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Vsem svojcem izrekamo globoko sožalje. 

 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Spoštovane članice in člani Združenja VSO,  

dragi domoljubi! 

 

Želimo vam vesel Božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti 

ter zdravo, uspešno ter domoljubja polno leto 2022! 

 

Na današnji dan, 23. 12. 2010 je bilo ustanovljeno Združenje za vrednote 

slovenske osamosvojitve. Že 11 let negujemo spomin na zlato dobo slovenskega 

naroda! 

 

Iskrena hvala vsem odborom in posameznikom, ki nam s svojim delom in 

podporo pomagate, da vrednote slovenske osamosvojitve ne gredo v pozabo ter 

skrbite za več domoljubja v Sloveniji.  

VOŠČILO 
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Slavnostna seja vso Laško in izjava za javnost 

 

 torek, 30. novembra 2021 je predsedstvo VSO Laško preko ZOOM sistema izpeljalo 

slavnostno sejo v počastitev sestanka v Poljčah, na katerem je bila sprejeta odločitev 

za izvedbo plebiscita. Slavnostna govornica je bila generalna sekretarka VSO Simona 

Pavlič, ki je poudarila pomen demokratičnih premikov, ki so bili predpogoj in ključni del 

osamosvojitvenega procesa.  

Združenje VSO je edino veteransko in domoljubno društvo, ki obeležuje tudi dogodke vezane 

na demokratizacijo Slovenije, od prispevka intelektualcev o slovenski stvarnosti v 57. številki 

Nove revije, do procesa proti četverici JBTZ, ki je pomenil rojstvo slovenske pomladi, Majniške 

deklaracije 1989, do stavke delavcev v Litostroju in nastanka prvih opozicijskih strank ter 

stavke strojevodij in ustanovitev prvih od režima neodvisnih sindikatov, ter vse, kar je pripeljalo 

do prvih večstrankarskih volitev po II. svetovni vojni, zmage Demosa s programom samostojna 

Slovenija. Pavličeva je izrazila hvaležnost odboru za vse, kar delajo, da se vrednote slovenske 

osamosvojitve širijo. Zbrane je nagovoril tudi član predsedstva VSO, nekdanji predsednik VSO 

ter akter osamosvojitvenega dogajanja Slavko Kmetič, ki je orisal aktualne razmere ter izrazil 

obžalovanje, da je predsednik RS Borut Pahor na predvečer obletnice mitinga resnice, ki ga ni 

bilo, na sprejem povabil le predstavnike veteranskega društva Sever, ne pa tudi strojevodij, ki 

so že šest dni pred 1.12.1989 napovedali, da bodo zaustavili vse vlake mitingašev. T.i. mitinga 

na koncu sploh ni bilo. 

V nadaljevanju redne seje se je predsedstvo občinskega odbora VSO Laško odločilo, da poda 

javno izjavo vsled dogodkom v predsedniški palači. Obravnavali so tudi plan dela v 

prihajajočem letu, izrazili zadovoljstvo nad izidom knjige Simon in popotovanje v svet državnih 

simbolov ter povedali, da je knjiga med šolami in vrtci v občini Laško odlično sprejeta. Za 

tehnično izvedbo slavnostne in redne seje se zahvaljujemo Boži Herek in TV Krpan.  

VSO Laško 

V 

DOGAJALO SE JE 
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V nadaljevanju objavljamo javno izjavo odbora Laško. 

 

IZJAVA 

 

"Pred več kot tremi desetletji, leta 1989, so takratni organi za notranje zadeve z akcijo Sever 

zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih demokratičnih 

dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države 

Republike Slovenije," je del zapisa na spletni strani predsednika države, g. Boruta Pahorja ob 

tem, ko je včeraj priredil slovesnost v počastitev akcije Sever, ki naj bi preprečila miting resnice 

1. decembra 1989 v Ljubljani. Zapis je precej ohlapen, dogodek pa je temeljil na neresničnem, 

enostranskem podajanju dejstev. 

Člani predsedstva občinskega odbora VSO Laško, ki smo se tudi ravno včeraj sešli na svoji 

redni in slavnostni seji smo začudeni, da je predsednik Republike Slovenije g. Pahor, katerega 

delo sicer cenimo in spoštujemo, v svojo predsedniško palačo povabil zgolj najvišje 

predstavnike Združenja Sever, Zveze policijskih in veteranskih društev, ne pa tudi 

predstavnikov takratnega vodstva Sindikata strojevodij Slovenije in Istre, s Slavkom Kmetičem 

na čelu. 

Spomniti velja, da je prav ta sindikat vsej takratni jugoslovanski javnosti že 24. novembra leta 

1989 odločno povedal, da ne bodo vozili vlakov z udeleženci napovedanega mitinga resnice v 

Ljubjani, niti v kakem drugem slovenskem kraju. Najavljenih je bilo namreč 12 posebnih vlakov 

s 25.000 udeleženci mitinga resnice, ki naj bi bil 1. decembra 1989 v Ljubljani. Prav zaradi 

tega pogumnega dejanja vodstva in članov Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre so 

organizatorji ta miting odpovedali. 

