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uvodnik

O

b novem letu si vsi čestitamo in želimo
uspeha na različnih področjih. Tudi
za našo domovino Slovenijo bi si želeli boljših časov. Manj ognjevitosti v sovraštvu
in več v borbi za duhovni in gmotni napredek
družbe, manj pasivnosti ko je potrebno zastavit
svoj glas za pravice sočloveka in več hrbtenice,
poguma in akcije, ko gre za skupno dobro.
Namesto, da bi uživali v lepotah slovenske
pokrajine, od primorskih koncev, ki se kopajo v soncu, briških gričev, soške doline, gorenjskih gorskih očakov, Ljubljanskega barja,
notranjskega podzemlja in kapnikov, dolenjskih vinorodnih vasic in slikovitih cerkvic pa
vse do štajerskih mest in kulinarike ter prekmurske in prleške ravnice…, namesto tega se
ubadamo s predlogi zakonov, ki nimajo nobene veze z gospodarsko rastjo, škodijo pa celoviti podobi Slovenije.
Ali je res potrebno v časih, ko mladi nimajo
perspektivnih zaposlitvenih možnosti govoriti o novem družinskem zakoniku, ki uvaja certifikat, za katerega bo potrebno plačati
tečaj v višini 300 EUR – ker, pozor!, če tega
certifikata ne boš imel, nisi primeren za zaposlitev.
Ali je res potrebno v času, ko je morala že
tako na dnu, ker smo zavrgli temeljne vrednote solidarnosti, soodgovornosti, itd., preizkušati ali bi morda pa le sprejeli evtanazijo? Ni

denarja za dostojen pokop več tisoč žrtev iz več
kot 600 grobišč po vsej Sloveniji, mi pa bi radi
nove mrtvece (govorimo o splavu)?
Islamski skrajneži ogrožajo mir, zverinsko koljejo vse drugače misleče, grozijo s terorističnimi napadi, pri nas pa se delu poslancev ne zdi
vredno razpravljati o dodatnih varnostnih
ukrepih?
Verjetno dostojanstvo človeka v samostojni
Sloveniji ni bilo še nikoli tako močno teptano
kot ravno v teh časih, in vrednote niso bili še
nikoli tako abstraktni pojem kot so dan danes. Duhovna tema slovenskega naroda vse
bolj zaudarja in kliče po prenovitvi, po svežem vetru.
Ker velja, da se je danes bolje umakniti v
svoj geto in biti nemi opazovalec časa, naj vas
spodbudim k aktivnosti. Če ne boste govorili vi, se bo slišal glas drugih. Državo, ki bo
po naši meri, si je potrebno ne samo izborit,
ampak tudi izgradit. Vsak dan je potrebno
vztrajat v zahtevi, da mora biti človeško življenje spoštovano, od spočetja do naravne smrti,
kar vključuje tako pravico do življenja kot tudi
pravico do dostojnega pokopa. Vsak dan je potrebno vpiti resnico – če je mediji ne podajajo, je
to potrebno zahtevat, ker je to njihova dolžnost.
Mediji so soodgovorni za vse, kar se v Sloveniji
dogaja. Potreben nam je vsem čut pravičnosti,
soodgovornosti in solidarnosti.
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Naj nas vrednote slovenske osamosvojitve in zdrava narodna zavest spodbujajo,
da se borimo za svoje korenine, za duhovno in gmotno zapuščino naših prednikov.
Kot narod ne bomo preživeli brez zavesti,
kdo smo in kam gremo, ne bomo preživeli brez našega odnosa do sprejema življenja, ne
bomo preživeli brez družine – to je dejstvo!
Ob vsem tem dogajanju pa ne pozabimo, da so
pred nami pomembne obletnice dogodkov, ki
so bili podlaga, da se je Slovenija osamosvojila. Prvi tak datum je 13. marec 1990, ko je Socialdemokratska mladina s pobudo »Svoboda
za Slovenijo« kot prva politična organizacija v
Sloveniji zahtevala razpis referenduma o samostojnosti. Sledi 25 let od prvih večstrankarskih volitev po 2. svetovni vojni in izvolitev osamosvojitvene vlade – Demosa. Žal
se v maju spominjamo tudi 25 let od (samo)
razorožitve Teritorialne obrambe. »Veleizdaja
Slovenije«, kakor sta (samo)razorožitev poimenovala dr. Jože Pučnik in Ivan Oman, bo
za vedno stala črn madež takratnega komunističnega državnega vodstva.
Omenjene obletnice so priložnost, da ponovno ovrednotimo prehojeno pot slovenskega naroda in se držimo vrednot, ki so nas v času
osamosvajanja združevale.
Uredništvo
3
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Z nedemokratičnimi organi v demokracijo
Foto: osebni arhiv A.Tomažiča

D

ejstvo, da je bil jugoslovanski socializem nekoliko
milejša oblika diktature,
kot je to veljalo v drugih vzhodnih
državah, je imelo za posledico tudi
drugačen prehod iz totalitarizma
v demokracijo. Posebno v Sloveniji, ki je veljala za liberalnejšo in
bolj pro-zahodno usmerjeno republiko, je bil ta prehod še najbolj
mehak od vseh držav tranzicije.
Zato imajo zaslugo tudi slovenski
komunisti, ki so pravočasno začutili, da bo prišlo do sprememb in
so v skrbi, da ostanejo na oblasti,
že kmalu začeli pripravljati teren
za mehak prehod v demokracijo.
Potem ko je bilo že v letu 1988 jasno, da bo prišlo do velikih družbenih sprememb - zato so se pojavile
nove stranke, katerih dotlej v Jugoslaviji ni bilo in jih ni smelo biti
-, so revolucionarji v Zvezi komunistov Slovenije in v Socialistični
zvezi začeli skrbeti za to, da bi bil
prehod čim milejši. To so dosegli
še posebej s spremembami ustave
jeseni leta 1989, ko so tudi že pripravili predpise za prve več strankarske volitve. Nove demokratične
sile, zbrane v okviru koalicije Demos, so se tako znašle pred dilemo,
ali priznati obstoječo volilno zakonodajo in si jo podrediti ter igrati
predpisano igro ali pa zahtevati
popolnoma drugačno, bolj demokratično ureditev. Torej nekakšno
konstitutivno skupščino in povsem novo ustavo. V prvem primeru bi bila potrebna in možna tudi
lustracija, kar bi pozneje imelo
seveda določene pozitivne in določene negativne spremembe, kot
je bilo tudi dokazano v praksi. Odločili so se za postopni evolucijski
prehod v nov sistem, kar je seveda
predpostavljalo, da bo to treba storiti tudi v že obstoječih organih,
predvsem pa tudi v skupščini RS
kot zametku novega parlamenta.
Čeprav je imela Republika Slovenija v Jugoslaviji že določene
atribute državnosti in je bila Skupščina Republike Slovenije oziroma
Socialistične Republike Slovenije
tudi zakonodajni in ustavodajni organ, pa je bila kot taka popolnoma

neprimerna in neustrezna za resnično večstrankarsko demokracijo.
V bistvu je šlo za delegatski sistem s
povsem specifičnimi predpostavkami, možnimi le v enopartijski družbi, kar pa nikakor ni moglo delovati
v svobodni, večstrankarski družbi. Skupščina Republike Slovenije je bila sestavljena iz treh zborov: družbenopolitični zbor, zbor

občin in zbor združenega dela.
V socializmu je tak sistem še
nekako deloval, ker še ni bilo različnih strank in so se neskladja,
nesporazumi, v bistvu uskladili
kar v sosednji zgradbi, v kateri je
imela sedež Zveza komunistov Slovenije. Zakoni so bili lahko sprejeti le v enakem besedilu s strani
vseh treh zborov. Medsebojno
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usklajevanje pa tudi ni bilo problematično, saj je imel zadnjo besedo
višji politični forum, to je Centralni komite Zveze komunistov
Slovenije. V demokratični družbi,
v kateri obstajajo resnične svobodne stranke, pa to seveda nikakor
ni moglo delovati. Spremembe volilne zakonodaje iz jeseni 1989 so
sicer že nekako uvedle elemente
svobodnih volitev za dva zbora,
in sicer za družbeno politični zbor
in za zbor občin. Nikakor pa tega
niso mogle narediti, in tudi niso,
za zbor združenega dela. Družbenopolitični zbor je bil v bistvu izvoljen na principu proporcionalnega volilnega sistema, zbor občin
pa po principu večinskega volilnega sistema. Kritičen je bil tako zbor
združenega dela (saj to pove že
samo ime), za katerega so bile volitve izvedene na povsem neprimeren, star delegatski volilni sistem.
Ker so v vseh volilnih enotah za
tretji zbor (temeljne organizacije
5
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združenega dela, delovne organizacije, samoupravne interesne
skupnosti itd.) obstajale organizacije Zveze komunistov, je le-ta
stranka, v kar se je preimenovala, imela veliko prednost pri volitvah v zbor združenega dela.
Druge politične organizacije
namreč v omenjenih organizacijah sploh niso mogle delovati. To se je seveda poznalo
tudi na rezultatu volitev, saj je
v prvih dveh zborih zmagala
Demokratična opozicija Slovenije, v tretjem zboru pa stare
sile, ki so se tedaj sicer kazale v
obliki opozicije, pogojno rečeno leve opozicije.
Ker je bilo potrebno, da vsak
zakon v skupščini sprejmejo vsi
trije zbori v enakem besedilu, je
bilo že od samega začetka jasno,
da koalicija Demos, čeprav zmagovita, ne bo mogla uveljavljati
svojega programa, ne da bi upoštevala zbor združenega dela.
V slednjem pa je imela večino
opozicija levih, starih strank.
Zaradi tako zapletene (primerjalno gledano najbolj
zapletene na svetu) strukture skupščine Socialistične
6

