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DOGAJALO SE JE
Počastitev spomina na prvo prisego SV na Igu ter
predstavitev knjige Zmagoslavno leto na Igu
četrtek, 2. 6. 2022, je na dan obletnice prve prisege prve generacije nabornikov,
novorazvijajoče se Slovenske vojske, na Igu potekala spominska obeležitev. Navzoče
sta nagovorili generalna sekretarka VSO Simona Pavlič in članica predsedstva VSO
Alenka Jeraj, ki sta
izpostavili pomembne
mejnike
v
procesu
osamosvojitve, ki so bili
pomembni za občino Ig.
Kulturni program je
osnoval
pesnik
in
domoljub
Tone
Kuntner. Veseli smo
bili, da je z nami
praznoval tudi naš član
VSO Argentina Damijan Ahlin. V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi knjige
Zmagoslavno leto, ki je po kvaliteti vsebine in domiselnosti zagotovo med top 10 knjigami, ki
bi jih vsako slovensko gospodinjstvo (družina) morala imet. Knjigo in njen nastanek so
predstavili zgodovinarja dr. Andreja Valič Zver in mag. Jurij Pavel Emeršič, Franci Donko ter
predstavnik založbe Družina David Ahačič. Ahačič je dejal, da je poslanstvo Družine v tem,
da v slovenske domove prinaša kvalitetno literaturo v lepem jeziku in da so veseli, da so temu
poslanstvu zvesti že 70 let.

V

VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica

Predstavitev Združenja VSO in osamosvojitvenih
dogodkov v Ilirski Bistrici
V ponedeljek, 31. maja 2022 je v Ilirski Bistrici
potekalo srečanje članov Združenja VSO Ilirska
Bistrica, na katerem je potekala predstavitev
delovanja in poslanstva VSO. Delo organizacije
sta predstavila predsednik pokrajine VSO
Notranjska Ljubo Fabjan in generalna sekretarka
VSO Simona Pavlič, člani Ilirske Bistrice pa so
spregovorili
o
dosedanjih
domoljubnih
aktivnostih ter o osamosvojitvenih dogodkih na
območju Ilirske Bistrice. Naš član Ivica nam je
prebral nekaj svojih izjemnih pesmi, vezanih na
domoljubje in vojno 1991.
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DOGAJALO SE JE
Podelitev spominskih odlikovanj veteranom ob 30- letnici
slovenske osamosvojitve - Severna Primorska
V četrtek, 16. junija 2022, je bila v Solkanu slovesna podelitev spominskim medalj veteranom
Severne Primorske in vsem, ki so v 30-ih letih samostojnosti prispevali k razvoju in krepitvi
domoljubja, ki jih je Vlada RS izdala ob 30-letnici osamosvojitve RS.

Čestitke vsem prejemnikom!

Počastitev spomina na umrle v vojni za Slovenijo
"Prva ljubezen je moja družina, drugo v srce mi pošilja Gospod,
tretja pa ljubljena je domovina, skupaj mi svetijo, kažejo pot."
(Igor Pirkovič)

V sredo, 22. junija 2022 je delegacija
VSO s praporščaki Združenja VSO s
komemoracijo počastila spomin na umrle
v vojni za Slovenijo. Zbrane je nagovoril
predsednik VSO Lojze Peterle, ki je
dejal, da je hvaležen možem in fantom,
ki so za svobodno Slovenijo dali največ,
kar so lahko - svoje življenje. In da smo
lahko hvaležni, da je bilo umrlih v vojni
malo. Spomin na umrle smo počastili
tudi z minuto molka. Venec slave je položil član predsedstva VSO Jože Sever. Na
komemoraciji je bil letos navzoč tudi član mednarodnega odbora VSO Argentina Damian
Ahlin.
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev dneva državnosti v Vrhpolju