Tako so v predsedniški palači včeraj slavili dogodek, ki se ni zgodil. 

Občinski odbor VSO Laško meni, da so takšna dejanja neprimerna, saj je takšno prikrajanje 

zgodovine škodljivo in ne koristi nikomur. Ne državljanom, še manj pa osebi in institutu 

predsednika države. 

S spoštovanjem, 

Srečko Javornik 

predsednik OO VSO Laško 

Poslano: 

- uradu predsednika RS 

- medijem 

- v spis 

DOGAJALO SE JE 
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Knjiga med bralci 

VSO Laško 

 

imon in popotovanje v svet državnih 

simbolov je knjiga avtorice Tine Matoz, ki 

je izšla pri Združenju za vrednote slovenske 

osamosvojitve ob letošnji okrogli, 30-letnici naše 

osamosvojitve. 

Zanimiva, poljudno napisana knjiga je namenjena 

najmlajšim, ki že sami berejo, ko je ravno čas, da 

spoznajo ključne državne simbole. Še bolj kot to 

pa je pomembno, da takšna poučna knjiga pride do 

bralcev. Zato je predsednik OO VSO Laško, 

Srečko Javornik vzel pot pod noge in knjigo 

predstavil najprej vodji podružnične šole v Rečici, 

nato pa pred dvema dnevoma knjige predal 

ravnatelju OŠ Primoža Trubarja Laško, Marku 

Sajku. Knjige zdaj romajo v vse šolske knjižnice 

in in na seznam bralne značke. 

Za Simonovih pustolovščine, povezanih z 

državnimi simboli, je bogatejša tudi OŠ 

Antona Aškerca v Rimskih Toplicah. Tudi 

tam jih je ravnatelj Andrej Podpečan knjige 

hvaležno prevzel. Za radovedne, znanja 

željne mladeniče in mladenke bo branje te 

knjige morda prvo srečanje s slovenskimi 

državnimi simboli in, v nadaljevanju, tudi z 

našo zgodovino. 

 

S 

DOGAJALO SE JE 
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"Dan, ko je zadišalo po slovenski vojski" 2021 

 

 petek, 17. decembra 2021, na dan obletnice prvega 

javnega postroja novonastajajoče Slovenske vojske v 

Kočevski reki, je delegacija Združenja VSO položila 

venec slave in s kratkim programom počastila dan leta 1990, ko 

je "zadišalo po Slovenski vojski". 

Venec slave je ob navzočnosti praporščakov VSO položil 

predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, ki je 

17.12.1990, tik pred plebiscitom, izrekel znamenite besede; 

"danes mi je prvič zadišalo po Slovenski vojski". Navzočim je 

spregovoril tudi nekaj besed in obudil spomin na tisti dan. Dejal 

je, da so mu besede prišle povsem spontano, da tega ni imel 

zapisano v govoru, Poudaril je, da smo Slovenke in Slovenci 

takrat veliko tvegali, še posebej so veliko tvegali tisti, ki so leta 1990 stali na tem mestu, zato 

ima to dejanje še večjo težo. "Pomembno je bilo, da smo svojo voljo izrazili na prvih 

večstrankarskih volitvah, kajti če takrat ne bi bil izvoljen Demos, s programom osamosvojitve 

Slovenije, ne bi bilo nobenega plebiscita in tudi postroj ne bi imel pomena. Sem vesel, da smo 

decembra s tem dejanjem dali vedeti nam in svetu, da smo pripravljeni na vse, in ko je prišla 

ura, smo to tudi udejanili." Pesnik Tone Kuntner je sončnim dnem naše zgodovine dodal 

največje zgodovinske besede naših največjih pesnikov in pisateljev, Ivana Cankarja in Franceta 

Prešerna. Z umetniško besedo je povzel program obeležitve. Zbrane je nagovoril tudi 

podpredsednik VSO Tone Krkovič.  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Poklon osamosvojitelju Štefanu Šemrovu 

 VSO Laško, TV Krpan 

b letošnji peti obletnici postavitve 

spominske plošče na gradu Tabor, 

ob 11. obletnici ustanovitve 

Združenja VSO, 30-letnici sprejetja 

slovenske ustave ob rob, dan pred rojstnim 

dnevom Štefana Šemrova in nekaj dni pred 

njegovim godom ter dnevom samostojnosti 

in enotnosti, vse to je botrovalo obisku 

gradu Tabor, kjer je spominska plošča 

nameščena, da bi se vsemu temu poklonili. 

Obiskali pa so tudi grob Štefana Šemrova in 

tja položili spominski venec temu velikemu možu.  

