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Slavnostna seja v Ilirski Bistrici 

 četrtek, 29. septembra 2022 je v Ilirski Bistrici potekala slavnostna seja pred 

Zborom članov VSO Ilirska Bistrica. 

Uvodoma je zbrane lepo pozdravil predsednik pokrajine VSO Notranjska Ljubo 

Fabjan, ki je besedo predal predsedniku osamosvojitvene vlade in slavnostnemu govorcu 

Lojzetu Peterletu, ki je dejal: 

Zgodba osamosvajanja je zgodba brez primere. Žal je tako, da če bi imeli drugo oblast, bi o 

naši osamosvojitveni zgodbi že preko Netflix filme vrteli. Imeli smo izredno dobro 

obveščevalno službo. Žal mi je, da ni več te enotnosti, o kateri se govori, in je bila na ljudski 

ravni, na politični pa ne, kajti če bi jo imeli, bi danes v šolah pošteno učili o osamosvojitvi. 

Tako pa imamo generacije mladih, ki sploh ne vedo, da smo vojno imeli. V stiski bi narod 

moral biti enoten in povezan. Danes sem "šinfan" za fašista od oseb, ki fašista sploh nikoli 

niso videli. Dejstvo je, da smo izpeljali največji projekt slovenskega naroda - osamosvojitev. 

Dobro je, da smo v Evropski uniji, saj se v EU narodi ne vojskujejo in se meje ne menjajo. To 

je velika vrednota. Če kdo nima ideje, kako naprej, naj se vrne v leto osamosvojitve, kjer bo 

dobil vir navdiha.  

Po slavnostni seji je sledil zbor članov, na katerem je bil za novega predsednika občinskega 

odbora VSO Ilirska Bistrica izvoljen Stojan Volka. Iskrene čestitke in uspešno vodenje 

odbora! 

VSO Ilirska Bistrica   

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Obeležitev izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 

 Parku vojaške zgodovine v Pivki je v soboto, 22. 10. 2022 potekala obeležitev 

izgona zadnjih vojakov JLA iz Slovenije. Uvodoma sta zbrane pozdravila direktor 

Parka mag. Janko Boštjančič: “Z vojno in obrambo je naša domovina postajala tudi 

država” in župan občine Pivka Robert Smrdelj: “Hvala VSOju, da krepi narodno zavest.”  

»Pozdravljam vas v imenu Ivana Borštnerja, ki je zanetil slovensko pomlad in brez 

katerega, posledično, ne bi bilo niti tega dogodka«, je v kulturnem programu nagovoril 

zbrane pesnik Tone Kuntner. Za lepo petje so poskrbeli Vokalna skupina Potoški fantje.  

Slavnostni govornik predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle: »Mi smo tista 

generacija, ki je doživela ta veličasten čas osamosvojitve, zato jaz kar naprej praznujem. Z 

minuto molka pa počastimo spomin na vse, ki so za Slovenijo žrtvovali svoje življenje. 

Zadnjega vojaka ne bi bilo brez prvega vojaka, ki je 1988 tvegal vse in razkrinkal načrt 

JLA. To je bil Ivan Borštner. Hvaležni smo vsem, vojakom in policiji, ki ste 24.10.1991 

poskrbeli, da je Slovenija izpolnila suverenost ter s tem pogoj za mednarodno priznanje.« 

Njegov govor v celoti objavljamo v nadaljevanju.    

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Slavnostni govor na proslavi ob obeležitvi izgona zadnjega vojaka 

JLA iz Slovenije 

Pivka, 22. 10. 2022 

Lojze Peterle, predsednik VSO 

 

Osamosvojitev Slovenije ima imena in priimke. Nikoli se za neko veliko stvar ne 

zbudi kar naekrat cel narod. Nastopiti morajo ljudje z vizijo in pogumom, ljudje, 

ki nakažejo smer in pozovejo k uresničitvi skupnega cilja. Uspeli smo, ker smo 

imeli take ljudi. Domoljube, demokrate, ki so predrli vsiljene oklepe, razsvetlili 

slovensko nebo in se odločili, da gredo za svobodo Slovenije do konca. 