Republike Slovenije, je bilo tudi
zelo oteženo in neučinkovito
njeno delovanje. Medzborovsko
usklajevanje je bilo namreč zelo
časovno zahtevno, saj je moral
vsak zbor določiti usklajevalno telo. Ta so se sestajala, zatem

pridobila še mnenje in soglasje svojega zbora. Ta sistem je bil
tako zelo zapleten in praktično
neuporaben za večstrankarski
parlament. Kljub temu, da je
imel Demos v svojem programu tako zahtevne naloge, kot

Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015

so ustanovitev povsem novega
demokratičnega družbenega sistema ter ustanovitev lastne države, je pristal na to, da vsaj začne v
okviru obstoječe ustavne ureditve.
Seveda z namenom, da jo bo spremenil, čim prej bo mogoče.
Upoštevati je treba tudi dejstvo,
da je bila zelo različna struktura
novoizvoljenih delegatov (ne pa
še poslancev) v skupščini. Novoustanovljene stranke, združene v
Demos, so imele v bistvu največ
političnih začetnikov, ki se doslej
v politiki niso mogli uveljavljati
in tudi niso imeli parlamentarne
prakse. Nova opozicija, sestavljena iz obstoječih strank naslednic
družbenopolitičnih organizacij iz
prejšnjega sistema, pa je za delegate v veliki večini dobila izkušene politike, tudi dolgoletne člane
skupščine, kar se je precej poznalo v samem začetku konstituiranja nove skupščine. Relevantno
je bilo tudi dejstvo, da so bile
strokovne službe v skupščini
zelo tesno povezane s prejšnjimi
družbenopolitičnimi organizacijami, predvsem tudi z Zvezo
komunistov, saj je imela slednja
svojo osnovno organizacijo tudi v
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delovni skupnosti skupščine. Novoizvoljeni delegati Demosa so bili
praviloma na političnem področju
amaterji, začetniki, čeprav sicer
uveljavljeni vsak v svojem poklicu.
Dotlej niso delovali v parlamentu,
vendar pa so morali seveda takoj
na začetku sprejeti pomembne,
tudi vodilne funkcije, glede na rezultat volitev.
Nekoliko nerodno delovanje
delegatov Demosa so zelo poudarjali tudi mediji, ki so bili tedaj seveda še pod močnim vplivom prejšnjega sistema (tudi v
teh uredništvih in časopisnih
hišah so obstajale osnovne organizacije Zveze komunistov).
Pomembno vlogo v prvih dneh
konstituiranja so imele tudi
strokovne službe skupščine, ki
so se v veliki večini zelo dobro
prilagodile novemu demokratičnemu organu. A so obstajale
tudi izjeme. Nekateri so namreč
imeli še vedno stike z organizacijo
Zveze komunistov, ki je bila sedaj
v opoziciji, in so delovali tudi destruktivno. Nova demokratična
večina je dejansko sprejela skoraj
vse funkcije v strokovnih službah,
vključno z generalnih sekretarjem
Skupščine SRS, in v nadaljevanju izvedla le nekaj manjših kadrovskih sprememb.
Za raziskovanje konstituiranja in prvih dni nove Skupščine SRS so na voljo magnetogrami, pri RTV Slovenija pa tudi
veliko posnetkov. Še najbolje pa
so povzetki zbrani v knjigi Rosvite Pesek: Skupščinski koraki
k samostojni državi.

Anton Tomažič
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KAKO SEM POSTAL POLITIK IN NATO ČLAN KOALICIJE DEMOS
Foto: arhiv VSO
Lahko rečem, da so mi 'glas
domovina Slovenija' v zibel položili že moji najožji sorodnik;
moj tata, njegova brata in stari
oče. Vsi so bili namreč zavedni
Slovenci in člani tajne uporniške
organizacije TIGR na Primorskem. Organizacija se je s svojimi člani zavzemala za Slovensko
državo, ki bi zajemala celotni
slovenski kulturni prostor (Trst
-Istra-Gorica-Reka). O njihovih
načrtih mi je tata pripovedoval
šele desetletja po drugi svetovni
vojni, ko sem odrasel in mi je zaupal. Govoriti o TIGR-u je bilo
prepovedano. Primorska je bila
takrat del Italije, zato je organizacija TIGR želel ljudi osvoboditi fašizma in ustanoviti slovensko državo.
Slovenski komunisti, ki so bili
na šolanju v Sovjetski zvezi, so
kmalu spoznali njen namen, da
je to organizacija slovenskih domoljubov, ki ni ustrezala ideologiji sovjetskemu partijskemu
boljševizmu. Po nalogu slovenskih komunistov v Moskvi so
se v TIGR-ove vrste vrinili tudi
njihovi agenti in začeli z notranjim razkrajanje TIGR-ove enotnosti. Ta je bila najbolj usodna
v samem vrhu organizacije, saj
je zato med mladimi Primorci
usahnilo upanje v sprejeti program organizacije. Zaradi tega
je organizacija dočakal začetek druge svetovne vojne v zelo
okrnjeni obliki. Nesposobna
za samo delovanje v vojaškem
smislu upora se je večina odborov usahnilo. Vodstvo TIGR
se je v času potem priključilo
v partizanske vrste. Le redki so
preživeli in kot priče pripovedovali, da so bili nekateri celo namerno likvidirani.
Po vojni pa je bila Organizacije TIGR označena za diverzantsko skupino saboterjev. Očeta
so 13. februarja 1943 odpeljali
Italijani. Ko se je 30. novembra
1945 vrnil, je presenečen ugotovil, da njegovih tovarišev tigrovcev ni več.
Ko sem s petnajstimi leti odšel
od doma v Ljubljano, mi je oče
8

tistega jutra na pragu hiše zaželel srečo ter dejal: »Bodi trden in
nikoli ne postani član komunistov. Tako kot jaz nisem bil nikoli fašist in ti so danes postali
komunisti.«
Odhod od doma v Ljubljano
je bil za mene, petnajstletnega
fanta, prva in največja življenjska preizkušnja. Odšel sem, ker
sem si sam želel in to storil proti
očetovi volji, saj bi moral kot sin
prevzeti domačijo. Ne glede na
to, sem vedel, da mi domači finančno ne bodo mogli pomagati. Moj dom je bila majhna kmetija, ki pa je imela dve mlinski
napravi, za mletje žita in kosti,
oziroma predelavo kostne moke
za živino. Ata, čeprav je bil mizar, kot TIGR-ovec po drugi
svetovni vojni ni dobil državne
službe. Kmetija pa je bila premajhna za preživetje šestih otrok. Zato sem si po prihodu v
Ljubljano sam priskrbel in se
zaposlil na Dopisni srednji šoli,
kjer sem ob delu končal srednjo
ekonomsko šolo.