Za vse, ki se zavedajo, kako pomembno je bilo delovanje Štefana Šemrova, je tak obisk kar 

nujen. Tudi letos je bilo tako. 22. decembra so se njegovemu spominu poklonili na obeh krajih. 

Najprej so položili venec na njegov grob, na gradu, ob spominski tabli, pa je bil osrednji govorec 

Zlatko Vehovar, veteran vojne za Slovenijo, organizator MSNZ in prvi slovenski obrambni 

ataše v R Hrvaški. Osrednji govorec je pohvalil dejavno držo laškega občinskega odbora 

domoljubne organizacije VSO. Dogodka so se med drugimi udeležili še Stane Zorko, 

predsednik VSO Zahodne Štajerske in predsednik občinskega odbora VSO Laško, Srečko 

Javornik. Prisotni so bili tudi trije praporščaki s praporom Zahodna štajerska VSO 

Štefan Šemrov je bil pomembna oseba za slovensko osamosvojitev, saj je bil eden ključnih 

tvorcev Manevrske strukture narodne zaščite. Šemrov se je 25. julija 1990 na gradu Tabor 

Laško sešel s Tonetom Krkovičem prav 

zaradi organiziranja te strukture, ki je bila 

predhodnico slovenske vojske. Pred petimi 

leti je na mestu srečanja teh dveh 

pomembnih mož temu dogodku v spomin 

na gradu Tabor občinski odbor VSO Laško 

postavil spominsko tablo. Slednja je zdaj 

tudi povod za obisk tega kraja vsaj dvakrat 

na leto, ob obletnico dogodka v juliju in v 

decembru. V spomin na te dogodke, kjer se 

vsakič zbere nekaj pomembnih tvorcev 

Združenja VSO iz lokalnega okolja in iz 

širšega prostora.  

O 

DOGAJALO SE JE 
 

Odkritje plošče Štefanu Šemrovu leta 2016 (foto: arhiv TV 
Krpan) 
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NAGRADNA UGANKA 

 

Najdi besede, povezane z demokratizacijo in osamosvojitvijo Slovenije! 

Preostale črke poveži v geslo ob 30-letnici osamosvojitve. 

 

 O S A M O S V O J I T E V  

D  L V S O O V  H G K  S E 

I V O J N A M E A O O M A N P 

M N V A Z O E  J L R E J J I 

I  E  S R D B A M B T A B L 

T O N L O M J L D E A I C T I 

R  I  N O  O Z C V Č I Z R 

I N J L A Ž Š J I E Č J L O P 

J O A Š N A J Z E N A J I E L 

R V T O L A R E L  R S M  E 

U A K I N Č U P E L E O  V B 

P R  B R G  E V K P M E K I 

E E N R A K E T K A O O  U S 

L V  I  I R E  J K R I M C 

 I T O N E K R K O V I Č G I 

J J K N A T E L  V A S R O T 

 A P I L  P E J L O P H R V 

 

OSAMOSVOJITEV, RAKETKA, 

KRIM, KUM, POLJČE, DEMOS, 

PUČNIK, DIMITRIJ RUPEL, MILICA, 

MSNZ, VELEIZDAJA, NANOS, 

VRHPOLJE, OMAN, VSO, VOJNA, 

VOJAK, BRIONI, JBTZ, NOVA 

REVIJA,  

JANEZ JANŠA, KMETIČ, PLEBISCIT, 

IG, PEKRE, PRILIPE, HOLMEC, 

KOPER, TANK, JLA, GRB, LIPA, 

IGOR BAVČAR, TO RS, LOJZE 

PETERLE, TONE KRKOVIČ, MORIS, 

SLOVENIJA 

 

 

 

GESLO: ____________________________________________________________________________ 

 

Prvi trije ugankarji, ki na naš e-mail naslov (tajnistvo@vso.si) pošljejo pravilno geslo uganke, 

prejmejo promocijsko darilo VSO po izbiri (majica ali kapa ali knjiga). 

  

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

mailto:tajnistvo@vso.si
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Enkratni solidarnostni dodatek za vojne veterane 

V okviru PKP10, ki ga je Državni zbor sprejel 27. 12. 2021, se z namenom zagotavljanja 

socialne varnosti ranljivejših skupin kot so vojni veterani, vojni invalidi in upravičenci do 

nadomestila po 5. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov, omenjenim izplača 

dodatek v višini 150 EUR kot enkratno izplačilo. 

Upravičenci do dodatka bodo izplačilo prejeli do 31. decembra 2021. 

 

 

 

Vabimo vas, da tudi Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve namenite 

1% dohodnine.  

Obrazec in navodila najdete na naslednjih dveh straneh.   

AKTUALNO 
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ČASOVNICA 
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ČASOVNICA 
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ČASOVNICA 
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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 dvainpetdeseta 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 

 

ISSN: 2350-4684 

Glas domovine 

Urednica: Simona Pavlič 

Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana 

Elektronski spletni časopis 

31. 12. 2021 

http://www.vso.si/
https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts

