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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Sprejem Slovenije v OZN
OZN = Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi (angleško United Nations, UN)
je najpomembnejša mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta.
Ustanovljena je bila 25. 10. 1992 v San Franciscu, med ustanovnimi članicami pa je bila tudi
Demokratična federativna Jugoslavija.
Njeni najpomembnejši organi:
GENERALNA SKUPŠČINA
ZDRUŽENIH NARODOV

MEDDRŽAVNO SODIŠČE

SEKRETARIAT ZDRUŽENIH NARODOV
SOCIALNI SVET

EKONOMSKI SVET

VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV

Prvotno članstvo OZN sestavlja 51 držav, ki so bile na strani zaveznikov med drugo svetovno
vojno ter so sodelovale pri ustanovitvenih aktih in konferencah OZN, zato lahko države
zaprosijo za t.i. naknadno članstvo, rezervirano za vse države, ki ki prevzamejo obveznosti,
vsebovane v Ustanovni listini OZN in so jih sposobne in voljne izpolnjevati.
Kandidaturo za članstvo v OZN mora država s pismom generalnemu sekretarju vložiti sama,
organi OZN nato izvedejo podrobno poročilo o delovanju države ter analizo prošnje. Gradivo
je nato poslano Varnostnemu svetu OZN – komisiji za članstvo novih držav. V Varnostnem
svetu mora za članstvo določene države glasovati najmanj 9 držav, ki pa niso stalne članice.
Po uspešnem glasovanju v Varnostnem svetu je prošnja poslana na Generalno skupščino v
glasovanje, kjer mora kandidatka prejeti najmanj dve tretjini glasov.

Slovenija postane 176. članica OZN
15. januarja 1991 je Slovenija priznana kot neodvisna država, do konca leta pa njeno
mednarodno priznanje podpre še 125 svetovnih držav, kar je tudi predpogoj vstopa države v
članstvo OZN – torej priznanje večine svetovnih držav. Nekatere države, kot denimo Avstrija
in Nemčija, so slovensko samostojnost odkrito podprle, nekatere pa so bile do tega zadržane
zaradi posledic, ki jih bi lahko imel razpad Jugoslavije.
Glavni razlogi za širše priznanje Slovenije v evropsko skupnost so nedvomno bili agresija
jugoslovanske politike in Jugoslovanske ljudske armade, ostali osvoboditveni procesi, ki so se
dogajali na tleh nekdanjih socialističnih držav Vzhodne Evrope (padec Berlinskega zidu…),
predvsem pa aktivna slovenska diplomacija, ki je uspešno vodila vse postopke na
mednarodnem področju.
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5. maja 1992 je Slovenija s pismom, ki ga je predsednik države Milan Kučan poslal
generalnemu sekretarju OZN Boutrosu Ghaliju, vložila prošnjo za sprejem v članstvo OZN. V
pismu je bila izražena želja po nadaljevanju miroljubne politike, ki jo je Slovenija izvajala že
kot del jugoslovanske države, želja po iskanju rešitve jugoslovanske krize. Kučan je v pismu
zagotovil, da je Slovenija suverena država s kontrolo nad lastnim ozemljem, ki izvaja
miroljubno politiko v skladu z načeli in vrednotami OZN.

18. maja 1992 je na 3077. zasedanju Varnostni svet OZN soglasno odobril prošnjo
Slovenije po pridružitvi v članstvu OZN, 22. maja 1992 pa je Generalna skupščina
soglasno potrdila Slovenijo kot 176. članico OZN. S tem se zaključi proces osamosvajanja in
dokončno potrdi, da je Slovenija suverena in enakopravna članica mednarodne skupnosti. Z
včlanitvijo dobi Slovenija pravico do samoodločanja. Na isti dan je tako Slovenija v
Generalni skupščini prejela svoje mesto z napisom »Slovenia«, pred palačo OZN v New
Yorku pa so izobesili slovensko zastavo.
Vodja slovenske delegacije je bil predsednik države Milan Kučan, ob njem pa zunanji
minister Dimitrij Rupel, Ernest Petrič in Ignac Golob.

Pravice in dolžnosti držav članic OZN
DRŽAVA ČLANICA OZN lahko nastopa in glasuje na vseh zasedanjih Generalne
skupščine, lahko kandidira in je izvoljena v organe OZN, v njih pa lahko daje tudi predloge
za razpravo. Država članica mora spoštovati pravila delovanja organizacije ter plačevati
članarino. Slovenija plačuje več kot 2 milijona ameriških dolarjev v redni proračun OZN, v
proračun za mirovne operacije pa med 6 in 7 milijonov.

S članstvom v OZN je Slovenija pridobila vse pravice in obveznosti, ki pripadajo članicam
OZN.
Pravice članic OZN so:
-

pravica sodelovanja pri delu organizacije in sestavi njenih glavnih organov, z izjemo
članstva v Varnostnem svetu;
pravica glasovanja;
pravica do pristopa k mednarodnim pogodbam, sprejetim v okviru OZN;
pravica do samostojnega določanja državnih predstavnikov v organizaciji in
vzpostavitev stalnih misij;
pravica sodelovanja na konferencah OZN in
pravica do enostavnega pristopa k specializiranim agencijam OZN.
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Dolžnosti članic OZN pa:
-

-

da rešujejo svoje mednarodne spore z mirnimi sredstvi;
da se vzdržujejo grožnje s silo ali uporabe sile in da v polni meri pomagajo OZN v
vsaki akciji, kar pomeni, da imajo članice dolžnost ravnanja v skladu s cilji in načeli
mednarodne organizacije ter da spoštujejo njene odločitve.
prepoved vmešavanja v notranje zadeve države članice oziroma v tiste zadeve, ki niso
izrecno prenesene v pristojnost organizacije (t. i. načelo domaine reservé). Dodati je
treba, da to načelo ne izključuje uporabe prisilnih ukrepov Varnostnega sveta OZN.

S članstvom v OZN je Sloveniji omogočen vstop v številne pomembne mednarodne
organizacije, kot npr. Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Svet Evrope, Svetovna
trgovinska organizacija … kar ji je omogočilo, da lahko enakopravno soodloča o vseh
vprašanjih mednarodne varnosti.

Slovesnost ob sprejemu Slovenije kot 176. države članice OZN 22. maja 1992 (foto: Skupaj močnejši: https://www.skupajmocnejsi.si/poglavje/delovanje-slovenije-v-ozn/)

Viri:
-

Enciklopedija slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti: https://enciklopedijaosamosvojitve.si/clanek/vclanitev-slovenije-v-ozn/
Portal Skupaj Močnejši, gradiva za učitelje: https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/ozn/
D. Rupel: Negotovo življenje 176. Članice OZN, Ljubljana, Nova Obzorja, 2013
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Govor Lojzeta Peterleta v spomin na Dr. Katjo Boh na dan slovenske
diplomacije
Ljubljana, 23. 5. 2022

Spoštovani gospod minister, excelence, dragi slovenske diplomatke in diplomati,
gospe in gospodje!