Zadnji vojak JLA ne bi odšel iz Slovenije, če ne bilo prej prvega vojaka. 

Srčnega, pogumnega vojaka 

domoljuba, ki je s posredovanjem 

zaupnega vojaškega dokumenta v 

začetku leta 1988 razkril 

zarotniško namero JLA proti 

novemu svobodnemu in kritičnemu 

duhu v Slovenij. Tvegal je vse in 

bil zato kaznovan. Ta vojak je bil 

van Borštner, danes član VSO.  

Njegovo dejanje je povzročilo 

poseg JLA s procesom proti njemu 

, Janši, Tasiču in Zavrlu. Potem so 

se sprožile pomladne energije z 

mogočnim razvojem Odbora za 

človekove pravice, ki se mu je 

pridružilo okrog 100.000 ljudi. 

Iste narave domoljubnega odpora 

je decembra 1989 Kmetičeva 

stavka železničarjev. 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Odbor ni postal stranka, je pa zagotovo okrepil domoljubno, demokratićno in 

osamosvojitveno zavest, ki je prišla do izraza v Majniški deklaraciji, nastanku 

pomladnih strank, zmagi Demosa in na plebiscitu za samostojnost. 

Obrambne priprave smo začeli 17. maja 1990, dan po razorožitvi TO, ki smo jo 

razumeli kot vojno napoved demokratično izvoljeni oblasti in njenim ciljem. 

Operativne obrambne priprave, ustanavljanje slovenske vojske za slovenske 

cilje, je po pooblastilu ministrov Bavčarja in Janše prevzel Tone Krković. 

Odšli so, ker so morali, ker smo jih premgali. Ne bi se ukvarjal s terminologijo 

ali so odšli ali smo jih izgnali. Vsekakor smo jih dostojno spremili do Kopra. 

Bistveno je, da sozapustili Slovenijo.S tem je bil izpolnjen eden od glavnih 

pogojev za mednarodno priznanje Slovenije. 

Hvaležni smo slovenski vojski in slovenski policiji, varuhom orožja in vsem, ki 

so tako ali drugače sodelovali v vojni in zmagi za Slovenijo. 

Hvaležni smo tudi Parku vojaške zgodovine, pod vodstvom direktorja Jankota 

Boštjančiča, za vso pozornost, ki jo pri svojem delu posveča osamosvojitvi 

Slovenije. 

Eni vojno za Slovenijo in osamosvojitev praNujemo, eno jo ignorirajo, drugi jo 

diskvalificirajo ali se celo norčujejo iz nje. Ko se velika vrednota zasenči, 

kasneje zablesti v novi moči. Osamosvojtev bo príšla za nami, ker je zgodba brez 

primere. 

Hvala Vam, ker ste jo pisali. 

 

Iskrene čestitke  k dnevu suverenosti! 

Bog živi suvereno, samostojno in evropsko Slovenijo! 

Naj živi SV in spomin na zmagovalce! 

 

  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Izjava za javnost  

Proti ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve 

 

 ponedeljek, 24. 10. 2022, je v prostorih Muzejske zbirke VSO potekala novinarska 

konferenca Združenja VSO, na kateri je bilo predstavljeno naše odločno 

nasprotovanje odločitvi o likvidaciji Muzeja slovenske osamosvojitve in z 

združitvijo z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, ki jo je sprejela ministrica za kulturo 

aktualne vlade Asta Vrečko v petek, 21. 10. 2022.  

Stališča so predstavili Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO, Janez Janša, član 

predsedstva VSO ter Marko Balažic, predsednik Slovenske ljudske stranke.  

Uradno izjavo si lahko preberete v nadaljevanju, ogled posnetka novinarske konference pa je 

dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=MWEnXGpPayM 

 

 

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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»Iz medijev smo izvedeli, da se je ministrica za kulturo ga. Asta Vrečko 

21.10.2022 odločila kar se da hitro ukiniti Muzej slovenske osamosvojitve, 

oziroma za njegovo združitev z Muzejem novejše zgodovine v nov javni zavod. 