Ker se v takratni Jugoslaviji,
kamor je spadala tudi Slovenija, in kjer je vladal komunizem s
svojimi tajnimi represijami, nikoli nisem hotel udinjati politiki, nisem imel nobenih bonitet,
ki bi mi olajšale življenje. Vsakokrat, ko mi je bilo ponujeno,
da bi postal njihov član Zveze
Komunistov, se je v meni vzbudil očetov glas '… vsi so isti!'
Moje prvo in edino, če temu
lahko tako rečem, je bilo delovanje v »Zveza društev za varstvo
okolja v Sloveniji – ZVOS. « Član
ZVOS-a sem postal v poznih
sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja. ZVOS je bilo društvo,
ki se je kot civilna organizacija
ukvarjala izključno s področjem
zaščite in varstva okolja oziroma kmetijskih zemljišč, pred takratno nebrzdano pozidavo, in
varovanjem kulturne dediščine
v Sloveniji.
Takoj sem spoznal, da je bilo
društvo regulirano in vodeno
iz strani Centralnega komiteja
zveze komunistov Slovenije (CK
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ZKS). Mesto predsednika ZVOS
je bilo vedno dodeljeno članu
CK ZKS. Ker v njej ni bilo političnih razprav, sem se med člani
ZVOS počutil dobro. Članstvo
v društvu je bilo v veliki večini kmečko prebivalstvo, ki se je
zavzemalo za ohranitev podeželja, svojih njiv in travnikov.
Čeprav je vodstvo vedelo za
moje versko prepričanje, so
me kljub temu najprej izvolili za člana predsedstva in me
nato predlagali, da sem postal
predsednik občinskega odbora Društva za varstvo okolja
(DVO) v Škofji Loki. In prav to
je bil vzrok, da sem se leta 1988
začel aktivno sodelovati, tudi na
področju političnega gibanja, ki
se je širilo po Sloveniji.
Poleti, tistega leta, sem se redno udeleževal vseh protestov in
demonstraciji na ROŠKI v Ljubljani, proti zaprtju in aretaciji
Janeza Janše, Ivana Borštnerja,
Francija Zavrla in Davida Tasiča ter drugih zborovanj, ki so
potekala v podporo zaprtim in
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zahtevali uvedbo demokracije.
Še pred tem je spomladi, meseca maja leta 1988, v prostorih
takratne Socialistične zveze na
Komenskega v Ljubljani potekal sestanek predsedstva ZVOS.
Predsednik društva je bil takrat
dr. Janez Stanovnik. Že na začetku seje predsedstva je povedal, da je to njegovo zadnje vodenje in da nepreklicno odstopa
s funkcije predsednika ZVOS in
da takoj zapušča sejo, ker mora
prevzeti pomembnejšo funkcijo
Republiki Sloveniji, da tako od
njega zahteva CK ZKS.
V dvorani je bilo nas več kot
dvajset članov predsedstva. Bili
smo iz vseh koncev Slovenije.
Čudno se mi je zdelo, da so vsi to
predsednikovo odločitev sprejeli kot vsem znano in samoumevno. Ker nikoli nisem znal držati
jezika med zobmi, sem se oglasil
in dejal, da mislim, da to ni dobro in da ga ZVOS še naprej potrebuje za predsednika. Takrat
sem videl, kako partija deluje.
Dr. Janez Stanovnik je vstal in
se kot, da mojih besed ni slišal,
vsem članom predsedstva zahvalil za dosedanje delo in odšel
izza predsedstva. Ko je prihajal
po dvorani, proti izhodnim vratom, se je za trenutek ustavil ob
meni, me potrepljal po rami in
nakazal, da naj stopim z njim
na hodnik. Ko sva prišla na hodnik mi je po tihem dejal. »Poglej, ti gospodje po hodniku so
varnostniki, ki sledijo vsakemu
mojemu koraku in besedi. Molče se vrni na sestanek in tega ne
pripoveduj nikomur.«
Tistega dne, na seji predsedstva ZVOS, nisem več spraševal
in ne komentiral. Po glavi so mi
begale misli, kaj se v resnici dogaja. Misli kaj bo s sinom, ki je
pravkar dobil vpoklic za služenje vojske v takratni JLA. Seja je
trajala le kakšno uro. Po končani seji je dr. Dušan Plut povabil
na kavo mene in Vinka Vasleta,
ki se je udeleževal naših sej kot
novinar Kmečkega glasa. Oba
sva se odzvala prijaznemu vabilu.
Ob bifeju nasproti RTV smo
stoje pili kavo, ko nam je Plut
razložil takratno politično situacijo v Jugoslaviji in Sloveniji. Brez oklevanja nam je dejal,

da se bomo morali tudi naravovarstveniki vključiti v politično
dogajanje v Sloveniji, če želimo
tudi v prihodnje delovati na področju varstva okolja. Vinko je
popil skodelico kave, se zahvalil
in dejal, da se ne misli ukvarjati
s politiko in odšel.
Dušan je nekoliko presenečeno pogledal za njim in se obrnil
k meni z besedami, politična
situacija je resna, predlagam,
da me podpreš, da ustanovimo
Zelene Slovenije. Povabil bom
še nekaj mojih prijateljev in se
bomo zmenili. »Si zato Franci?«
me je vprašal. Jaz sem mu brez
pomisleka potrdil in sva odšla
vsak svojo pot.
Vse od takrat me Dušan ni
več poklical. Kaj se je dogajal
vse do ustanovitve Zelenih Slovenije in kako sem postal član
iniciativnega odbora za ustanovitev zelenih ter celo član predsedstva in predsednik Občinskega odbora Zelenih Slovenije
Škofja Loka (OO ZS), pa je že
drug zgodba.
Bilo je zadnje dni novembra
leta 1989, ko me je po telefonu
poklical Ivan Oman iz Zminca,
predsednik Slovenske kmečke
zveze (SKZ) in me, kot predsednika Občinskega odbora Zelenih Slovenije v Škofji Loki (OO
ZS) povabil, da bi pristopili v
pravkar ustanovljeno koalicijo DEMOS. Poudaril je, da bi
se v DEMOS združevale desne
politične stranke Slovenije, z

namenom, da bodo združene v
koaliciji DEMOS nastopale na
republiških volitvah spomladi
leta 1990. Ko mi je povedal, da je
to projekt, katerega glavni cilj je
samostojna Slovenija, sem brez
oklevanja pristal.
Sestali smo se prvo nedeljo
decembra leta 1989 v hiši Vincenca Demšarja, na Kopališki 22 v Škofji Loki, vsi desno
misleči predsedniki občinskih
odborov političnih strank na
Škofjeloškem.
Sestanka smo se udeležili:
predsednik Občinskega odbora
Social demokratske zveze Slovenije (OO SDZS) Anton Mlakar; predsednica Občinskega
odbora Slovenske demokratične
zveze (OO SDZ) Alenka Lauko;
Slovensko kmečko zvezo (SKZ)
je zastopal njen predsednik Ivan
Oman; predsednik Občinskega
odbora Slovenskih krščanskih
demokratov (OO SKD),Vincencij Demšar in predsednik Občinskega odbora Zelenih Slovenije (OO ZS) Franci Feltrin.
Prvi v Sloveniji smo podpisali, da občinski odbori desnih
strank vstopijo v enotno koalicijo DEMOS, katere predsednik
je bil dr. Jože Pučnik, da bi enotno nastopali pred volitvam, ki
so bile predvidene v aprilu 1990
in tudi po volitvah, ne glede na
volilni rezultat. Eden glavnih
projektov DEMOS-a, je bil, in ki
me je tudi pritegnil k sodelovanju, da se bo koalicija DEMOS

zavzemala za slovensko samostojnost, oziroma, za suvereno
državo Slovenijo. To je pomenilo dokončen odhod iz Jugoslavije.
O tem, kakšna nasprotovanja
so bila v vodstvu Zelenih Slovenije, v tem zapisu ne bom razlagal.
Leta 1990 aprila meseca sem
bil med osemnajstimi delegati Zelenih Slovenije izvoljen v
Zbora združenega dela Skupščine RS, kot delegat občine
Škofja Loka. Na volitvah je
koalicija DEMOS, od 240 sedežev v vseh treh Zborih, zasedla 126 delegatskih sedežev.
To je bila zmaga s pičlo večino.
Zaradi izvolitve za delegata
sem bil odpuščen z delovnega
mesta v podjetju. Ker nisem
želel biti delegat brez zaposlitve, sem prosil vodstvo Skupščine o možnosti za zaposlitev.
Po dogovoru sem se zaposlil v
Skupščini in to, na delovnem
mestu sekretarja poslanskega
kluba Zelenih Slovenije. Kljub
temu, da je bilo to delo veliko
slabše plačano od delovnega
mesta v podjetju, sem bil hvaležen.
S tem pa sem imel veliko
prednost pred drugimi, saj
sem bil neposredno v stiku z
vodstvi in poslanskimi klubi
DEMOS. Tako sem bil lahko pri
političnih razpravah, ki so potekale na ravni koalicije DEMOS
vedno prisoten. Ko je bil za
predsednika poslanskega kluba DEMOS imenovan dr. Franc
Zagožen, so za podpredsednika
imenovali mene. Zato sem imel
še dodatne možnosti in priložnosti sodelovanja.
Tako sem delal prve korake v
visoko politiko in spoznal njene
akterje, dr. Jožeta Pučnika, Janeza Janša, Igorja Bavčarja, Ivana Omana in še vrsto drugih, ki
so bili neposredno ali posredno
vključeni v proces slovenske
samostojnosti in koalicijo DEMOS, katere oče je bil dr. Jože
Pučnik.
Celotni spomini na moje videnje in delo v času osamosvajanja pa šele nastajajo.

Franci Feltrin
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iz kulturnega hrama

Alojzij Grozde – slovenski blaženi, ki ga premalo poznamo.

Ko dahne pomlad prek slovenske dežele,
se prebudi na tisoče raznobarvnih cvetlic,
ki skupaj z mladim zelenjem okrasijo deželo , ki ji pravimo naša domovina ….
Katoliška Cerkev na Slovenskem ima dva
blažena. Kakšna milost in kako pomenljivo,
da sta bila oba velika borca za Slovenstvo, da
je obema šlo za narodov dušni, duhovni in
materialni blagor. Anton Martin Slomšek in
Alojzij Grozde, »velikana slovenskega naroda in Cerkve na Slovenskem«1.
Alojzij (Lojze) Grozde se je rodil v vasici
Gorenje Vodale na Dolenjskem v takratni
Kraljevini SHS, 27. maja 1923 kot nezakonski otrok matere Marije Grozde in Franca
Udovča, kar ga je zaznamovalo za vse življenje. Kljub revščini, odrinjenosti od materinega naročja, zasmehovanju vaških otrok, poniževanju, otroškim nesrečam in številnim
krivicam, ki jih je moral pretrpeti, je Lojze
zrasel v poštenega in dobrega človeka.
Iz otroštva je znan podatek, da se je njegova mama, ko mu je bilo štiri leta, poročila. Ko
so se svatje fotografirali, Lojze ni smel stopiti
zraven. Ker je otrok nagonsko čutil, da spada k materi, je nenehno pritekal, da bi bil na
sliki. Na zadnje ga je eden izmed svatov zaprl
v hlev. Ker se je mama poročila v oddaljeni
kraj, je Lojze ostal brez matere.
Ko je odraščal, se je kmalu pokazalo, da je
zelo bistre narave in navdušen nad šolo. Ni
trajalo dolgo, ko je postal najboljši učenec
v razredu. Vstajal je že zgodaj zjutraj, da je
najprej napasel živino, nato pa tekel v šolo.
Knjiga in prelepa dolenjska pokrajina sta
postali njegova sreča in veselje. »Lepa, čudovito lepa je naša domovina! Grozdetov rojstni kraj je eden njenih najlepših biserov! Na
zelenih holmih stojijo beli gradovi – neme
priče naše davne preteklosti; toliko jih je, da
se Mirenska dolina imenuje »dolina gradov«.
Po prisojnih bregovih je nešteto zidanic in
človeku se od daleč zdi, kakor da so se plašne
bele golobice poskrile med košatimi brajdami. Na hribih naokoli se dvigajo bele cerkve,
1

Milanka Dragar. Zvest križanemu. 2010
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kakor da so verne slovenske matere sklenile
svoje roke v prošnji k Mariji za blagor svojih
otrok in naroda.«2
Oporo in razumevanje je Lojze našel pri
starem očetu Antonu Grozde, ki ga je učil
moliti in mu pripovedoval zgodbe o Ameriki, kjer je delal kot tovarniški delavec.
»Kdor iskreno ljubi svoj rojstni kraj, ga ne
more zapustiti brez solz in bolečine v srcu.«3
Lojze Grozde se je zavedal, da če hoče kaj
doseči, mora za cilj tudi marsikaj žrtvovati.
Če je želel šolanje nadaljevati v Ljubljani, se
je moral odreči lepotam domače pokrajine in
znancem, ter se podati na novo in neznano
pot. Tudi njegovi teti Ivanki, ki je poleg starega očeta skrbela za Lojzetovo vzgojo, je bilo
veliko do tega, da bi Lojze nadaljeval šolanje.
V Ljubljano je prišel ravno v času, ko je potekal 2. Evharistični kongres za Jugoslavijo
– kako simbolično, da ga je Cerkev za blaženega razglasila 13. junija 2010, ko je potekal
Evharistični kongres. Prebival je v Marijanišču (katoliškem dijaškem domu na Poljanski
cesti), kjer so ga sprejeli za znižano oskrbovalnino. Kljub temu je bilo vsak mesec potrebno plačati 300 din, tako da je bil finančno
povsem odvisen od svojih dobrotnikov. Ker
je že v domačem kraju vse prekašal, se je tudi
v Ljubljani odločil, da se bo kar najbolje izkazal. Kmalu je dosegal nivo vseh drugih in
ga celo prekašal. Mnoge je za malo plačilo ali
skromni »Bog plačaj« inštruiral.
Poleg šole, občutljivosti za domačo zemljo,
je bil Lojze globoko veren. Častil je Marijo in
bil član kongregacije Marije Brezmadežne.
Svojo vero in ljubezen do domovine je prelival v pesmi, ki so postale zrcalo časa. Vtis
je nanj napravil roman Pod svobodnim soncem, avtorja Frana Saleškega Finžgarja. Dejal je: »V današnjem času je in bo najvažnejše
delo za verski, nravni in moralni dvig našega
naroda.«4
Lojze Gorzde je bil tudi urednik marijaniškega glasila Izviri. V vsaki številki je bila
posebna stran za domoljubne vsebine, ki je
nosila naslov Slovenci smo.5
Svet in Slovenija sta vstopili v drugo svetovno vojno. Lojze je vse svoje priboljške in
prihranke pošiljal prijateljem v italijanski
internaciji. Poleg pomanjkanja hrane so se
začeli tudi poboji, ko so revolucionarji hoteli iztrebiti vse, ki so se jim zdeli nevarni
za širjenje njihove ideje. Kot da bi slutil, kaj
Pomlad v naši deželi. Devetdnevnica k blaženemu
Lojzetu Grozdetu, str.11. 2010.
3
Pomlad v naši deželi. Devetdnevnica k blaženemu
Lojzetu Grozdetu, str.14. 2010.
4
Pomlad v naši deželi. Devetdnevnica k blaženemu
Lojzetu Grozdetu, str.20. 2010.
5
Berta Golob. Mučenec Lojze Grozde. »Jaz sem
neskončno drevo«.2010.
2
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sledi, je konec leta 1942 potožil svojemu prijatelju: »Bojim se, da morda pri mučenju ne
vi vzdržal – včasih se bojim, da nisem dovolj
trden …«
»Ne daj, da kri to zemljo pognoji, ne daj, da
belih cerkvic več ne bo, naj rod moj ne umrje,
naj živi!«6
Za božične praznike je Lojze želel obiskati
domače kraje. Domov se je odpravljal z latinskim misalom, Hojo za Kristusom ter z nekaj
podobicami Fatimske Matere Božje. Na poti
na novega leta dan7 iz Trebnjega proti Mirni
so ga zajeli partizani. »Odvedejo ga v gledališko dvorano v Mirni, tja pa povabijo svoje
somišljenike, da se udeleže ʹpredstaveʹ! Ubogega fanta so privlekli na gledališki oder in
pričela se je strahovita ʹpredstavaʹ! Pred vsem
občinstvom so dve uri grozno mučili ubogega
mladeniča, na to so ga šele umorili. Ko so čez
nekaj časa našli njegovo truplo, so komisijsko
ugotovili, da so Grozdetu iztaknili oči, odrezali eno uho, iztrgali jezik, mu polomili kosti
in mu na živem telesu rezali kožo … To se je
godilo 1. januarja 1943! Upam, da bo prišla
prilika, da bom kasneje podrobno popisal vse
to mučenje! Ko se je nesrečna žrtev zvijala v
neznosnih bolečinah na gledališkem odru, so
podivjani komunisti uživali nad tem trpljenjem slast, se krohotali in radovali!«8 Po zasliševanju in hudem mučenju so ga odvedli do
bližnjega potoka, mu zadali smrtni udarec
ter ga pustili ležati na tleh. Kakor je zapisano v knjižici Pomlad v naši deželi »…smrt ga
je rešila vsega trpljenja. Ni pa rešila njegovih
mučiteljev. Zakaj kdor se zagleda v oči trpečega in sliši njegove krike, ki jih povzroča njegova roka, tega ne pozabi nikoli več; tiste oči
in kriki ga spremljajo celo življenje. Nemi sodnik, njegova vest, za katero je mislil, da jo je
za vedno pregnal, se oglaša vztrajno in neusmiljeno. Sredi zabave potrka na njegovo srce.
Ko je najbolj vesel, se mu prikažejo tiste trpeče
in v grozi izbuljene oči, da nenadoma onemi
in pobegne v samoto. Noben sodnik na tem
svetu ne bi mogel naložiti mučitelju hujše kazni, kot mu jo lahko ta nemi sodnik, ki prebiva
sredi njegovega srca, sredi njegovih možganov,
ki gre vedno z njim in mu ne more pobegniti …«9velja. Njegovo truplo so nestrohnjeno
našli otroci, ki so nabirali zvončke, 23. februarja 1943. Na njem pa so ostale sledi groznega mučenja. Moral je umreti zaradi sovraštva
do katoliške vere.
Lojze Grozde se je v svojem kratkem
6
Pomlad v naši deželi. Devetdnevnica k blaženemu
Lojzetu Grozdetu, str.28. 2010.
7
1.1.1943
8
Navedek Matije Škerbca iz Rdeča zver, pijana krvi; v
Milanka Dragar, Zvest križanemu. 2010. str. 310-311.
9
Pomlad v naši deželi. Devetdnevnica k blaženemu
Lojzetu Grozdetu, str.31. 2010.
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življenju z nekaj pomembnejšimi osebnostmi
slovenske zgodovine: njegov birmovalec je
bil škof Gregorij Rožman, ravnatelj Marijanišča je bil dr. Jožef Pogačnik, kasnejši ljubljanski nadškof. Med Lojzetovimi prijatelji
najdemo dr. Antona Strleta, ki je že leta 1944
napisal Gorzdetov prvi življenjepis z naslovom: Lojze Grozde: mladec Kristusa Kralja.
Zaradi te knjige ga je komunistična oblast
po koncu druge svetovne vojne obsodila na
pet let zapora. O Grozdetu je bilo vse do osamosvojitve nevarno govorit. Leta 1992 se je
uradno začel cerkveni postopek za priznanje Grozdetovega mučeništva, ki se je končal
leta 2010. Grozdetovi posmrtni ostanki zdaj
počivajo v romarski cerkvi Marijinega vnebovzetja na Zaplazu.