Zahvaljujem se Vam za čast, da lahko na praznični dan slovenske diplomacije
sodelujem v poklonu dr. Katji Boh, prvi veleposlanici RS v Avstriji, osebi, ki je
zaznamovala s svojim prispevkom slovensko pomlad, slovensko diplomacijo in
slovensko sociologijo, vse troje z odmevom v mednarodnem prostoru.
Rodila se je leta 1929 v Gradcu, v Ljubljani diplomirala in doktorirala iz
sociologije.
Njen strokovni interes je zadeval predvsem sociologijo družine. Velja za
utemeljiteljico te smeri v slovenski sociologiji. V mednarodnem merilu pa
izstopa njeno delo, ki ga je posvetila Vzorcem družinskega življenja v Evropi.
Poleg raziskovalnega dela na Inštitutu za sociologijo v Ljubljani se je kot
profesorica na FSPN vrsto let posvečala tudi pedagoškemu delu. Predavala je
sociologijo družine.
Kot demokratka se je vključila v delo slovenske politične pomladi. Z dr. Jožetom
Pučnikom je soustanavljala Slovensko socialdemokratsko stranko in postala
njena prva podpredsednica.
Na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 je bila izvoljena v
Družbenopolitični zbor tedanje Skupščine. Vesel sem, da je v osamosvojitveni
vladi istega leta prevzela zahtevni resor za zdravje, leta 1992 pa postala prva
veleposlanica RS v Avstriji in OVSE.
Dr. Katja Boh je bila očarljiva in umirjena gospa, intelektualka in zgled
intelektualnega poštenja. Pri svojem delu je sledila dvem temeljim kriterijem resnici in etiki. Zato je bilo lepo sodelovati z njo. Kar je delala, je delala
predano in temeljito. Tako se je lotila tudi zahtevnega diplomatskega dela na
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Dunaju in mu postavila solidne temelje. Naj ob tem omenim še njeno odlično
znanje tudijh jezikov.
Nekoč je rekla: “Ne napiši nič, kar ne bi veljalo pet, morda deset let.” Vesel
sem, da sem sodeloval z njo kot človekom, ki ni všečkal dnevni politiki, ampak
delal za trajnejše zadeve. Lepo je bilo sodelovati z njo za slovensko pomlad in
osamosvojitev, lepo je bilo z njo z dunajskega razgledišča obravnavati
vprašanja tistega časa.
Poslanka, ministrica, veleposlanica in profesorica dr. Katja Boh mi ostaja v
spominu kot oseba blage narave, jasne misli, kot Slovenka svetovljanskega
formata, predvsem pa kot zanesljiva sodelavka. Nikoli ni šla pri svojem delu na
moč, ampak na argument in kulturo.
Močno sem ji hvaležen za njen prispevek slovenski politiki in diplomaciji, še
posebej za njeno odgovorno ravnanje v času vojne za Slovenijo. Hvaležen sem
ji tudi za odličen zgled samozavestne

intelektualke širokih obzorij. Bila je nosilka dodane vrednosti samostojne in
demokratične Slovenije v vseh vlogah, ki so ji bile zaupane.
***
Spoštovani gospod minister, hvaležen sem Vam in ministrstvu, da se danes na
tak način poklanjamo njenemu delu in spominu. To si je dr. Katja Boh, ki se je
poslovila leta 2008 tudi zaslužila.
Čestitam Vam k uspehom slovenske zunanje politike v Vašem mandatu, ki je
temeljila na jasni zunanjepolitični identiteti. Prepričan sem, da bi jim
zaploskala tudi oseba, katere spominu se danes poklanjamo.
Slovenski diplomaciji v tridesetem letu po mednarodnem priznanju čestitam k
njenemu dnevu in vsem odličnim dosežkom ter ji želim, da bi razumela svoje
poslanstvo kot pokojna dr. Katja Boh ali dr. Štefan Falež in drugi - kot služenje
slovenski državi in ničemur nad tem.
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Račji otok 1991
ZGODOVINA
28. aprila 1991 je na Račjem otoku na Brdu pri Kranju na pobudo ministrov Igorja
Bavčarja in Janeza Janše potekal strateški sestanek koalicije Demos, na katerem je prišlo
do odločitve o sklepnem delu osamosvojitve. Dr. Jože Pučnik, ki je sestanek vodil, je
ključne akterje osamosvajanja vprašal, ali so pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje
delo in ali so pripravljeni osebno tvegati. S tem je osamosvojitveni proces dobil zamah.

V

odstvo VSO Gorenjska je 21. aprila 2022 obiskalo Brdo pri Kranju, kjer smo
obeležili spomin na osamosvojitvene dogodke na Račjem otoku 1991 ter se poklonili
spominu na dr. Jožeta Pučnika, ki bi v letošnjem letu praznoval 90 let. Zbrane sta
nagovorila član predsedstva VSO, poslanec prvega sklica parlamenta 1990-92 Slavko Kmetič
in generalna sekretarka VSO Simona Pavlič. Venec slave sta pri spominskem obeležju pri
spomeniku dr. Jožeta Pučnika, Koči Jezero, kjer so se gradili temelji slovenske državnosti
1991 in na Račjem
otoku
položila
predsednik
VSO
Jesenice, Kranjska
Gora,
Žirovnica
Dušan Konte in član
predsedstva
VSO
Kranj Darko Jarc.
Kmetič
je
pri
obeležju dr. Jožeta
Pučnika obudil na
čas, ko ga je prvič
srečal, ter poudaril,
da
so
Pučnika
spoštovali vsi in da si zasluži naziv oče naroda. Opomnil je tudi, da če ne bomo v šolstvu
naredili preskoka in začeli učiti mlade o temeljih slovenske države, bomo kmalu narod brez
temeljev. Ljudje ne vedo skoraj nič o uspehu slovenske osamosvojitve. Pavličeva pa je
spomnila na poslanstvo Združenja VSO, ki je pomembno tudi v časih, krajih in okoljih, kjer
ni medijev ali večje publike, saj še vedno ljudi nagovori osebni stik in pogovor, zato je
potrebno, da vztrajamo in širimo dejstva in vrednote slovenske osamosvojitve naprej.
Dogodka sta se udeležila tudi praporščaka VSO.
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Predstavitev knjige Za demokratično in evropsko Slovenijo

V

muzeju VSO je v sredo, 20. aprila 2022, potekala predstavitev knjige Za
demokratično in evropsko Slovenijo. Proti totalitarizmom! v okviru Demokracija
Magazin Toura. Gostje omizja so bili dr. Stane Granda, zgodovinar, dr. Milan Zver,
evropski poslanec, ter avtor knjige, zgodovinar Metod Berlec, pogovor pa je povezoval
novinar Gašper Blažič.
Zbrane je uvodoma nagovorila podpredsednica Združenja VSO in predsednica Pedagoške
sekcije VSO Mojca Škrinjar, ki je spomnila na manko domoljubnih vsebin v šolskih
programih. Metod Berlec je poudaril, da so zanj France Tomšič, Jože Pučnik in Janez Janša tri
osebnosti, ki so si bistveno prizadevale za demokracijo in to, da Slovenija postane
polnopravna članica v mednarodnem okolju. Dr. Milan Zver je izpostavil zanimivo anekdoto
o tem, kako je Jože Pučnik med demokratizacijo in osamosvojitvijo predstavljal ključno
gonilno silo oz. nekakšen steber. Na sestanku na Račjem otoku aprila 1991 je namreč vse
prisotne vprašal, ali se zavedajo odgovornosti, ki jim je dana pri tem, da Slovenija postane
samostojna država. V prvem nizu z odgovori ni bil zadovoljen, zato je vprašanje vsakemu
posebej ponovil. Šele v drugem krogu, ko so vsi prisegli, da bodo za slovensko osamosvojitev
storili, kar bo potrebno, je bil z odgovori pomirjen. Ko je dr. Pučnik javno izdal datum
plebiscita, je bila to odlična poteza, saj so ljudje idejo plebiscita posvojili in tako praktično ni
bilo več poti nazaj.
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Podelitev spominskih odlikovanj veteranom ob 30- letnici
slovenske osamosvojitve - Gorenjska
torek, 17. maja 2022 je v prostorih hotela Bellevue na Šmarjetni Gori v Kranju
potekala prireditev v počastitev 32. obletnice oblikovanja Manevrske strukture
narodne zaščite. Ob tej obletnici smo v Združenju še posebej ponosni na naše vojne
veterane, takrat mlade fante, ki so bili za obrambo slovenske samostojnosti pripravljeni
tvegati vse, tudi življenje. V zahvalo za njihov prispevek pri vzpostavitvi slovenske države
smo vojnim veteranom, članov Združenja VSO – gorenjske regije – slovesno podelili
priznanja in spominske medalje, ki jih je Vlada RS izdelala ob 30- letnici slovenske
osamosvojitve, a jih zaradi epidemioloških razmer, ki žal od lani niso dovoljevale zbiranja
večjega števila ljudi in posledično organizacije takih proslav, do sedaj nismo mogli podeliti.
Letošnje, koronsko bolj sproščeno leto, pa bo priložnost za podelitve medalj v vseh
slovenskih regijah.

V

Medalje, plakete in knjižna darila Združenja VSO sta podelili podpredsednica Združenja VSO
Mojca Škrinjar ter sekretarka v kabinetu predsednika Vlade RS dr. Andreja Valič Zver.

Vsem odlikovancem iskrene čestitke ter hvala za njihov pogum in dragocen
prispevek pri vzpostavitvi slovenske države leta 1991!
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Volilna zbora občinskega odbora VSO Kranj in pokrajine
vso Gorenjska

V

torek, 17. maja 2022 sta v Kranju potekala volilni zbor članov pokrajine VSO
Gorenjska ter občinskega odbora VSO Kranj.

Polno dvorano so uvodoma nagovorili vidnejši predstavniki; poslanec v DZ RS
Branko Grims, zgodovinarka in sekretarka v kabinetu predsednika Vlade RS dr. Andreja
Valič Zver, poslanki prvega sklica Skupščine 1990-92 Aleksandra Hoivik ter Vlasta Sagadin
ter novoizvoljeni poslanec v DZ RS Andrej Hoivik.
Soglasno je bilo izvoljeno novo vodstvo pokrajine VSO Gorenjska. Novi predsednik je postal
Viktor Kirn. Novo vodstvo je dobil tudi Občinski odbor VSO Kranj. Za predsednika je bil
izvoljen Darko Jarc, člani novega predsedstva pa so Bine Traven, Franci Remic, Borut
Kastelec in Uroš Valič.

Novima predsednikoma ter vodstvoma iskreno čestitke ter želimo uspešno
vodenje!
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Obeležitev 32. obletnice oblikovanja manevrske strukture
narodne zaščite
ZGODOVINA
17. maja 1990 se je kot odgovor na razorožitev TO RS začela oblikovati Manevrska
struktura narodne zaščite, ki je prerasla v novo TO RS in v Slovensko vojsko.
Vzpostavitev MSNZ je bila ključna za zavarovanje procesa slovenske osamosvojitve.
torek, 17. maja 2022 je v prostorih hotela Bellevue na Šmarjetni Gori v Kranju
potekala prireditev v počastitev 32. obletnice oblikovanja Manevrske strukture
narodne zaščite. Uvodoma smo si ogledali promocijski video Zdravljica nastal za
potrebe predsedovanja Slovenije Evropski uniji, nato je navzoče pozdravila in nagovorila
podpredsednica Združenja VSO Mojca Škrinjar, ki je spomnila na majske dogodke 1990, ki
so bili bistveni v procesu nastanka Slovenske vojske.

V

Predstavnik Urada za komuniciranje Vlade RS Jani Drnovšek je predstavil potek in načine
promocije ob lanski obeležitvi 30- letnice slovenske samostojnosti ter predstavil brošuro, v
kateri so zbrani opisi in fotografije vseh spominskih obeležij na Slovenskem.
V nadaljevanju programa je zgodovinarka in sekretarka v kabinetu predsednika Vlade RS dr.
Andreja Valič Zver predstavila najnovejšo monografijo Zmagoslavno leto – osamosvojitvena
zgodba naše države Slovenije, v kateri najdemo ogromno zgodovinskih podatkov, opremljena
je pa tudi s QR kodami, ki preko povezave usmerjajo na izčrpne spletne članke o določeni
tematiki, ki bralca še posebej zanima.
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32. Let MSNZ v Šentjerneju in obeležitev sklica prve vlade 1990

V

petek, 13. maja 2022 je v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju potekal
pogovorni večer o osamosvojitvenih dogodkih v počastitev 32. obletnice dneva
Manevrske strukture narodne zaščite MSNZ.

Pred prireditvijo je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala simbolna seja
osamosvojitvene ("vojne") vlade Republike Slovenije, na kateri so se znova sestali ministri
prve demokratično izvoljene slovenske vlade, ki jo je vodil Lojze Peterle.
O svojih spominih in pogledih na ta prelomni čas v slovenski zgodovini so na pogovornem
omizju spregovorili gostje večera; predsednik osamosvojitvene vlade RS in predsednik
Združenja VSO Lojze Peterle, načelnik MSNZ RS brigadni general Tone Krkovič. Pogovor je
povezoval Roman Končar, za bogat umetniški program pa je poskrbel De Niro As Orchestra.
Peterle je v svojem nagovoru dejal, da je danes tu s hvaležnostjo in ponosom. Hvaležen je za
vse, ki so leta 1990 volili prav in hvaležen za ekipo, ki je pod poveljstvom Toneta Krkoviča
vzpostavila našo državo. Dejal je, da so se danes v Šentjerneju ob bogatem spremljevalnem
programu zbrali člani prve, oziroma osamosvojitvene vlade. Ta vlada je takoj začela
uresničevat program. Na sam dan plebiscita o neodvisnosti RS je bil natisnjen denar, za
primer, da bi že takoj prišlo do blokad osamosvojitvenega procesa. Hvaležen je, da je njegova
generacija videla preobrat tisočletja, ko smo Slovenci iz podrejenosti prešli v samostojnost.
Krkovič pa je opozoril
na
dokumentarec
vreden
ogleda
z
naslovom Operacija 21-13-62, ter dejal, da
je takrat bolj čutil kot
mislil. Opomnil je
tudi, da bi častna enota
morala imeti puške Sar
80 kot na dan prvega
javnega
postroja
Slovenske vojske 17.
Decembra 1990, ko je
Peterle
proti
pričakovanju
vseh
navzočih izjavil znamenite besede, ki so se zapisale v zgodovino: Danes mi je zadišalo po
Slovenski vojski.
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30 let mednarodnega priznanja RS in vstopa Slovenije v OZN
Jurkloštru je v petek, 20. maja 2022
potekala
obeležitev
30
letnice
mednarodnega priznanja in vstopa
Slovenije v OZN. Dogodek je bil zasnovan v dveh
dejanjih, od katerih je bilo prvo kulturni program,
drugo pa pogovorno omizje. V kulturnem
programu so z domoljubno pesmijo, starimi
otroškimi izštevankami in plesi ter pesmijo
obogatili učenci OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice, Podružnica Jurklošter ter člani KD
Prežihovega Voranca Jurklošter. Prisrčen program s pogovorom akterjev slovenske
osamosvojitve si je možno ogledati na youtube kanalu produkcijske hiše TV Krpan in na
Nova24TV.