Ministrica o tem ni obvestila direktorja MSO, niti članov sveta zavoda. MSO 

namenjeni prostori na Roški, kjer že tečejo gradbena dela, pa naj bi služili 

Arhivu Slovenije. 

Ministrica postavlja brez komunikacije in razprave pred dejstvo dve 

demokratično ustanovljeni ustanovi državnega pomena. Pri tem izhaja iz 

strokovno nerazumljivega in nepojasnjenega razlikovanja med "novejšo in 

sodobno zgodovino", MSO pa kvalificira kot "ideološki projekt". Pri tem se 

sklicuje na kritično mnenje "domoljubnih in veteranskih organizacij". 

MSO je kulturni projekt, ustanovljen je bil z namenom, da se po kriterijih 

muzejske stroke po tridesetih letih posveti slovenski osamosvojitvi, kot 

enkratnemu dejstvu slovenske zgodovine, ki nima primere. V jedro njegovega 

poslanstva spada, da se posveča tudi nosilcem osamosvojitve. Osvetlitev lika dr. 

Jožeta Pučnika ni "prilaščanje zaslug", ampak nujno kulturno dejanje do 

človeka, ki po moči svoje vloge in svojih dejanj zasluži jasen in javen spomin. 

VSO kot domoljubna in veteranska organizacija odločno protestira proti ukinitvi 

MSO, ki že več eno leto dela v skladu s svojim poslanstvom. Ne potrebujemo 

političnih zased, ampak sistemsko zagotovljene pogoje za njegovo delovanje. 

Osamosvojitev, ki jo je plebiscitarno podprl slovenski narod decembra 1990, 

zasluži v strukturi slovenskih muzejev dostojno mesto in samostojen muzejski 

naslov. Namera ministrice za kulturo je kulturni projekt MSO nesrečno potisnila 

v območje ideološkega obravnavanja. 

VSO vidi v nameri ministrice za kulturo ge. Aste Vrečko izraz brezprizivne in 

nedialoške volje, ki kulturni projekt MSO na silo potiska v območje ideološkega 

obravnavanja, kar bo dodatno polariziralo slovensko javnost. Ministrico 

pozivamo naj svojo odločitev nemudoma prekliče. V nasprotnem primeru bo 

VSO uporabila vsa demokratična sredstva v podporo delovanju MSO kot 

samostojne muzejske ustanove v skladu z njenim ustanovnim aktom.« 

Združenje VSO 

  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Sporočilo za javnost Muzeja slovenske osamosvojitve 

(vir: spletna stran muzeja slovenske osamosvojitve: https://muzej-slovenske-

osamosvojitve.si/, 24. 10. 2022) 

Ministrstvo za kulturo je javnemu zavodu Muzej slovenske osamosvojitve 

poslalo neposredni poziv za pripravo programa za leto 2023. Program bomo 

pripravili do v pozivu določenega roka. 

Ministrstvo za kulturo je z dopolnilno odločbo javnemu zavodu Muzej slovenske 

osamosvojitve dodelilo dodatna sredstva za splošne stroške. 

Muzej slovenske osamosvojitve izvaja program dela za leto 2022 in v vlogi 

investitorja sodeluje v projektu Rekonstrukcija in dozidava severnega trakta 

objekta na Poljanski cesti 40. 

Ministrstvo za kulturo javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve ni 

obvestilo o načrtovanih spremembah. Prav tako nismo bili pozvani za 

opredelitev do katerega koli vprašanja povezanega z Muzejem slovenske 

osamosvojitve. 

Muzej slovenske osamosvojitve bo izpolnjeval javno službo v skladu z 

ustanovitvenim sklepom, potrjenim strateškim načrtom in programom dela. 

