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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Vaja Premik 1991
ZGODOVINA
V okviru priprav na osamosvojitev Slovenije se je slovenska Teritorialna obramba
pripravljala na možnost agresije Jugoslovanske ljudske armade. 22. marca 1991 se je začela
vojaška vaja Premik 91, ki se je končala 24. marca 1991. Vojaška vaja Premik 91 se je
začela z mobilizacijo bataljona TO na Severnem Primorskem in je potekala na večjih
razdaljah, saj je bil izveden premik vojske na Dolenjsko. Na vojaški vaji so bili prisotni tudi
takratni minister za obrambo Janez Janša, namestnik ministra za obrambo Jelko Kacin,
vršilec dolžnosti načelnika Republiškega štaba za Teritorialno obrambo major Janez Slapar
in član predsedstva RS Ivan Oman, ki je sodelujoče v vojaški vaji pozdravil kot vojake
slovenske vojske. Ivan Oman je v svojem nagovoru tudi povedal, da naloga slovenskega
vojaka ni izvajati nasilje, ampak da se upre nasilju in varuje svobodo ter suverenost
slovenske države. Janez Slapar in Jelko Kacin sta po končani vaji ocenila, da je slovenska
TO dobro organizirana in da je v vsakem trenutku sposobna učinkovito braniti Slovenijo.
(povzeto po: UKOM)
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Na vojaški vaji Premik-91 sta bila med drugimi prisotna tudi takratni obrambni minister in
sedanji predsednik vlade Janez Janša in takratni član predsedstva RS Ivan Oman. V
nadaljevanju objavljamo legendarni govor Ivana Omana, člana predsedstva RS, 22. 3. 1991:

Spoštovani častniki, podčastniki, dragi vojaki,
lepo vas pozdravljam kot vojake slovenske teritorialne slovenske vojske.
Zahvaljujem se vam za trud, ki ste ga vložili v to vajo in ga še boste in boste s tem
pokazali, da ste vojaki slovenske vojske. Slovenski vojak je vojak svobode in miru.
To sta dve največji vrednoti, tesno povezani med sabo.

Ni namreč prave svobode brez miru.
Tudi ni pravega miru brez resnične svobode.
Ni naloga slovenskega vojaka, da izvaja nasilje, pač pa to, da se zoperstavi
nasilju, da varuje svobodo, demokracijo, in suverenost svoje slovenske države.
Slovenski narod ni nikoli izvajal nasilja nad drugimi. Še nikoli ni bil agresor.
Kadarkoli je prijel za orožje,
je bil v to prisiljen. Smo
miroljuben narod, vendar
trdno odločeni varovati
svojo svobodo in suverenost.
Na plebiscitu smo se
državljani
Republike
Slovenije odločili, da naj bo
Slovenija samostojna in
neodvisna država. Zavezani
smo, da ta cilj uresničimo. In
uresničili ga bomo. Kajti
samo kot suveren narod z
lastno državo si lahko
zagotovimo tak razvoj, ki
nam
bo
omogočal
gospodarski
napredek,
socialno
pravičnost
in
blaginjo.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
To pa ne pomeni, da si ne želimo ali da celo odklanjamo povezavo in sodelovanje
z drugimi jugoslovanskimi narodi. Nasprotno – take povezave so tudi v našem
interesu. Temeljijo pa na suverenosti narodov in njihovih držav, ki mora biti
zagotovljena v taki meri, da se ne more zgoditi, da bi kdorkoli lahko uveljavljal
majorizacijo in igral hegemonistično vlogo. Tudi zato nam je potrebna lastna
oborožena sila.

Še enkrat pozdravljeni, dragi vojaki slovenske vojske!

Zdravo!
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev mobilizacijsko taktične vaje Premik 91
V sredo, 23. marca je delegacija VSO
obeležila ta dogodek. Vodja praporščakov in
član predsedstva VSO Tomaž Svete je položil
venec slave k pomniku. Na obeležitvi so
sodelovali praporščaki VSO Severne
Primorske. Zbrane je nagovorila generalna
sekretarka VSO Simona Pavlič.

