letos, v pripravi na tridesetletnico,
sami zakorakate po poteh slovenske osamosvojitve in se ustavite pri pomnikih in informativnih
tablah, ki po Sloveniji opominjajo na zlato dobo slovenstva, ko smo dobili in si izborili svojo
samostojno državo Republiko Slovenijo.

Uredništvo Glas domovine
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Nagovor ministra Mateja Tonina na slovesnosti ob obeležitvi sestrelitve
helikopterja agresorske JLA
Mah pri Igu, 27. junij 2020

S

poštovana kolegica poslanka Državnega zbora in članica glavnega odbora
Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Alenka Jeraj, spoštovani
veterani vojne za Slovenijo, zlasti pa spoštovani gospod Zoran Dernovšek!

Počaščen sem, da ste me danes povabili sem, na Mah pri Igu. Danes je bila to
zagotovo učna ura zgodovine zame. To je eden izmed krajev, kjer se je v
osamosvojitveni vojni pokazala odločenost slovenskih obrambnih sil, da bodo
branile Slovenijo, tudi s krvjo, če bo potrebno. To je kraj, kjer ste pripadniki
slovenske Teritorialne obrambe 27. junija 1991 izpeljali akcijo, ki je pripomogla
k padcu bojne morale agresorja, Jugoslovanske armade. Sestrelitev agresorskega
bojnega helikopterja Mi-8 je prispevala k slabitvi odločenosti nasprotne strani
pri preprečitvi slovenske poti v samostojnost. Hkrati je bilo to pogumno dejanje
– kot je rekel gospod Dernovšek, ni pogumen tisti, ki je brez strahu, ampak
pogumen je tisti, ki zna ukrotiti strah na pravi način. Hkrati je bilo to pogumno
sporočilo, da bo Republika Slovenija ne glede na vse branila svoje učne centre in
svoje nabornike. To je bil tudi jasen dokaz, da slovensko nebo ni nezaščiteno in
da so ga slovenske obrambne sile sposobne zavarovati. Ob današnjem dogodku
zato še posebej slavimo ta veličastni dogodek, ki je pomembno preobrnil potek
celotnega dogajanja.
Samostojna Slovenija je bila spočeta pred skoraj 30 leti, s plebiscitom najprej.
Rezultati plebiscita so pokazali, da je narod enotno rekel DA samostojni in
neodvisni Sloveniji in NE vsemu tistemu, kar je takrat poosebljala Jugoslavija:
avtoritarna država z enopartijskim režimom in nedelujočim ekonomskim
modelom. Bilo je fino, kot nekateri pravijo, čeprav je bilo po osebne potrebščine,
kot so kavbojke in banane, potrebno iti čez mejo v Trst in v Celovec. Potrdil je
tisto, kar je bilo že dolgo slutiti in kar si je kot eno izmed osrednjih programskih
izhodišč postavila tudi Demosova vlada. A Demosova vlada in njeni pogumni
voditelji za boljšo prihodnost niso imeli nobenih zagotovil. Imeli pa so pogum, da
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
tisočletne sanje našega naroda uresničijo. Z odločitvijo za samostojno in
neodvisno Slovenijo so vsekakor veliko tvegali.
V prelomnem obdobju slovenskega osamosvajanja je bil pomemben del priprav
na osamosvojitev postopno oblikovanje novega obrambnega sistema in lastne
vojaške sile. Za ta ključni korak osamosvajanja je bila temeljnega pomena
ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite in zagotovitev orožja, s čimer se
je dejansko začelo slovensko osamosvajanje na vojaškem področju. Zelo
pomembno pa je bilo tudi oblikovanje lastnih učnih centrov ter s tem slovenskega
sistema za usposabljanje in izobraževanje nabornikov slovenskih oboroženih sil.
15. maja 1991 se je v 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani in v 710. učnem
centru v Pekrah začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov. Tu,
na Igu, je v tistih dneh obvezno služenje začelo 180 vojaških obveznikov.
Republika Slovenija, takrat še v sestavi nekdanje SFRJ, je tako začela samostojno
izvajati obvezno služenje vojaškega roka doma na domačih tleh. Ti vojaki so nato
v začetku junija prvič v zgodovini slovenskega vojaštva kot redni vojaki prisegli v
slovenskem jeziku.

Foto: arhiv VSO
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Celotna slovenska politika je s plebiscitom dobila legitimiteto za dejanja, ki so
sledila čez pol leta in s katerimi je bila 25. junija 1991 rojena naša država. Na
razglasitev slovenske samostojnosti in neodvisnosti sta Jugoslovanska zvezna
armada in Jugoslovanska zvezna vlada odgovorili z vojno. Teritorialna obramba
Republike Slovenije, ki je bila ohranjena in prilagojena v projektu Manevrske
strukture narodne zaščite, je skupaj s slovensko Policijo veličastno zmagala v
osamosvojitveni vojni ter na bojnem polju osamosvojila Slovenije. Sodelujoči v
vojni za osamosvojitev Slovenije tako nosite največ zaslug, da danes lahko moja
generacije žanje sadove vašega dela, za kar sem vam izjemno hvaležen.
Slovenska vojska ima korenine v osamosvojitvenem dogajanju in vojni za
samostojno Slovenijo. Je eden od temeljev slovenske državnosti in vir našega
državljanskega ponosa. Kot minister za obrambo se zavedam pomembnosti izziva
za domovino in zato je nujno, da Slovenski vojski zagotovimo v družbi mesto, ki ji
gre. Težko spremljam pisanja, poročanja, da se nekateri do Slovenske vojske še
vedno obnašajo, kot da bi bila to neka agresorska, tuja vojska. Ne nazadnje pa je
to naša, domača, lastna Slovenska vojska, ki jo sestavljajo naši bratje in sestre,
naše državljanke in državljani. Zato je ves ta strah pred našo vojsko težko
razumeti. V zadnjem času se na dobre stvari poskuša lepiti tudi negativne stvari.
Če kaj, potem sem v tem obdobju, odkar sem minister, dodobra spoznal, kako se
je ljudem na južni slovenski meji življenje bistveno spremenilo. Od leta 2015 so
idilične kraje zamenjali nekakšni drugačni kraji, kjer si ljudje nič več ne upajo ob
večerih ven, kjer dnevno videvajo kupe smeti. In to niso neke lažne novice. To so
dejstva, ki jih potrjuje župan, ki pripada Socialnim demokratom. Ko ti župan, ki
pripada Socialnim demokratom, pokaže številne točke, kjer so odvržene smeti in
kjer so bili ropi v posamezne vikende, potem veš, da migranti niso izmišljotina,
ampak resna stvar, s katero se je potrebno soočiti.
Slovenska vojska je tukaj za to, da pomaga domovini in je pripravljena pomagati
pri varovanju slovenske meje, in to uspešno počne že vse od leta 2015 naprej.
Zato je težko razumeti, da bi se ob 100.000 nalogah, ki jih je Slovenska vojska
naredila za Policijo brez težav in napak, pa ravno zdaj, ko so stvari zelo napete,
ko je neka druga vlada in ko se je odločalo o aktivaciji 37a. člena, dogajali neki
hudi incidenti na meji. Jaz verjamem vojaku, da sam ni imel prav nobenega
motiva, da bi sam sebi in vojski grenil življenje. Zato z zadržkom spremljam vse
to, kar se poroča v zvezi z dogajanjem na zahodni meji. In še vedno čakamo na
ugotovitve preiskave, ki bo dejansko predstavila tudi vojakovo plat.
Ne nazadnje pa je Slovenska vojska, ki je naslednica Teritorialne obrambe, v
zadnjih desetih letih plačala veliko ceno. Po tisti prvi krizi leta 2008 se je
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varčevalo predvsem na obrambnem proračunu. Obrambni proračun je bil
praktično razpolovljen. Kot da bi nekateri želeli, da vojska umira pri živem telesu.
Zato je prišel čas, da se na vojsko gleda drugače, predvsem pa da se ji zagotovi
tudi ustrezna sredstva. Zato sem izjemno vesel, da ima ta vlada popolnoma
drugačen odnos do obrambe, do varnosti in tudi do domovine in da je nek
simbolen način na predpraznični dan, 24. junija, sprejela zakon o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ki bo vojski v prihodnjih šestih letih
zagotovila 780 milijonov evrov za najnujnejše investicije.
Kot sem dejal, jaz sem tista srečna generacija, ki je prvi razred osnovne šole
začela obiskovati v Jugoslaviji. Zaradi vas, zaradi vaših dejanj, ga je srečno
končala v samostojni in neodvisni Sloveniji. Zato bom do vseh veteranov, do vseh
vas, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da je danes naša domovina samostojna,
gojil neizmerno občudovanje in do konca življenja vam bom hvaležen za vse, kar
ste storili.
Hvala lepa in ostanite zdravi še naprej!

