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Emil Milan Starc 

 Emil Milan Starc 

(emil.starc@gmail.com, 041 421 000) 

 

V letu 2022, v katerega bomo kmalu vstopili, bomo praznovali 30-letnico mednarodnega 

priznanja Republiki Sloveniji. Obletnica je priložnost, da osvetlimo življenje in delo 

Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki so na tak ali drugačen način pomagali 

pri predstavništvih držav, v katerih so živeli, da so tuje vlade hitro priznale samostojno 

Slovenijo. Eden prvih, ki je prišel v naš muzej in z Združenjem VSO navezal stike, je 

naš član Emil Milan Starc. V času osamosvajanja RS je bil predsednik Slovensko-

Švedskega društva in Solidarnostnega odbora za samostojno Slovenijo. V času 

njegovega vodenja slovensko-švedskega društva je dosegel, da je bila Švedska ena izmed 

prvih držav, ki so Slovenijo mednarodno priznale, mesto Helsingborg na Švedskem pa je 

bilo prvo mesto Severne Evrope, ki je dvignilo slovensko državno zastavo. Maja 2009 je 

v okviru slovenskega glasila Naš glas na Švedskem izšel intervju, ki ga je z Milanom 

Starcem opravila Augustina Gusti Budja Bencek. Gospod Milan Starc, ki je Muzejski 

zbirki VSO že pred časom odstopil gradivo z zborovanj v podporo samostojni Sloveniji, 

nam je intervju odstopil v objavo. V Muzeju VSO pa si lahko v času uradnih ur ali po 

predhodnem dogovoru na tajnistvo@vso.si ogledate razstavo "Švedska, priznaj 

Slovenijo!". 

1. Vaše ime in kje ste se rodili (in kdaj)  

Ime mi je Milan Starc, rodil sem se v kraju Smokvica ob robu Krasa na južnem Primorskem, 

4. julija 1946.  

2. Dolga leta ste živeli na Švedskem. Kdaj ste prišli tja in kdaj ste Švedsko zapustili?    

Prišel sem leta 1965 in uradno odšel 1995  pred tem sem po osamosvojitvi Slovenije potoval 

med Švedsko in Slovenijo kot strokovnjak konzultant European Industrial Engineer 

(diplomiral v Malmö ) pripeljal tudi druge švedske strokovnjake z mojim podjetjem v 

Švedski, ustanovljenim v ta namen SIC Sweden International Consulting. Tako sem pomagal 

reševati slovensko industrijo in gospodarstvo, ki je po razpadu Jugoslavije ostalo v razsulu.    

3. Kaj vas je gnalo na Švedsko in kaj pozneje v Slovenijo, kakšni so bili glavni vzroki?   

V Švedsko me je kot 19-letnika gnalo hrepenenje po prostosti, vstran od komunizma ter želja 

po boljšem zaslužku in zasebništvu. Vračanju v Slovenijo pa je največ botrovala želja po 

pridružitvi in podpori Sloveniji, moji domovini, s pomočjo mojega znanja, izkušenj in 

povezav pomagati pri razvoju Slovenije na gospodarskem in socialnem področju. …in razvoj 

demokracije, kjer sem še vedno aktiven; rekel sem samemu sebi kot velikemu domoljubu, 

postani aktiven in res postal že na Švedskem aktiven v gibanju proti agresiji na Slovenijo in se 

potegoval za mednarodno priznanje samostojne Slovenije, do katerega je res prišlo16. 

januarja 1992; pri tem sem bil tudi sam močno udeležen.  Imeli smo sicer lastno državo, kateri 

pa je bila potrebna naša in tudi moja podpora, da bi lahko zaživela v polni moči, to sem si 

rekel in bil pripravljen tudi na žrtve. Tej mladi državi je potrebna pomoč z vsebino: 

gospodarstvo in demokracija. In odločil sem se, da se pridružim, vrnem in vložim vse moje  

INTERVJU 
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sile, znanje in izkušnje – know-how - in s tem pomagam bogatiti Slovenijo. To sem tudi 

počel, s tehnologijo, z znanjem pridobljenim na zahodu, z navezavo gospodarskih stikov, ki 

danes daje kruh na tisoče ljudem v Sloveniji, pomagal graditi Slovenijo.  Spominjam se, bili 

so težki časi. Od leta 1992 smo v skupinah mojih sodelavcev, strokovnjakov konzultantov s 

Švedske, ki sem jih v Slovenijo pripeljal jaz, reševali koncerna Alples, Lesna Slovenj Gradec 

idr, ko so ostali delavci na cesti brez plače ipd. Prva leta po osamosvojitvi je bila Slovenija 

zelo obubožana, opomogla si je šele nekje po petih letih. Čutil sem svojo dolžnost, da se 

vrnem domov in pomagam pri gradnji naše mlade države Slovenije. Ponosen sem na to!  