V

V programu, ki je sledil kulturnim točkam, je uvodoma navzoče pozdravil župan občine
Laško Franc Zdolšek, ki je navzoče spodbudil k temu, da Slovenija potrebuje samozavest. V
pogovoru z Božo Herek sta sodelovala predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in
minister za zunanje zadeve 1990-92 dr. Dimitrij Rupel. Rupel je dejal, da gre pri
osamosvojitvi za najpomembnejši dogodek v slovenski zgodovini in da je zelo ponosen, da je
sodeloval zraven. Hkrati pa je spomnil, da se je dejstvo, da imamo svojo državo, prijelo zelo
pozno, saj je po TV še nekaj let po osamosvojitvi slišalo le o republiški državi in ne o
samostojni Sloveniji. Peterle je dodal, da je mednarodno priznanje RS krona osamosvojitve.
Če do tega takrat ne bi prišlo, bi bili kot država nekje med Kosovim in Katalonijo. Spomnil je
tudi, kako pomembna je bila aprila 1990 zmaga Demosa, saj brez njega ne bi bilo plebiscita.
Demos je imel v svojem programu osamosvojitev Slovenije in kot Demos je ta
osamosvojitvena vlada na volitvah dobila mandat za tak program, za katerega se je delalo vse
od zmage 8.4.1990 dalje. Rupel je še
dejal, da je Slovenija bila del Evropske
zgodbe, kot je danes Ukrajina, mimo
katere ne moremo. Okaral je odnos
slovenske politike do diplomacije, s
katero se ni za igrati, saj veljajo
določena
pravila
in
manire.
Diplomatske smernice naše države bi
morale spoštovati vse vlade, saj smo
del jedrne Evrope, zunanja politika
mora biti postavljena strateško.
Zaključil je z besedami: "Države brez diplomacije in vojske ni. Slovenija mora čuvati
članstvo v NATO in EU. Ideje o tem, da gremo iz Zveze Nato in damo denar za vojsko
drugam, se mi zdijo samomorilne. Dokler bom migal, se bom boril, da bomo del EU".
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Počastitev spomina na prve žrtve agresije JLA 1991 v
Mariboru in na Ptuju
četrtek, 26. maja 2022, je v Mariboru, potekala obeležitev spomina na prve žrtve
agresije JLA na Slovenijo 1991. Slovesnost je potekala na Ljubljanski ulici, ob
nekdanji kasarni JLA, kjer stoji spominska prvima žrtvama agresije JLA, Jozefu
Šimčiku in Robertu Hvalcu. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik VSO Maribor Stane
Kodba, ki je poudaril, da je današnja navzočnost na spominski slovesnosti garancija, da se
spomin na dogodke v 1991 ohranja dalje.

V

Predsednik VSO Lojze Peterle in član predsedstva VSO Franc Breznik sta k obeležju položila
venec slave, Peterle pa je v sledečem govoru povedal, da prva smrtna žrtev ni pomenila le
smrti, ampak tudi slovensko življenje, slovensko smer in slovensko prihodnost. Narod ima
namreč prihodnost, če ima jasen spomin.
Franc Breznik je v svojem govoru povedal, da smo pravo svobodo dosegli s prvimi
demokratičnimi volitvami in prvo vlado, ki jo je vodil Lojze Peterle, državni sekretar MNZ
Franc Kangler pa je opomnil, da 31 let po osamosvojitvi ne pozna primera v Sloveniji, da bi
kdo odgovarjal za vojne zločine. Izpostavil je še, da so si nekateri leta 1991 svobodo izborili,
nekateri pa danes jemljejo to svobodo, da vrnejo Slovenijo nazaj pred leto 1991. Za kulturni
program je poskrbel Tone Kuntner, ki je v svojih recitacijah izpostavil lepo Cankarjevo misel:

"Moje delo je knjiga ljubezni - odpri jo, domovina!"
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Kasneje je na Ptuju, Vičavi, ob nekdanji
kasarni JLA, potekala spominska obeležitev
ob spominski plošči v počastitev
osamosvojitvenih dogodkov na Ptuju in
sponminski lipi. Zbrane je nagovoril
Predsednik VSO Ptuj, Destrnik Anton
Kranjc, ki je k obeležju položil venec slave.
Predsednik VSO Lojze Peterle je v svojem
pozdravnem nagovoru dejal, da za
sodelovanje in združevanje ni boljše
podlage kot so osamosvojitvene vrednote.
Podal je tudi mnenje, da če bodo tisti, ki so pri osamosvojitvi sodelovali na tak ali drugačen
način, svoje vedenje in spomine predali dalje mladim, se za prihodnost Slovenije ni treba bati.
Zbrane je pozdravil tudi član predsedstva VSO Franc Breznik, Tone Kuntner pa je s svojimi
bogatimi recitacijami znova poskrbel za dvig domoljubnih čustev.

Kdo je sanjal slovenske sanje,
ko sanje niso bile dovoljene?
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MUZEJSKI KOTIČEK

22
Glas domovine – 57/VIII – 2022

PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je sedeminpetdeseta 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
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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. 5. 2022
24
Glas domovine – 57/VIII – 2022

