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       PRISTOPNA IZJAVA 

Priimek in ime  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Naslov  

Pošta  

Občina  

Številka mobilnega telefona (GSM)  

Elektronski naslov (e-mail)  
 
 

Status 

učenec/dijak     študent     zaposlen     nezaposlen     upokojenec    
 
 

Želim delovati v sekciji, ki se ukvarja z naslednjim področjem osamosvojitve 

  Kulturnim    Medijsko – propagandnim  

  Političnim    Gospodarskim  

  Vojaško – policijskim    MORiS   

  Varnostnim    MSNZ  

  Mednarodnim    Prva generacija nabornikov SV  

  Civilno – družbenim    Statusna vprašanja veteranov  

  Sindikalnim    Mladinska sekcija Triglav  

  Arhivskim (dokumenti, foto, A/V)    Zgodovinskim  

  Civilno - obrambnim    Ostalo  
 

Plačilo članarine 

  Izjavljam, da mi socialni položaj ne omogoča plačevanje članarine     

 
Sprejemam statut Združenja VSO in soglašam, da združenje obdeluje moje osebne podatke v skladu  
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za potrebe Združenja VSO.   
 
 
 
Kraj _________________       Datum ___________        Podpis ___________________ 

 
 

Pristopno izjavo poslati na naslov:  

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana 
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uvodnik

V drugi številki spletnega časopisa Združenja za vrednote slo-
venske osamosvojitve Glas domovine smo na začetku izpostavili 
dva velika Slovenca, ki sta zaznamovala našo zgodovino in pri-
hodnost našega naroda. Februarja se ob Kulturnem dnevu, dr-
žavnem prazniku, spominjamo obletnice smrti Franceta Prešer-
na, zato smo ga tudi podrobneje predstavili v kulturni rubriki. 
Marec pa je rojstni mesec očeta demokratične Slovenije, dr. Jo-
žeta Pučnika. Žal se v izobraževalnih sistemih še vedno ne učijo 
povsod slovenske himne, zelo malo vemo o Francetu Prešernu, 
še manj o dr. Jožetu Pučniku. Ob vsem tem se sprašujem, kako 
je to možno? Kako je možno, da po več kot dvajsetih letih nima-
mo razdelanega vrednostnega središča, mladih ne navdušujemo 
za nacionalno zgodovino, jim ne privzgajamo čuta pripadnosti 
svojemu narodu in domovini? Zakaj smo v Sloveniji tako daleč 
od sprave? Kam so odšle vrednote in lastnosti zdrave družbe kot 
so strpnost, upanje, solidarnost, logično razmišljanje, narodna 
zavest, demokratičnost?

Pomemben odgovor na zgoraj opisano stanje duha v Sloveniji 
je brez dvoma Bela knjiga slovenske osamosvojitve, ki v veliki 
meri pojasnjuje, zakaj smo še vedno tam, kjer smo nekoč že bili 
(namreč, miselno še vedno v Jugoslaviji) – ker nam vladajo isti 
ljudje, ki si samostojne Sloveniji niso želeli in so bili v prejšnjem 
režimu varuhi totalitarističnega sistema ter so na vse pretege na-
sprotovali in ovirali proces slovenske osamosvojitve. 

Prav bi bilo, zavoljo naše prihodnosti in spomina, Belo knji-
go še bolj obelodaniti. Združenje je pripravilo več kot 30 javnih 
predstavitev Bele knjige po Sloveniji, kjer so bile dvorane povsod 
polne. Žal pa se, razen posameznih lokalnih medijev, v zgodo-
vinski stroki niso oglasili, prav tako so bili tiho mediji (če izvza-
memo novinarsko konferenco, o kateri pa se je tudi bolj malo 
poročalo). Odziva ni bilo niti s strani akterjev, ki jih zbornik 

dokumentov navaja…. 
Druga pomembna ugotovitev je, da nas permisivna vzgoja, pa-

sivnost in vsesplošna krilatica »saj mi nihče nič ne more«, »vsi 
so isti« in »vse mi je dovoljeno, vzamem tisto, kar mi paše« niso 
nikamor pripeljali in smo kot družba s temi načeli zelo nizko 
padli. Če je nekaj vse dovoljeno in brez omejitev, človek v sebi ni 
več svoboden, saj se v kupu informacij, ponudb, ne znajde več. 
Počasi postaja pasiven in »vsegliharski« do ključnih problemov, 
s katerimi se sooča družba.

Majniška deklaracija 2014 nam s podnaslovom »Pride čas, ko 
ni več časa«, jasno sugerira, kaj v naši družbi je potrebno spre-
meniti in popraviti, da se izvlečemo iz krize. Živeti želimo v de-
mokratični državi slovenskega naroda, ki je utemeljena na spo-
štovanju človekovih pravic, ki podpira družino, vidi v mladih 
perspektivo, ki išče zgodovinsko resnico in je zavezana spravi, 
itd. Kako bomo prišli do tega? Brez ponosa na pripadnost svoje-
mu narodu zelo težko. Potreben bo tudi korenit miselni preobrat 
in kanček logičnega sklepanja.

Slovenija ni padla samo v finančno in moralno krizo, ampak 
se je pogreznila tudi v veliko sramoto, ko je obsodila ključne ak-
terje slovenske osamosvojitve. Kot prvi v demokratični Evropi 
smo dobili politična zapornika. Izkazalo se je, da misel »V Slo-
veniji ne vlada vladavina prava, ampak politika iz ozadja«  Ivana 
Zvonimirja Čičaka, nekdanjega političnega zapornika in kritika 
tedanjega komunističnega sistema v Jugoslaviji, še kako drži. 

Na koncu naj vas povabim k udeležbi pri aktivnostih Odbora 
2014! 

Urednica, Simona Pavlič
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38  Intervju: Stane Zorko in Sebastjan Erlah 
O delu odborov in pokrajin 
VSO, domoljubju in viziji 
dela VSO smo se pogovarjali 
s predsednikom zahodno-
štajerske pokrajine VSO 
Stanetom Zorkom in 
predsednikom občinskega 
odbora VSO Tržič ter v.d. 
predsednikom gorenjske 
pokrajine Sebastjanom 
Erlahom.
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8 Dogajalo se je:

V rubriki Dogajalo se je je zajeto celostno 
dogajanje ob predstavitvah Bele knjige 
slovenske osamosvojitve

5 Zapisi osamosvojiteljev
 V marcu se spominjamo obletnice rojstva dr. Jožeta Pučnika, velike Slovenca, 
 demokrata, slovenskega Vaclava Havla.

28 Fotoreportaža
Janez Janša in Tone Krkovič prestajata 
krivično zaporno kazen v zaporu na Dobu. 
V podporo njima in vsem, ki so jim kršene 
človekove pravice do poštenega sojenja 
Odbor 2014 organizira vsakodnevna 
zborovanja pred Vrhovnim sodiščem v 
Ljubljani. Objavljamo  dva govora in slike z 
zborovanj v podporo resnici in pravici.

24 Majniška deklaracija:
Pride čas, ko ni več časa za oklevanje - vabimo 
k podpisu Majniške deklaracije 2014
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zapisi osamosvojiteljev

V marcu se spominjamo obletnice 
rojstva dr. Jožeta Pučnika, velike 
Slovenca, demokrata, slovenskega 

Vaclava Havla. Nikoli namreč ni preveč be-
sed o človeku, ki se je zavzemal za pravično, 
demokratično Slovenijo, po meri vseh ljudi, 
ki v srcu dobro mislijo. O Pučniku v Slove-
niji premalo govorimo in pišemo. Do sedaj 
je novinarka dr. Rosvita Pesek objavila do-
kumentarec (http://www.rtvslo.si/osamo-
svojitev/prispevek/49/predvajaj) in knjigo 
o Pučnik. V knjigi Moja pot ob Pučniku je 
o očetu samostojne Slovenije spregovorila 
tudi Vera Ban, njegova tajnica in tudi čla-
nica Združenja za vrednote slovenske osa-
mosvojitve. Gospa Vera je ob obletnici nje-
govega rojstva v marcu pripravila svoj zapis:

Poznati Pučnika je bila velika milost

V dneh, ko pomlad ponuja razkošje prvih 
cvetov, nas čas izpred mnogih let spominja 
vsega, kar je počasi spreminjalo našo podobo. 
Kot bilke iz zemlje poganjajo spomini, ki svoj 
prostor najdejo med platnicami knjig. Druga 
za drugo polnijo naše police in čakajo, da nam 
spregovorijo o vsem, kar v bistvu že vemo ali pa 
tudi ne. Skozi vsebino že slišanega ali prebra-
nega se kot svetla nit prepleta spomin na veli-
kega moža naše zgodovine, dr. Jožeta Pučnika.

Čas, ki nas je povezoval z dr. Jožetom Puč-
nikom, ohranja v sebi toliko vrednot, da lah-
ko ob spominu nanje črpamo iz tega zaklada 
moč, ki pomaga živeti. Kdor ga ni poznal, si 
težko predstavlja, kaj je pomenil pogovor z 
njim, kaj delo, ki nas je družilo in kaj notra-
nja moč, ki jo je izžareval. Pučnik ni bil kdor 
si bodi, tako kot v  vejah znanosti izstopajo 
liki, ki jih čas zaradi njihove genialnosti  za 
vselej zapiše v zgodovino. Kaj vse mu dolgu-
jemo, kaj vse je dal tej naši ljubi Sloveniji, 
nad katero je bedel kot oče nad otrokom. 
Njegov pogled je izžareval odločnost, ob 
njem si se počutil varnega, zato si mu zlahka 
zaupal. Ko sem v svoji knjigi opisovala svojo 
pot ob njem, so podobe tistega časa kar drve-
le mimo mene. Vsega se žal ne spominjam, 
ker to ni mogoče, a tista povezovalna nit, ki 
je tkala nit za nitjo in počasi polnila strani, 

je nizala dogodke tako, kot jih je naplavljal 
čas. To obdobje je bilo zame osebno, pa me-
nim, da tudi za vse ostale, ki smo ga dnevno 
srečevali, kot milost iz neba. Kadar sleher-
ni dan deliš s takim človekom, kot je bil Jože 
Pučnik, ti je veliko podarjenega. Bogatiš ob 
tem, ko na svoja vprašanja prejemaš nedvo-
umne odgovore, ko duhovno raseš in se zave-
daš, da si na poti, ki je varna in zanesljiva. 
Le tu in tam smo slišali kak drobec iz njego-
vega osebnega življenja, še manj iz časov, ki 
jih je prebil v ječi.  Nikoli se ni pritoževal nad 
krivico, ki so mu jo storili in v njem ni bilo 
sence maščevanja, čeprav je nenehno pos-
lušal zmerljivko, da je revanšist. Če mu s to 
psovko ne bi naredili toliko škode predvsem 
v času volitev, bi dejala, da je bila ta obtožba 
zanj prav smešna, kajti prav Pučnik ni poz-
nal tega negativnega čustva.

Pred nekaj dnevi, natančneje 9. marca le-
tos bi dr. Pučnik dopolnil 82 let. Tiho, skoraj 
neopazno gre včasih ta dan mimo nas, a le 
na videz. Zunanjega blišča nikoli ni maral, 
a mi na ta dan prihajamo k njemu prav vsa-
ko leto, najraje takrat,  ko se zunaj že mrači, 
tako da v soju drobnih lučk obujamo spomi-
ne ter mu vedno znova povemo, kako zelo ga 
pogrešamo. Kako zelo bi Te potrebovali, dra-
gi Jože, vedo le tisti, ki so dodobra spoznali 
Tvojo plemenitost in poštenost, Tvojo iskrivo 
misel, ki bi danes marsikaj razkrila, preden bi 
nastala škoda, ki jo sedaj že dolgo časa obču-
timo iz dneva v dan močneje. Toda Ti si vselej 
dejal: »gremo naprej!«

Vera Ban

Objavljamo tudi krajšo predstavitev Odbora 2014.

Odbor za varstvo človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin - Odbor 2014 je bil ustano-
vljen pred več kot mesecem dni, z namenom 
uresničitve točno določenih ciljev. Le ti so: 1. 
sprejem takojšnje odločitve Vrhovnega sodi-
šča o prekinitvi zaporne kazni za Janeza Janšo; 
2. odprava neustavne, nezakonite in nepravične 
sodbe v zadevi Patria; 3. dejanska vzpostavitev 
vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter uveljavitev demokratične države.

Odbor 2014 je projekt številnih 

civilnodružbenih organizacij in posameznikov, 
ki se vsakodnevno bori za doseganje zastavljenih 
ciljev z namenom, da bi Slovenija končno posta-
la pravna država, kjer je spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin nujno ne glede na 
politično ali kakršnokoli drugo pripadnost. Vse 
aktivnosti Odbora 2014 so usmerjene k dosega-
nju svobode, pravice in resnice, zato bo Odbor 
s svojimi aktivnostmi mirno in dostojanstveno, 
a vendar odločno in nepopustljivo nadaljeval, 
dokler ne bodo izpolnjeni vsi zastavljeni cilji.

