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GOSPODJE, KJE STE BILI DOSLEJ? 

 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline je v letu 2011 (ob 
20 letnici samostojne Slovenije) izdalo ZBORNIK – S SRCEM ZA DOMOVINO. 
 
Avtorji prispevkov so pomembni ljudje (TO, MILICE in  družbeno politične skupnosti) s časa 
1990-1991, ki so zapisali vse, kar se je dogajalo v Savinjski dolini v tem obdobju. 
V ZBORNIKU so predstavljeni resnični dogodki tistega pomembnega časa za  našo 
domovino. 
Predstavljeni so tudi posamezniki, družine, ki so brez okrevanja stopili v ospredje, tudi takrat, 
ko je bilo potrebno prijeti za orožje. Da 16. maja 1990 nismo oddali orožja JLA, ni bilo 
političnih junakov, ki bi nam sugerirali – svetovali, še manj pa strank, da naj ne damo orožja. 
To je bil vendar UKAZ. 
Vse je viselo (bilo breme) na komandantu TO. A danes, vsi vse vedo. Končna pisna odločitev 
je bila še sveta za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito. 
Skoraj ne morem verjeti, da se sedaj pojavljajo ljudje, ki niso imeli nič skupnega s trenutkom 
biti ali ne biti, 1990-1991, niso bili vpeti v čas, ko smo  stopili v bran svoji domovini 
Sloveniji.  
Čudim se g. Alojzu Cilenšku, predsedniku iniciativnega odbora združenja VSO za Spodnjo 
Savinjsko dolino, kje je bil v tistem času odpora, kjer bi lahko navezal stike s komandantom 
TO, ki je bival v isti občini. 
Vem, da naša veteranska (OZVVS) organizacija ni po okusu VSO, ker smo nepolitična 
organizacija. A vseeno g. Cilenšek, vrata so vedno odprta za dobro namerne posvete – 
nasvete, glede vsebine ZBORNIKA,  izpisa naslovov družin …itd.  
Hudo narobe je, da se po več kot 20. letih pojavi organizacija v   ustanavljanju in želi podeliti 
priznanja samo nekaterim  udeležencem v vojni za samostojno Slovenijo. To smo namreč 
veterani ZVVS že storili pravočasno -  svečano. 
Kje ste bili doslej? 
Kot takratni Komandant TO in danes predsednik OZVVS – človek, ki se je in se še venomer 
zavzema za lepe medsebojne človeške odnose, lahko rečem samo to g. Cilenšek, adijo 
kulturni dialog in spoštovanje preteklosti. 
Veterani vojne za Slovenijo smo ponosni na svoja velika dejanja in si ne dovolimo, da nam 
predstavljate osamosvojitelje, ki to niso bili, a danes želijo biti v ospredju.  
V kolikor pa želite, da  vam kaj več pojasnim, sem pripravljen na razgovor iz oči v oči. 
Seveda, če vam ne bo nerodno. 
 
S SRCEM ZA DOMOVINO! 
       Predsednik OZVVS 
       Spodnje Savinjske doline 
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