Stopi, deklica
Stopi, deklica, z menoj
v log, kjer rožice cveto,
drobne ptičice pojo;
to, predraga, dom je moj!
Glej, nad njim se pne jasnina,
moja pesem v njej doni,
v tisoč glasih se glasi:
Narod, Bog in domovina!12
Slovenski besedi13
Slovensko mi mati je pela,
kadar me v naročje je vzela,
slovensko moliti učila,
o Bogu mi je govorila.
In prva beseda je bila,
ki usta so jo izgovorila,
mi moja poslednja naj bo
slovenska še ravno tako.
In v tebi o tebi vesel
ti pesmice glasno bom pel.

Videl sem10
Videl sen tvoje cvetoče ravnine,
videl njih lepe, prijazne vasi.
Videl sem s snegom pokrite planine,
hribčke in gričke in strme brvi.

Pesem slovenske mladine14
V srcih kot kres nam mogočen gori,
kvišku nam hočejo mlade moči,
jasnost, veselje nam sije iz oči.

V polju zoreče je žito šumelo,
cvetje krasilo zelene trave.
V drevju, grmičju vse glasno je pelo,
s hribčkov so vriskale bele cerkve.

Naša je zemlja, so hribje, doline,
gozdi in polja in bele planine,
mesta in trgi in ljubke vasi,
travnik in potok, ki v dolu šumi,
petje in cvetje, ki daje ga log,
z nami, nad nami naš véliki Bog.

Sveta si, zemlja. Ti blagoslovljena
si od Najvišjega Kralja neba.
Ti z mojih dedov krvjo napojena,
tebi vsa moja ljubezen velja.

Umemo našega gozda šumenje,
naših potočkov in rek žuborenje,
umemo pesem teh naših gora,
travnikov, vrtov in logov polja,
pesem in luč milijonov zvezda,
lune in sonca, zemlje in neba,
pesem in luč in dobroto – Boga.

Tebi živeti in zate umreti,
moja Slovenija, jaz le želim.
Ko ti še lepših dni zarja zasveti,
v tvojih naj tleh svoj počitek dobim.
Želja
Rad bi imel kakor orel peroti,
da domovino bi vso preletel,
da bi načudil se njeni lepoti
in da zanjo še vse bolj bi se vnel.

V boj vsi pogumno planimo,
silo sovraga zdrobimo,
narod pogube otmimo,
Slovenijo Bogu vrnimo!
Slovenski fant15
S kito rožmarina
si klobuk krasim;
Draga domovina,
zate le živim!
A na prsih mojih
nageljček rdi,
Za blagor sinov tvojih
dam jaz svojo kri.
Srce mi poje himno,
donečo do neba:
»Vse za domovino,
narod in Boga!«
Duša, ne jokaj16
O, ne jokaj, duša moja,
kaj nemirna vsa drhtiš,
kaj življenja se bojiš,
če bo zate polno boja?
Kaj za narod si v skrbeh,
da morda ga vzame smrt,
da po boju zbit in strt,
mrtev obleži na tleh?
Straši boj te neenak,
straši te sveta krivica?
Vedi, zmaga le pravica,
bodi hraber tvoj korak.
Prazno je, kar svet je sklenil,
praznih groženj se ne boj,
zmagaš ti in narod tvoj,
če je Bog tako namenil.

Torej so jasne nam naše poti,
sije nam čista mladost iz oči.
Mnogo je nas, a kot eden smo vsi,
plamen ljubezni, ki v srcih gori
za domovino, za narod, Boga,
veže nas vse,
torej so strnjene naše vrste.

Tja čez meje bi krivične poletel,
kjer moji bratje v okovih ječe,
in jim bodrila in upa ponesel,
sladke tolažbe bi vlil jim v srce.

Naj le besni in razsaja vihar,
morje razburkano naj le šumi,
naj nam pokvarjeni svet le grozi,
z nami nebes je in zemlje vladar,
mi se ne uklonimo svetu nikdar, nikdar.

K božjemu soncu bi švignil v višavo,
k Njemu, ki kralj je neba in sveta,
pesem mogočno zapel bi mu v slavo
in pri Njem našel bi pokoj srca.11

Izvir, 1938-1939; V: bl. Lojze Grozde. Pesmi in proza.
2011.
Izvir, 1938-1939; V: bl. Lojze Grozde. Pesmi in proza.
2011.
14
Izvir, 1938-1939, str. 112. V: bl. Lojze Grozde. Pesmi
in proza. 2011.
12
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Mentor, 26. letnik (1938-1939), štev.4, str. 74, pod
psevdonimom Slavko Vodal. V: bl. Lojze Grozde.
Pesmi in proza. 2011.
11
Mentor, 25.letnik (1937-1938), štev. 5, str. 146; V: bl.
Lojze Grozde. Pesmi in proza. 2011.
10
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15
Izvir, 1937-1938, str.5; V: bl. Lojze Grozde. Pesmi in
proza. 2011.
16
V: bl. Lojze Grozde. Pesmi in proza. 2011.
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Misli domovina

“Domovina je v kraju, h kateremu je priklenjena duša.” Voltaire
“Ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina - vprašaj raje, kaj sam lahko
storiš zanjo.” John Fitzgerald Kennedy
“Kdor ljubi svojo domovino, spoštuje tudi domovino drugih.” Neznan avtor
Običaji starine, so ščit domovine. (slovenski pregovor)
Boljša domača gruda,
kot na tujem zlata ruda. (slovenski pregovor)
Čuvajmo kot zlato rudo, milo nam domačo grudo! (slovenski pregovor)
Ne z besedo puhlo, ki v ustih mine, z deli kažimo ljubezen do domovine!
(slovenski pregovor)
Kdor za narod naš se ne žrtvuje, naj Slovenec se ne imenuje! (slovenski pregovor)
S hrabrim srcem, z dušo vneto v boj za domovino sveto! (slovenski pregovor)
Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda. (slovenski pregovor)
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Intervju z Borisom Doblekarjem
Foto: osebni arhiv B.Doblekar

V tokratni številki spletnega časopisa Glas domovine nadaljujemo z objavo intervjujev s predsedniki naših območnih odborov.
Tokrat smo se pogovarjali z Borisom Doblekarjem, predsednikom območnega odbora Šmartno pri Litiji, Litija ter z Matjažem
Lulikom, predsednikom območnega odbora Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica.
14
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dejavnostih. Pot ga je zanesla tudi v politiko. Od leta 1996 je aktivni član Slovenske demokratske stranke. Med drugim je
tudi občinski svetnik Občine Litija in član
mnogih svetov, odborov, komisij, senatov.
Zelo aktivno pa sodeluje tudi na področju
društvenih dejavnosti, je član več društev,
pred vsem športnih ter tudi član Upravnih
odborov društev. V prostem času, ki ga je
zelo malo, se posveti športnim dejavnostim za svojo dušo in telo, od teka, kolesarjenja, plavanja, pohodništva, do njemu
zelo ljube vožnje z motorjem po prelepi
Sloveniji in brezpotjih izven njenih meja,
posebej rad ima Jadran z otoki.
Poleg političnega delovanja v vašem kraju, ste tudi aktiven pri širjenju vrednot
slovenske osamosvojitve…
V letu 2014 smo na pobudo vodstva
Združenja VSO in v veliko zadovoljstvo
članov VSO-ja s področja občin Litija in
Šmartno pri Litiji, ustanovili Območni
odbor Združenja VSO Litija in Šmartno
pri Litiji, kjer sem bil izvoljen za prvega
predsednika. V predsedstvu imamo enako zastopanost obeh občin. Imamo že lepo
število članov iz obeh občin, število pa se
povečuje, kar mi je v veliko zadovoljstvo.
Kakšna je vaša vizija pri delu odbora?
Z velikim veseljem in ponosom ter polno
odgovornostjo sem sprejel vodenje našega
območnega odbora Združenja VSO. Naša
prva in osnovna naloga je osveščanje ljudi
o vrednotah naše slovenske samobitnosti
z odcepitvijo od propadajoče bivše države
Jugoslavije in osamosvojitve ter neodvisnosti od neke umetne državne tvorbe, ki
nas ni združevala v ničemer. Udeleževali
se bomo prireditev, tako lokalnih, kot državnih, ki bodo imele domoljubno vsebino

in dober namen za nas Slovenke in Slovence. Med drugim se bomo posvetili pred
vsem osveščanju mladih, ki mnogo premalo vedo o naši osamosvojitvi in vrednotah,
za katere smo se osamosvojili, kajti o tem
jih pri osnovnem in kasnejšem izobraževanju mnogo premalo, ali skoraj nič ne učijo. Ker pa so dokaj nevedni in poleg tega
dnevno izpostavljeni nerazumno sovražnemu in posmihajočemu odnosu nekaterih medijev do naše domovine Slovenije in
ob tem še hvalospevov gospodarsko propadle in okrvavljene bivše države, je naša
dolžnost, da sproti čim bolj popravljamo to
škodo, ki se mladim rodovom ne bi smela
dogajati.
Ka ko ste v i doživlja li slovensko pomlad in osamosvojitev Slovenije? Katerih dogod kov se najraje spominjate?
Slovensko pomlad sem kot mlad fant s
podeželja in mlad strojevodja doživljal dokaj čustveno in z vso voljo pomagati pri
tem. Redno in podrobno, kot se je to v tistih časih pač dalo, sem z velikim zanimanjem spremljal dogajanje okrog naše odcepitve in osamosvojitve. Pred vsem se dobro
spominjam, kako smo bili enotni, po večini vsi, za to našo skupno stvar, za naše
skupne sanje in cilj, za razliko od drobne
peščice nasprotnikov, ki pa sem jih po eni
strani tudi razumel. Še najbolj živo se spominjam dogodkov ob deset dnevni vojni,
kjer sem kot delovni obveznik dnevno redno hodil v službo, seveda mimo kontrol
na barikadah. Tako doma, kot v službi sem
iskal zavetje ob alarmih za zračni napad.
Doma je bila to klet, v službi podhodi pod
tiri, ali kar strojevodska kabina. Najbolj pa
mi je ostal v spominu zračni napad v Šentilju, ker sem ravno v tistem času pešačil
čez mostove preko Drave iz tovorne postaje Tezno na potniško postajo Maribor.

B

oris Doblekar, rojen 4. julija 1970 v
Ljubljani, živi v Litiji in je predsednik
Območnega odbora VSO Šmartno
pri Litiji, Litija. Osnovno šolo je obiskoval
v Šmartnem pri Litiji, srednje izobraževanje je nadaljeval v Ljubljani. Zaposlil se je
na Slovenskih železnicah, najprej kot strojevodja, trenutno dela na področju tehnologije in načrtovanja v Službi za vleko. Vseskozi je aktivno sodeloval pri sindikalnih
Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015
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Vseskozi sem na uho stiskal mali radijski
sprejemnik, prek katerega sem dobival informacije dokaj v živo, vendar vseeno precej pozneje, kot sem dogodke sam doživljal
v živo s preletavanjem vojaških letal nad
glavo. V največje veselje in zadovoljstvo v
tistih časih mi je bilo, da mi je bila zaupana zahtevna naloga prevoza posebnih vlakov v Koper, s katerimi smo vozili vojsko
agresorske jugoslovanske armade in njene
težke oborožitve, pred vsem topov, raket in
tankov.
Kako bi opisali vzdušje ljudi v teh za Slovence tako izjemnih časih?
Ne bom pozabil prestrašenih, tihih in
zaprepadenih obrazov poraženih tujih vojakov, ki so le strmeli nekam v neznano in
si verjetno najbolj želeli, da čim prej zapustijo to podalpsko prelepo deželico, v kateri
je bila kot tujek komunistična vojska neke
umetne državne tvorbe, ki so jo komunisti
držali skupaj s svojimi intrigami in nečloveškimi, nehumanimi ter ponižujočimi
metodami. Težko pa opišem neizmerno veselje in srečo ter olajšanje, ko je odkorakal
s slovenske zemlje zadnji vojak iz Kopra,
tako mene samega kot sleherne Slovenke
in Slovenca. Ponosno smo izobešali slovenske zastave in ni nas bilo sram povedati, da
smo Slovenci, da smo samostojni, svobodni in da sami odločamo o svoji usodi.

in neprijazne čase. Komu se kolca po tistih časih in zakaj, ni težko ugotoviti. Med
temi ni navadnih - delovnih ljudi, ljudi, ki
so marsikaj pretrpeli v tistem totalitarnem
sistemu, ni lastnikov podjetij in samostojnih podjetnikov, ni pripadnikov večine
verstev, in ne nazadnje, ni ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo in so proevropsko
usmerjeni v razvoj in rast Slovenije. Kdo
pa nam še ostane? Ni težko ugotoviti, in
točno se ve, zato tudi ne bom zgubljal besed o tem. Žalostno je le to, da tej peščici
jugo-vernikov pomagajo zvesti mediji, ki
pa tega, sem prepričan, ne delajo zastonj.
Preko teh medijev, nekateri dobro plačani
javni delavci; kulturniki, umetniki, profesorji, predstavniki nekaterih sindikatov,
organizacij in političnih strank pozivajo

Po več kot 20.ih letih se zdi, da je navdušenje nad samostojno Slovenijo upadlo,
pojavljajo se simboli prejšnjega totalitarnega režima, ki je kršil človekove pravice,
inkriminirani so vsi ključni osamosvojitelji Slovenije, …, Kje vidite razloge za
takšno stanje?
Žalosti me, da se po več kot 20.ih letih, po vseh teh neponovljivih dogodkih
za našo samostojnost, odvijajo zgodbe, ki
stremijo k vrnitvi v tiste predvojne težke
16
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pred vsem svojo ključno ciljno publiko, to
so mladi, s pomočjo katerih bi v prihodnje
še naprej ohranjali svoje privilegije, kajti
mlade je treba vzgajati v duhu pionirčkov,
pod okriljem rdeče zvezde, da ko odrastejo
in prevzamejo vajeti v državi, ne pozabijo
na stare komunistične prijatelje,ki bi radi
bili socialisti in živeli, kot mega turbo kapitalisti, brez dela in truda. Mimogrede,
večkrat ujameš zagrete ti. novodobne socialistične demokrate in bivše komuniste,
ki v odkritem pogovoru svojim bližnjim
ali zaupnikom povedo, da jim je tukaj in
zdaj čisto lepo, da si ne želijo tistih časov
iz bivše juge, niti nimajo želje iti kam na
jug ali s komer koli z juga skupaj živeti in,
da imajo radi veliko kapitala in lastnine,
vendar, če želijo svojo podporno bazo na
volitvah, jo morajo na nek način držati
skupaj in jo vedno povečevati. To pa počno s produktom, ki se ga da na lahek in
enostaven način tržiti. In to je, rdeča zvezda s srpom in kladivom, simbol kršenja
človekovih pravic, totalitarnega sistema,
ki je moril domače slovenske ljudi, ki je
zanetil državljansko bratomorno vojno
med drugo svetovno vojno, ki je naredil
nam toliko hudega, da se ne da povedati.
V imenu tega skoraj povsod osovraženega in prepovedanega simbola, z redkimi
izjemami, in v imenu laži ter odkritega
in prikritega sovraštva do svobodne demokratične Slovenije, po večini leva komunistična oblast, z dediči prejšnjega
komunističnega sistema, zapira svoje sovražnike, ključne osamosvojitelje in gleda
čez prste tranzicijskim lopovom in nikoli
obtoženim ter obsojenim članom UDBE

intervju

in ostalih organizacij, ki so od začetka druge svetovne vojne naprej sistematično kršili
človekove pravice in svoboščine. In še danes
delujejo na tak način. Njihovo glavno orodje
so med drugim večkrat ponovljena laž, njim
samim lojalni pristranski tožilci in sodniki,
podkupljeni mediji in leporečenje ter »flancanje« ljudem, ki jim še nekateri, žal verjamejo. Torej eno govorijo, drugo delajo!
Vidite kje rešitev za izhod iz takega stanja?
Rešitev vidim v neodvisnih medijih,
prenovi izobraževalnega sistema in programa, priznanju in »pokesanju« bivših
krvnikov in vseh, ki so in še kršijo človekove pravice, pred vsem v sodstvu, nadalje
v priznanju pripadnikov bivših komunističnih oblasti, da so ravnali nečloveško z
lastnim narodom, da so vsiljevali socializem in komunizem, ob tem, da so z nacionalizacijo Sloveniji storili nepopravljivo
škodo, in tudi v tem, da se opravi lustracija, sicer mnogo prepozno, in ne nazadnje,
da takoj prenehamo in prepovemo uporabo totalitarnih simbolov in poveličevanje
diktatorjev in njemu podložnih pomočnikov.