V opomin, da je v naši državi prisotno sis-
tematično kršenje človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin ter da je Slovenija edina država 
zahodnocivilizacijskega kroga, ki ima politič-
nega zapornika, kar jo oddaljuje od temeljnih 
evropskih vrednot, Odbor 2014 skupaj s pod-
porniki, vsakodnevno ob 17. 00, pred Vrhov-
nim sodiščem v Ljubljani, prižiga svečke, luči 
upanja, svobode in pravice. S prižiganjem 
svečk bo Odbor 2014 nadaljevali vse dokler 
ne bo v naši državi vzpostavljena vladavina 
prava, človekove pravice in temeljne svoboš-
čine pa spoštovane, kar je eksistenčnega po-
mena za uveljavitev demokratične države. Ker 
je za nemoteno delovanje pravne in demokra-
tične države eksistenčnega pomena svobodno 
in nepristransko medijsko poročanje, kar pa 
je pri nas velikokrat vprašljivo, Odbor 2014 
javno opozarja, da je pot k vzpostavitvi 
pravne države še dolga in da morajo odgo-
vornost nositi prav vsi vpleteni. Opozarja-
nje na krivice, ki se dogajajo državljanom 
RS je ena izmed aktualnih aktivnosti Od-
bora 2014, zato Odbor 2014 poziva vse, ki 
imajo negativne izkušnje s slovenskim pra-
vosodjem, da to delijo z njimi, saj se bo samo 
tako lahko javno izpostavila problematika 
slovenskega pravosodja in samo tako se bo 
stanje v pravosodnih organih spremenilo 
na boljše.  …svoj zapis o osamosvojitelju dr. 
Jožetu Pučniku. V drugi polovici leta je do-
gajanje doma zaznamovala sodba Patria, ki 
je na nepravično prestajanje zaporne kazni 
pospremila dva ključna osamosvojitelja in 
člana predsedstva VSO, Janeza Janšo in To-
neta Krkoviča. Objavljamo predstavitveni 
članek Odbora 2014. 

Odbor 2014
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iz kulturnega hrama

Slovenska himna je Zdravljica. Pesnik in kulturnik Tone Kuntner rad pove, da je na prvi slo-
venski valuti (tolarju) na bankovcu za 1000 SIT bila natisnjena pesem-Zdravljica. Menda smo 
eden redkih narodov, če ne celo edini, ki je kdaj koli na svoji valuti imel napisane verze. Tudi to 
si Slovenci lahko štejemo v ponos, zato v tokratni številki v rubriki Iz kulturnega hrama nekaj 
vrstic namenjamo pesniku in odvetniku, ki je napisal Zdravljico.

France Prešeren, slovenski pesnik

France Prešeren se je rodil 3. decembra 
1800 v Vrbi na Gorenjskem, v kmečki 
družini pri Ribičevih, kakor se je do-

mačiji reklo po domače. Znano je, da je nje-
gova mama želela, da bi postal duhovnik. Po 
gimnaziji v Ljubljani in narejenih dveh letih 
filozofije, se je Prešeren odločil za študij pra-
va na Dunaju, ki ga je tudi uspešno zaključil 
in nato v Ljubljani opravljal poklic odvetni-
ka. Postal je doktor, pred vrnitvijo na Kranj-
sko pa se je podal na daljšo poti v tujino. S 
svojim varovancem, grofom Emanuelom, je 
šel v Lysice na Moravsko, kjer je ostal nekaj 
mesecev, nato pa se je vrnil v Ljubljano. Ob 
tej priložnosti je dobil v dar zlato uro, edino 
premoženje, ki ga je ob smrti lahko zapustil 
svojima otrokoma.

Na Dunaju se je začel poglobljeno zanimati 
za poezijo. Preučeval je vsa velika dela od anti-
ke do romantike. Na njegovo pesniško ustvar-
janje so kasneje pomembno vplivali naslednji 
dejavniki in osebe: prijatelj Matija Čop, neusli-
šana ljubezen Julija Primic, leto 1835 in smrt 
njegovih bližnjih (strica Jožefa, Matije Čopa, 
Andreja Smoleta) ter poklicne težave (zavrni-
tev prošenj za samostojno odvetniško mesto). 
Prešeren je bil tudi osrednji pesnik zbornika 
Krajnska čbelica. 

Matija Čop je veljal za najbolj izobraženega 
Slovenca v tistem času. Skupaj s Prešernom sta 
bila enakih misli, da je potrebno ustvarjati v 
domačem jeziku, slovenščini, ter tako postaviti 
slovensko literaturo ob bok evropskim naro-
dom. Širino v ustvarjanju je Prešeren odpiral 
zlasti s pisanjem sonetov. S Čopom sta se za-
pletla tudi v črkarsko pravdo ter nasprotovala 
Kopitarjevi ideji o uvedbi metelčice. 

Primičeva Julija je bila Prešernova muza in 
neuslišana ljubezen. Bila je navdih njegovih 

ljubezenskih pesmi. Med drugim, ji je posvetil 
pesem Sonetni venec, kjer ji je namenjen ak-
rostih ali posvetilo. Sonet je lirska pesem z dve-
ma štirivrstičnicama in dvema trivrstičnicama. 
Verz je laški enajsterec, rima pa oklepajoča.

Leta 1836 začne ustvarjati pesnitev Krst pri 
Savici, ki velja za eno najpomembnejših Prešer-
novih stvaritev, ki pa ni v tipično Prešernovem 
slogu. Prijatelju Matiji Čopu je posvetil več pe-
smi, med drugim tudi pesnitev Krst pri Savici, 
ki ima pred samim začetkom tudi posvetilni 
sonet Matiji Čopu.

V drugem krogu ustvarjanja, po nekaj-
letnem premoru se je Prešeren začel zanimati 
za slovensko ljudsko pesem in narodno izroči-
lo. V njegovo življenje vstopi Ana Jelovšek ter 
poljski interniranec in izobraženec Korytko, s 
katerim postaneta iskrena prijatelja. Žal tudi 
njuno prijateljstvo ne traja dolgo, saj ga preki-
ne Korytkova smrt. V domače kraje se je vrnil 
Andrej Smole, ki je Prešerna navdušil za izdaja-
nje slovenskega časopisa in literarnih del. Tudi 
Andrej Smole je umrl. Z Ano Jelovšek je imel 
tri otroke, vendar ni bila prava zanj. Ko se v jav-
nem življenju pojavi Janez Bleiweis in začne z 
izdajanjem časopisa Kmetijske in rokodelske 
novice, se v Prešernu ponovno izgubi upanje, 
saj ga Bleiweis ne povabi k sodelovanju. »Za 
moje ime v slovenskem svetu nihče ne ve!« je 
razočarano pisal Stanku Vrazu. V tem času je 
nastala Zdravljica.

Zdravljica ali Zdravica je osem-kitična pe-
sem napitnica, napisana leta 1844. Od 1991. leta 
je državna himna Republike Slovenije, uglasbil 
jo je Stanko Premrl. Ne samo vsebinsko, tudi 
oblikovno je zasnovana v duhu nazdravljanja: 
oblika kitice ima obliko čaše-kozarca, s kate-
rim nazdravljamo. Prešeren nazdravlja svoji 
deželi, Slovenkam, Slovencem, narodu in vsem 
ostalim, ki »v srcu dobro mislijo«. Zanimivo 
pri vsem tem je, da Prešeren v nobeni od svo-
jih pesmi ne omenja Slovenije. Namesto Slo-
venije najdemo imena kot so Slava, itd. V oči 
zbode tudi naslov pesmi Zdravljica, ki sploh 
ni slovenski. Pravilno bi bilo Zdravica. Med-
pona -lj- je nastala v času med 1840 in 1850, 
ko je bila borba med privrženci tristo let stare 
bohoričice in nove, panslovanske (češke), ozi-
roma pravilneje ilirske pisave gajice. Gajico so 

postopoma pričeli uvajati zlasti v Bleiweisovih 
Novicah, ki so takrat predstavljale osrednji slo-
venski medij. Naposled je zmagala nova pisava 
gajica, ki je sovpadala z ilirskim gibanjem, kate-
rega cilj je bil poenotenje Hrvatov in Slovencev 
in nastanek enega enotnega naroda. Zdravica pa 
smo imeli zapisano tudi na bankovcu s slovensko 
valuto 1000 tolarjev (SIT). Zaradi svojega smele-
ga nagovora, samozavestno izražene zahteve po 
prostosti, je bila dolgo časa prepovedana. Slovenci 
takrat namreč nismo živeli v svoji državi, temveč 
pod Habsburžani, v avstro-ogrski monarhiji, v 
kateri je bil uradni jezik nemščina, slovenska 
besedila pa so bila pod strogim očesom cen-
zorja.

Proti koncu življenja se mu le nasmehne ne-
kaj sreče: izidejo Poezije (1846), dobi advokat-
sko mesto v Kranju, kjer poskuša zaživeti z 
Ano Jelovškovo, otroki in sinom Andreja Smo-
leta, ki ga vzame za pisarja. Nesrečno življenje in 
pijača sta ga tako načela, da ni zmogel novega za-
četka. Umrl je 8.2.1849 v Kranju za cirozo jeter. V 
oporoki je otroka priznal za svoja.

Prešeren ni bil samo odvetnik ali pesnik ali al-
koholik. Manj znani so podatki, da je bil priden 
učenec, vpisan tudi v zlato knjigo odličnjakov, da je 
bil od 1822.leta do konca študija Knaflejv štipendist, 
da si je denar služil tudi kot domači učitelj v Klin-
kowströmovemu zavodu za katoliško mladino, služ-
bo pa je moral zapustiti, ker je gojencu kasnejšemu 
pesniku in politiku Anastaziju Grünu posojal pre-
povedane knjige in ker je bil preveč svobodomiseln. 
Med prvimi tujimi osebnostmi, ki so opazili Pre-
šernovo nadarjenost za pisanje poezije, je bil češki 
pesnik Čelakovsky, kasneje še Stanko Vraz. Veči-
no kmetov je kot odvetnik zastopal zastonj.

Njegov pesniški opus zajema Pesmi (Strunam, 
Dekletam, Zdravljica, Od železne ceste, Pevcu, 
Nezakonska mati, …), Balade in romance (Tur-
jaška Rozamudna, Judovsko dekle, Povodni mož, 
Lenora, Neiztrohnjeno srce, …), zabavljive napise 
in sonete (Apel in Čevljar), Gazele, Sonete (Sone-
tni venec, posvečen Prešernovi nesrečni ljubez-
ni, Primičevi Juliji,  Sonetje nesreče), prepesnitve 
ljudskih pesmi (Od lepe Vide), Krst pri Savici, … 
V učnem načrtu so naslednja besedila: Povodni 
mož, Turjaška Rozamunda, Apel in čevljar in 
Uvod h Krstu pri Savici. 

Na Prešernov romantični pesniški opus so 
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vplivali evropski literarni velikani kot so Pe-
trarka, Goethe, Schiller, Vergil in tudi domači 
ustvarjalci, na primer Valentin Vodnik. S svojim 
ustvarjanjem pa je vplival zlasti na Josipa Stritar-
ja, Simona Jenka, Simona Gregorčiča, Antona 
Aškerca, Ivana Cankarja, Dragotina Ketteja, 
Josipa Murna, Otona Župančiča, Alojzija Gra-
dnika, Edvarda Kocbeka, Franca Balantiča in 

Dominika Smoleta. 
Po kakovosti svojega pisanja spada France 

Prešeren med prve Slovence, ki se lahko kosajo 
s sodobniki v Evropi.

Danes je France Prešeren med najbolj po-
znanimi slovenskimi pesniki. V centru prestol-
nice RS v Ljubljani stoji Prešernov spomenik, 
njegova rojstna hiša je spremenjena v muzej, po 

Prešernu so poimenovane ulice in šole, obletni-
ca njegove smrti je državni praznik, Kulturni 
dan, obletnica njegovega vpisa v krstni list pa 
obeležujemo kot Ta veseli dan kulture, ko svoja 
vrata odprejo številni muzeji, galerije, gledali-
šča in druge kulturne ustanove. Njegova pe-
sem napitnica oziroma  7. kitica Zdravljice je 
slovenska himna. 

iz kulturnega hrama

ZDRAVLJICA
Prijatlji! odrodile

so trte vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srcé razjásni in oko,

ki utopi
vse skrbi,

v potrtih prsih up budi!

Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapét’!

Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,

brate vse,
kar nas je

sinóv sloveče matere!

V sovražnike ‘z oblakov
rodú naj naš’ga treši gróm;

prost, ko je bil očakov,
naprej naj bo Slovencov dom;

naj zdrobé
njih roké

si spone, ki jih še težé!

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;

otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,

de oblast
in z njo čast,

ko préd, spet naša boste last!

Bog žívi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;

ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;

naj sinóv
zarod nov

iz vas bo strah sovražnikov!

Mladenči, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;

ljubezni domačije
noben naj vam ne usmti strup;

ker zdaj vas
kakor nas,

jo srčno bránit’ kliče čas!

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat’ dan,

ko, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,

ko rojak
prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbrat’li,
ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni
naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

MAGISTRALE
Poet tvoj nov Slovencam venec vije,
Ran mojih bo spomin in tvoje hvale,

Iz srca svoje so kalí pognale
Mokrócvetéče rož'ce poezije. 

Iz krajov niso, ki v njih sonce sije;
Cel čas so blagih sápic pogrešvále,

Obdajale so utrjene jih skale,
Viharjov jeznih mrzle domačije.

Izdíhljeji, solzé so jih redile,
Jim moč so dale rasti nevesélo,
Ur témnih so zatirale jih sile.

Lej! torej je bledó njih cvetje velo,
Jim iz oči tí pošlji žarke mile,

In gnale bodo nov cvet bolj veselo

SONETJE NESREČE
O Vrba! srečna, draga vas domača,

kjer hiša mojega stoji očeta;
de b' uka žeja me iz tvoj'ga svéta

speljala ne bila, goljfiva kača!