4. Kako, da ste se odločili za Švedsko?   

V begunskem taborišču, kjer 

sem bil od leta 1964 v Capua v 

Južni Italiji, sem izvedel, da 

nudi Švedska zaposlitev in tudi 

izobrazbo. To sem kot 19-letni 

mladenič pridno izkoristil. Na 

Švedskem sem si pridobil 

bogate izkušnje in znanje, 

danes imam tako rekoč   7 

poklicev in 2 podjetja, kar mi je 

Švedska omogočila in sem ji 

zelo hvaležen (Jugoslavija mi 

kot fantu iz kmečke družine in 

kmečkega sloja ni dajala 

perspektive, obratno).  

5. Dejavni ste na mnogih 

področjih – predvsem ste se v 

zadnjih desetletjih posvetili 

podjetništvu v Sloveniji. 

Kako vam to uspeva?  

Aktiven sem v Sp. Savinjski Dolini, postal sem tudi predsednik društva ZA RAZVOJ 

DOMAČEGA KRAJA (Villaägare förening – prvo in doslej edino društvo te vrste v 

Sloveniji). Udeležen sem tudi v boju proti poplavam reke Savinje, kjer smo z državo dosegli 

dobre rezultate in s tem izboljšali varnost ljudi in jih zavarovali pred naravnimi nesrečami. 

Dosegli smo, da bo država s pomočjo sredstev iz EU vložila še 76 milijonov Eurov za 

protipoplavno zaščito. Sem tudi aktiven v krajevnem odboru, kjer tudi opravljam funkcijo 

predsednika volilne komisije. Vodstvo naše občine rado prisluhne idejam, ki sem jih prinesel 

ob povratku s Švedske. Z enim od svojih podjetij in certifikatom sem konzultant pri 

Združenju za Konzulting Management Slovenije. Leta 1994 sem ustanovil in sem lastnik 

uspešnega podjetja Lindap, Uvoz-Izvoz. Podjetje se ukvarja z uvoženimi produkti s Švedske, 

Danske in drugih držav, ki ustvarjajo produkte s pomočjo visoke tehnike. Del tega znanja sem 

na Švedskem pridobil tudi jaz – govorim o sistemih kovinskih streh, ogrevanje gorilnikov in 

sekalnikov na biomaso, kar vse izvira s Švedske.  Na Švedskem, v moji stari domovini, črpam 

znanje-izkušnje in ga prenašam v Slovenijo. Številne novitete sem prenesel med naše ljudi v  

INTERVJU 
 

Slika s proslave Slovencev v Helsingborgu na Švedskem ob 

priznanju Slovenije 16.1.1992. Milan Starc je drugi z leve. 

Isti dan je bila svečano dvignjena prva slovenska državna 

zastava v Severni Evropi. 
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Slovenijo. pred tem v Sloveniji ni bilo, oz. zelo malo, tega znanja, danes pa je že nekaj sto 

podjetij, ki delujejo in konkurirajo; menim pa, da je ta konkurenca zdrava. Slovenija je zelo  

napredovala v zadnjih 15. letih na teh področjih – strehe - alternativni viri energije. Pravtako 

sem uvedel prodajo Slovenskih zastav in drogov, da spodbujam zavest in ponos slovenskemu  

ljudstvu do Slovenije  (glej www.lindap.si ).  

6. Udejstvujete se tudi politično. Ali so kakšne podobnosti s švedsko politiko – med 

strankami in tudi sicer, pri odločitvah vodstva?  

 Podobnost v zvezi delovanja švedske in slovenske politike je zelo majhna, švedski politiki 

delujejo popolnoma drugače kot tukajšnji. Vodstva strank vodijo in odločajo avtoritativno in 

ljudje – Slovenci temu klonejo.  Čaka še dolga pot do vsebinske demokracije, čeprav se na 

lokalnih nivojih trudimo in pritiskamo za decentralizacijo. Občine v Sloveniji nimajo vpliva 

in so povsem odvisne od političnega vodstva v Ljubljani. Občine nimajo niti pravico pobirati 

davke, kar onemogoča razvoj lastnega kraja. Ker ni davkoplačevalskega denarja, vodstva 

občin nimajo interesa pridobiti investitorjev podjetnikov in vlagateljev v svoj kraj. Tudi 

politično so politiki tukaj neizkušeni. Nobena od strank nima svojega pravega programa, vse 

se dogovarjajo in delajo sproti. Politično bi rekel, da je Slovenija kot dojenček, zavit v plenice 

in mora šele dorasti. Tudi posamezne stranke so naravnane zelo centralistično, izbirajo 

kandidate s  svoje bližnje sredine (lokalno), med prijatelji. Janševa vlada se je trudila in delno 

tudi decentralizirala oblast in ekonomsko podporo podeželju, vendar sedanja levičarska oblast 

spet leze nazaj v tire postsocialistične ideologije, kar je opazno tudi pri gospodarskem 

razvoju.  Takšne poteze politikov delijo ljudi v Sloveniji na ”naše” in ”vaše”, kar je zelo 

porazno, opaziti pa je tudi, da se podpora numeklaturi bivših komunistov povečuje s strani 

sedanje vladne garniture. Tudi mediji so levičarsko naravnani, takšna enostranska propaganda 

seveda močno vpliva na miselnost Slovencev, zato še vedno glasujejo na volitvah za levo 

opcijo.  

