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Pristava 1990 - 2022 

V soboto, 10. septembra 2022 je potekala 

obeležitev sestanka na Pristavi nad Stično, kjer je 

bila 7.9.1990 sprejeta Direktiva za vojaško 

zavarovanje osamosvojitve. Pozdravni nagovor je 

imel župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, 

ki je dejal, da se občina Ivančna Gorica zaveda 

pomena osamosvojitvenih dogodkov in to ponosno 

obeležuje. Pozdravni nagovor je imel tudi 

predsednik VSO in osamosvojitvene vlade Lojze 

Peterle, ki je dejal: »Iz tega kraja seva 

osamosvojitvena energija. Uspeli smo, ker smo 

imeli jasen cilj, široko ljudsko podporo, enotnost v 

ključnih trenutkih in bili smo pripravljeni. 

Hvaležen sem ožji ekipi, ki je preko MSNZ 

pripravljala obrambo plebiscitarne volje. Naj živi 

samostojna, demokratična in evropska Slovenija!« 

Slavnostni govornik je bil član predsedstva VSO 

in notranji minister 1990-92 Igor Bavčar: »Tu je bil 7.9.1990 tajen a legalen sestanek 

pripadnikov takratne vlade, ki so bili zadolženi za obrambno-varnostne zadeve. Za nami je 

bilo že nekaj mesec priprav. Izhajali smo iz ugotovitev, da milica je naklonjena novi oblasti, 

težje je bilo s TO RS, za kar je bil zadolžen Krkovič. Zunanja situacija je bila izrazito 

nenaklonjena slovenski osamosvojitvi.« V kulturnem programu so nastopili skupina Prijatelji 

in pesnik Igor Pirkovič.  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Doživetje muzeja Toneta Kralja 

Boža Herek  

Foto: Boža Herek 

 

Tone Kralj ima imeniten muzej predmetov iz različnih zgodovinskih obdobij.  V tem muzeju 

je na ogled največja zbirka položajnih oznak, občudujemo lahko znake iz vojne za Slovenijo, 

pa kokarde (Slovenske vojske...), veliko zbirko gasilskih odlikovanj, številne uniforme - 

starejše gasilske, novejše iz vojne za Slovenijo; Pred očmi se odstirajo predmeti, za katere nisi 

vedel, da 

sploh 

obstajajo. 

Vojaški 

kovanci, 

orožje iz 

različnih 

obdobij, 

uniforme in 

drugi 

predmeti.  

V svojem 

muzeju 

gostitelj 

Tone Kralj 

ljubeznivo 

razlaga logiko razvrščenih predmetov iz različnih zgodovinskih obdobij, od najstarejših, do 

srednjega veka, I. In II. svetovne vojne, vojaških kovancev, puščic, bajonetov in drugega 

orožja, pa zastav (recimo z II. zasedanja AVNOJa...); Predmetov je toliko, da navsezadnje 

obiskovalec ugotovi, da je odlikovanje, ki ga je videl na tej ali oni slovesnosti, del neke večje 

celote. Da te različne celote Tone Kralj zbira formalno dobrih 15 let, dejansko pa že iz 

otroških let in da so njegova zbirateljska strast, nenehno iskanje in poizvedovanje prinesli res 

veliko gradiva, ki ga skrbno popiše, razvrsti in mu najde prostor v svojem muzeju. 

Občudovanja vredno! 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
 

Če bi si tudi vi želeli ogledati Tonetovo bogato zbirko, je njegov kontakt na 

voljo v tajništvu Združenja VS: 

 tajnistvo@vso.si 
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Spominski pohod na Krim in obeležitev napada na RTV 

oddajnike 

V soboto, 24. septembra 2022 je potekal spominski pohod na Krim v počastitev 

osamosvojitvenih dogodkov na Igu. Na vrhu Krima smo imeli najprej sveto mašo za 

domovino, za vse umrle na področju Krima v vseh časih, ki jo je daroval domači župnik Aco 

Jerant, pel pa je bend Pol plašča župnije sv. Martina na Igu. Župnik je v pridigi opomnil, da so 

dejanja danes določilo, kakšen bo naš narod v prihodnosti in izrazil željo, da 

bi bilo lepo, če bi danes ravnali tako, da bodo potomci ponosni na nas in na 

naša dejanja. Po maši je sledila obeležitev v spomin na osamosvojitvene dogodke na Igu, 

od začetka urjenja TO RS v Učnem centru na Igu, do prve prisege prvih nabornikov, do 

sestrelitve agresorskega helikopterja v Mahu pri Igu ter napad na RTV oddajnike na Krimu. 

Pozdravni nagovor je imela članica predsedstva VSO in poslanka v DZ RS Alenka Jeraj. 

Slavnostni govornik je bil nekdanji predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, član 

predsedstva VSO Franci Feltrin, čigar govor v caloti objavljamo v nadaljevanju. V nagovoru 

je dejal: "Po 32-ih letih od plebiscita in po 31-ih letih od razglasitve naše samostojnosti smo 

spoznali, da bo politični boj za uresničitev pravic in dolžnosti, ki smo jih zapisali v našo 

ustavno ureditev, še bolj dolg in trd, kot smo sprva mislili. Zato je še toliko bolj pomembno, 

da gojimo in ohranjamo vrednote slovenske osamosvojitve.  

VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica 

 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Nagovor slavnostnega govornika, Francija Feltrina, na proslavi na Krimu 

23. 9. 2022 

Drage Slovenke in Slovenci, dragi domoljubi! 

Zbrali smo se, da bi počastili spomin na dogodke izpred 31 let, oziroma da ne 

pozabimo na čas, ko smo Slovenijo pred agresijo JLA, katere namen je bil, da bi 

25. junija 1991 razglašeno samostojno državo Slovenijo ponovno vrnila v 

skupnost jugoslovanskih narodov, ponosno ubranili.  

Na ta zgodovinski čas smo in moramo biti ponosni vsi, ki živimo na zemlji, kjer 

so naši predniki stoletja pred nami živeli in ohranjali slovensko vero, kulturo in 

jezik, na katerega smo ponosni, saj brez lastnega jezika ne bi bili narod.  

Prav zato se je skupina domoljubov pred desetletjem odločila, da ustanovi 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Namen združenja je 

predvsem ohraniti vrednote, ki nas družijo in ne razdvajajo, saj so bili to pred 

tremi desetletji ključni trenutki, ki so omogočili, da danes živimo v samostojni in 

neodvisni državi Sloveniji.  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Leta 1990 smo nekateri iz gospodarstva stopili na politično pot zgolj zato, da 

smo sledili programu koalicije DEMOS, da bo uresničil stoletne želje in 

ustanovil državo Slovenijo, v kateri ne bo več socialističnega upravljanja, pač 

pa bomo uvedli demokracijo po zgledu zahodnega sveta. Ni bilo lahko in še 

danes, po 32 letih, ni.  

Ko razmišljam o tem, da smo ob ustanavljanju naše samostojnosti ob plebiscitu 

storili korak k narodni spravi, da bomo v samostojni državi živeli v miru in 

slogi, se nam danes z novo politično agendo žal odmika.  

Po 32 letih od plebiscita in po 31 letih od razglasitve naše samostojnosti smo 

spoznali, da bo politični boj za uresničitev pravic in dolžnosti, ki smo jih 

zapisali v našo ustavno ureditev, še bolj dolg in trd, kot smo pred tremi desetletji 

mislili. Zato je še toliko bolj pomembno, da gojimo in ohranjamo vrednote pod 

vodstvom našega združenja.  

Politiki prihajajo in odhajajo, kakšni, pa je vedno odvisno od nas. To izrazimo 

na vsakokratnih volitvah, pa naj bo za predsednika države, poslance, župane ali 

občinske svetnike. Da ni vseeno, kdo ima politično moč, smo dokazali na prvih 

demokratičnih volitvah 1990, ko smo izvolili DEMOS, ki nam je izpolnil 

predvolilno obljubo, da bo Slovenija postala samostojna in neodvisna država.  