Ne vedel bi, kako se v strup prebrača
vse, kar srcé si sladkega obeta;
mi ne bila bi vera v sebe vzeta,

ne bil viharjov nótranjih b' igrača!
 

Zvestó srcé in delavno ročico
za doto, ki je nima miljonarka,
bi bil dobil z izvoljeno devico;

mi mirno plavala bi moja barka,
pred ognjam dom, pred točo mi pšenico

bi bližnji sosed vároval -- svet Marka. 
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dogajalo se je

Od junija 2013, ko je bila novinarska konferenca ob predstavitvi zbornika dokumentov Bela 
knjiga slovenske osamosvojitve, do letošnjih začetnih marčevskih dni, se je zvrstilo preko 30 
javnih predstavitev Bele knjige slovenske osamosvojitve.

(Vsi citati so iz javnih predstavitev Bele knjige slovenske osamosvojitve; Foto: arhiv VSO)

6.9.2013 Ivančna Gorica
19.9.2013 Prebold
17.10.2013 Kobarid
22.10.2013 Nova Gorica
28.10.2013 Radlje ob Dravi
4.11.2013 Mengeš
6.11.2013 Podpeč
11.11.2013 Koper
18.11.2013 Celje
20.11.2013 Kamnik
25.11.2013 Dobrovo v Brdih
27.11.2013 Podčetrtek
2.12.2013 Vipava
5.12.2013 Murska Sobota
9.12.2013 Kranj
11.12.2013 Maribor
12.12.2013 Ptuj
16.12.2013 Žiri
16.1.2014 Novo mesto
20.1.2014 Črnomelj
27.1.2014 Krško
31.1.2014 Radovljica
10.2.2014 Ormož
17.2.2014 Grosuplje
24.2.2014 Logatec
6.3.2014 Radeče
17.3.2014 Slovenske Konjice
24.3.2014 Šentilj
28.3.2014 Trebnje
31.3.2014 Slovenj Gradec
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Belo knjigo slovenske osamosvojitve 
so po terenu predstavljali člani pred-
sedstva VSO ter takratni aktivni 

udeleženci osamosvojitvenega procesa: Ja-
nez Janša, Lojze Peterle, dr. Dimitrij Rupel, 
Tone Krkovič in Slavko Kmetič. Moderator-
ji predstavitve so bili dr. Andreja Valič Zver, 
Simona Pavlič in Roman Končar. Pozdravne 
nagovore ob začetku predstavitev sta imela 
predsednik VSO Aleš Hojs in generalni se-
kretar VSO dr. Božo Predalič. 
Pred vsako predstavitvijo so se ustanavlja-
li območni, občinski in mladinski odbori 
VSO. Po ustanovitvenem zboru je sledil 
krajši kulturni program, ki ga je povezo-
val Tomi Vokal, nastopali so lokalni pevski 
zbori iz posameznega območja. Kulturne-
mu delu je sledila predstavitev Bele knjige.
Na predstavitvah smo odpirali različna 
vprašanja in iskali odgovore, zakaj je da-
nes stanje tako kot je.

Zakaj zbornik Bele knjige slovenske 
osamosvojitve?
Zbornik ni namenjen samo raziskovalcem 
preteklosti ali zgodovinarjem, ampak je 
knjiga za vse, ki bi radi »osvežili« spomin 
na tisti čas. Bela knjiga je nastala kot od-
govor na poskus relativizacije zgodovine 
osamosvojitve. Knjiga govori o nasproto-
vanjih, ovirah in izdajah, ki so Slovenijo 
doletele na poti v samostojnost, zato je tudi 
odgovor na vprašanje, zakaj smo zatavali. 
Nazorno se vidi, katerih procesov nismo 
izpeljali (neizvedena lustracija) in zakaj 
smo v krizi. 
»Če se slavi nekaj, kar je napačnega, se 
lahko zgodi, da boš to tudi ponavljal. Če 
nekaj slabega prikažeš kot nekaj dobrega, 
se to tudi prodaja. Tudi zato je razprava 
o razlogih, zakaj smo se Slovenci odloči-
li za samostojno pot, v teh časih izjemno 
koristna.«

Kakšne so bile razmere v Jugoslaviji pred 
osamosvojitvijo Slovenije?
Da bi razumeli, zakaj smo Slovenci stopi-
li na pot samostojnosti, je potrebno pog-
ledati nekoliko nazaj in odkriti razloge, ki 
so privedli do cepitve Jugoslavije v več sa-
mostojnih držav. Pogled nazaj je na mestu 
tudi zato, ker se vse bolj pojavljajo parole, 
kako se je včasih dobro živelo.
Slovenija je v času Jugoslavije nazadovala. 
»Povprečna plača v Sloveniji tik pred dru-
go svetovno vojno je znašala 70% avstrij-
ske plače. Rezultat življenja v Jugoslaviji je 
bil ta, da je slovenska povprečna plača ob 
osamosvojitvi dosegla samo še četrtino av-
strijske.« Tudi zato, ker je bila SFRJ tako za-
dolžena, da ni bila sposobna vračati svojih 
dolgov, je razpadla. Za to, da je država lah-
ko odplačevala kredite, je omejila domačo 
porabo. Rečeno je bilo tudi, da se vsaka ge-
neracija z nostalgijo spominja časov svoje 
mladosti – iz tega vidika je razumljivo po-
grešanje tistih časov, saj se vsak rad spo-
minja časov, ko je bil mlad. »Da pa nekdo 
joka za režimom, kjer so se drastično krši-
le človekove pravice, kjer je bila povprečna 
plača v višini 70%  avstrijske,.. , ob tem se 
oblikuje nek režim, kjer je sekretariat par-
tije odločal, koga se bo ubilo, brez tega, da 
bi se mu dokazovala kakršnakoli krivda.«
»Bivši režim je propadel, ker socializem ali 
komunizem oziroma totalitarni sistem ni 
sposoben preživljati samega sebe oziroma 
na nivoju nacije in družbe ni bil sposoben 
ustvarjati toliko kot se porabi. Je pa obsta-
jalo okoli 10% ljudi, za katere je bil socia-
lizem raj na svetu, imeli so na razpolago 
Brione, bolnišnico Petra Držaja, posebne 
trgovine, svežo oskrbo iz Gotenice in lo-
višča po celi državi. Pri njih je jugonostal-
gija razumljiva.« 
Na vse te razmere je bil odgovor oblasti po-
doben današnjim parolam, da so vsi enako 
odgovorni. Narod se je odločil, da želi ži-
veti v normalni državi, kjer je za pošteno 
delo pošteno plačilo, kjer so upoštevane 
človekove pravice.

Slovenija ob rojstvu pomladi

Z Majniško deklaracijo je v Sloveniji zavel 
nov veter. Nasproti Majniški deklaraci-
ji je stala Temeljna listina. Lahko bi rekli, 
da se je odvijal spopad dveh konceptov, na 
eni strani zahteva po suvereni državi slo-
venskega naroda (Majniška d.), na drugi 
pa nekakšna demokratična prenova Jugo-
slavije z upoštevanjem pravic posameznih 
republik (Temeljna listina). Oba dokumen-
ta sta se kasneje spremenila v predvolilni 
program: Demos je šel na volitve z Majniš-
ko deklaracijo, Zveza komunistov, sociali-
sti, ZSMS pa so šli na volitve s Temeljno 
listino.
»Tisti, ki so na prvih svobodnih volitvah 
zagovarjali Temeljno listino, so prekoračili 
črto med tem, kar je legitimno in kar je na 
robu nacionalne izdaje.«
Tematika Bele knjige
Bela knjiga je zbornik dokumentov na 684 
straneh. Predgovor h knjigi je zapisal Slav-
ko Kmetič, takratni predsednik Združenja 
VSO, spremno besedo pa Janez Janša, član 
predsedstva VSO. 
Zbornik je razdeljen v štiri poglavja oziro-
ma vsebinske sklope: 
I. Razorožitev TO RS maja 1990
II. Nasprotovanja ukrepom za zava-
rovanje osamosvojitve
III. Ogledalo zakulisja
IV. Javna nasprotovanja, politično 

dogajalo se je 

Povsod po Sloveniji so bile dvorane nabito polne 
obiskovalcev
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zakulisje
Razorožitev Teritorialne obrambe je pote-
kala na dan, ko je prisegla nova vlada, to 
je 16.5.1990. Ukaz za odvzem orožja je bil 
izdan že dan prej. Razorožitev, ki sta jo dr. 
Jože Pučnik in Ivan Oman poimenovala 
»veleizdaja Slovenije«, je prizadela najres-
nejši udarec prizadevanjem za slovensko 
osamosvojitev. Če nas ne bi razorožili, JLA 
verjetno ne bi tvegala napada. Zato so tis-
ti, ki so razorožili TO neposredno tudi od-
govorni za žrtve, materialno škodo in za 
ogrožanje ključnega projekta v slovenski 
zgodovini. 
V decembru istega leta je že potekal prvi 
postroj novo nastajajoče slovenske vojske, 
na kateri je od oblastnih organov bil pri-
soten le predsednik slovenske vlade Lojze 
Peterle, ker nihče iz vrhovnega poveljstva 
tega ni želel storiti, z izjemo Ivana Omana, 
ki pa je bil takrat bolan. Na poti v Koče-
vsko reko je prišlo sporočilo iz urada pred-
sednika predsedstva Milana Kučana, da se 
prepoveduje predaja raporta predsedniku 
vlade, češ da nima nobenih pristojnosti v 
zvezi z vojsko. »Slabega pol leta kasneje, ko 
je Demosova vlada realizirala priprave na 
osamosvojitev in ko je bila Slovenija napa-
dena, pa je bil Lojze Peterle naenkrat pri-
meren, da se mu pošlje vojna napoved.«
Kmalu po plebiscitu, ko je bilo jasno, da 
bo Slovenija razglasila samostojnost, so 
nasprotniki osamosvojitve prišli do paci-
fistične ideje v obliki Deklaracije za mir, 
ki je govorila o tem, da Slovenci vojske ne 
potrebujemo. Podpisali so jo tudi posame-
zni člani takratnega predsedstva (npr. Mi-
lan Kučan, Jože Mencinger, …) in se zavze-
li, da država ne bi imela svoje vojske.
Ob osamosvojitvi je bil slovenski narod 
enoten, dokaz za to je plebiscit. Nasprotno 
od naroda, politika ni bila enotna. 
Kdo so bili nasprotniki osamosvojitve in 

katere so  njihove najbolj znane izjave
V Beli knjigi slovenske osamosvojitve naj-
demo preko sto imen, ki so bila proti slo-
venski osamosvojitvi. Zanimivo in hkra-
ti predvsem žalostno je, da so prav vsi v 

samostojni RS, v državi, ki so ji nasproto-
vali, napredovali ali drugače bili nagrajeni. 
Tranzicija ni uspela, ker je notranji razvoj 
države od osamosvojitve dalje vodila gar-
nitura, ki je nasprotovala nastanku države. 
•	 Milan	Kučan:	»odcepitev	Sloveni-
je nikoli ni bila moja intimna opcija, o tem 
težko celo razmišljam«; dejal, da ne ve nič 
o razorožitvi, kasneje se je izkazalo, da se 
je zlagal, skoraj vsi štabi so opozorili nad-
rejene glede razoroževanja, tako da je Mi-
lan Kučan o razorožitvi izvedel iz najmanj 
30 virov, pa je to novoizvoljeni vladi zamo-
lčal.  
•	 Janez	 Stanovnik:	 »odcepitev	 od	
Jugoslavije bi bila za Slovenijo samomor«, 
danes se razglaša za »očeta naroda«
•	 Franco	 Juri:	 zanj	 je	 bil	 dan	 osa-
mosvojitve žalosten dan. Rekel je, da ne bo 
prišel na razglasitev samostojnosti, da bo 
raje doma gledal na odprto morje.  – postal 
ambasador države, za katero ni hotel gla-
sovati v Španiji (Madrid).
•	 Jaša	Zlobec	–	postal	ambasador	v	
Belgiji
•	 Roman	 Jakič:	 napadal	 nastajanje	
slovenske vojske in vsega, kar je povezano 
z obrambo – danes je minister za obram-
bo, na čelu vojske, ki je po njegovem ne bi 
smelo biti. Polkovnik Jugoslovanske arma-
de Milan Aksentijević, ki je nasprotoval 
vsem ukrepom za samostojno Slovenijo, je 
v nekem trenutku dejal: nisem član LDS, 
vendar sem enakih misli kot Roman Jakič. 
Težko bi bolje povedal kot on. 
•	 Ciril	 Ribičič:	 skupaj	 s	 Kučanom	
sta prepričevala italijanskega politika Pi-
era Fassina, naj ne podari mednarodnega 
priznanja Slovenije Demosu
•	 Neven	Borak:	 pod	 psevdonimom	
Veno Karbone pisal kolumne v Dnevniku 

dogajalo se je 
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proti osamosvojitvi, svetovalec v uradu 
Milana Kučana, direktor Agencije za trg 
vrednostnih papirjev, danes pa je zaposlen 
v Banki Slovenije.
•	 Jožef	Školč:	postal	predsednik	Dr-
žavnega zbora
•	 Tomaž	 Ertl:	 bil	 na	 čelu	 takratne	
obveščevalne službe in je vedel za razoro-
žitev TO
•	 Dušan	Šinigoj
•	 Miran	Potrč:	v	parlamentu	govo-
ril srbo-hrvaško
»Tisti, ki so se odločili za ideologijo in Be-
ograd so bili v samostojni Sloveniji nagra-
jeni, tisti, ki so se odločili za domovino, pa 
so bili šikanirani. Bolj kot je nekdo bil pro-
ti osamosvojitvi, večjo funkcijo je dobil. 
Karierna pot nasprotnikov osamosvojitve 
je zelo dober odgovor na vprašanje, zakaj 
smo zašli.«