mag. Matej Tonin
minister za obrambo

Foto: arhiv VSO
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DOGAJALO SE JE
Spominska svečanost v spomin na prvo žrtev
osamosvojitvenega procesa Josefa Šimčika
ZGODOVINA
Josef Simčik je bil prva žrtev osamosvojitvenega procesa. Njegovo življenje je ugasnilo
pod kolesjem agresorske JLA 24. maja 1991.
V četrtek, 21. maja 2020, je v Mariboru potekala spominska svečanost v spomin na Josefa
Šimčika. Delegacija Združenja VSO je ob obletnici položila venec slave blizu kraja, kjer je
ugasnilo prvo življenje v vojni za Slovenijo.Zbrane je nagovoril predsednik Občinskega odbora
Združenja VSO Maribor Stanko Kodba. Počastitve so se udeležili tudi generalna sekretarka

Foto: arhiv VSO
Foto: arhiv VSO

Združenja VSO Simona Pavlič, član predsedstva Slavko Kmetič, predsednik pokrajine VSO
Vzhodna Štajerska Jožef Šterman, predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Maribor
Stanko Kodba in praporščaki Združenja VSO.
Slavko Kmetič, član prvega sklica parlamenta 1990-1991 je ob tem dejal: ''Pekrski dogodki so
bili za nas poslance pomembni zato, ker smo videli srčnost mariborskih ljudi, ki so stali za
odločitvijo o samostojnosti, zato smo tudi mi dobili pogum. Slovenija ima dve zgodbi o uporu:
Vrhpolje pri Vipavi in Pekre, ki sta pokazali moč in enotnost slovenskega naroda.
Občinski odbor Združenja VSO Maribor
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DOGAJALO SE JE
Spominska svečanost pri obeležju na
osamosvojitvene dogodke v Bukovžlaku
Bukovžlaku je Združenje VSO
v četrtek, 21. maja 2020,
počastilo
spomin
na
osamosvojitvene dogodke pri hiši
družine Zidanšek, ki za pomoč v času
vojne 1991 še do danes, razen
spominske plošče, ki jo je postavilo
Združenje VSO, niso prejeli nobenega
priznanja. V odločilnih trenutkih so
pravi domoljubi poslušali glas srca in
klic domovine. Venec slave sta k
spominskemu
obeležju
položila
Foto: arhiv VSO
predsednik pokrajine VSO Zahodna
Štajerska Stane Zorko in predsednik Občinskega odbora VSO Celje Vančo Tegov. Zbranim sta
nekaj besed namenila lastnik takratne gostilne in domačije Zidanšek, Alojz Zidanšek, ki je
obudil spomin na osamosvojitvene dni, kakor ga je doživljala njegova družina ter Vančo Tegov,
ki je poudaril strateški pomen lokacije Zidanškovega poslopja, ki je služila tudi za popis
prometa iz kasarne.

V

Spominske svečanosti so se udeležili tudi generalna sekretarka Združenja VSO Simona Pavlič,
član predsedstva Slavko Kmetič, predsednik Občinskega odbora VSO Laško Srečko Javornik
in praporščaki Združenja VSO.
Občinski odbor Združenja VSO Celje

Počastitev spomina na začetek formiranja MSNZ
elegacija Združenja VSO s
predsednikom
Območnega
odbora Združenja VSO Kočevje
– Kostel – Osilnica Miranom Loparcem
in praporščakoma Združenja VSO, je s
polaganjem venca slave v Kočevju, kjer
se je po razorožitvi Teritorialne obrambe
RS oblikovala nova vojaško obrambna
sila, ki je bila sposobna braniti in ubraniti
slovensko
samostojnost,
počastila
spomin na 17. maj 1990, začetek
oblikovanja
Manevrske
strukture
narodne zaščite.

D

Foto: arhiv VSO

Območni odbor Združenja VSO Kočevje - Kostel - Osilnica
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev spomina na začetek procesa proti četverici
JBTZ

Z

znamenitim besedilom Ivana Cankarja
"Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi
jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar
so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili
povrnjeno in poplačano s stoterimi obrestmi! Naša
domovina je boj in prihodnost; ta domovina je
vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja,"
in položitvijo gorenjskih nageljnov smo v petek, 29.
maja 2020, obeležili 32. obletnico začetka procesa
proti četverici JBTZ, ki je leta 1988 zanetil
slovensko pomlad.

Foto: arhiv VSO

Osnovni šoli Solkan podarili slovensko zastavo
redstavniki Združenja VSO Severna Primorska so v četrtek, 11. junija 2020, učencem 9.
razreda osnovne šole Solkan, njihovim učiteljem in ravnatelju podarili slovensko zastavo
za spodbujanje in krepitev domovinskega čuta z željo, da bi svojo državo, domovino
Slovenijo, spoštovali in jo nosili v srcu ter jo po potrebi tudi branili, kot smo jo branili leta
1991, ob njenem nastanku. Tako so šolarjem ob zaključku prvega dela izobraževanja iskreno
čestitali in jim zaželeli veliko uspehov na poti v življenje, gospodu ravnatelju in učiteljem pa
uspehov pri posredovanju mladim znanja in modrosti.

P

Slovenci smo lahko zelo ponosni na samostojnost naše države, ki je nastala kot plod prizadevanj
in naporov veliko ljudi s področja
kulture, politike, gospodarstva,
diplomacije in obrambe. 25. junija
1991 so se uresničile naše želje in
stremljenja, kajti postali smo
suverena država, enakopravna z
vsemi drugimi državami. Občinski
odbor Združenja VSO Nova Gorica
si prizadeva za vzgojo domoljubja in
vzajemnega
spoštovanja
vseh
Slovencev, še posebno pa mladine,
kajti oni so bodočnost. S tem, ko
poznajo svojo domovino in jo imajo
Foto: arhiv VSO Nova Gorica
radi, bo Slovenija postala uspešna in
od vseh spoštovana država.
V Občinskem odboru Združenja VSO Nova Gorica so se odločili, da bodo postopoma vsem
devetošolcem v občini Nova Gorica podelili slovensko zastavo, ki je največji simbol državnosti.
Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev mobilizacijsko-taktične vaje ''Premik 91''
ZGODOVINA
Mobilizacijsko taktična vojaška vaja »Premik 91« je eno temeljnih dejanj v okviru priprav
na slovensko osamosvojitev, ki je dala jasen signal, da ima Slovenija svojo vojsko, ki je
pripravljena braniti svojo domovino. Premik bataljona s Severne Primorske na Dolenjsko so
izvedli 23. in 24. marca 1991. Izvedena je bila mobilizacija, preverili so taktično delovanje
TO ob napadih med premikom in se pripravili na protidiverzantski boj. Sodelovale so enote
6. in 2. pokrajinskega štaba TO ter Specialna brigada MORiS. To je bila prva vaja, v kateri
so sodelovali pripadniki dveh pokrajinskih štabov TO in prva, ki je potekala na večjih
razdaljah, od severne Primorske, do Dolenjske.

V spomin na vajo Premik 91 sta v
petek, 12. junija, predsednik
Območnega odbora VSO RenčeVogrsko,
Šempeter-Vrtojba,
Miren-Kostanjevica Marko Švara
in predsednik Pokrajine VSO
Severna Primorska Oton Filipič
na Vogrskem položila venec
slave. Zbrane sta pozdravila in
nagovorila.
Sledil je nagovor generalne
sekretarke
Združenja
VSO
Simone Pavlič, ki je spomnila na
Foto: arhiv VSO
znamenite
besede
člana
predsedstva RS Ivana Omana, ki jih je namenil takratnim udeležencem vaje Premik 91:
“Pozdravljeni, vojaki slovenske vojske! Slovenski vojak je vojak svobode in miru. To sta dve
največji vrednoti, tesno povezani med sabo. Ni naloga slovenskega vojaka, da izvaja nasilje,
pač pa to, da se zoperstavi nasilju, da varuje svobodo, demokracijo in suverenost svoje
slovenske države.”
Spominu na Premik 91 so se poklonili tudi praporščaki Združenja VSO.

Območni odbor Združenja VSO Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, ŠempeterVrtojba
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Slavnostna seja v počastitev dneva državnosti v Pivki

V

Pivki je v petek, 19. junija 2020,
potekala slavnostna seja v počastitev
Dneva državnosti in sprejem novih
članov Območnega odbora Združenja VSO
Postojna-Pivka. Predsednik odbora Ljubo
Fabjan je predstavil delovanje in poslanstvo
Združenja VSO ter dejal: »S svojim
angažiranjem lahko vsi pripomoremo za več
domoljubja v Sloveniji. Želim si, da najdete
svoje mesto znotraj združenja in nam pri tem
pomagate.« Slavnostna govornica je bila
generalna sekretarka Združenja VSO Simona Foto: arhiv VSO
Pavlič, ki je v nagovoru izpostavila pogum Slovencev pri snovanju samostojne države: »Dan
državnosti, osrednji praznik naše domovine, predstavlja najsvetlejše in najbolj čisto obdobje
naše zgodovine, ko smo Slovenci pokazali izjemen pogum, odločnost in enotnost. Tega nam
danes manjka, zato je naše delovanje nujno potrebno, da mladim generacijam približamo
pomen in vrednote slovenske osamosvojitve.« Sprejema novih članov in slavnostne seje se je
udeležil tudi Andrej Želodec, eden od pripadnikov slovenske skupine minerjev, ki so po
osamosvojitvi razminirali Slovenijo. Orisal je svojo zgodbo in opozoril na pomanjkanje
pozornosti pomena civilne in narodne zaščite v času osamosvojitve.
Območni odbor Združenja VSO Postojna-Pivka

Obeležitev dneva državnosti Sveta planina

V

nedeljo, 21. junija 2020, so na Sveti
planini nad Trbovljami obeležili Dan
državnosti. Po sveti maši za domovino, ki
jo je daroval župnik Župnije Zagorje ob Savi Jani
Tušak, je sledil kulturni program, pri katerem je z
domoljubno pesmijo sodeloval Mešani pevski
zbor Ladka Korošca iz Zagorja. Zbrane je
nagovoril predsednik Pokrajinskega združenja
VSO Zasavje Roman Perklič. V svojem nagovoru
je Perklič orisal kronološko pot osamosvojitve
Slovenije. Spomnil je tudi na umrle v vojni za Foto: arhiv VSO Zasavje
Slovenijo, katerih imena premalokrat slišimo. »Vojna za Slovenijo je zahtevala 76 žrtev. 19 na
slovenski strani, 45 na strani agresorske jugoslovanske armade, 12 žrtev je bilo tujih
državljanov. Državo Slovenijo smo si morali priboriti z vojno, ki je terjala žrtve, zato nam ni
vseeno, da nekateri želijo razvrednotiti pomen slovenske osamosvojitve. Tudi s tem razlogom,
da se preneha zmanjševanje pomena vojne za Slovenijo in demokratizacije, se je ustanovilo
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve«. Na prireditvi so sodelovali tudi praporščaki
Združenja VSO.
Pokrajinsko združenje VSO Zasavje
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev bitke v Krakovskem gozdu 1991
ZGODOVINA
V Krakovskem gozdu je bila 2. julija 1991 premagana enota agresorske jugoslovanske
armade. Z zmago v Krakovskem gozdu so Posavci izbojevali enega pomembnejših bojev v
slovenski osamosvojitvi.
V počastitev tega osamosvojitvenega
dejanja je v ponedeljek, 22. junija, v
Zalokah pri obeležju potekala
slovesna obeležitev. Zbrane je
nagovorila predsednica Območnega
odbora Združenja VSO Krško Kostanjevica na Krki, ki je dejala:
»Tisti, ki živimo tu v okolici, se še
predobro spomnimo dni, ko smo
zaskrbljeno gledali v nebo, kako so
nad nami švigala letala agresorske
jugo armade in veselja, ko smo
izvedeli, da je oklepna kolona JLA, ki Foto: arhiv VSO
se je umikala iz Medvedjeka, razbita.
Tako, kot nam danes nekateri skušajo dopovedati, da bolezni Covid-19 ni, tako nas že skoraj
trideset let prepričujejo, da vojne v Sloveniji sploh ni bilo oz. jo zaničevalno imenujejo operetna
vojna. Vse to govorijo v luči, češ, saj ni bilo nobenih žrtev...«
Spomine na tisti čas in analizo družbenega političnega dogajanja je orisal tudi predsednik
Pokrajinskega združenja VSO Posavje Roman Zakšek. Slovesnost je popestrila domoljubna
poezija Igorja Pirkoviča: “Vreče denarja ne nosijo sreče, le domovina bogastvo ti da...” .