V

nedeljo, 26. 6. 2022 je v Vrhpolju pri Vipavi potekala prireditev Ponosni na
Vrhpolje, kjer smo se ob Dnevu državnosti spominjali poguma domačinov, ki so se
goloroki zoperstavili agresiji JLA nad Slovenijo že v času, ko je preostala Slovenija
proslavljala samostojnost Slovenije.
Po maši za domovino, ki jo je daroval župnik Janez Kržišnik, je pred cerkvijo Sv. Felicijana
potekal bogat kulturno-glasbeni program, za katerega so poskrbeli Mešani cerkveni pevski
zbor Vrhpolje in učenci podružnične šole Vrhpolje, ki so recitirali domoljubne misli in pesmi.
Zbrane je nagovoril predsednik Združenja VSO Lojze Peterle, ki je v svojem govoru omenil,
da je vesel, da je skupaj z njimi doživel ta čas, nasmeh zgodovine. Povedal je tudi, da je
»prepričan v zdravo jedro slovenske družbe, ki zna praznovati. Ko hodim v teh dneh po
prireditvah, ki so polne domoljubja, pozabim na polarizacijo in strah.«
Eden od osrednjih govornikov večera je bil tudi Branko Tomažič, državni svetnik in
udeleženec osamosvojitvenih dogodkov v Vrhpolju, ki je v nagovoru poudaril: »Ni bilo vsem
dano v zgodovini, nam pa je bilo- Slovenijo smo postavili na prizorišče demokratične države.
Tank je vedno gazil ljudi, tu v Vrhpolju pa so se ustavili, saj sta nas varovala sv. Primož in
Felicijan.«
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DOGAJALO SE JE
Podžupanja občine Vipava, ga Sonja Lukin, pa je v svojem govoru izpostavila lepe misli:

"O naši ljubljeni domovini, o njenem bogatem izročilu, o njenih velikih ljudeh, o
velikih dogodkih osamosvajanja, o pokončnosti, o ljubezni, ki mora povezovati
Slovence, in o odpuščanju pripovedujmo našim otrokom in vnukom. To je naša
dolžnost kot tudi dolžnost braniti s srcem in ljubeznijo pritlehno teptanje,
kritiziranje in rušenje vsega, kar je bilo in je sveto našem narodu: po družini, po
zakonski zvezi, po Cerkvi in kristjanih, po kmetu in po drugih vrednotah, ki so
vklesane v temelje evropske skupnosti.
Vsak naj to dolžnost opravi kolikor zmore in kjerkoli more. K temu nas
zavezujejo napori, odpovedi, trpljenje in še posebej izgubljena življenja naših
bratov. Drug drugega spodbujajmo k spravi, sodelovanju, ne k sejanju
sovraštva, nestrpnosti in nasilju nad drugimi."
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev sestrelitve agresorskega helikopterja v Mahu
pri Igu

V

Mahu pri Igu je potekala
obeležitev 31.- letnice sestrelitve
agresorskega helikopterja JLA v
vojni za Slovenijo 1991. Za kulturni
program skrbi pevski zbor Društvo
upokojencev Ig. Zbrane sta uvodoma
pozdravila poslanka v DZ RS in članica
predsedstva VSO Alenka Jeraj ter Zoran
Dernovšek Raketka, pripadnik Teritorialne
obrambe v protiletalski obrambi Iga.
Jerajeva je spomnila na prelomne dogodke
v času osamosvojitvenega procesa, ki so
se zgodili na Ižanskem, Dernovšek pa je
dejal, da je vojna lahko kratka in z malo
žrtvami, ali pa se vleče in ima veliko žrtev
in da smo imeli srečo, da smo doživeli
prvo opcijo. Poudaril je, da je na Igu prišlo
do poskusa t.i. tepihovanja, naročeno je
bilo, da se Ig zravna z zemljo. Povedal je
tudi, da se je lanskoletni dokumentarec
Hrepenenje naroda na Češkem uvrstil med
100 najboljših na svetu, kar je velik opomin in motivacija drugim narodom, ki še nimajo
lastne države, da pot v samostojnost ni nekaj nemogočega.
Slavnostni govornik je bil predsednik osamosvojitvene vlade in predsednik Združenja VSO
Lojze Peterle, ki je dejal:
"Osamosvojitev ima imena in priimke. In Zoran Dernovšek Raketka je eno od teh.
Poudariti je potrebno, da smo se takrat branili. Nismo streljali na osebe, streljali smo
enostavno na sovražne helikopterje. Pogum ni bil dovolj za to, kar je storil Zoran
Dernovšek: treba je bilo takrat, ko si pred nalogo, to tudi izpeljati, kot je treba. Bolj
pogumnemu bi se strel zgodil prezgodaj, manj pogumnemu prepozno, njemu pa se je zgodil
v pravem trenutku.«
Peterle je svoj nagovor zaključil z besedami:
"Navdihujmo se v vrednotah osamosvojitve, pa bomo skupaj še kaj naredili. Bog živi
Slovenijo!"
VSO Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev dneva državnosti v Pivki
sredo, 28. junija 2022 je v Pivki potekala obeležitev dneva državnosti. Zbrane sta v
imenu Združenja VSO uvodoma nagovorila predsednik VSO Pivka Ljubo Fabjan in
podpredsednica VSO Mojca Škrinjar, ki je izpostavila pomembnost slovenskega
jezika. Dejala je, da jezik vedno preživi, kadar je v njem ljubezen do naroda. Slovenski jezik
je tisto, kar nas je še dodatno spodbudilo, da moramo poskrbetu zase in za svoj narod.
vrednote se izražajo skozi jezik in ravno močne in prave vrednote so nas pahnile v
osamosvojitveno gibanje. Nagovor je zaključila z mislijo, da je bil osamosvojitveni čas
pomemben, a smo sedaj v enako pomembnem obdobju, ko moramo znova zbrati isto energijo
kot takrat in jo prenesti na otroke, vnuke, in širiti naprej.