prazgodovine naprej, tudi čas 2. svetovne vojne in vse kar se je dogajalo pri nas
v njej in pred vsem takoj po njej, vendar
ne zgolj enostransko in le eno plat medalje, zvedeti bi morali obe plati in vse resnice, le tako si bomo lahko postavili temelje
za mir in sožitje med nami. Kako lepo bi
bilo, ko bi se po tako dolgem času od konca
vojne začeli normalno, spoštljivo in odkrito ter sproščeno pogovarjati o tistih časih,
o vsem kar se je dogajalo. Zamere zaradi

umrlih na obeh straneh so po večini na
srečo pozabljene, ker smo tu nove generacije ljudi. To pa je še dodaten plus, da bi
našli skupni jezik. Kako lepo bi bilo, ko bi
vsi priznali svoje grehe in jih obžalovali in
ko bi vsi stopili skupaj in naredili še eno
tako veliko neponovljivo stvar z velikim
skupnim slavjem, kot smo to storili pri
osamosvojitvi Slovenije. Šele od tu dalje bi se Slovenija začela res razvijati in
dohitevati razviti svet. Živeli bi v miru,
ne bi zgubljali energije za kreganje in delitve, smo priden, delaven in skrben narod, ki je mnogo pretrpel, in ko bi bila
odpravljena ta zavora, bi dobesedno zacveteli. Spoštovali bi drug druge, odobravali in spoštovali politične usmeritve,
kar bi bilo kvečjemu koristno za usklajevanje različnih mnenj in tako imelo za
posledico nepogrešljivo koristno konkurenco, spoštovali bi verske razlike itd. In,
ker bi imeli sami sebe radi, bi to hitro videli naši sosedje in potencialni partnerji
za gospodarsko vlaganje in sodelovanje z
nami ter se nam hitreje približali. Mi pa
ne bi klečeplazili pred njimi in popuščali
za vsako ceno, kot sedaj, ko smo dobesedno »na psu«, ampak bi bili njihov enakovreden spoštovanja vreden partner. Le
sodelovanje med nami samimi in z drugimi je pogoj za uspešno Slovenijo. Takšno,
kot smo si želeli leta 91 in takšno, ki smo jo
zgradili, v duhu in na temeljih vrednot slovenske osamosvojitve in ničesar drugega.
Srečno Slovenija!

Imate kakšno sporočilo za bralce spletnega časopisa Glas domovine?
Glavno sporočilo je, da širimo glas domovine preko vašega Glasu domovine na
vse konce in kraje tega sveta, povsod, kjer
so doma naši slovenski ljudje, ki so morali bežati pred diktaturo in na vse slovenske domove v naši preljubi domovini Sloveniji. Prav je, da mladi spoznajo celotno
zgodovino nas samih in naše dežele od
Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015
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Intervju z Matjažem Lulikom
Foto: osebni arhiv M.Lulik

Eden največjih privilegijev je bilo fotografiranje unikatne knjige “Salomonove pripovisti” tako rekoč sredi gozda v Fresachu l.
2005. Na fotografiji je Matjaž Lulik poleg luteranskega nadškofa Oskarja Sakrauskega, ki je med drugim raziskoval slovensko
protestantiko.
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G. Matjaž, ste predsednik območnega odbora, ki
zajema štiri občine. Kakšno je področje teh štirih
občin z vidika osamosvojitvenih procesov?
Naše področje je glede osamosvojitvenega obdobja zelo zanimivo, saj je na Igu prisegla prva
generacija Slovenske vojske, sestrelili so helikopter, na Škofljici smo imeli tajno skladišče orožja
… in še bi lahko naštevali.

Kakšna je vaša vizija pri delu odbora?
Prav zaradi omenjenih dogodkov želimo spodbujati vse udeležence, da pripomorejo k ohranjanju tega spomina. Zabeležiti želimo predvsem tiste
dogodke, ki še niso zapisani. Vse to bomo zbirali z
namenom izdaje zbornika, ki bo posvečen našemu
področju. Vse prebivalce teh krajev želimo povabiti
k sodelovanju in jih opogumiti, da bodo izrazili svoje
domoljubne poglede in občutja.

M

atjaž Lulik je predsednik Območnega
odbora VSO Velike Lašče, Škofljica,
Ig, Brezovica. Po končanem študiju filozofije se je zaposlil na področju knjižničarstva.
Vmes je imel priložnost doživeti tudi zanimivo
izkušnjo na protokolu Službe vlade za evropske
zadeve. Danes dela na Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer se sooča z
zanimivimi vsebinami. Je ljubitelj dobre literature, glasbe, likovne in uprizoritvene umetnosti ter
narave, predvsem planin.
Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015
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Kako ste vi doživljali slovensko pomlad in osamosvojitev Slovenije? Katerih dogodkov se najraje spominjate?
Takrat sem se znašel v Avstriji, kjer sem delal
na področju turizma. Spominjam se napetega
spremljanja dogodkov in skrbi za svoje domače.
Tisti dnevi so bili za nas zelo naporni, saj smo pomagali številnim Slovencem, ki zaradi vojne niso
mogli prečkati meje. Večkrat smo jim ob poznih
urah pripravljali zasilna ležišča. Čutil sem gnev
zaradi vseh gnusob, ki jih je počenjal takratni jugoslovanski režim. Že prej, kot srednješolec sem
si zelo želel samostojne slovenske države, saj so se
centralne oblasti do Slovenije obnašale zelo primitivno.

Namesto da bi se partizani borili zgolj proti okupatorjem, so z namenom izvedbe revolucije začeli
pobijati domače ljudi, ki se s tem niso strinjali. In
revolucionarji so povezani v svoji krivdi, saj je kri
najmočnejše lepilo. Med vojno je bilo zarezanih
ogromno ran na obeh straneh, ki se niso zacelile

vse do današnjih dni. Nihče nima pravice obsojati
kogarkoli, ki se je v vrtincu težkih razmer znašel v
svoji takšni ali drugačni vlogi, imamo se pa pravico opredeliti do vseh zločinov, ki so se zgodili nad
nedolžnim, nemočnim prebivalstvom.
Poleg nedolžnih žrtev, katerih kri vpije po tej

5-Po več kot 20.ih letih se zdi, da je navdušenje
nad samostojno Slovenijo upadlo, pojavljajo
se simboli prejšnjega totalitarnega režima, ki
je kršil človekove pravice, inkriminirani so vsi
ključni osamosvojitelji Slovenije, …, Kje vidite
razloge za takšno stanje? Kje vidite rešitev?
Problematika, ki jo izpostavljate, je zelo kompleksna. Poskusil se bom omejiti na obdobje, ko
so komunisti prevzeli oblast. To so storili z zlorabo t. i. osvobodilnega boja, ki pravzaprav ni »Eden največjih privilegijev je bilo fotografiranje unikatne knjige “Salomonove pripovisti” takorekoč sredi
bil osvobodilen, saj smo okupirali sami sebe. gozda v Fresachu l. 2005« Matjaž Lulik. Na fotografiji poleg luteranskega nadškofa Oskarja Sakrauskega
(levo), ki je med drugim raziskoval slovensko protestantiko.
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deželi, imamo v Sloveniji opravka še z podivjanim
hlastanjem za denarjem, kar na primer Sveto pismo
opisuje kot vir vsega zla. Poudarjam, da ne govorim
o sposobnih, pridnih podjetnikih z odličnimi poslovnimi idejami, ki pripomorejo k splošni blaginji, temveč o nestrokovnih grabežljivcih z močnim
političnim zaledjem, ki so divje privatizirali številna
podjetja in tako na lahek način, brez trdega dela prišli
do ogromnega kapitala. S tem so dobili moč, na primer tako, da si lahko privoščijo vrhunske odvetnike
in nadzorujejo medije. In temu se je po mojem mnenju najbolj učinkovito uprl Janez Janša. Prav zato so
ga inkriminirali, njega in osamosvojitev, kateri je
pripomogel veliko več, kot kdorkoli iz prejšnjega režima. To so dejstva. Po mojem mnenju akterji vseh
afer niso toliko zaljubljeni v katerokoli ideologijo,
temveč v prestiž.
Rešitev vidim v spoštovanju resnice, pravice
in trdemu delu ter pogumni, pokončni, odločni
drži, ki sicer ne sovraži, a si upa reči vsem gnusobam in nepravilnostim ne! Brez poguma in
tehtnega premisleka slovenskim demokratom
ne bo uspelo. Paziti moramo, da bomo ponudili
ljudem nekaj boljšega. Ne bo nas smelo biti strah
izgubiti službe zaradi političnega prepričanja. Sliši
se morda kruto, a se bojim, da je to naša realnost.
In ob tem naj spomnim na Winstona Churchilla,
ki je dejal: ne obljubljam vam ničesar drugega, kot
krvi, trdega dela, solz in znoja. In z današnjega vidika se zdi, da je bilo to vredno.
Imate kakšno sporočilo za bralce spletnega časopisa Glas domovine?
Bralcem bi rad rekel, da je možno storiti veliko več dobrega, kot se zdi na prvi pogled. Treba je
verjeti, se odreči apatiji in se odločiti.
Intervju je pripravila Simona Pavlič
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VOŠČILO
Kako naj, mama, zdaj ti voščim, kaj naj ti podarim? Nimam biserov, ne zlata, cvetja ne rodi zdaj trata. Srce pa hvaležno imam, ti vsega za darilo dam.
Nosilkam življenja želimo vse dobro ….
Drage mamice in babice
ob materinskem dnevu, 25. marcu, vam iskreno čestitamo!
Spoštovane mame, vaša vloga v življenju in pri razvoju posameznika je
nezamenljiva!
Vsaka mama je prava mama,
dana na srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)
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reportaže zadnjih dogodkov