Obeležitev prvega strela v Pogancih 1991

V

Pogancih je bil izstreljen prvi strel v vojni za
Slovenijo 1991. S kratko počastitvijo so se v
ponedeljek, 22. junija, spomnili tega
osamosvojitvenega dogodka, ko je dolenjska TO RS
blokirala prodor agresorske JLA proti osrčju Slovenije.
Foto: arhiv VSO
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev spopada na Medvedjeku 1991
ZGODOVINA
Z bitko pri Medvedjeku je bil leta 1991 onemogočen prihod jugoslovanskih oklepnikov v
Ljubljano. Največ žrtev je zahteval napad jugoslovanskih letal na barikado in tovornjake,
ki je bil najbolj smrtonosen posamični napad v času vojne za Slovenijo.

N

a Medvedjeku je v ponedeljek,
22. junija 2020, potekala
počastitev v spomin na bitko, v
kateri je bil ubit tudi pripadnik TO RS
Franc Uršič, med civilnimi žrtvami pa so
bili domačin Anton Kotar ter tuji
državljani Plamen Dinčev, Zaprian
Dinčev, Stoyan Kozakov, Svetoslav
Spassov, Ismet Velagić, Bratislav
Đorđevič, Dragan Lukič. Delegacija
Združenja VSO je pri spomeniku položila
venec časti. V nagovoru je generalna Foto: arhiv VSO
sekretarka Združenja VSO Simona Pavlič
orisala dogajanje na Medvedjeku in na posavsko-dolenjskem koncu v času vojne za Slovenijo.

Dvig zastave ob dnevu državnosti

V

ponedeljek,
22.
junija 2020, so se
člani
Občinskega
odbora Združenja VSO Nova
Gorica skupaj s člani OZVVS
"Veteran"
Nova
Gorica
udeležili dviga slovenske
zastave v Novi Vasi, Ozeljanu,
Kromberku, Novi Gorici,
Solkanu, Ravnici, na Lokvah,
na Banjšicah in v Grgarju.
V torek, 23. junija 2020, pa so
se člani Občinskega odbora
Združenja VSO Nova Gorica Foto: arhiv VSO Nova Gorica
skupaj s člani OZVVS "Veteran" Nova Gorica udeležili dviga slovenske zastave v Rožni
Dolini, Šempetru pri Gorici, Prvačini in Dornberku.
Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica
15
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DOGAJALO SE JE
Položitev venca pri pomniku umrlim v vojni za Slovenijo
Delegacija Združenja VSO je pred Dnevom državnosti položila venec slave pri Pomniku
umrlim v vojni za Slovenijo 1991 ter s tem počastila spomin na umrle v vojni za Slovenijo.

Slava jim!

Foto: arhiv VSO
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DOGAJALO SE JE
Odkritje spominskega obeležja v Velenju
ZGODOVINA
Na domačiji Vranjek so leta 1990 skrili orožje, ki ga Teritorialna obramba OE Velenje ni
predala agresorski JLA, ampak ga je leta 1991 v osamosvojitveni vojni dala v roke enoti TO
Velenje pod vodstvom Ervina M. Prislana.

bmočni odbor Združenja VSO VelenjeŠaleška je v sredo, 24. junija 2020, na
predvečer Dneva državnosti,
na
domačiji Vranjek odkril spominsko ploščo
Pozdravni nagovor sta imela nekdanji predsednik
Območnega odbora Združenja VSO VelenjeŠaleška Borut Korun ter predsednik pokrajine
VSO Zahodna Štajerska Stane Zorko, za kulturni
program pa sta poskrbeli Alenka Šalej in Alenka
Gortan. Na odkritju spominske plošče so bili
navzoči tudi praporščaki Združenja VSO.

O

Foto: arhiv VSO Velenje - Šaleška

Območni odbor Združenja VSO Velenje-Šaleška

Obeležitev dneva državnosti v Velenju
bmočni odbor Združenja
VSO Velenje-Šaleška je v
sredo, 24. junija 2020, po
odkritju spominske plošče na
domačiji Vranjek obeležil še Dan
državnosti. V Župniji Šentilj pri
Velenju so pripravili sveto mašo za
domovino in vse umrle v vojni za
Slovenijo, ki jo je daroval domači
župnik Andrej Mazej.