V

Osrednje dejanje prireditve je bilo predavanje dr. Staneta Grande z naslovom
Osamosvojitveno zorenje slovenskega naroda. Granda je v svojem zanimivem in sproščenem
tonu povedal marsikaj presenetljivega in zgodovinsko zanimivega. Izpostavil je predvsem
koroškega Slovenca Lamberta Erhlicha, ki je kot udeleženec mirovnih pogajanj v Parizu
sprevidel, da v političnih pogovorih niso pomembni narodi, temveč države. Slovenci kot
narod nismo imeli nobene teže. Zato je med svojimi intelektualnimi kolegi oblikoval krog, v
katerem je prvi predstavil idejo, da je za Slovence edina rešitev samostojna slovenska država.
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DOGAJALO SE JE

Podelitev spominskih odlikovanj veteranom ob 30- letnici
slovenske osamosvojitve – Notranjska
Ob slovesnosti je v Pivki potekala tudi slovesna podelitev spominskim medalj veteranom
Notranjske in vsem, ki so v 30-ih letih samostojnosti prispevali k razvoju in krepitvi
domoljubja, ki jih je Vlada RS izdala ob 30-letnici osamosvojitve RS.

Prejemnikom iskreno čestitamo!
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev bitke v Krakovskem gozdu

V

Zalokah pri Raki je danes potekala
obeležitev boja v Krakovskem gozdu.
Zbrane je nagovoril predsednik VSO
Lojze Peterle: »Ker je šlo za našo svobodo,
smo bili pripravljeni na vse. In zato smo
zmagali. Hvala vam za vašo zvestobo
Slovenstvu!." Slavnostni govornik Slavko
Kmetič je spomnil: "Pogum Slovencev, razum
poveljstva ter Božja milost so se morali
poklopit, da imamo danes svojo državo, na
katero smo lahko ponosni. Žal mladi o
nastanku SLO države nič ne vejo. Narod brez
zdravega zgodovinskega spomina nima
prihodnosti. Tu je prodirala enota JLA s Karlovca, ki je imela za cilj okrepitev enot v LJ.
Uspešno je bila zaustavljena pri Medvedjeku. Zahvala vsem pripadnikom TO. Tu lahko
praznujemo zmago nad mnogo številčnejšo vojsko. Pred nami so časi, ko bo Slovenija
ponovno potrebovala pogumne ljudi." V kulturnem programu je nastopila Kristina L. Salmič.

Podelitev spominskih odlikovanj veteranom ob 30- letnici
slovenske osamosvojitve – Posavje
Ob slovesnosti je v Zalokah potekala tudi slovesna podelitev spominskim medalj veteranom
Posavja in vsem, ki so v 30-ih letih samostojnosti prispevali k razvoju in krepitvi domoljubja,
ki jih je Vlada RS izdala ob 30-letnici osamosvojitve RS.