7. Se vam zdi, da država premalo ceni vaša prizadevanja, da bi vzpostavili bilateralni 

dogovor med državama glede pokojninskega vprašanja povratnikov s Švedske?  

V dogovorih s Švedsko slovenska država ne naredi skoraj ničesar, vsaj ne glede na izboljšanje 

bilateralnega dogovora o pokojninskem sistemu in imam lastne, grenke izkušnje, da imamo 

povratniki zelo slabe ekonomske pogoje glede pokojnin. Švedska obdavči naše pokojnine s 

25% davkom, zdravstvenega zavarovanja pa nam ne plača, pa tudi Slovenija ne. To je seveda 

diskriminatorno, Švedska pobere davek, a obdavčenci nimamo od teh davkov nobene koristi, 

v Sloveniji pa si moramo plačati zavarovanja iz lastnega žepa (cca 300 euro/letno). Poleg 

vsega pa nam Slovenija 75 % švedske pokojnine še dodatno obdavči po določeni davčni 

lestvici dohodnine, tako da nam ostane približno polovica od celotnega pokojninskega zneska. 

Pa še to – švedska krona je letos doslej devalvirala cca 20 %, kar je seveda tudi v breme 

švedskih povratnikov upokojencev in drugih delojemalcev.  Naši birokrati pišejo o členih in 

paragrafih, dejstvo pa je, da Švedska in Slovenija uporabljata konvencijo iz časov Titove 

Jugoslavije, ki je zelo neugodna za švedske Slovence povratnike. To nas uvršča v eno 

najnižjih stopenj pokojnin v državah EU. Švedska bi ne smela pobirati davkov naših pokojnin, 

saj nam to obdavčenje ekonomsko in socialno samo škodi, ne prinaša pa nobenih socialnih 

pravic ali ugodnosti v zameno.  To s švedske strani torej ni dobro in Slovenija bi morala 

konvencijo popraviti. Ambasadorji na Švedskem tu niso dovolj opravili svojega poslanstva.  

INTERVJU 
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8. Na Švedskem ste bili ustanovitelj slovenskega društva ”Slovenija” v Olofströmu, kot 

zaveden Slovenec ste podpirali slovenski jezik (dopolnilni pouk in mnoge druge 

aktivnosti) ter gojenje slovenske kulture. Menite, da Slovenci v tem kraju zadovoljivo 

nadaljujejo vašo tradicijo?  

Oral sem ogromno ledino, res, pričakoval bi nekaj hvaležnosti ali zahvalo, ki pa je doslej 

izostala. Med drugim sem uvajal tamkajšnje rojake v društveno delo, saj na tem področju niso 

imeli znanja in izkušenj . Navezal sem vse Švedske stike in vzpostavil potrebne pogoje, da je 

bilo potem nadaljevati delo lažje. Nabiral sem člane od hiše do hiše, nagovarjal ljudi, da se 

včlanijo v društvo, da vpišejo otroke v slovensko šolo, da se aktivno vključujejo v društveno 

življenje, v kulturne sekcije in drugo. Seveda so mi nekateri tudi pomagali pri tem. Vendar so 

nam tedanje »jugo« oblasti bile dokaj nenaklonjene in so nasprotovale našemu delovanju, kar 

je imelo za posledice nerazumevanje in razdore med člani. Sigurno tega društva brez mojih 

pobud ne bi bilo še danes in vesel sem, da bo letos praznovalo 35 letnico obstoja. Društvo je 

zadnje desetletje izvedlo celo vrsto uspešnih prireditev in bilo zelo aktivno. Tam sem pustil 

svoja najboljša najlepša leta in vložil tudi veliko energije in znanja saj sem bil tedaj v 70-letih 

edini, ki sem bil družbeno politično aktiven v Olofstromu ter vse znanje in kontakte prenesel 

na društvo. Veliko sem osebno vložil, da sem vso to znanje pridobil in prenesel na Slovence, 

ki so bili razpršeni gegrafsko, politično in etnično - saj je Jugo asimilacija bila uspešna in so 

nekateri počutili Jugoslovani drugi so živeli in bili anonimni in niso želeli ničesar, kar je bilo 

povezano z društvom in  z Jug., in so se želeli asimilirati za Švede. Čudovito je bilo ob 

priznanju Sloveniji, ko so vsi prišli na dan in v klub ter izkazali pripadnost Sloveniji. To je 

marsikatero zamero razčistilo in kot otroci naroda je bilo pravilno, da so se spet vrnili k 

koreninam naroda in nas je Slovence združilo, članstvo se je čez noč dvignilo za 40 %.   

Svetovni Slovenski Kongres v Ljubljani je organiziral počitnice v Ankaranu, katerih so se na 

našo zasebno pobudo udeležili tudi moji vnuki s Švedske. Tu se je zbralo kakšnih 40 otrok iz 

vsega sveta, jaz sem jih s vojim podjetjem vse obdaril s slovensko zastavo in drogom, da so 

ponesli spomin na Slovenijo v svet na svoje domove.  