In prav danes imamo na oblasti t.i. leve stranke; Gibanje Svoboda, SD, Levica, 

ki imajo naše nacionalne vrednote za nepotrebne, zastarele. Pri tem gredo tako 

daleč, da želijo z zakonom ljudi spremeniti  v brezspolno družbo – nismo več 

ženska in moški, pač pa razčlovečena bitja brez svojega jaza. Ne zavedajo se, da 

je to uničevanje družinskega življenja, ki je bilo in je še vedno glavna celica 

vsake družbe, naroda in države. Brez družine ni nacionalne in družbene zavesti.  

Zato, spoštovani, udeležimo se protesta, ki bo prihodnji teden pred 

parlamentom, ko bodo poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice poteptali 

ustavno ureditev, ki določa, da je družina sestavljena iz moža in žene oz. očeta 

in matere z otroki. Tudi to so vrednote, ki jih zastopa naše združenje – 

nasprotujemo vsakemu, z zakonom prekritemu, boju proti naravni ureditvi, da 

ženska ni ženska in moški ni moški. Teh naravnih danosti, določenih s 

stvarstvom sveta, ne more spremeniti nobena politika, pa naj bo to leva, desna, 

napredna ali konservativna.  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Politika in politiki, ki so na oblasti, ne glede na njihovo politično opredelitev, so 

dolžni spoštovati ustavna določila, v želji po spremembi pa morajo vprašati za 

mnenje ljudstvo, kot to določa drugi odstavek tretjega člena Ustave.  

Ker so naše edino orodje za spremembe ali ohranitev naše družbe in njenih 

vrednot volitve, moramo vsakokrat vedeti, kdo od kandidatov ima v sebi narodne 

vrednote in spoštovanje do vseh. To naj bo naše vodilo vsakokrat, ko se 

odpravimo na volišča in odločamo.  

 

Bog živi nas in Slovenijo! 

 

 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Iz vojašnic armada drvi, 

tanki kot ščurki se množe, 

ustrahujejo vse, kar da se, 

da strah zasejali bi. 

 

Barikade se množe, 

kamioni, avti in beton, 

vse, kar najde se, 

da blokira ceste vse. 

 

Živci jim popuščajo, 

avioni bombe mečejo, 

da blokade bi sprostili 

in agendo uresničili. 

 

Vendar narod se ne da, 

v garažah jezdece vari. 

Vse, da tank grozni, 

sredi ceste obstoji. 

 

(Gašper Deržanič) 

IZ KULTURNEGA HRAMA  
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Vabilo k sodelovanju 

 

K pisanju vabimo članice in člane Združenja VSO ter vse ljudi, ki 

Slovenijo nosite v srcu.  

Veseli bomo spominov na osamosvojitvene čase, morebitnih slik ali 

dokumentarnega gradiva, pa tudi zapisov, ki nastanejo tekom 

aktualnega dogajanja in imajo neko povezavo s časom 

demokratizacije in osamosvojitve RS.  

Svoje prispevke lahko oddate na  

tajnistvo@vso.si. 

 

 

IZ KULTURNEGA HRAMA  
 

mailto:tajnistvo@vso.si
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PROSTOR ZA OGLASE  
 

Šolske skupine, otroke z oratorija in druge skupine mladih vabimo v Muzej 

slovenske osamosvojitve, ki je prvi tovrsten muzej, kjer je predstavljena samo 

vsebina vezana na čas demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije. 

Vodenje po muzeju prilagodimo starosti otrok in mladih ter glede na 

morebitno predhodno poznavanje osamosvojitvenih procesov.  

Ogled muzejske zbirke traja predvidoma 30-45 minut, možna je časovna 

prilagoditev potrebam skupine, prav tako lahko glede na želje pripravimo 

tematsko delavnico ali pogovor z osamosvojitelji.   

Najava za ogled skupine je na naslov tajnistvo@vso.si  

Vstop je prost! 

Ogled muzejske zbirke je možen po predhodni najavi 

na tajnistvo@vso.si 

vsaj 3 delovne dni pred željenim obiskom. 

mailto:tajnistvo@vso.si
mailto:tajnistvo@vso.si
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Izšla je enainšestdeseta 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 
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