O

Pri maši so sodelovali tudi
praporščaki Združenja VSO. Maše se
je udeležil predsednik pokrajine
VSO Zahodna Štajerska Stane
Zorko, ki je tudi pozdravil navzoče.

Foto: arhiv VSO Velenje - Šaleška

Območni odbor Združenja VSO Velenje-Šaleška
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DOGAJALO SE JE
Spominjamo se Staneta Požarja
ZGODOVINA
Stane Požar je s tvegano akcijo onesposobil orožje tankovskega bataljona v Pivki. Drugega
julija 1991 je izgubil svoje mlado življenje za nas, za samostojno Slovenijo.
Dan državnosti, 25. junija 2020, so
nekateri člani Območnega združenja
VSO Pivka-Postojna počastili z
obiskom spomenika Staneta Požarja.
V njegov spomin se je poklonila tudi
podžupanja Jana Gržinič, ki je ob tem
položila cvetje. Poseben pomen temu
dogodku pa je dal Jadran Zafred, ki je
bil priča umoru Staneta Požarja. Ob
spominski plošči je obudil spomin na
težak dogodek, ki mu za vedno ostaja
v srcu. Prav tako je Andrej Želodec,
ki je kot domoljub in junak deloval
Foto: arhiv VSO Postojna, Pivka
pri razminiranju Slovenije, obudil
spomin na tiste težke čase naše borbe proti okupatorski JLA. Marko Barle je v kratkem
kulturnem programu prebral pesem Simona Gregorčiča Mojo srčno kri škropite. Kratek govor
je podala tudi Majda Žužek v imenu predsednika Območnega združenja VSO Pivka-Postojna
Ljuba Fabjana. Izpostavila je pomen domoljubja in zavzemanja za vrednote slovenske pomladi.
Na tem področju je še veliko prostora za vzgojo mladih, da ohranimo slovenski narod in njegove
največje vrednote.
Območni odbor Združenja VSO Postojna-Pivka

Aktivnosti združenja VSO Severna Primorska ob dnevu
državnosti
četrtek, 25. junija 2020, so se člani Združenja
VSO
Severna
Primorska
udeležili
tradicionalnega dviga slovenske zastave na
Sabotinu. Po slovesnem dvigu slovenske zastave je
sledila maša za domovino pri cerkvici Sv. Valentina.
Obeležitve državnega praznika se je udeležila tudi
nekdanja evropska poslanka Patricija Šulin. V petek,
26. junija, pa so se člani Združenja VSO Severna
Primorska skupaj s praporščaki, vrhpoljskimi akterji
Foto: arhiv VSO Severna Primorska
upora in domačini z dvigom slovenske zastave
spomnili na dogodke, ki so se tam zgodili ob osamosvajanju Slovenije "Dan prej".

V

Združenje VSO Severna Primorska
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev sestrelitve helikopterja v Mahu pri Igu in
odkritje obnovljenega obeležja
ZGODOVINA
27. 6. 1991 je bil zvečer sestreljen vodilni helikopter agresorske JLA med poskusom
raketiranja in desantiranja na 510.učni center TO RS na Igu. Kmalu po prvi sestrelitvi, je bil
v Rožni dolini v Ljubljani med preletavanjem sedežev republiških organov sestreljen še
drugi.