Zaključek
Nihče od omenjenih se ni oglasil, da bi kaj 
nasprotoval ali demantiral ali pa se opravi-
čil za to, kar je počel. Ameriški predsednik 
je npr. Janezu Janši osebno rekel: »Mi smo 
se motili, vi ste imeli prav.«
»Če se v družbi nagrajuje tisto, kar je bilo 
napačno, družba zaide.«
O lustraciji v nobeni državi niso  glasovali 
na referendumu, povsod so to zmogli sto-
riti v parlamentu. Sloveniji to ni uspelo. Še 
več. Na proslavah paradirajo simboli tota-
litarističnega, poraženega, režima.
Janez Janša: »Danes je v Sloveniji marsikaj 
narobe, tranzicija nam ni uspela, vladajo 
nam elite, ki so se potegnile iz bivšega re-
žima, umor se razglaša za nekaj sprejemlji-
vega, če pa nek delavec ukrade vijak, je to 

kriminal. Ni razlogov, da bi bili zadovoljni 
s tem stanjem, v katerem smo, kljub temu 
pa se je potrebno vprašati, kakšna bi bila 
alternativa, če bi ostali v bivši državi in 
bi nas potegnilo v isto balkansko vojno, 
ki se je začela na Hrvaškem in BIH in bi 
krvaveli v tistih spopadih. Jugoslavija bi 
razpadla v vsakem primeru, ne glede na 
to ali smo Slovenci glasovali na plebi-
scitu za osamosvojitev ali ne. S tem, ko 
smo pravnomočno naredili ta korak, smo 
se izognili velikim žrtvam in smo se še 
pravočasno odlomili iz tega balkanskega 
smodnika, ki je kasneje eksplodiral s polno 

močjo. Danes bi morali biti še vedno ena-
ko veseli naše države kot takrat, ko smo jo 
dobili, ne moremo pa biti zadovoljni s tem, 
kar je iz te države nastalo v tem času. To 
dvoje je treba ločiti.«

O slovenskih simbolih
Govorci so spregovorili tudi o slovenskih 
simbolih. V letu 2013 je bilo videnih precej 
totalitarističnih simbolov na raznih prire-
ditvah in shodih. Na predstavitvah Bele 
knjige slovenske osamosvojitve je bilo 
rečeno, da bodo slovenski državni sim-
boli nad ideološkimi vedno prevladali. 
»Slovenija že dolgo ne upravlja v skladu z 
vrednostnim središčem slovenske nacije. 
Če zaideš, je premalo, da se ustaviš, mo-
raš iti nazaj do križišča in izbrati pravo 
pot. Prava pot pa je vrednostno središče 
Slovenije. To so naši simboli in tega si ne 
pustimo vzeti. Zato naj se poudarja tisto, 
kar nas je združilo in ne tisto, kar nas 
je ločevalo. V zgodovini Slovencev je od-
ločilen čas od leta 1988-1992, v katerem 
se je izoblikovalo vrednostno središče 
slovenskega naroda. Narod zaide v krizo 
vedno takrat, kadar upravljalci države le
-te ne upravljajo skladno z vrednostnim 
središčem naroda. Kar smo dobili leta 
1991 ni večno, ni naravno in golo dejstvo. 
Tudi zato je nastalo Združenje VSO, ker 
smo se zavedali, da smo drastično na na-
pačni poti in smo se vprašali, kaj nas je po-
vezalo, združilo, naredilo kot moderen na-
rod, in ugotovili smo, da je to čas slovenske 
osamosvojitve in vrednote, ki so nas takrat 
oblikovale. Kadar zatavaš, se je vedno tre-
ba vrniti v izhodišče. (Janez Janša)«

dogajalo se je 
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Stane Zorko se je rodil leta 1971 v Slovenj 
Gradcu in je predsednik pokrajine VSO 
Zahodna Štajerska. 

Gospod Zorko, ste predsednik zahodno 
štajerske pokrajine VSO. Katere odbore 
pokriva vaša pokrajina?
Naše področje delovanja se razteza vse od 
Zgornje Savinjske doline preko Celja do 
Obsotelja. V zahodno štajerski pokrajini 
aktivno delujejo trije občinski odbori in 
sicer VSO Celje, VSO Žalec in VSO Laško 
ter območna odbora VSO Šaleška regija 
in VSO Spodnja Savinjska regija. Aktivno 
delujeta tudi območna odbora VSO, prvi 
obsega občine Šentjur, Štore, Dobje, Voj-
nik ter območni odbor VSO Obsotelje, ki 
je sestavljen iz občin Rogatec, Rogaška Sla-
tina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Koz-
je in Bistrica ob Sotli. Trenutno ima VSO 
Zahodno štajerske pokrajine preko 500 
članov, vendar število v zadnjih mesecih 
narašča.  

Kakšna je vaša vizija pri delu vodenja 
pokrajine?
Vizija delovanja odbora-pokrajine je skla-
dna z vizijo celotnega združenja, seveda pa 
je prilagojena pričakovanjem in značilnos-
tim lokalnih območij.  Tako na območni 

in občinski ravni organiziramo različne 
aktivnosti,  kot so: literarni – pogovor-
ni večeri z udeleženci vojne za Slovenijo,  
gostimo zgodovinarje in poslance v DZ 
RS ter organiziramo predstavitve zborni-
ka Bela knjiga slovenske osamosvojitve in 
knjige Vojna za Slovenijo, ki v tem trenut-
ku predstavljata najobširnejšo predstavitev 
dokumentarnega gradiva in utemeljenih 
dejstev o vojni za Slovenijo. Ponosni smo 
lahko tudi na to, da nam je bila zaupana 
organizacija dogodka ob 25.obletnici DE-
MOS-ove vlade in 26.obletnici organiza-
cije Manevrske strukture narodne zaščite  
(MSNZ). 
V današnjem času biti aktiven nekako ni 
dovolj. Nastala situacija nas je pripeljala 
do tega, da moramo biti proaktivni. Po-
membno se mi zdi povezovanje znotraj 
združenja, izmenjava izkušenj in dognanj, 
približevanje vrednot, ki jih VSO zagovar-
ja, širšemu delu prebivalcev. Slednje zah-
teva veliko napora, saj je navdušenje tako 
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Letos je Združenje VSO ustanovilo kar nekaj občinskih in območnih odborov VSO, zato tokrat dajemo 
besedo predsednikom pokrajin in odborov VSO, ki so naša gonilna sila na terenu. V drugi številki 
spletnega časopisa Glas domovine smo se pogovarjali s predsednikom pokrajine VSO Zahodna 
Štajerska, Stanetom Zorkom in predsednikom občinskega odbora VSO Tržič ter v.d. predsednikom 
pokrajine VSO Gorenjska, Sebastjanom Erlahom.
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nad državo kot vrednotami, ki jih mi zago-
varjamo, precej upadlo. 

Kje vidite razloge za takšno stanje? Kje 
vidite rešitev?
Dejstvo je, da je glede na trenutno gospo-
darsko stanje navdušenje nad samostojno 
Slovenijo upadlo. Precej idealistično bi 
bilo pričakovati, da bodo generacije, ki so 
še včeraj živele v navidezno varnem in sta-
bilnem sistemu, čez noč spremenile odnos 
do države ter dojele, da smo ljudje država 
in da bomo sami morali narediti državo, 
kakršno si želimo in nihče ne bo naredil 
tega namesto nas. Res je tudi, da je mlado 
državo, ki je postavljala svoje temelje bo-
dočega razvoja zadela ena največjih sve-
tovnih gospodarskih kriz, ki jo nekateri 
izkoriščajo za to, da dokazujejo, da odlo-
čitev za samostojno državo morebiti ni bila 
najboljša in da so jo nekateri izkoristili le 
za svojo lastno korist. Po drugi strani pa so 
se pokazale pomanjkljivosti, ki smo jih v 

svojem začetnem navdušenju nekako spre-
gledali in ki jih moramo odpraviti v svo-
jem nadaljnjem razvoju. V splošnem malo-
dušju pa se pojavlja vse več posameznikov 
in združenj, ki s svojim delom, znanjem 
in prispevkom družbi zbujajo optimi-
zem, da je država, za katero smo se bo-
rili, še mogoča. Pa naj bodo to na novo 
ustanovljen odbor za človekove pravice,  
ki vedno glasneje opozarjajo na nepra-
vilnosti, ali pa uspehi, ki jih dosegamo 
na vseh področjih od znanosti, športa, 
kulture naprej. Prvi korak k rešitvi vi-
dim prav v vzpodbujanju okolja, da vsak 
na svojem področju tvorno prispevamo 
k uresničitvi ciljev, ki smo si jih pred 20-
timi leti zadali. 

Kako ste vi doživljali slovensko pomlad 
in osamosvojitev Slovenije? Katerih 
dogodkov se najraje spominjate?
So bili žalostni trenutki, ko so bile gro-
bo kršene človekove pravice, ko se je po 
pričakovanem mirnem odcepu od nek-
danje države pričela vojna, ko so padle 
prve žrtve vojne za Slovenijo in na drugi 
strani navdušenje ob odločnosti, močni 

narodni zavesti, enotnosti  in energiji, ki 
nas je povezovala, da dosežemo zadani 
cilj - svojo demokratično državo.  Ne-
popisen je bil občutek ponosa, ki nas je 
preveval na osrednji proslavi ob prvem 
dnevu državnosti na Trgu republike, ko 
je pod poveljevanjem g. Krkoviča pri-
korakala naša Slovenska vojska, ko se je 
dvignila slovenska zastava in so se zas-
lišali zvoki slovenske himne iz vseh grl.  

Imate kakšno sporočilo za bralce sple-
tnega časopisa Glas domovine? 
Dragi bralci, mi moramo vztrajati! Mi 
moramo in zmoremo premagovati ovire, 
to smo dokazali že več krat. Ne smemo se 
prepuščati melanholiji in pustiti zavajati. 
Mi imamo svoj jasen cilj in pripravljeni 
smo za to narediti vse. Ob tej priložnos-
ti bi se zahvalil vsem, ki so se zavzeli za 
pripravo obširnih dokumentarnih zbor-
nikov Bela knjiga slovenske osamosvojitve 
in Vojna za Slovenijo, vsem predsednikom 
odborov za aktivno delovanje in razvijanje 
vizije združenja, predvsem pa velja zahvala 
vsem članom in zainteresiranim, ki pripo-
morejo h krepitvi idej Združenja VSO.

Vizija delovanja odbora-pokrajine je skladna z 
vizijo celotnega združenja, seveda pa je prilagojena 
pričakovanjem in značilnostim lokalnih območij. 

Dejstvo je, da je glede na 
trenutno gospodarsko 
stanje v državi navdušenje 
nad samostojno upadlo. 
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Sebastjan Erlah je rojen oktobra leta 1982. 
Po zaključeni maturi je obiskoval Teološko 
fakulteto Univerze v Ljubljani. Že v času 

študija se je srečal z novinarskim delom kot ure-
dnik revije Colloquia. V istem letu je postal tudi 
odgovorni urednik spletnega portala Forumi.
rkc.si, ki je delovalo v sklopu društva Vatican Ra-
dio Net (VRNET). Leta 2006 ga je katoliški tednik 
Družina zaprosil za sodelovanje. V omenjenem 
tedniku je pisal kolumne za rubriko Mladi Val, 
opravil odmevne reportaže, pa tudi odmevne 
članke, ki so se dotikali teoloških tematik po-
vezanih s problematiko mladih, kot na primer 
vprašanje teologije telesa in spolnosti ter pro-
blematika novodobnih religiozno-kulturnih 
gibanj v soočanju s krščanskim izročilom. Med 
tem časom je opravljal tudi službo varnostnika. 
Od leta 2009 do leta 2013 je opravljal novinar-
sko službo na Radio Ognjišče, kjer je s svojimi 
prispevki, intervjuji, oddajami in komentarji ak-
tualnih dogodkov doma in po svetu, postal eden 
bolj prepoznavnih radijskih glasov in novinarjev 
v slovenskem prostoru. Ob ustanavljanju sple-
tnega portala Časnik.si v letu 2011, ga je urednik 
portala zaprosil za sodelovanje. V letu 2012 je 
tako nastopil kot eden vidnejših publicistov na 
tem portalu, ki se je odlikoval s svojim kritičnim 
in analitičnim pisanjem o aktualnih političnih 
in družbenih dogodkih doma in po svetu. Od 
leta 2012 kot zunanji sodelavec sodeluje tudi s 
tednikom Demokracija, kjer objavlja kolumne, 
članke in intervjuje s področja notranje politike, 

zgodovine in kulture. Za svoje publicistično in 
novinarsko delo je decembra 2013 prejel Častno 
priznanje Boruta Meška za posebne dosežke v me-
dijskem osveščanju slovenske družbe, ki jo podelju-
je Združenje novinarjev in publicistov. Konec leta 
2012 je postal tudi član Sveta zavoda v Domu Petra 
Uzarja Tržič kot predstavnik ustanovitelja zavoda, 
to je vlade RS, ki pa ga je slednja zaradi njihovega 
opozarjanja na nepravilnosti v zavodu, razrešila 
januarja 2014. 
Vse od ustanovitve Združenja za vrednote slo-
venske osamosvojitve je član predsedstva go-
renjske pokrajine VSO, konec januarja 2014 
pa je postal tudi prvi predsednik Občinskega 
odbora Združenja VSO Tržič, kasneje tudi v.d. 
predsednik gorenjske pokrajine VSO. 