Prejemnikom iskreno čestitamo!
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VOŠČILO
“Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj
kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči
domovine in vsakega prebivalca.”
(Bl. Anton Martin Slomšek)

Draga Slovenija, praznujmo skupaj naš največji dan s
hvaležnostjo do vseh, ki so ga pomagali uresničiti.
Rekli so nam, da ni mogoče. Uspeli smo, ker smo verjeli
in bili pripravljeni. Čestitke iz vsega srca k dnevu
državnosti!
(Lojze Peterle, predsednik Združenja VSO)
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Tokrat v rubriki Iz kulturnega hrama objavljamo pesem, ki jo je pesnik Stegu napisal pred
usodnim dogajanjem – začetkom agresije JLA na Slovenijo- v procesu slovenske
osamosvojitve. Pesem je 2. 7. 2022 v okviru nagovora na obeležitvi bitke v Krakovskem
gozdu prebral predsednik VSO Lojze Peterle.

DAN PRED VOJNO

Rekli so mi, naj pojem,
ker je danes modro nebo
in krotki oblaki,
da bo tudi jutri tako,
da bodo domov odšli vojaki.
A jaz sinoči v sanjah
videl nebo sem krvavo,
na vhodu črno zmajevo glavo
nepožeta polja in prazno deželo,
razrušene hiše in cvetje požgano,
slišal bojne klice krvi željne drhali
med Donavo in Savo.
Poj, poj, poet,
saj beseda ni bodalo!
(V. Stegu, 25. 6. 1991)
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Zmagoslavno leto:
osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije
njiga je nastala v okviru projekta na današnji dan Urada vlade za komuniciranje ob
30 letnici samostojnosti Slovenije in je združeval zgodovinarje, novinarje,
komentatorje, politične analitike … ki so v nizu člankov pisali o ključnih akterjih
tistega časa, pomembnih rešitvah, nujnih kompromisih in izzivih v času osamosvajanja
Slovenije.

K

Nastal je niz spletnih člankov, ki zajemajo vsak dan v obdobju od 23. decembra 1990 do 15.
januarja 1992, čas od plebiscita pa do mednarodnega priznanja samostojne Republike
Slovenije. Članke je zbirala in strokovno pregledovala zgodovinarka dr. Andreja Valič Zver
in so dostopni na spletni strani 30 let samostojnosti Slovenije:
Knjiga Zmagoslavno leto vse te članke, v sicer skrajšanih verzijah, povezuje v enotno
monografijo. Članki so ohranili organiziranost po datumih, tako da lahko bralec raziskuje
dogajanje le po točno določenih dneh, knjiga v celoti pa ustvari popoln vtis in utrip tistega
časa. Vsi članki so opremljeni s QR kodami, ki bralca povežejo s spletno stranjo, kjer si lahko
prebere članek v celoti.
Avtorji strokovnih prispevkov na
spletni strani in v knjigi so: Marko
Balažic, dr. Matic Batič, Jani
Drnovšek, Mirjam Dujo Jurjevčič,
mag. Jurij P. Emeršič, Boštjan
Furlan, Ivo Jevnikar, Blaž Karlin,
Matej M. Kavčič, Marta Keršič, dr.
Tomaž Kladnik, Andraž Koželnik,
Tino Mamić, Aleš Maver, Martin
Nahtigal, dr. David Petelin, dr. Jelka
Piškurić, dr. Renato Podbersič,
Lenart Rihar, Neža Strajnar, dr.
Andreja Valič Zver in Aleš Žužek.
Knjigo odlikujejo tudi številne
zgodovinske fotografije, ki še
dodatno pričarajo vzdušje in vtis
celotnega dogajanja v tistem
prelomnem času, ko smo dobili
svojo državo.
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IZ KULTURNEGA HRAMA

Primer članka iz knjige, opremljen s QR kodo, ki vas popelje do celotnega članka
na spletni strani
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA

22
Glas domovine – 58/VIII – 2022

PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je oseminpetdeseta 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
30. 6. 2022
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