V

Mahu na Igu je v
soboto, 27. junija
2020,
potekala
obeležitev
sestrelitve
agresorskega
helikopterja
JLA,
ki
je
imel
v
osamosvojitveni vojni nalogo
raketirati Učni center na Igu.
Zbrane
je
uvodoma
pozdravila in nagovorila
poslanka v DZ RS in članica
Glavnega odbora Združenja
VSO Alenka Jeraj, ki je
poudarila
zgodovinsko
vrednost tega kraja, kjer je bil
pred 29-timi leti sestreljen
Foto: arhiv VSO
agresorski helikopter JLA,
pred več tisoč leti pa so ravno na tem območju živeli koliščarji. Ostanki kolišč, ki so bila najdena
tu na Barju, so vpisana tudi na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine.
Spregovoril je tudi Zoran Dernovšek Raketka, pripadnik TO, strelec protiletalec, ki je 27. junija
1991 sestrelil prvi sovražni helikopter agresorske JLA na Ljubljanskem barju. Dejal je: "Če ne
pokažeš, da si dovolj močen, si z diplomacijo ne moreš pomagati. Diplomacija je v vojni
pomagala, a potek vojne bi bil verjetno bistveno drugačen, če ne bi bilo vojske. Pogum ni to da
nimaš strahu, ampak, da v boju s strahom zmagaš ti."
Slavnostni govornik, minister za obrambo mag. Matej Tonin, je v govoru izpostavil, da se je
tukaj odvijala akcija, ki je bistveno pripomogla k padcu bojne morale agresorja. Njegov govor
si lahko preberete v rubriki Zapisi osamosvojiteljev. Kulturni program sta ustvarjala Alenka
Gotar in Anže Šuštar.

Območni odbor Združenja VSO Brezovica-Ig-Škofljica-Velike Lašče
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DOGAJALO SE JE
Dogodki dan prej v Vrhpolju pri Vipavi

V

Vrhpolju pri Vipavi se
je v nedeljo, 28. junija
2020, z mašo za
domovino začela obeležitev
dogodkov ''Dan prej 1991''.
Mašo je daroval vojaški kurat
Milan Pregelj ob somaševanju
dekanijskih
duhovnikov.
''Obeležitve osamosvojitvenih
dogodkov v teh dneh nas vabijo
k razmisleku o vrednotah, ki jih
živimo. Začeli smo delati
poizkuse v družbi, kako zaobiti
Božjo modrost, s tem pa smo
Foto: arhiv VSO
izgubili moralne vrednote in
samega sebe,'' je bilo izpostavljeno v pridigi v Vrhpolju.
S himno Republike Slovenije in uvodnim pozdravom predsednika pokrajinskega Združenja
VSO Severna Primorska Otona Filipiča se je pričel kulturni program v počastitev
osamosvojitvenih dogodkov na Primorskem. Prireditve se je udeležil tudi poveljnik
Veščinskega centra Slovenske vojske v Vipavi podpolkovnik Iztok Stavanja.

Foto: arhiv VSO
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DOGAJALO SE JE
Župan občine Vipava Goran Kodelja je v pozdravnem nagovoru dejal:
''Dejstvo, da ste se Vrhpoljci goloroki zoperstavili jugoslovanski armadi, daje dogodku
zgodovinski pečat. Samostojnosti in demokratičnosti si ne pustimo vzeti.''
Predsednik osamosvojitvene vlade in slavnostni govornik Lojze Peterle pa je izpostavil pogum
Slovencev skozi zgodovino: ''Na pogumu kot je bil izpričan tudi v Vrhpolju temelji slovenska
osamosvojitev.
Ob
prevzemu
vladanja 16. junija 1990, dobro leto
pred osamosvojitvijo, so nas
pozdravili z odvzemom orožja. Kot
ste bili v Vrhpolju 26. junija 1991
goloroki pred tanki JLA, smo tudi
mi na vladi leta 1990 ostali
goloroki. A srce in volja sta bila
jasna in močnejša od nasprotovanj.
Samostojnost Slovenije je največji
narodni dosežek v zgodovini in s
tem se ne sme ravnati kakorkoli.
Pred 30 leti smo bili enotni, sedaj
nas želijo razdelit. Prepričan
Foto: arhiv VSO
sem, da demokratična Slovenija
ne bo pustila da se dogaja to, kar smo pred nekaj dnevi spremljali v Ljubljani.''
Združenje VSO Severna Primorska
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ČASOVNICA

Vojna za Slovenijo 1991 – spomnili so se…
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MUZEJSKI KOTIČEK
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.
Vabljeni!
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MUZEJSKI KOTIČEK

Muzejski bonton
V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja
veljajo omejitve in pravila:

 Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih
bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje,
bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).
 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m.
 Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite
roke.
 Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.
 Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.
 Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne
rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si
redno umivate roke.

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo
varnost. Veselimo se vašega obiska!
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PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je petintrideseta 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).

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
Instagram:@zdruzenjevso
ISSN: 2350-4684
Glas domovine
Urednica: Simona Pavlič
Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
Elektronski spletni časopis
31. 7. 2020
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