Gospod Erlah, ste predsednik Občinske-
ga odbora VSO Tržič in v.d. predsednik 
pokrajine VSO Gorenjska. Nam lahko na 
kratko poveste nekaj ključnih podatkov o 
delovanju odbora in pokrajine?
Občinski odbor VSO Tržič je bil ustanovljen 
konec januarja letos. Predsedniško funkcijo 
so člani združenja zaupali meni. Ker je ob-
činski odbor praktično še v povojih, bi tež-
ko povedal kaj o njegovi zgodovini, vsekakor 
pa bo odbor pomemben člen v prihodnje pri 
ozaveščanju in ohranjanju vrednot slovenske 
osamosvojitve v naši občini. Ker smo usta-
novili tudi občinsko mladinsko sekcijo Tri-
glav, je naš namen predvsem z vrednotami, 

ki smo jih Slovenci postavili ob naši osamo-
svojitvi, približati mladim, njihove starše, pa 
tudi vzgojitelje in učitelje, pa vzpodbujati, 
da jih vzgajajo in poučujejo v skladu s temi 
vrednotami, kot tudi o samih osamosvojit-
venih dneh, ki smo jim bili priča pred dobri-
mi štiriindvajsetimi leti. 
Kar se tiče pokrajinskega združenja VSO 
Gorenjska, pa moram reči, da se mi zdi, da 
je v zadnjem času malce zaspalo. Kot član 
predsedstva VSO Gorenjska se spomnim, da 
je bil odbor v svojih začetkih zelo dejaven in 
aktiven, če ne nekaj časa celo vodilni v svojih 
aktivnostih. Žal je naneslo tako, da bo pot-
rebno takšno aktivnost ponovno prebuditi. 
Kot v.d. predsednik se bom močno trudil, 
da se odbor ponovno prebudi. Predvsem bi 
rad ustanovil tiste odbore, ki na Gorenjskem 
še manjkajo, recimo Kranjska Gora, Jeseni-
ce, Žirovnica, Jezersko, Preddvor, Šenčur in 
Cerklje na Gorenjskem. Rad pa bi vodil po-
govore tudi z že ustanovljenimi območnimi 
združenji in skupaj s predsedniki pretehtal 
možnosti o ustanovitvi posamičnih občin-
skih odborov. Še prej pa se bo potrebno uses-
ti skupaj s celotnim predsedstvom in vsemi 
predsedniki, da vidimo, kakšno je stanje 
VSO-ja na Gorenjskem. Šele nato bomo šli v 
postopne korake. 
Kakšna je vaša vizija pri vodenju in delu 
odbora VSO?
Nekaj sem že nakazal v prejšnjem odgovoru 
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pri predstavitvi našega občinskega odbora 
VSO Tržič. Torej predvsem prizadevanje, da 
bi se vrednote slovenske osamosvojitve čim 
bolj prenesle med občane in s tem med mla-
de. Sploh slednji so naša temeljna in bistvena 
ciljna publika. Mladi namreč tekom šolske-
ga kurikuluma dobijo premalo poudarka na 
tematiki osamosvojitve Slovenije. To šolsko 
luknjo bi radi zapolnili z različnimi obele-
žitvami bistvenih dogodkov osamosvojitve 
tako na državni, kot tudi na občinski ravni. 
V zvezi s tem smo tako letos že organizira-
li spominski pohod na Ljubelj ob obletnici 
odhoda Jugoslovanske ljudske armade s tega 
našega mejnega prehoda. Računam na to, da 
bo ta pohod postal tradicionalen in da se nas 
bo na njem zbralo vsako leto več pohodni-
kov. Prirejali bomo tudi druge dogodke in 
skrbeli za promocijo tako združenja samega, 
kot seveda samih vrednost slovenske osamo-
svojitve. To pa, se razume, v skladu tudi s fi-
nančnimi zmožnostmi. 

Kako ste doživljali slovensko pomlad in 
osamosvojitev Slovenije? Katerih dogod-
kov se najraje spominjate?
Prvi spomin v zvezi s slovensko pomladjo 
in osamosvojitvijo Slovenije seže v dan, ko 
je bila razglašena samostojna Slovenija. Dan 
prej je našo hišo preletel F-16. Bilo je grozlji-
vo, a meni kot otroku zelo zanimivo, saj sem 
v živo videl vojaško letalo. Priznam, da se 
prejšnjih dogodkov, kot na primer aretacija 
četverice in protestov na Roški, ne spomi-
njam. Ko se je začela vojna za Slovenijo, sem 
bil star 9 let. Spominjam se, da sem dan po 
osamosvojitvi že navsezgodaj prižgal televi-
zijo in skupaj s staro mamo spremljal poro-
čila, kjer so sporočili, da po slovenskih tleh 
rovarijo tanki JLA in da je Slovenija v vojnem 
stanju. Spomnim se, da je stara mama zag-
nala takšno paniko, da sva oba skupaj jokala 
pred televizijo. Potem pa se nisem premak-
nil izpred ekrana. Spremljal sem vsa možna 
poročila, vse tiskovne konference, vsakršen 
premik tako TO, kot JLA. Deset dni sem bil 
v strahu, ali se bo moj oče vrnil živ s fron-
te, ali ne. Zlovešče pa je delovala tudi zase-
da JLA nedaleč od naše hiše na hitri cesti 
Kranj-Ljubelj, kjer je bilo nastanjenih nekaj 
vojakov JLA in tank, ki je imel top usmerjen 

prav proti naši hiši. Menda je oče takrat ma-
teri dal pištolo za zaščito in ji rekel, da če kdo 
potrka ali pozvoni in bo v vojaški uniformi, 
naj ne sprašuje ničesar, ampak samo strelja. 
Najbolj pa je bilo mučno, ko so se po vsej Slo-
veniji oglasile sirene, ki so naznanjale zračni 
napad. Takrat smo se skupaj s sosedo in nje-
nimi hčerkami usedli na naše dvorišče in ča-
kali, kdaj in od kod bo priletelo. Hvala Bogu, 
do napada ni prišlo in smo lažje zadihali. 
Skratka, spremljal sem vse do potankosti in 
se večino stvari še živo spominjam. Že takrat 
pa sem se zapomnil že vse glavne akterje tis-
tega časa, kot so Janez Janša, Igor Bavčar, Mi-
lan Kučan, Jelko Kacin, Tone Krkovič, Ante 
Marković, Stipe Mesić, Slobodan Milošević 
in še nekaj generalov JLA, kot so Blagoje Ad-
žić, Veljko Kadijević in Stane Brovet. Seveda 
sem takrat kot 9-leten otrok vedel zgolj kateri 
so „naši“ in kateri ne. Zakulisne igre nekate-
rih naših takratnih predstavnikov, kot je re-
cimo Kučan, sem spoznal šele kasneje. 

Po več kot 20.ih letih se zdi, da je navdu-
šenje nad samostojno Slovenijo upadlo, 
pojavljajo se simboli prejšnjega totalitar-
nega režima, ki je kršil človekove pravice, 
inkriminirani so vsi ključni osamosvojite-
lji Slovenije, … Kje vidite razloge za takšno 
stanje? Kje vidite rešitev?
Verjamem, da se tako samo zdi. Namreč, 
da je navdušenje nad samostojno Sloveni-
jo upadlo. Tisti, ki smo videli, bili zraven in 
doživljali te dogodke, zagotovo nismo izgu-
bili navdušenja. Je pa res, da se je na sploš-
no znanje in vedenje o teh dogodkih moč-
no porazgubilo. Recimo v šolah učenci in 
dijaki nimajo veliko govora ali predavanj o 
tej tematiki, ker kurikulum ni tako zasno-
van. Spomnim se, ko smo v srednji šoli pri 
zgodovini tik pred maturo, namesto da bi 
jemali osamosvojitev Slovenije, razpravljali 
o sicer zanimivi vojni v Vietnamu, vendar 
lepo vas prosim, v čem je vietnamska vojna 
kot učna snov bolj pomembna od nastajanja 
naše države?! Zakaj je tako? Predvsem zaradi 
tega, ker je v Sloveniji osamosvojitev uspela, 

ni pa uspela osvoboditev. Se pravi osvobodi-
tev izpod jarma kontinuitete komunistične-
ga režima, ki smo mu na plebiscitu, decem-
bra 1990, rekli odločen „ne“. A tega ultimata 
ljudstva režim še do danes ni razumel. Zato 
se pojavljajo simboli totalitarnega in zločin-
skega komunizma, zato še danes lahko člani 
Zveze borcev lažejo o tem, kako so v bistvu 
oni zaslužni za samostojno Slovenijo. Zato 
danes lahko kdo – sam sem bil tak primer 
konec novembra 2012 - celo izgubi službo, ker 
se brezpogojno zavzema za vrednote osamo-
svojitve in slovenske pomladi. Zato se še da-
nes lahko pri nas dogajajo takšni sramotni in 
montirani politični sodni procesi, kot je zade-
va Patria, ki se jih ne bi sramovala niti Hitler 
in Stalin. In zato so lahko pri nas danes inkri-
minirani vsi ključni osamosvojitelji Slovenije. 
Si predstavljate, da bi s svojimi osamosvojitelji 
tako delali v ZDA?!
Kje vidim rešitve? Predvsem v čim večji aktiv-
nosti Združenja VSO na teh področjih. Da 
se člani združenja kot tudi vodstvo izpostavi 
kot kleno v svojem Slovenstvu in ob različ-
nih priložnostih jasno spregovori in sodelu-
je z vsemi sorodnimi društvi, ki jim gre za 
isto stvar. Predvsem pa, da gre med ljudi in 
da opravlja svoje naloge v skladu s svojim 
poslanstvom – ozaveščanjem o vredno-
tah slovenske osamosvojitve in vrednotah 
pomladi. In to za vsakršno ceno, ali kot 
je zapisal Cankar: „Domovina je vredna 
najžlahtnejše krvi!“

Kljub vsebinsko bogatim odgovorom, v kate-
rih, sem prepričana, lahko marsikdo najde 
navdih za svoje nadaljnje delo za vzgojo za 
vrednote slovenske osamosvojitve, pa ven-
darle - imate še kakšno sporočilo za bralce 
spletnega časopisa Glas domovine? 
Ja. Bodite ponosni na to, da ste Slovenci. Bo-
dite ponosni na to, kar ste izborili v vojni za 
Slovenijo in še dneve pred tem. Mladi pa 
bodite ponosni na te svoje očete – so na-
mreč narodni heroji! Predvsem pa vsi sku-
paj bodite – glas DOMOVINE!

Pripravila: Simona Pavlič

Ja. Bodite ponosni na to, 
da ste Slovenci. Bodite 
ponosni na to, kar 
ste izborili v vojni za 
Slovenijo in še dneve 
pred tem.
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voščilo

VOŠČILO

15. avgust – Veliki šmaren – Marijino vnebovzetje
Ob bližajočem se državnem in cerkvenem prazniku, Marijinem vnebovzetju, vam čestitamo in želimo lepo 

preživet dan!
“Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči 

domovine in vsakega prebivalca!” Anton Martin Slomšek

17. avgust – Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
Vsem državljanom RS, še posebej pa Prekmurkam in Prekmurcem čestitamo ob državnem prazniku 

Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom!
Še zmeraj si mi dom in domovina in vse, kar je od tebe, mi je bolj kot kdaj domače. Tone Kuntner

15. september – Vrnitev Primorske k matični domovini
Iskrene čestitke državljanom RS, še posebej pa Primorkam in Primorcem ob državnem prazniku Vrnitve 

Primorske k matični domovini!
“Ljubi materin jezik po njegovi ceni! Pazi na jezik preprostega ljudstva, kjer je še pristna slovenščina doma!” 

Anton Martin Slomšek

Čestitke Slovenija!

Glas Domovine· 2/I · x. avgust 2014
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Ustanovitev Mladinske sekcije VSO Triglav Grosuplje  
Ivančna Gorica 

Dne 17.2.2014, je bila v Grosuplju ustanovljena Mladinska sekcija 
VSO Triglav Grosuplje Ivančna Gorica. V tem kratkem času delova-
nja smo tudi že vzpostavili našo Facebook stran, kamor ste vljudno 
vabljeni, da si ogledate naše prve objave. Najdete nas na spletni strani 
www.facebook.com/VSOGrosupljeIvancnaGorica.

Člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, se skozi 
združenje zavzemamo za ohranitev vrednot, ki so slovenski narod, v 
času od pomladi 1988 pa do januarja 1992, združile in nam prinesle 
samostojno državo. S tem smo Slovenci iz nacije zrasli v narod. Ob 
osamosvajanju smo se končno začeli zavedati pomembnosti tega, kaj 
bi Slovencem doma in po svetu pomenila samostojna in suverena dr-
žava. Končno smo videli, da takratni režim ni bil dober za Slovenijo, 
kot del nekdanje skupne države in Slovence kot državljane nekdanje 
države. Ugotovili smo, da lahko Slovenija obstaja samo kot suverena, 
na demokraciji ter pluralizmu temelječa država, ki spoštuje pravice 
ljudi in ohranja njihovo svobodo. Združenje za vrednote slovenske 
osamosvojitve je pomembno, za ohranjanje teh vrednot; so se mo-
rali zavedati tako takrat živeči Slovenci, kot se jih morajo zavedati  
tudi Slovenci, rojeni po osamosvojitvi. Vrednote, kot so demokracija, 
svoboda, spoštovanje človekovih pravic, pluralizem in seveda, ključ 
uspešnega osamosvajanja in enotnosti Slovencev, morata vedno ži-
veti v nas in s tem duh osamosvojitve. Nikoli ne smemo pozabiti, da 
nam samostojna Slovenija ni bila podarjena, ampak priborjena. Ne 
smemo pozabiti, da je šla Slovenija skozi trnovo pot. Status suverene 
države, je pridobila  v boju z močnejšo vojsko JLA. Ta je imela na raz-
polago večje število vojakov in orožja in je bila ena največjih vojsk po 
koncu hladne vojne. Vendar smo Slovenci dokazali, da smo imeli na 
takratnem obrambnem in notranjem ministrstvu sposobne ljudi, ki 
so dobro pripravili pripadnike teritorialne obrambe na napad JLA. 
Ravno tako so pripadniki teritorialne obrambe in vsi podporniki 
osamosvojitve pokazali neverjetno voljo in trdno odločenost, da se 
Slovenija odcepi od takrat že zelo skrhane in sprte Jugoslavije. Nika-
kor, res nikakor, ne smemo pozabiti tudi, v kakšnem številu smo se 
Slovenci zbrali v podporo, po krivem obsojeni četverici JBTZ zaradi 
domnevne izdaje vojaške skrivnosti. Sodba je bila po osamosvojitvi 
razveljavljena in nična. Pokazali smo, da nam ni vseeno, kako takrat-
na oblast ravna z nami in da nismo hlapci. Temveč smo ponosen na-
rod, ki ima svojo nacionalno zavest ter svoje vrednote. Teh ne moreta 
poteptati nobena diktatorska oblast in nobena vojska, naj  bo še tako 

velika in močna ter strašna. Te vrednote ne smejo nikoli utoniti v po-
zabo. Prav zato“ VSO pomemben, saj se zavzema, da v Sloveniji oh-
ranimo svojo nacionalno zavest in pripadnost Slovenstvu. Zavedno 
moramo pomniti, kako velik odstotek ljudi se je udeležil plebiscita za 
osamosvojitev Slovenije, in da je več kot tri četrtine Slovencev podpr-
lo odcepitev od komunistične Jugoslavije. Ta je imela veliko podporo 
v zahodnih državah, saj so se le-te še vedno zavzemale za status quo 
v Evropi. Zavedati se moramo, da je Slovenija v prvi vrsti pri boju 
za osamosvojitev zmagala na političnem in diplomatskem področju, 
na katerem je znala pokazati svoje vrednote in odločnost, da bo su-
verena na svojem ozemlju, da bomo Slovenci imeli svojo državo, ne 
glede na pritiske tujih sil. Šele nato smo na bojišču pokazali tudi svoje 
veliko srce, saj smo se tam borili za svoje vrednote, za svobodo, za 
samostojno državo, za pluralizem v naši družbi in demokracijo. Za-
radi tega je VSO po mojem mnenju zelo pomemben, saj ohranja spo-
min na osamosvojitev in na složnost celotnega Slovenskega naroda 
za vrednote, ki jih morajo poznati tudi prihodnji rodovi.

Naj na koncu še povabim vse zavedne Slovence, da se pridružijo 
Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve in nam pomagajo 
pri ohranjanju vrednot, ki so nam pred več kot dvajsetimi leti poma-
gale pri osamosvojitvi in so tudi danes enako pomembne za učinko-
vito in stabilno ter svobodno samostojno Slovenijo. Bodimo ponosni 
na našo majhno državo z velikim srcem.

Predsednica Mladinske sekcije VSO Triglav Grosuplje Ivančna 
Gorica, Nives Rupčič

Predstavitev zbornika Vojna za Slovenijo
V torek, 18. marca 2014 v Mestnem muzeju v Ljubljani je Zdru-

ženje za vrednote slovenske osamosvojitve v sodelovanju z založbo 
Nova revija izdalo in predstavilo nov zbornik dokumentov Vojna za 
Slovenijo, ki je nekakšno nadaljevanje Bele knjige slovenske osamo-
svojitve. Nov zbornik prinaša dokumente vojaške narave o usklajeva-
nju obrambnih aktivnosti ter bojna poročila.

Knjigo Vojna za Slovenijo so predstavili predsednik Združenja 
VSO Aleš Hojs, ki je tudi prispeval uvodno besedo k izdaji, načelnik 
Republiškega štaba TO v času vojne za Slovenijo Janez Slapar, povelj-
nik Pokrajinskega štaba TO za Dolenjsko v času vojne za Slovenijo in 
predsednik Zveze slovenskih častnikov Albin Gutman in člana pred-
sedstva VSO: poveljnik Specialne brigade TO v času vojne za Slove-
nijo Anton Krkovič ter minister za obrambo v času vojne za Slovenijo 
Janez Janša, ki je napisal tudi spremno besedo k zborniku Vstali in 
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obstali. Pogovor je povezoval urednik Demokracije Metod Berlec.
Po mnenju sogovornikov ima zbornik velik pomen, saj prinaša 

verodostojne dokumente, ki so nastajali v koordinacijskih skupinah 
in podskupinah, ki so v času med 7.5.1991 in 10.7.1991 koordinirale 
obrambne aktivnosti, ter so nov izziv za zgodovinsko stroko, saj še 
nikoli doslej niso bili objavljeni v celoti in datumsko urejeno.

V spremni besedi Janez Janša analizira in ovrednoti nekatere naj-
pomembnejše dogodke, kot so osvojitev skladišča Strmec pri Borov-
nici in minometni napad na Letališče Cerklje ob Krki.

Na predstavitvi je Janez Janša izpostavil domoljubnost slovenskih 
fantov, ki »so čez noč postali vojaki in (so) svojo dolžnost odlično op-
ravili. Če tega ne bi bilo, bi bili zastonj plebiscit, zastonj vse priprave, 
vsa politika, vsa diplomacija. Slovenija se nikoli ne bi osamosvojila. 
Usoda naroda je bila odvisna od nekaj 10.000 ljudi, ki so bili pokli-
cani k obrambi domovine.« Janez Slapar je dejal, da je k zmagi nad 
JLA odločilno pripomoglo srce, pripadnost in želja po samostojni 
slovenski državi. Albin Gutman je izrazil razočaranje nad omalova-
ževanjem pomena osamosvojitve. Tone Krkovič pa je izpostavil, da so 
njegovo enoto sestavljali visoko motivirani usposobljeni profesional-
ci, ki so bili v ključnih trenutkih sposobni prebiti psihološko bariero. 

Po predstavitvi zbornika je Združenje VSO podelilo svečana pri-
znanja pripadnikom 2. izvidniškega voda Specialne brigade, ki je 28. 
junija 1991, v bliskoviti akciji zavzel veliko skladišče JLA pri Borov-
nici ter s tem omogočil oboroževanje Slovenske vojske. Priznanja so 
prejeli: Uroš Gabrovšek, Denis Ule, Robert Petrovčič, Edvard Gre-
gorka, Janez Novak, Tomaž Brence, Peter Mencin, Andrej Pristavec, 
Smiljan Pajnkihar, Niko Smole, Dušan Radošek, Bruno Dormiš, Ro-
bert Miklavčič, Uroš Sajovic, Rok Hrovatin, Brane Zrinski, Marko 
Lipuš, Stanislav Kucler, Robert Marolt, Jože Fortuna, Brane Brožič, 
Boris Mikuš in posmrtno Jože Prvinšek.

Predstavljen je bil tudi predlog, da predsednik republike ob letoš-
njem dnevu državnosti pripadnikom tega voda podeli visoko držav-
no odlikovanje.

Takšen čas, običajno vezan na dogodke, ki so omogočili osamo-
svojitev in postavitev na svetovni zemljevid oziroma mednarodno 
priznanje, narodi častijo kot nekaj »svetega«, mu posvečajo državne 
praznike, po njem in dogodkih iz njega poimenujejo mesta, trge, uli-
ce ali odlikovanja. Takšen čas veže nase pozitiven odnos večine drža-
vljanov oziroma pripadnikov naroda. Takšen čas predstavlja vredno-
stno središče naroda. Za nas Slovence je to čas osamosvojitve. Znotraj 
tega časa, ki se v svoji zgodovinski končnici razteza od leta 1987 do 
leta 1992, posebej izstopajo dnevi Vojne za Slovenijo. To so bili tedni, 
dnevi in ure v juniju in juliju 1991, ko je bilo vse na kocki. Samostojna 
in evropska prihodnost Slovencev, demokratična ureditev, naša vera 
in postave, blaginja in naša življenja. To so bili dnevi, ko se je - maja 
1990 razoroženi - narod ponovno postavil za svoje pravice, razglasil 
samostojno Slovenijo in se uprl agresiji JLA.

(Janez Janša, odlomek iz spremne besede k zborniku Vojna za Slo-
venijo)

Dan slovenske zastave v GEOSS-u
V nedeljo, 13.aprila 2014 je v Spodnji Slivni pri Vačah na geometrij-

skem središču Slovenije (GEOSS) potekala tradicionalna svečanost v 
počastitev Dneva slovenske zastave. Dan zastave je Herladično, gene-
aloško in veksilološko društvo Herladica Slovenica prvič organizira-
lo to obeležitev 7.aprila 1998 ob 150-letnici prvega izobešanja sloven-
ske zastave, ki je bilo 7.aprila 1848 na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. Od 
leta 1998 dalje dogodek poteka vsako leto na prvo nedeljo po 7.aprilu.

Letos poteka tudi 600-letnica zadnjega ustoličevanja koroških voj-
vod. Zadnjič se je po prastarem običaju ustoličil leta 1414 Ernest Že-
lezni. Ob tej obletnici je kipar Zlato Rudolf izdelal umetniško repliko 
knežjega kamna.

Slovesnosti na GEOSS-u se je udeležilo veliko praporščakov in 

zastavonoš iz različnih občin, organizacij in društev, med njimi je bil 
tudi praporščak VSO s praporom našega Združenja.

Dan slovenske zastave pa so s slikanjem ob slovenski zastavi počas-
tili tudi v odboru Mladinske sekcije VSO Triglav Grosuplje-Ivančna 
Gorica.

25 let Majniške deklaracije
V četrtek, 8.5.2014, na dan, ko je Tone Pavček na Kongresnem trgu 

prebral Majniško deklaracijo 1989, je Združenje VSO pripravilo pri-
reditev v počastitev 25.obletnice Majniške deklaracije. Slavnostna 
prireditev je potekala v (za številne obiskovalce) premajhni dvorani 
Slovenske Filharmonije. 

Majniška deklaracija je 
bila prvič prebrana na pro-
testnem zborovanju po 
drugi aretaciji Janeza Jan-
še na ljubljanskem Kon-
gresnem trgu 8. maja 1989. 
Majniška deklaracija je naj-
pomembnejši politični do-
kument v zgodovini sloven-
skega naroda in kot takšen 
je bil podlaga za slovensko 
osamosvojitev ter izhodišče 
za poznejše listine, ki so bile 
sprejete v slovenskem parla-
mentu junija 1991.

Prisotne je naprej pozdra-
vil predsednik Združenja 
VSO Aleš Hojs, o pomenu Majniške deklaracije, pa so spregovorili 
tedanji akterji: dr. Dimitrij Rupel, Lojze Peterle in Janez Janša.

V kulturnem programu so nastopili, sopranistka Katarina Perger 
Vodnjov, baritonist Zdravko Perger, pianist Erik Šuler in pesnik Tone 
Kuntner

Četrt stoletja po podpisu Majniške deklaracije je čas za novo. Novo 
Majniško deklaracijo je prebral pesnik in kulturnik Tone Kuntner.

24. obletnica demokratičnih sprememb na Slovenskem in 
ustanovitev MSNZ RS

Mineva 24 let od prvih svobodnih volitev ter oblikovanja prve de-
mokratično izvoljene skupščine in vlade Republike Slovenije. Koali-
cija Demos je takoj po oblikovanju vlade začela pripravljati Sloveni-
jo za samostojno življenje in za ta cilj pridobivati najširšo podporo. 
Mineva tudi 24 let od začetkov organiziranja Maneverske Strukture 
Narodne Zaščite (MSNZ- Slovenske vojske), s katero je demokratična 
Slovenija zavarovala svoje temeljne osamosvojitvene korake. 
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Slavnostna prireditev ob 24. obletnici demokratičnih sprememb na 
Slovenskem je potekala v petek, 16.maja, na dan, ko je v takratni skup-
ščini leta 1990 prisegla Demosova vlada, v Domu kulture v Slovenskih 
Konjicah. 

Obiskovalce v dvorani sta najprej nagovorila župan Občine Slovenske 
Konjice, Miran Gorinšek in predsednik Skupščine občine Slovenske Ko-
njice leta 1990, Jože Baraga, ki se je v govoru spomnil ključnih dogod-
kov v Slovenskih Konjicah po izdanem ukazu o razorožitvi Teritorialne 
obrambe. Ukaz o razorožitvi TO in s tem slovenskega naroda je pomenil 
grob poseg v suverenost mlade slovenske državnosti in v demokratične 
spremembe, ki so se odvijale v tistem času. Pravzaprav je šlo za izdajo! 
Ukaz je večina občinskih štabov upoštevala, a našli so se junaki, ki so se 
temu odločno uprli. Med najbolj odločnimi so bili v Slovenskih Konji-
cah, ko je 27 podpisnikov LISTINE jasno reklo in zapisalo NE ter dobilo 
podporo v takrat novo izvoljenemu predsedniku Skupščine občine Slo-
venske Konjice, Jožetu Baragi. 