Muzej slovenske osamosvojitve je bil ustanovljen s ciljem, da se na enem mestu 

zbira, ohranja in preučuje nepremično kulturno dediščino vezano na 

osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije ter 

prezentira muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas 

konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Svoje poslanstvo bo izvrševal 

samostojno ali v sodelovanju z obstoječimi slovenskimi in tujimi muzeji ter 

deležniki. 

Muzej slovenske osamosvojitve je bil ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve 

samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. To je pomembna simbolna 

ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri 

javne institucije, zadolžene za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, 

okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in 

imetnikov v svojo posest.  

 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Novo zbrano gradivo omogoča poglobljeno proučevanje, s tem pa nova 

spoznanja in možnosti za boljše razumevanje zgodovinskega časa in sodobnosti, 

še posebej to velja za osamosvojitev, ki je vrhunec prelomnega obdobja v 

slovenski zgodovini in začetek sedanjega obdobja. To obdobje je bilo sicer že 

vključeno v obstoječe stalne in občasne razstave, vendar ni nikjer žarišče, kamor 

sodi po svoji pomembnosti in prelomnosti v slovenski novejši zgodovini, zato bo 

Muzej obstoječe vedenje nadgradil in razširil v sodelovanju z domačimi in tujimi 

deležniki. 

Muzej slovenske osamosvojitve, ki je v svojem zasnutku tematski muzej, bo 

prezentiral prelomno obdobje v slovenski zgodovini v vsej celovitosti z uporabo 

različnih pristopov in tehnik ter izvajal neformalne izobraževalne dejavnosti, 

povezane z demokratizacijo in osamosvojitvijo ter državnostjo Republike 

Slovenije. 

 

 

Ljubljana, 24. oktober 2022  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Počastitev Dneva suverenosti na Ptuju 

Območni odbor VSO Ptuj-

Destrnik, je v nedeljo, 30. 10. 

2022, ob spominski lipi, na 

Vičavi s kratko slovesnostjo 

počastil praznik Dneva 

suverenosti. O pomenu tega 

dne v slovenski 

osamosvojitvi, je spregovoril 

predsednik odbora VSO, g. 

Anton Krajnc.  Svoje spomine 

na te dogodke je obudil tudi 

član odbora in častni občan 

mesta Ptuj, dr. Miroslav Luci. 

Svečanosti se je pridružil 

kandidat za župana mestne občine Ptuj, g. Franjo Rozman. 

 

Počastitev spomina na preminule v vojni za Slovenijo na 

ljubljanskih Žalah 

Ob dnevu vseh svetih je VSO na ljubljanskih Žalah položil venec slave pri Pomniku umrlim v 

vojni za Slovenijo.  

Slava vsem, ki so dali življenje za samostojno Slovenijo!   

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Domovini 

Slavica Navinšek 

»Pesem se poje. Avtorja besedila in petja nista znana. Ko smo peli v družini, nas je oče spremljal na 

citre in nas vedno prosil, naj pesem naučimo tudi svoje otroke.«je povedala naša članica Slavica 

Navinšek, katere pesem danes objavljamo. V novembru obeležujemo dan Rudolfa Maistra, ki je bil 

tudi velik ljubitelj poezije, zato se gospe Slavici iskreno zahvaljujemo za njen literarni prispevek.  

 

Smo Slovenci, smo mladenci, 

Ene prave majke Slave. 

Poleg Save, Soče, Drave 

Nas je vila, navdihnila: 

Le naprej, slovenski narod; 

Le naprej za drugi zarod; 

Le naprej, naprej mladina, 

Tebe kliče domovina. 

Domovina je klicala 

Naša srca navdihvala, 

Zate zavrela naša kri, 

Zate živimo, mrjemo mi. 

 

Zate, zate mi živimo, 

Zate, zate kri prelimo. 

Smo Slovenci od nekdaj, 

Ostanemo na vekomaj! 

Vekomaj, vekomaj! 

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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PRISTOPNA IZJAVA 
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Izšla je dvainšestdeseta 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. 10. 2022 

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