Pogovorni večer Mediji 1991 in danes na Raki
V nedeljo, 29. 3. 2022, smo na Raki izvedli pogovorni večer na temo Mediji 1991 in danes.
Gostje Slavko Kmetič, član programskega sveta RTV in poslanec prvega sklica parlamenta
1990 – 1992, Igor Pirkovič, TV voditelj, pesnik in novinar in Boris Tomašič, programski
direktor Nove24 TV so nam odlično predstavili delovanje medijev od osamosvojitve, pa do
danes. Odličen prispevek je pripravil novinar Gašper Blažič objavljen na portalu Demokracija
in nova24. Obiskala pa nas je tudi evropska poslanka Romana Tomc.
VSO Krško - Kostanjevica na Krki
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DOGAJALO SE JE
»To je naša vojna. Treba jim je pomagati, da zmagajo!« pogovorni večer Slovenija 1991 – Ukrajina 2022
V Muzeju VSO je v četrtek, 17.3.2022 potekal pogovorni večer z naslovom »Slovenija 1991Ukrajina 2022«. Na omizju, ki ga je moderirala zgodovinarka in TV voditeljica dr. Rosvita
Pesek, so spregovorili predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle ter ministra
osamosvojitve vlade Jelko Kacin (za informiranje) in dr. Dimitrij Rupel (za zunanje zadeve).
Moderatorka je uvodoma dejala, da jo je
zanimalo, kakšne obraze bo videla na tem večer
in da je izid ne preseneča – namreč dvorano so
napolnili ljudje, ki so doživeli vojno za
Slovenijo 1991. leta in lahko čutijo z Ukrajino
danes. Peskova je dejala, da kot TV voditeljica
vidi veliko podobnosti med Slovenijo 1991 in
Ukrajino danes. V nadaljevanju smo lahko
videli tudi nekaj posnetkov jokajočih žena na
slovenski in ukrajinski strani. »Solze so povsod
enake« je dejala Peskova.
Osrednji gost večera Jelko Kacin se je spominjal, da ravno v teh dneh mineva 31 let od kar je
prišel na položaj ministra za informiranje. Spomnil je, da je bila jugoslovanska armada v
Sloveniji tako rekoč doma, tu so imeli
orožje, skladišča, a so kljub temu v času
vojne za Slovenijo napredovali zgolj kakih
50 km. Vojna na domačih tleh je vedno
prednost, na tujem pa je to lahko velik
hendikep.
Umirati v tujini ni nikomur v interesu, zato
je zgodba o Davidu in Goljati vedno enaka
in Goljat vedno konča slabo. Kar se zdaj
dogaja v Ukrajini, je reševanje vojaka
Putina, ki je do kolen zlezel v blato.
Vojska se mu sesipa iz ure v uro. A to še
ne pomeni, da ne bo trmaril naprej.
Pomembno ta hip je, da se začnejo
pogajanja, pri katerih pa bo ključna
navzočnost predstavnikov Evropske unije,
ZDA in Kitajske. Po tej avanturi Putina
nas čaka dolg proces, da ponovno
vzpostavimo zaupanja vredne mehanizme
za komunikacijo in zaupanje.

7
Glas domovine – 55/VIII – 2022

DOGAJALO SE JE
Peterle je dopolnil, da če greš z napačno predpostavko v vojno, zgrešiš cilj. Skrbi ga, da prvi
človek Rusije ne mara Evrope. Po mnenju Lojzeta Peterleta bi bil mir, če bi bila Rusija
obkrožena z evropskimi državami. Tako pa smo danes žrtve napačnih predpostavk. Spomnil je
še, da je bila Ukrajina 6. država, ki nas je priznala, to je bila prva slovanska in večja država, če
pustimo ob strani države, ki so nas sicer priznale, a ker same niso imele mednarodnega
priznanja, to ne šteje.
Razpravi se je priključil dr. Dimitrij Rupel, ki je potegnil vzporednice med evropsko trojko v
Beljaku v času vojne za Slovenijo in trojko evropskih predsednikov vlad v Kijevu. Peskova je
spomnila, da noben tuji državnik ni prišel na razglasitev slovenske samostojnosti, prav tako ni
nihče prišel v času vojne za Slovenijo. Zato je jasno, koliko Ukrajini pomeni navzočnost treh
predsednikov in njihova podpora, ki ni samo v besedi.
Kacin je večer zaključil z besedami Ervina Hladnika – Milharčiča iz kolumne Ukrajina Odesa:

»Iz Kijeva in Harkiva nihče ne beži v Rusijo. Čez Ukrajino je šlo več evropske
zgodovine kot čez marsikatero drugo evropsko državo. Tudi v Kijevu in Harkivu
se hitro znajdemo. Na severu ni nič drugače. Avstrijska monarhija je leta 1914 v
Gorici, Trstu, Gradiški, Istri in Dalmaciji rekrutirala sto tisoč vojakov in jih
poslal av Galicijo. Petindvajset tisoč jih je pokopanih okoli Lviva in Przemysla,
skozi katera sedaj čez Krpate bežijo milijoni ukrajinskih beguncev. Tam je
pokopan tudi brat moje none Ivan. Z Ukrajinci imamo skupno zgodovino. To je
naša vojna. Treba jim je pomagati, da zmagajo«
Združenje VSO
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ČASOVNICA
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MUZEJSKI KOTIČEK
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PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je petinpetdeseta 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. 3. 2022
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