Osrednji govornik na prireditvi je bil predsednik Združenja VSO, 
Aleš Hojs. 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je za izkazan pogum 
in domoljubje v ključnih trenutkih osamosvajanja podelilo priznanji 
podpisnikom zgodovinske listine in Jožetu Baragi ter z blagoslovom vo-
jaškega vikarja Jožeta Pluta predalo prapore vsem 13-tim pokrajinskim 
odborom. Kulturni program sta popestrila Moški pevski zbor Ivo Štruc 
in Godba na pihala Slovenske Konjice.

Okrogla miza ob 26. obletnici procesa JBTZ
“V čast mi je, da sedim s slovenskim herojem Janezom Janšo. Zelo 

spoštujemo slovenski narod.” Adem Demaçi
Dne 31.maja, ko je leta 1988 Služba državne varnosti aretirala Janeza 

Janšo in Ivana Borštnerja, je Združenje VSO v Hotelu Slon v Ljubljani 
organiziralo okroglo mizo »Zloraba sodstva za odstranjevanje političnih 
nasprotnikov v SFRJ«, na kateri so sodelovali nekdanji politični zaporni-
ki in kritiki komunističnega sistema v bivši Jugoslaviji: Adem Demaçi, 
Ivan Zvonimir Čičak, Vladimir Šeks, David Tasić, mag. Andrej Aplenc 
in Janez Janša. 

Pogovor je vodila Eva Irgl, predsednica Komisije za človekove pravice 
v Državnem zboru RS.  

Adem Demaçi, kosovski pisatelj in politični zapornik, ki je zaradi kri-
tike odnosa tedanje komunistične Jugoslavije do etničnih Albancev, za-
radi kritike sistema in vladavine diktatorja Josipa Broza Tita v zaporu 
preživel kar 29 let. V času prestajanja zaporne kazni ga je Amnesty In-
ternational razglasil za zapornika vesti, zato se ga pogosto omenja kot 
“kosovskega Nelsona Mandelo”, med drugim pa je bil predlagan tudi za 
Nobelovo nagrado za mir.

Ivan Zvonimir Čičak, hrvaški politični zapornik. Potem ko je bil 
drugič izpuščen iz zapora, je skupaj z Dobroslavom Parago organiziral 
peticijo za amnestijo političnih zapornikov ter kasneje tudi vodil prvi 
nevladni Odbor za varovanje človekovih pravic. 

Vladimir Šeks, odvetnik in nosilec najvišjih odlikovanj Republike Hr-
vaške. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil aretiran zaradi 
protidržavne dejavnosti, so mu prepovedali opravljanje poklica odve-
tnika. Od leta 1987 deluje v mednarodnih nevladnih organizacijah za 
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človekove pravice. Je ustanovitelj jugoslovanskega Helsinškega monitor-
ja, član Amnesty International in opazovalec IGRM (Frankfurt) za jugo-
vzhodno Evropo. Na sodiščih je branil tedanje jugoslovanske disidente.

Mag. Andrej Aplenc je bil kot dijak in študent dvakrat zaprt na Golem 
otoku. Prvič zato, ker je brigadirjem namesto marksistične vzgoje raje 
privoščil plesni večer, in drugič, ker je zavrnil ovajanje za Udbo. Svojo 
golootoško zgodbo, o kateri je javno spregovoril šele v samostojni Slove-
niji, je, kot pravi, končal z dosego rehabilitacije na sodišču in izplačilom 
odškodnine.

David Tasič je slovenski novinar, urednik, založnik in publicist. V le-
tih od 1981 do 1989 je bil novinar in urednik pri časopisu Mladina. Leta 
1987 je objavil znameniti feljton o Golem otoku, ki je prvi dokumentarni 
publicistični prikaz dogajanja v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 
1988 je bil skupaj z Janezom Janšo in Ivanom Borštnerjem aretiran za-
radi domnevne izdaje tajnih vojaških dokumentov, ki so pričevali o 
neustavni in nelegitimni vlogi vojske v Jugoslaviji. Sodili so mu na 
vojaškem sodišču v Ljubljani. Ustanovil je eno prvih neodvisnih za-
sebnih založb v Sloveniji, Založbo Karantanija. 

Janez Janša, slovenski politik, pisatelj in politični disident. 
Dne 31. maja 1988 ga aretira SDV, s čimer se prične znani proces 

proti četverici, ki je bil proces komunistične nomenklature zoper na-
stajajočo opozicijo in je sprožil rojstvo slovenske pomladi.

Položitev venca pred pomnikom padlim v vojni za Slovenijo 
1991

Predstavniki Združenja VSO so pred Dnevom državnosti položili 
cvetje pred Pomnikom padlim v vojni za Slovenijo 1991 na ljubljan-
skih Žalah. 

Dan državnosti – Polževo
V soorganizaciji z občinami Videm-Dobrepolje, Grosuplje in 
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Ivančna Gorica smo organizirali osrednjo prireditev ob dnevu dr-

žavnosti na Polževem. 
Prireditev se je začela ob 11. uri z mašo za domovino, ki jo je v 

bližnji cerkvici Sv. Duha, daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton 
Jamnik. 

Nato je ob 13. uri sledil kulturni program v počastitev največjega 
praznika naše domovine. Pozdravne nagovore so imeli predsednik 
Združenja VSO Aleš Hojs in župani občin soorganizatoric: župan 
Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, župan Občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič in župan Občine Dobrepolje Janez Pavlin. V kulturnem 
programu pa so sodelovali: tenorist Matej Vovk, tercet Za umret, 
združeni Godba Stična in Godba Dobrepolje, KD France Prešeren 
- Folklorna skupina Račna, ansambel Jana Zrneca ter pesnika Tone 
Kuntner in Igor Pirkovič

Osrednji govor Janeza Janše je prebral Zvonko Černač. Celoten go-
vor je dostopen na naši spletni strani: 

http://www.vso.si/images/novice%20-%20slike/Stati%20in%20
obstati.pdf. 
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priporočamo v branje

Bela knjiga slovenske osamosvojitve. Nasprotovanja, ovire, izdaja. 
Bela knjiga je zbornik dokumentov na 684 straneh. Predgovor h knjigi je zapisal Slavko Kmetič, takratni predsednik 
Združenja VSO, spremno besedo pa Janez Janša, član predsedstva VSO. 
Zbornik je razdeljen v štiri poglavja oziroma vsebinske sklope: 

I. Razorožitev TO RS maja 1990
II. Nasprotovanja ukrepom za zavarovanje osamosvojitve
III. Ogledalo zakulisja
IV. Javna nasprotovanja, politično zakulisje

V prvem poglavju oziroma vsebinskem sklopu je poleg Uvoda 
in Kronologije razorožitve TO objavljen prispevek Janeza Janše 
»Razorožena Slovenija« ter prispevek Toneta Krkoviča »Usodni 
majski dnevi leta 1990-Razorožitev TO«. 
Med drugim, je Bela knjiga slovenske osamosvojitve v spletni 
obliki brezplačno dostopna na naši spletni povezavi: http://www.
vso.si/spletne_izdaje/Bela_knjiga_slovenske_osamosvojitve/

Vojna za Slovenijo. Priprave na obrambo Slovenije, bojna poročila in analize.
Drugi zbornik dokumentov, ki ga je v sozaložništvu izdalo Združenje VSO obsega 766 strani. Uvodnik h knjigi je 

zapisal predsednik Združenja VSO, Aleš Hojs, spremno besedo 
Vstali in obstali pa Janez Janša, član predsedstva VSO in eden 
ključnih akterjev dogajanja v vojni za Slovenijo. 
Dokumenti orisujejo dogajanje zadnjih dni pred razglasitvijo sa-
mostojnosti, od 7.5.1991 do 27.5.1991 in vojno za Slovenijo v času 
od 23.6.1991 do 16.7.1991. Zadnji sklop dokumentov zajema ocene 
in spoznanja od 2.7.1991 do 18.7.1991. 
Vabljeni k branju!

Obe knjigi lahko naročite tudi na e-mail tajnistvo@vso.si
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vso nagrajuje

V prvi številki spletnega časopisa Glas domovine smo v nagradni igri spraševali po vaših vtisih in mnenju ob pred-
stavitvi Bele knjige slovenske osamosvojitve. Prejeli smo zapis VSO območnega odbora Grosuplje-Videm Dobre-
polje ter Mladinske sekcije VSO Triglav Grosuplje - Ivančna Gorica, ki ga objavljamo v rubriki Reportaža zadnjih 
dogodkov. Odbor za nagrado prejme knjižno nagrado Bela knjiga slovenske osamosvojitve s podpisom predsednika 
VSO Aleša Hojsa in člana predsedstva VSO Janeza Janše.

Čestitamo! Tokrat je pred vami nagradni kviz. Za nekatere odgovore bo potrebno prebrati Glas domovine ali obiska-
ti spletno stran Združenja VSO ali spletno stran Domoljubje v šoli. Odgovore pošljite na naslov Združenje VSO, 
Zaloška 65, 1000 Ljubljana ali jih sporočite preko elektronske pošte info@glasdomovine.si 
Med prispelo pošto bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela knjižno nagrado ali majico VSO.

1. Skupaj z Dobroslavom Parago je organiziral peticijo za amnestijo političnih zapornikov:
a) Igor Bavčar
b) Ivan Zvonimir Čičak
c) Vladimir Šeks

2. Slovenski izraz besede tavtologija je:
a) Istorečje
b) Dokazovanje
c) Zanikanje 

3. Projekt, ki bi pomagal vzgojiteljem in učiteljem sistematično vzgajati  naše mlade v ljubezni do domovine se imenuje:
a) Domoljubje v besedi in dejanju
b) Domoljubje v šoli
c) Projekt »Tu sem doma«

4. Kdo je bila prva žrtev osamosvojitvene vojne?
a) Matija Bohek
b) Berto Kalin
c) Josef Šimčik 

5. Kateri so pravilne letnice Majniških deklaracij v zgodovini Slovencev?
a) 1919-1991-2013
b) 1917-1989-2014
c) 1919-1990-2014

6. Kdo je bil na dan razglasitev samostojnosti Slovenije raje doma in je gledal na odprto morje, po osamosvojitvi  
 pa postal ambasador slovenske države v Španiji?
a) Jožef Školč
b) Neven Borak
c) Franco Juri

Rešitve: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___, 6____ .
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časovnica

Februar
2.2.

1897: v Trstu začne kot priloga Edinosti izhajati Slovenka, prvi ženski časnik
Svečnica, krščanski praznik Gospodovega darovanja v templju

Svetovni dan mokrišč

3.2.
1993: vpis Sečoveljskih solin med mokrišča mednarodnega pomena

1758: rojstvo Valentina Vodnika, slovenskega duhovnika, pesnika, urednika

4.2.
1864: ustanovljena Slovenska matica

1801: umrl Marko Pohlin (r. 1735), slovenski pisatelj in jezikoslovec 

7.2.
1990: objavljena Deklaracija za mir

1809: se rodi Matija Majar Ziljski (u.1892), slovenski koroški duhovnik, narodni buditelj, jezikoslovec 

8.2.
1849: umrl France Prešeren (r.1800), slovenski pesnik 

1921: umrl Josip Ipavec (r.1873), slovenski zdravnik, skladatelj 
kulturni dan/Prešernov dan/slovenski kulturni državni praznik

9.2.
1573: uporni kmetje pod vodstvom Matije Gubca se pri Stubici spopadejo s fevdalno vojsko

1998: Primož Peterka na Kulmu kot prvi Slovenec preleti 200 metrov. Pristane pri 203 metrih.
1871: se rodi Fran Saleški Finžgar (1962)

11.2.
1951: na Mariborskem Pohorju je začela obratovati prva Slovenska žičnica

1922: se rodi Ela Peroci (u.2001), slovenska pisateljica 

12.2.
1934: se rodi Saša Vegri (u.2010), slovenska pesnica 

13.2.
1945: se rodi Evald Flisar, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik

14.2.
2001: italijanski parlament izglasuje zaščitni zakon za slovensko manjšino

869: umre sv. Ciril (r. 826/27), slovanski prosvetitelj 

15.2.
1573: »kronanje« Matije Gubca na zagrebškem Markovem trgu 

16.2.