9. Ali pogrešate takšno in podobno udejstvovanje v Sloveniji? Vam zraven poslovnih 

dolžnosti preostane kaj prostega časa za kulturo in prosveto?  

Udejstvujem se v društvu tukaj, kolikor me je volja, vendar moram povedati, da so Slovenci v 

tujini bolj zavedni in požrtvovalni  kot tukajšnji domačini, ko gre za ohranjanje slovenstva. 

Obiskujem pa tudi kulturne prireditve, gledališke predstave, kar mi pomeni sprostitev.  

10. Kako ste kot povratnik s Švedske bili sprejeti v Sloveniji? Ste po vrnitvi v Sloveniji 

naleteli na kaj težav pri afirmiranju podjetja, navezovanju poslovnih stikov, v 

političnem ali v privatnem življenju?  

Zelo korektno sem bil sprejet in me zelo spoštujejo in cenijo ljudje v tem delu Štajerske, kjer 

zdaj živim. Ni čutiti, da bi me posebej obravnavali kot Primorca, pogosto pa me nazivajo 

Šved.  Vendar je to čutiti kot nekaj pozitivnega.  Prva leta so morda bili z birokracijo nekateri 

problemi, ki pa jih danes ni več čutiti.  Nimam namreč slovenske izobrazbe in ni mi uspelo 

moje švedske izobrazbe nostrificirati v Sloveniji, čeprav sem v ta poskus vložil veliko truda in 

denarja.  

INTERVJU 
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11. Menite, da ste se pravilno odločili (Švedska, Slovenija)?  Vas je trenutna globalna 

kriza kaj ”oplazila”, (kako)?  

Pravilno sem se odločil za Slovenijo, ja. Poslovno se da zelo uspešno delovati kot podjetnik in 

menim, da je podjetniško življenje v Sloveniji lažje kot na Švedskem. Mnogo lažje in več se 

da zaslužiti v Sloveniji, če pridno delaš in zadnja leta je čutiti tudi manj odvečne birokracije, 

saj je bilo prva leta komunistično pravo uperjeno proti privatniku. To se je spremenilo, klima 

je zdaj ugodnejša. Dovoljenje za registracijo podjetja dobiš v enem dnevu, kar je bilo ob 

mojem povratku veliko težje. Tudi na tem področju si pripisujem nekaj zaslug, da so se 

zakoni izboljšali. Vsi  tukaj govorijo o globalni krizi, vendar v mojem podjetju ni čutiti 

kakšne posebne krize, podjetniki se namreč zelo hitro prilagajamo spremembam.  

12. Na Švedskem živi še nekoliko vaših sorodnikov in znancev. Kako se srečujete ali 

povezujete? Vas je Švedska kaj zaznamovala?  

Mene je Švedska zelo zaznamovala, mislim v pozitivnem smislu, za kar sem tej deželi 

hvaležen. Navzel sem se švedske miselnosti – delam in razmišljam na švedski način. Ostala je 

v meni ta švedska miselnost, privzel sem jo, ker je dobra. Razmišljam o politiki in 

gopspodarstvu in socialnih pravicah podobno kot Švedi, kar se pa povsem ne ujema z 

miselnostjo Slovencev, ki še pogosto razmišljajo po vzoru ”jugoslovanstva”. V tem oziru se 

razlikujem od mojih sovaščanov in znancev, rojakov doma, moj način globoko cenijo, to 

čutim in vidim, radi bi tudi sami pridobili način širokomiselnosti. Navadno so presenečini in z 

odobravanjem sprejemajo moje ideje in predloge, s katerimi prihajam.  

 
Demonstracije Landskrona, Švedska julij 1991 

INTERVJU 
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13. Ste tudi oče in dedek – stari oče? Ali se s potomci pogosto srečujete/pogovarjate? 

Kako kombinirate družinsko in poslovno življenje?   

Poslovno življenje mi vzame veliko časa in upam, da bom po skorajšnji upokojitvi imel več 

prostega časa zase in za družino. Zadnja leta skušam biti z družino vsaj ob koncu tedna. S 

hčerko, ki je učiteljica in z njeno družino blizu Olofströma v kraju Näsum, se srečujemo in 

pogosto pogovarjamo po telefonu. Je pa moja želja, da se tudi oni preselijo v Slovenijo. 

Vendar so to le moje želje, realnost je drugačna. Hčerka vzgaja svoja otroka delno v 

slovenskem duhu s pozitivnim podledom na Slovenijo, med drugim sta obiskovala tudi 

dopolnilni pouk v okviru društva Slovenija, ki ga vodi Ciril Stopar, za kar mu gre pohvala za 

trud.  

14. Kaj bi želeli izpostaviti Slovencem na Švedskem, ki se nameravajo vrniti v Slovenijo?   

Vrnite se domov, lažje vam bo! Zadihali boste in spoštovali vas bodo bolj kot Švedi. V 

Sloveniji lahko uspete kot podjetniki, obrtniki, trgovci, investitorji, ker imate v prtljažniku 

velike izkušnje. Tukaj ni nihče tujec, radi se imamo in med seboj v lastni deželi ni tujčevstva. 

Slovenija je raj na zemlji – to ni le prazna floskula predsednika ZDA ob obisku pri nas. Tudi 

vaša švedska pokojnina bo ugodnejša v primerjavi s slovensko.  

 

DOMOVINA JE ENA, NAM VSEM DODELJENA! 

INTERVJU 
 

Eden izmed plakatov v času demonstracij za priznanje samostojne Slovenije (vir: Milan Starc) 
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Obeležitev sestanka v Poljčah 

Arhiv VSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegacija VSO, predsednik VSO Lojze Peterle ter člana predsedstva VSO Tomaž Svete in 

Franci Feltrin, so v sredo, 10. 11. 2021, ob obletnici sestanka v Poljčah, na katerem je bila 

sprejeta odločitev za izvedbo plebiscita o samostojnosti RS, položila venec slave k Pomniku v 

Poljčah. 

  

DOGAJALO SE JE 
 

ZGODOVINA 

Devetega in desetega novembra leta 1990 so se v Poljčah na Gorenjskem zbrali tedanji 

delegati vladne koalicije DEMOS, ministri in nekateri strokovni sodelavci. Sprejeli so 

zgodovinsko odločitev: 

»... da bodo poslanke in poslanci Skupščine Republike Slovenije do 20. novembra sprejeli 

vse zakonske in podzakonske akte ter odločbe in za 23. december 1990 razpisali 

vseljudski referendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem bivanju v 

Jugoslaviji, oziroma o odcepitvi in ustanovitvi samostojne države Slovenije. Za 

uresničitev tega projekta je potrebno pridobiti tudi opozicijo …« 
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Udeležba predstavnikov VSO na slovesni prisegi vojakov 

VSO Severna Primorska 

Predstavniki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VSO Severna primorska, smo 

tudi tokrat z udeležbo počastili SLOVESNO PRISEGO VOJAKOV Slovenske vojske, na 

usposabljanju v Veščinskem centru vojašnice Vipava - generacije "OKTOBER 2021". Z 

navdušenjem smo prisluhnili tudi pogumnemu petju vojaške himne ob spremljavi godbe, 

Naprej zastava slave. . . . in si ogledali prostore, kjer se fantje in dekleta usposabljajo za 

vojake.  

Iskrene čestitke! 

  

DOGAJALO SE JE 
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To leto obeležujemo 30 let samostojne lastne države. To ni samo praznično leto samostojnosti 

ampak tudi enotnosti naroda in nacionalnega poguma.  Ob tej priliki je Urad vlade za 

komunikacijo v sodelovanju z PZS izdal knjižico 30 vrhov za 30 let države". V njej je  zbranih 

30 vrhov, ki so v večini  povezani z zgodovinskimi dogodki v Sloveniji. 

Nekaj vrhov sem obiskala  tudi sama in vam  jih predstavljam v besedi in sliki. 

Nanos 

Jelka Suhadolnik 

Nanos je prostrana kraška planota, ki ponosno 

gospoduje nad Primorsko Vsi ga prepoznamo po 

Pleši, ki pa ni najvišji vrh planote. Na njej stoji 

RTV oddajnik, v gozdičku pod njim pa Vojkova 

koča. S 1313 m je najvišji Suhi vrh. Na njem 

najdemo bunker iz časa 1. svetovne vojne ter 

prekrasen razgled. 

»Oddajnik na Nanosu je bil med 

osamosvojitveno vojno tarča letalskega napada 

JLA. RTV center na Nanosu je varoval vod 

jurišnega odreda OŠTO Ajdovščina v 

sodelovanju z vezisti notranjskega štaba TO ob 

pomoči upravnika Vojkove koče. Na dan napada 

na Nanos, 28. junija, so vezisti TO že nekaj ur 

pred napadom po radijski postaji prejeli obvestilo o napadu JA na oddajni center Kum in 

Krvavec. Obstajala je velika verjetnost, da bo JA napadla tudi Nanos, zato je bil ukazan hiter 

premik TO in delavcev oddajnika v zaklonišče, saj se je vnaprej določena obrambna taktika 

spremenila. JA je oddajnik napadla z močnim obstreljevanjem okoli 16.30. Letala so 

poškodovala antene in valovode, vendar brez večjih poškodb in oddajnik je deloval nemoteno 

naprej. Zaradi možnosti napada JA z oklepnimi vozili so gozdarji v tistih dneh podrli drevesa 

na vse ceste, ki so vodile na Nanos. Enota na Nanosu je vzpostavila zvezo tudi s prebivalci 

vasi pod Nanosom, ki so bili pripravljeni sporočiti 

morebitne premike pehote nasprotnika. Ponovna letalska 

napada na oddajnik sta bila izvedena 2. julija.« (Tomaž 

Kladnik, Vojna za Slovenijo) 

Na Nanos vodi mnogo poti. Za začetnike  in tiste, ki ne 

marajo strmin, je najbolj primerna položna pot iz 

Razdrtega. Traja približno 2,30 - 3 ure, odvisno od 

kondicije. Pot vodi mimo cerkvice sv. Hieronima. 

Pripovedka govori o tem, da je nekoč na tem mestu v kolibi 

živel menih Hieronim. Mornarje je s prižiganjem ognja 

opozarjal , da se bližajo obali, prebivalce pod goro pa pred 

burjo in točo. Po njegovi smrti so mu ljudje v zahvalo postavili cerkev.   

  

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Krim 

Jelka Suhadolnik 

Krim je gora na južnem obrobju Ljubljanskega barja.V 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je JLA zaprla  vrh  

in nanj postavila radijski center. Leta 1991, med 

osamosvojitveno vojno, je bil v letalskem napadu JLA 

poškodovan oddajnik. Teritorialna obramba je  

poizkušala posadko objekta prisiliti k vdaji, vendar se ji 

to ni posrečilo. Objekt je v rokah JLA ostal do oktobra 

1991, ko se je iz Slovenije umaknila celotna armada. 

Po letu 1991 je vrh ponovno postal dostopen za javnost, 

danes objekte uporablja Slovenska vojska, ob njih pa 

stoji planinska koča, ki jo vsako leto obišče več kot 

tisoč planincev in pohodnikov.   

Na Krim vodi več poti, sama pa sem jo mahnila po pešpoti, ki vodi iz Iške vasi. Pot se na 

začetku zložno vzpenja do božjega razpela. Od tu je razmeroma strma pot do Gor. Iga, nakar 

se za nekaj časa pot položi. Zadnji del poti se spet kar strmo vzpenja po široki poti in se 

priključi cesti, ki se konča na parkirišču. Od tod imamo mimo križa le še nekaj metrov do 

planinske koče. 

Vsako leto VSO Ig, Velike Lašče, Škofljica, Brezovica organizira pohod na Krim, kjer se v 

spomin na takratne dogodke in vse umrle v vseh vojnah  daruje sv maša, ižanski kulturniki pa 

pripravijo lep kulturni program. 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Cesarski vrh 

Jelka Suhadolnik 

Cesarski vrh je z gozdom poraščen hrib med Vrhniko in Logatcem. Mimo poteka tudi 

Jakobova pot. Med osamosvojitveno vojno se je na njem zgodil  dogodek, ki je spremenil  tok 

načrtovanih vojnih akcij s strani JLA na tem območju. 

2. julija 1991 je iz vojašnice Ivana Cankarja  na 

Vrhniki krenil 2 oklepni  bataljon z nalogo zasedbe 

položajev na Pustem polju pri Logatcu  in v vasi 

Kalce. 

3. tankovski bataljon pa naj bi zasedel  položaje do 

Sinje gorice. 

Na magistralni cesti  Vrhnika - Logatec pri  Cesarskem 

vrhu je TO naredila barikado iz tovornjakov, bagra in drugih vozil ter namestila 

protitankovske mine. JLA je poskušala z topovskimi streli  prebiti barikado, a ji ni uspelo. 

Spopad s TO se je končal pozno popoldne z dvema uničenima tankoma. Naslednji dan pa se 

je tankovska enota umaknila v vojašnico. 

V spopadu so bili ranjeni štirje domačini, dva pripadnika TO pa sta izgubila življenje.Vsako 

leto je organiziran pohod na Cesarski vrh v organizaciji odbora VSO Logatec, v spomin na 

dogodek in žrtve pa sv. maša in  kulturni program.    

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Naprej 

 

Bratje! V Triglavu ognji gore: 

žarki kresovi, krvavi plameni, 

kakor silni meči ognjeni, 

ki jih sami arhanglji vihte 

 

Bratje! Naša pomlad gre iz tal, 

bistra ko burja, močna ko val: 

v naša domovja se je zagnala, 

tmo' razklala, sonce skovala, 

sonce – kralja Matjaža dan. 

 

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan: 

Drava nas zove, Jadran rjove, 

vranci naj skrešejo trde podkve, 

bratje – naprej! 

 

(Rudolf Maister)  

VOŠČILO 
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Odgovor na pismo
1
 Davorina Kopšeta 

BgGen Tone Krkovič 

 

Spoštovane kolegice in kolegi VSO, MORiS, 

S tem pismom se zahvaljujem za podporo in nasploh "zdrave 

besede"spoštovanega soborca in prijatelja Davorina Kopšeta. 

BgGen SV Tone Krkovič 

** 

Spoštovani soborec in prijatelj Davorin, 

Kar ne morem verjeti,da MI je ZOPET Bog,v čigar vseobsežno moč skrajno in spoštljivo 

verjamem,ko zopet po meni pada iz vseh strani lastne hiše ena sama gnojnica,namenil 

Človeka,ki v praksi in to na mojem primeru, uresničuje ravno tisto,kar čutim od vekomaj,kot 

svoje poslanstvo....Brezkompromisni boj za uveljavitev odrešujoče moči Resnice,Pravice 

TER zaščita  po fizični moči potencialov "inferiornega"... 

Ker si očitno "strankarski človek"-kar je edino PRAV,glede na sistem,ki smo ga vzpostavili 

po prevratu režima in kot vidim iz zapisa,še kako "aktivni državljan",kar je naslednja 

predpostavka in prvina normalnemu  funkcioniranju normalnega demokratičnega političnega 

sistema,Ti najprej sporočam,da sem tudi sam(čeprav nisem formalni član nobene politične 

stranke-tudi to je moja,naša pravica!) z vso častjo sprejel povabilo predsednika SDS,da se kot 

častni gost( bil sem tudi temu primerno obravnavan na preteklem Kongresu SDS)udeležim 

tega velikega dogodka.Z veseljem bi sprejel in jim morda celo kaj iz "naših dni"poučnega 

povedal,če bi me povabili na katerikoli kongres,katerekoli parlamentarne in tudi zunaj 

parlamentarne stranke-o raznih gibanjih pa tudi ne rečem ne-bi seveda razmislil...tudi to je 

moja in naša pravica v demokratičnem sistemu,ki smo si ga Spoštovane Slovenke in 

Slovenci,doma in širom po svetu,IZBORILI! 

V tej stranki sem bil dolga leta nazaj celo generalni sekretar(in še pred tem,ko je imela ta 

stranka le 3,3%-za komajšnji vstop v parlament(s svojimi takratnimi soborci proti bandi,ki je 

delovala uničujoče do političnih nasprotnikov,kot bi bili sovražniki in po dolgem in počez 

zlorabljala demokratično zakonodajo..),znatno pripomogel k njeni ekstremni rasti,ki so jo leta 

1994 povzročile razmere, znane(če še sploh še kdo želi spomniti) pod imenom "Depala 

vas",kjer sem bil,kot nosilec boja z bando, kot vedno,kot tudi sam ugotavljaš(kar pomeni tudi 

sedaj!)na strani resnice in pravice(o čigar odločilni odrešujoči vlogi je bilo,meni na 

ljubo,veliko govora s strani najvišjih instanc ravno na tem,preteklem SDS kongresu.  

Nič,hudega,niti slučajno mi ni žal,kajti tudi v tem boju sem nepopisno užival predvsem,ker 

sem bil,kot vedno doslej,edinole in samo- ZAVESTNO NA SVOJI STRANI in dobesedno 

"občudovan s strani lastne vesti..!,kar mi na tem svetu največ pomeni. 

                                                           
1
 Pismo si lahko preberete na: https://nova24tv.si/kolumna/brigadir-in-gospod-krkovic/  

PISMA BRALCEV 
 

https://nova24tv.si/kolumna/brigadir-in-gospod-krkovic/
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Še zlasti pa sem bil takrat in sem tudi sedaj ter bom vedno v prihodnje na strani po krivem 

obravnavanega ali celo obsojanega človeka(takrat je to bil moj soborec Janez Janša,danes je 

to Dr.Robert Golob,vmes pa jih je bilo,verjemi,nebroj..manj prepoznanih. 

Takrat je predpostavko,ki je prvič razgalila delovanje "naših"nekdanjih tajnih služb,znotraj 

katerih sem profesionalno deloval polno desetletje pred letom 1988, na t.i.Pahorjevem 

novogoriškem večeru, razgalil nihče drug,kot eden vrhovnih šefov teh služb-Milan 

Kučan.Glasilo pa se je takole: 

 "Za premagovanje političnega NASPROTNIKA (KI SE GA PRETEŽNO V slo še 

dandanašnji prepogosto obravnava,kot SOVRAŽNIKA,so dovoljena vsa sredstva... 

najprej KOMPROMITACIJA,nato DISKREDITACIJA in naposled ELIMINACIJA..." 

Trese me groza in ne morem,spoštovani SOBOREC IN PRIJATELJ Davorin,sedeti križem 

rok,ko se to isto danes dogaja pred mojimi lastnimi očmi-če tudi nad osebnostjo Roberta 

Goloba,ki ga morda inertno "pravoverstvo"danes sovraži,pa še samo verjetno ne ve 

zakaj..!Tudi to sodi med načrtovane učinke takega,demokratično skrajno zavržnega početja! 

To me,hočem-nočem spominja na tiste grozljive čase,ko je bila tako zelo blizu in v zraku, 

zopet ,še nekoliko hujša državljanska vojna,kot pred več kot pol stoletja!!Nas, ki smo bili leta 

1990 navzoči in zdraven od samega začetka(Od vsega na svetu je vedno in povsod 

najpomembnejši začetek..brez začetka tudi konca ni in se tudi vmes nič ne dogaja..T.Krkovič) 

in prevzeli v ilegali najodgovornejše naloge-povsem na lastno pest,ker smo verjeli,da je edino 

tako PRAV in POŠTENO, naj vprašajo razni evidentni povzpetniki "modernega časa",ki se 

poslužujejo teh istih udbaških receptur,kako to izgleda,ko zadevo "zakuhaš",potem pa ni več 

poti nazaj!! 