1824: rodil se je Peter Kozler (u. 1879), slovenski pravnik, geograf, kartograf, politik 
1989: ustanovljena Slovenska demokratična zveza

Glas Domovine· 2/I · x. avgust 201426
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17.2.
1887: v požaru pogori slovensko Narodno gledališče

1831: se rodi Matija Valjavec (u. 1831), slovenski pesnik, zbiralec narodnega blaga 

18.2.
1987: izide 57. številka Nove revije

1950: umre Lovro Kuhar-Prežihov Voranc (r.1893), slovenski pisatelj in politik 

19.2.
-1923: umre Ivan Tavčar (r.1851), slovenski pisatelj in politik 

20.2.
1954: v Buenos Airesu ustanovljena slovenska kulturna akcija

21.2.
1933: odprt je bil ljubljanski nebotičnik

22.2.
1834: v ljubljanskem časniku Illyrisches Blatt je bil prvič objavljen Prešernov Sonetni venec

1896: se rodi Metod Badjura (u.1971), slovenski filmski režiser 

24.2.
1903: se rodi Vladimir Bartol (u.1967), slovenski pisatelj

26.2.
1988: umre Frane Milčinski-Ježek (r. 1914), slovenski pisatelj, gledališki igralec in režiser 

27.2.
1893: v Ljubljani je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo

1989: slovenske politične organizacije v CD priredijo manifestacijo proti izrednim razmeram na Kosovu

Glas Domovine· 2/I · x. avgust 2014 27
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fotoreportaža

Od 20.junija 2014, ko smo na Dob pospre-
mili Janeza Janšo in od 4. julija, ko je na 
prestajanje zaporne kazni moral oditi še 

Tone Krkovič, je minilo že več kot mesec dni. V 
tem času in vse dokler sodba v zadevi Patria ne 
bo padla Odbor 2014 organizira vsakodnevna 
zborovanja pred Vrhovnim sodiščem ter tudi 
pred RTV in parlamentom. Objavljamo utrinke z 
zborovanj Odbora 2014 ter govora, ki sta ga po-
vedala dr. Božo Predalič, generalni sekretar VSO 
in Alenka Žagar Slana, podpredsednica VSO. 
Foto: arhiv VSO 

Dragi prijatelji,
Tu, pred hramom demokracije, smo se zbrali 
zato, da izrazimo podporo Janezu Janši, ki ga 
z montiranim političnim procesom skušajo 
odstraniti s slovenskega političnega prostora. 

Pravijo nam, da ni spodobno komentirati 
sodb sodišč in da s tem spodkopavamo pravno 
državo.

Jaz pa vam pravim, da dokler bodo sod-
niki sodili v imenu ljudstva, do tedaj ima to 
ljudstvo vso pravico povedati, kaj si o sodnikih 
in o njihovih sodbah misli.

Sodniki niso ne svete krave ne maliki, o 
katerih stališčih se ne bi smeli niti pogovarjati. 
So pa slovenski sodniki edina kasta v Sloveniji, 
ki ima ne glede na svoje delo, z zakonom zago-
tovljeno službo vse do upokojitve.

Nedavno opravljena raziskava je pokazala, 
da so slovenska sodišča kršila človekove pravi-
ce in temeljne svoboščine v kar 442 primerih, 

pri tem pa je sodelovalo najmanj 1.200 sodni-
kov.

Pa da ne bo pomote – pri teh kršitvah člo-
vekovih pravic ne gre za obdobje nekdanje 
totalitarne države temveč za čas po slovenski 
osamosvojitvi. Gre za čas, ko naj bi Slovenija 
sodila med demokratične evropske države.

Slovenija je edina postkomunistična država 
v Evropi, v kateri ni bila izvedena vsaj delna 
lustracija in to se nam bo še dolgo otepalo.

Državo večino poosamosvojitvenega časa 
vodijo tudi ljudje, ki so v času procesov njene-
ga osamosvajanja, osamosvojitvi aktivno ali 
pasivno nasprotovali, na sodiščih pa še vedno 
delijo pravico tudi ljudje, ki so sodili v času 
nekdanjega totalitarnega režima ali pa njihovi 
potomci.  

Sodnik, katerega sodba pade zaradi kršenja 
človekovih pravic ne more in ne sme nikoli 
več soditi drugim ljudem. Nemudoma mu je 
potrebno odvzeti sodniški mandat.

Bojim pa se, da kot mesija pričakovani 
»najverjetnejši mandatar« tej nalogi ne bo kos. 
Njega slišimo govoriti le o pravni državi, nikoli 
do sedaj pa ga še nisem slišal, da bi se zavze-
mal za pravično pravo, da bi se zavzemal za 
pravično državo.

Gospod Cerar zavzemanje za pravno državo 
je premalo - tudi nacistična Nemčija je bila 
pravna država. Sprejela je zakon o Judih in ga 
potem dosledno spoštovala. 

Ravnala je pravno – njeno pravo pa ni bilo 
pravično.  

Tudi po besedah nekdanje generalne dr-
žavne tožilke, in ministrice za pravosodje, v 
pravni državi tudi vse velike svinjarije niso 
kazniva dejanja.

Slovenci pa si želimo in zaslužimo državo, 
ki ne bo samo pravna ampak bo njeno pravo 
tudi pravično. 

Zaslužimo si državo, kjer se pravo ne bo 
zlorabljalo v politične namene tako kot se to 
dogaja v primeru krivične obsodbe Janeza 
Janše. 

Janez Janša je zaprt preprosto zato, ker se 
nasledniki teh, ki so leta 45ʹ oblast prevzeli 
z nasiljem in prevaro bojijo z njim soočiti v 
poštenem političnem boju. 

Očitno ga prepoznavajo kot edinega res-
nega političnega nasprotnika, kot človeka, ki 
lahko ogrozi njihove oblastniške in kapital-
ske monopole, zato ga želijo tako ali drugače 

odstraniti s političnega prizorišča.

Janez Janša je z vodenjem svoje prve vlade v 
letih 2004–2008 in z vodenjem EU dokazal, da je 
sposoben politik. 

Njegova vlada je bila prva, ki je končala cel 
mandat in prva s proračunskim presežkom. 

Njegovo vodenja EU je v Evropi poželo števil-
ne pozitivne kritike, doma pa o tem predsedova-
nju F 571 skoraj ni poročal. Vemo, zakaj.

Skratka obstajala je velika verjetnost, da bo 
Janeza Janša na prihajajočih volitvah še uspe-
šnejši in potrebno je bilo nekaj storiti. Potreb-
no ga je bilo ustaviti.

Kako take akcije potekajo in kako se preko 
noči ustvari nove zmagovite politične stranke 
za enkratno uporabo, je v svoji knjigi lepo opi-
sal Zdenko Roter.  

Navedb v Roterjevi knjigi do sedaj ni še nih-
če zanikal – žal pa tudi nikogar niso streznile.
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Veliki pok iz Finske – kot ga je napovedal Mi-
lan Kučan, je bil sprožen le nekaj mesecev pred 
koncem prve Janševe vlade, tako ali drugače pa je 
vplival na rezultate kar treh volitev.

Verjetno je odveč opozarjati na dejstvo, 
da sodba v zadevi Patria bolj sodi v področje 
znanstvene fantastike kot resnega in odgovor-
nega sojenja. 

Številni ugledni domači in tuji pravni strokov-
njaki – med njimi tudi Matevž Krivic, ki zago-
tovo ne sodi v fan club Janeza Janše, opozarjajo 
na nezakonitosti, procesne napake in kršenje 
človekovih pravic v zadevi Patria.

Opozarjajo tudi na to, da bo ta sodba ned-
vomno padla. Samo vprašanje časa je še, kdaj 

in kje bo do tega prišlo.

Tudi to dejstvo je verjetno razlog za ne-
potrebno zavlačevanje pri presoji zahteve za 
varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču. 

Zaradi zavlačevanja Janez Janša ni mogel 
enakopravno nastopati na volitvah, pa vendar 
je na volitvah dobil kar 6.116 glasov, kar je 
najvišje število glasov, ki jih je prejel katerikoli 
kandidat na letošnjih volitvah. 

Janez Janša je prejel več glasov kot vsi po-
slanci Zavezništva Alenke Bratušek skupaj, 
prejel je tudi več glasov kot vsi poslanci Zdru-
žene levice skupaj, sedaj pa bi ravno ti radi 
oporekali mandatu Janeza Janše.

Sedaj – po volitvah pa sodišče očitno zavla-
čujejo z odločitvijo tudi zato, da bi Janezu Janši 
tisti, ki se ga bojijo celo tedaj, ko je v opoziciji, 
lažje oporekali in spodbijali poslanski mandat. 

V takšno raboto naj bi vključili celo zakono-
dajno pravno službo DZ.

Pa vendar to s pravnega vidika ni mogoče.
Janšev mandat je zakonit in nobene pravne pod-

lage ni za njegovo oporekanje ali celo odvzem. 
Celo nasprotno – odvzem njegovega man-

data bi pomenil neustavno ravnanje. 
 
Poslanci - pozivamo vas, da ne preudicirajte 

svojega mandata. Ustava je namreč jasna in 
predvideva: »V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 
Državljanke in državljani jo izvršujejo nepos-
redno in z volitvami...« 

Tako je v demokraciji in tako mora postati 
in ostati tudi v Sloveniji.

Skrajni čas je že, da tudi Slovenija postane 
država katere pravo bo tudi pravično in da 
postane država brez političnih zapornikov.

Bog živi Janeza Janšo!
Bog živi nam Slovenijo!

Dr. Božo Predalič
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Spoštovani zbrani!
V tem prijetnem poletnem nedeljskem po-
poldnevu se z nelagodjem spominjam dveh 
družin, ki letos ne bosta užili niti dneva sku-
pnega dopusta! Ne ob morski obali ali ka-
kšnem gorskem potoku, niti na domačem 
vrtu. Gre za družini po krivici zaprtih Jane-
za Janše in Toneta Krkoviča. Urška Bačovnik 
Janša bo teden za tednom potovala z dvema 
majhnima fantkoma k njunemu očetu ne-
kam na Dolenjsko, kjer je družini odmerjeno 
nekaj ur. O stikih Toneta Krkoviča z družino 
ne vemo ničesar. Njegov sinček Mark sploh 
lahko vidi očeta? Ne bi se mi zdelo primerno 
javno govoriti o družinskih stikih katerekoli 
slovenske družine, če ne bi v teh dveh prime-
rih šlo za poseg pravosodnih organov v kvali-
teto in vsebino družinskega življenja. Otroci 
obeh zapornikov so ogroženi s strani pravo-
sodnega sistema, ki jim je zaprl očeta brez 
enega samega dokaza! Temu lahko z vso up-
ravičenostjo rečemo pravosodno nasilje nad 
družino in otroki. Njihovo otroštvo bo za 
vedno zaznamovano s krivičnim zaporom, 
ki jim ga »živ krst« ne bo uspel pojasniti. In 
ko bodo Mark, Črtomir in Jakob nekoč vpra-
šali; kaj je počelo v tem času sodstvo, jim lah-
ko že danes odgovorimo: Nič! Sodstvo se je 
šlo sodne počitnice, skrivalnice za paragrafi, 
otroško izštevanko an-ban-pet-podgan ali 
varianto za odrasle, kdo bo koga izločil, pre-
laganje odgovornosti, oziroma otroško igri-
co »gnilo jajce«. In če drezajo še naprej; kaj 
pa varuh človekovih pravic?, jim prav tako 
lahko odgovorimo: Nič. Veste, Mark, Črto-
mir in Jakob, takrat smo imeli Varuhinjo 
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človekovih pravic Vlasto Nussdorfer in ona 
je trdila in celo zapisala, da nje ni za pomoč 
nihče prosil, sama se pa ni oglasila zato, ker 
ni zaznala sistemske nepravilnosti.

Spoštovani zbrani, ko začne pravosodje 
iskati tisoč in en izgovor, zakaj ne odloči o 
bivanju v zaporu za Janeza Janšo in Toneta 
Krkoviča, je to pravosodni kriminal. Varu-
hinja človekovih pravic, tudi otrokovih, je 
tako globoko vpeta v stanje duha v sloven-
skem pravosodju, da v njegovem delovanju 
ne vidi nobene sistemske nepravilnosti. Tudi 
kršenje otrokove pravice do obeh staršev se ji 
ne zdi niti omembe vredna kršitev otrokove 
pravice do varnega otroštva. Z nobenim do-
kazom podprta obsodba na zapor Varuhinji 
ne signalizira, da bi bilo potrebno družini 
obsojencev zaščititi pred pravosodno igno-
ranco, počasnostjo, izogibanjem odločanja 
in skrivanjem za paragrafi.

Družini obeh političnih zapornikov sta 
stigmatizirani, živita v stresu in pod različ-
nimi pritiski. Varuhinjina dolžnost je, da 
zaščiti družino in otroke obsojencev in po-
kaže pri svojem delu več sočutja in empatije. 
Njena dolžnost je, da se oglasi kot ženska, kot 
mati, kot človek, ki je sposoben zaznati otro-
kovo stisko. S svojim molkom hote ali neho-
te podpira pravosodni kriminal, ki s svojim 
ravnanjem izvaja pritisk tako na zapornika 
kot na njuni družini.

In za konec. Največja opozicijska stranka 
ne bo povabljena na koalicijska pogajanja, 
ker da spodkopava ustavno ureditev! Ta je pa 
dobra! Pri spodkopavanju ustavne ureditve 
ima sodstvo samo v rokah najučinkovitejše 

orodje. Bodisi se bo iz blata izkopalo, ali pa 
pokopalo. SDS se bo vedno zavzemala za 
ustavno ureditev, ki bo, med drugim, teme-
ljila na pravičnem pravosodju, ki mu bomo 
zaupali in se ga ne bomo, tako kot sedaj, sra-
movali.

Naj živi Slovenija, svobodna in pravična! 

Alenka Žagar Slana
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IZŠLA JE DRUGA ŠTEVILKA SPLETNE REVIJE GLAS DOMOVINE!
REVIJO SI LAHKO OGLEDATE Z VIRTUALNIM LISTANJEM NA VGALIH REVIJE, ALI PA UPORABITE 
SMERNIKE NA TIPKOVNICI LEVO IN DESNO.
V KOLIKOR SE VAM NE PRIKAŽE REVIJA V VIRTUALNI OBLIKI, ODPRITE REVIJO V PDF OBLIKI 
(GUMB SPODAJ)
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