Namesto resničnega spoštovanja naše izkušnje in znanja,ki izvira iz našega prepričanja in 

dela,kar je nekaj vsestransko vzornega in nenadomestljivega,nas po dolgem in počez 

ozmerjajo z "ljudmi iz ceste"in ko je treba prevzeti realno odgovornost za svoje milo rečeno 

čudne naklepe,stisnejo rep med noge in si podajajo zavajajoče pred javnostjo,vroč 

kostanj...To lahko počno Zato,ker še kako dobro vedo,da je slovenska javnost očitno še vedno 

pretežno slepa za vse,kar se v Sloveniji že resnično pre-dolgo dogaja.Zato sem nekoliko 

provokativno in meni lasten način, na mojem javnem nastopu,v stari elektrarni,prisotne 

pozdravil z različnimi pozdravi,ki nosijo seveda,kot me poznate,pri meni vedno- Sporočilo: 

Tokrat opozorilo,da Slovenija in Slovenstvo bije plat zvona in seveda,kot si(ste)me navajeni-

K Akciji!Brez tega se nič ne zgodi!: 

Dober dan-manjšini,dober večer-tistim,ki se jim ne-da,dobro jutro-na pol zaspanim,ki bi šli 

pišmeuhovsko najraje kar nazaj spat in z lahko noč-tisti večini,ki kar spi,nič ne sliši,ne vidi,če 

šliši,pač zamahne z roko in spi dalje,ne da bi se dali motiti.. 

 V "deželi"pa je do skrajnosti spotencirano medsebojno sovraštvo,ki definitivno vodi v 

državljansko vojno-samo še ugodno klimo potrebuje ta virus,ki je po mojem trdnem 

prepričanju veliko nevarnejši za našo Slovenijo in Slovenstvo,kot katerakoli vrsta COVIDa-

Ime mu je KANIBALIZEM!..A ni bilo 1x V ZGODOVINI dovolj!!!??? 

PISMA BRALCEV 
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Dragi soborec in prijatelj Davorin, 

Tudi pri tokratni poziciji,v kateri sem se znašel,kot sam ugotavljaš,že zopet ne po svoji volji 

in želji,ampak POVSEM OBJEKTIVNO,ker sem se postavil na stran resnice,pravice in 

prijateljstva!,so kot balsam za dušo besede,stavki in misli Človeka, 

ki ga osebno (ŠE!)ne poznam..O njem(Tebi) vem le nekaj malega iz preteklosti.. (o 

Tvojem,vsega spoštovanja vrednem, političnem  udejstvovanju)--da človeku,na katerega 

sezopet zgrinjajo črni oblaki in ob tem oportunistična greznica,kot vedno,previdno molči,le 

nameniš žarek Sonca..!Danes si ta žarek Ti ,na srečo pa je še kar veliko ljudi,večinoma 

takšnih,ki jih osebno ne poznamki jim ni vseeno(tudi početje z mano),pa me očitno,na račun 

mojih preteklih del(skoraj)bolje poznajo,kot poznam sam sebe!in mi dnevno namenjajo lepe 

besede in misli.Kar se pa tiče vztrajnosti,pa itak veš,da z mono ni problem... 

Hvala,dragi prijatelj in soborec,ki Ti življenje tu,na tem vse bolj bednem planetu Zemlja, "po 

Božji volji",še veliko.veliko bolj kruto,kot meni, ni naklonjeno,--Pa vendar,zagotovo je vse z 

namenom! 

Za to,za kar sva šla in smo mnogi(vseh mogočih barv-pa vendar smo bili med seboj v prvi 

vrsti  Slovenci in na zavidanja vredni ravni zaupljivi  med seboj..)šli noter,grem s Tabo in še 

mnogimi,ki smo ostali izključno in samo na strani demokratične Slovenije in 

"Slovenstva",vedno znova v Boj! 

Eden od modrecev tistega časa je rekel in uživa moje popolno strinjanje,da je ključna bitka za 

Slovenijo dobljena,vojna pa še ne...To drži še dandanašnji toliko bolj,kot kadarkoli po 

osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije..,Prepričan sem,da je prišel čas,ko je prepotrebno 

začeti biti neusmiljen  boj z zakonitimi demokratičnimi sredstvi(ideja manevra:podstavljanje 

ogledal politični eliti in njihovim orodjem) pod parolo, za katero sem dobil temeljni navdih 

ravno pri vašem direktorju,Borisu Tomašiču,ki se mu zahvaljujem,da Ti je dovolil,proti 

mojemu velikemu presenečenju,objaviti Tvoj cenjeni prispevek: 

NE MARAM BUTLOV IN NE POKVARJENIH BARAB-TUDI ČE SO "NAŠI"! 

Hvala za postrežbo s "čistim vinom"-v najkrajšem času pa nazdraviva brez metafore! 

Prvi načelnik SV 

BgGen Tone Krkovič 

   

PISMA BRALCEV 
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ČASOVNICA 
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Muzej je odprt ob torkih in četrtkih 

od 10 – 14. ure ter ob sredah od 13. – 17. ure.  

Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni mogoč.  

MUZEJSKI KOTIČEK 
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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.  

 V prostorih muzeja je obvezno nošenje maske! 
 

 

 

 

 

 

 

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 enainpetdeseta 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). 

 

Prispevki, objavljeni v spletnem časopisu, niso uradna stališča Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve. 

 

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 

Instagram: zdruzenjevso 
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