Objavljamo foto utrinke s prireditev in dogodkov,
na katerih so bili tudi praporščaki Združenja VSO.
Foto: arhiv VSO

Nedelja, 13.4.2014 Dan slovenske zastave na GEOSS-u
Društvo Heraldica Slovenica vsako leto organizira proslavo ob Dnevu zastave
v zemljepisnem središču Slovenije (GEOSS) v Spodnji Slivni pri Vačah. Dan slovenske zastave je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman
prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani. Izobešanje je bil odgovor
na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je izobesil nemško zastavo na stolpu
Ljubljanskega gradu. Društvo prireditev organizira vsako leto na prvo nedeljo po
7.aprilu. Namen tradicionalnega prirejanja svečanosti v čast slovenske zastave je
ohranjanje slovenske nacionalne identitete.
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Petek, 16.5.2014 Postroj in prireditev ob obletnici demokratičnih sprememb

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vsako leto organizira prireditev ob
obletnici demokratičnih sprememb na Slovenskem. Obeležitev je spomin na 16. maj
1990, ko je prisegla Demosova vlada, imenovana tudi osamosvojitvena, ki je imela za
glavni cilj osamosvojitev in demokratizacijo
Slovenije. Na isti dan kot je prisegala nova
vlada, se je razoroževala Teritorialna obramba Slovenije. Več o tem si lahko preberete v
Beli knjigi slovenske osamosvojitve. Nova
vlada ni oklevala in je 17.maja 1990 pričela s
formiranjem slovenske vojske, Maneverske
strukture narodne zaščite, brez katere vlada
ne bi mogla izpeljati osamosvojtive.
Ob obeležitvi teh dveh pomembnih datumov, je VSO predal tudi pokrajinske prapore
VSO predstavnikom pokrajine. Za blagoslov praporov in lepo besedo o domovini in
vrednotah je poskrbel vojaški vikar msgr. dr.
Jože Plut.
Vse goste so v špalirju sprejeli mladinci
VSO, oblečeni v uniforme združenja. Celotni program je povezovalo lepo domoljubno
petje moškega pevskega zbora Ivo Štruc iz
Slovenskih Konjic ter godba na pihala Slovenske Konjice.

24

Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015

reportaže zadnjih dogodkov

Sreda, 25.6.2014 Dan državnosti Polževo

Na Polževem nad Višnjo Goro je potekala osrednja proslava v počastitev dneva državnosti v organizaciji Združenja VSO. Državna proslava je bila zelo dobro obiskana,

zaznamovana pa je bila z nepravično odsotnostjo enega ključnih oseb slovenske osamosvojitve, ki je moral na krivično prestajanje zaporne kazni.

Petek, 15.8.2014 Marijino vnebovzetje, maša na Brezjah
Vodstvo Združenja VSO se je skupaj s
praproščaki VSO udeležilo maše ob državnem prazniku Marijinem vnebovzetju na
Brezjah. Marijino vnebovzetje („veliki šmaren“, „velika maša“) je najstarejši Marijin
praznik. V Jeruzalemu so ga obhajali že v 5.
stoletju kot spomin dneva, ko je Marija zaspala (Dormitio SS. Deiparae).
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Petek, 22.8.2014 Maša ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov v Stolnici
Dne 22. avgusta 2014 je ob 9.uri v ljubljanski stolnici potekala osrednja sveta maša in
memorial ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov. Sveto mašo je daroval msgr.
Andrej Glavan. V pridigi je spregovoril vojaški vikar dr. Jože Plut, ki je poudaril, da je
strah, ki nam vlada, posledica represije totalitarnih režimov. Po maši je sledil kratek memorial.
Del praporščakov je med memorialom
položil sveče v barvah slovenske trobojnice
pred slovensko in evropsko zastavo v spomin
vsem žrtvah totalitarnih sistemov.

26

Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015

reportaže zadnjih dogodkov

Glas Domovine· 3/II · XX. marec 2015

27

reportaže zadnjih dogodkov

Nedelja, 24.8.2014 Slovesnost v Rovtah
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Kapelica Matere božje
Spominska kapelica žrtvam 1. , 2. svetovne vojne in
osamosvojitvene vojne
.

Na privzdignjen plato pri cerkvi nasproti župnišča, do katerega vodijo tri stopnice, je postavljena
Materi božji posvečena kapelica pravokotnega tlorisa, zgrajena leta 1944 odkrita in blagoslovljena
5. novembra istega leta. Sezidal jo je stavbenik Zupanc po načrtu župnika Jožefa Kapusa kot
spomin padlim in pobitim v 1. in 2. svetovni vojni iz krajev Petkovec, Praprotno Brdo, Žibrše in
Medvedje Brdo, za njeno postavitev so bili posebej zaslužni domači domobranci. Iz dokumentov
je razvidno, da so bili računi naslovljeni na poveljstvo 44 čete slov. domobranstva Rovte. Bila je
zgrajena ob trideset letnici začetka prve svetovne vojne.
Sestavljena je iz preddverja, ki sloni na dveh stebričih, ki imata kapitela in bazi okrašene z
nageljnovim cvetom. Fasade stranskih stranic so zidane iz grobo obdelanih kamnov (ponazarjajo
krute, neusmiljene roke, ki so v vojnah slovenskim družinam ugrabile očete in sinove), na sredini
hrbtne so večji kamniti klesanici v obliki križa, sprednja stran je zastekljena.
Notranjost je grajena kot oltar pod katerim je pravokotna kamnita plošča z imeni padlih, na
sredini pa okrogla medeninasta plošča, polna simbolike: spodaj je krona trpljenja, nad njo
slovenski nagelj, nad njim križ, obdan s slavo dvanajstih apostolov, s križa pa odseva na
slovenski rod sedem žarkov, sedem vrst božjega usmiljenja v sedmih zakramentih. Na oltarju je
podstavek, ovit v slovensko zastavo in okrašen z zlatim slovenskim nageljnom, na njem stoji kip
Srca Marijinega kupljen 1944. Ob straneh kipa so spet imena padlih, nad ploščami so na obeh
straneh letnice obeh vojn. Sredi prve je križ, obdan s trnjevo krono – za prvo vojno, na drugi križ
s krono iz trnja – znamenje, da so v tej vojni padli tudi mučenci za vero. Leta 1993 je bilo dodano
tudi ime padlega v osamosvojitven vojni leta 1991.
Čez celo zadnjo stran nad imeni padlih lebdi križ, ki je – poleg Marije, Kraljice slovenskega
naroda, ki bdi nad vsemi – tudi temeljno sporočilo spomenika.
Kapela je pokrita z ravno betonsko streho z ležečim kvadrom spredaj na sredini, v katerega so
vdelane kamnite kocke in kovinski disk s Kristusovim monogramom.
V kapelo so bila vklesana imena vseh vojaških in civilnih žrtev (partizanov, vaških
stražarjev,domobrancev in civilistov )vojne do novembra 1944. Po koncu vojne pa je bila
premajhna, da bi lahko vanjo zapisali tiste, ki so bili najbolj zaslužni zanjo. Bili so izbrisani in
zamolčani vse do padca komunizma in šele leta 1993 so jim krajani lahko postavili obeležje.
Upravičeno pa se sprašujemo kdaj če sploh kdaj bomo izvedeli za njihove grobove in bodo
oprana njihova dobra imena. Bliža se 70 letnica njihove tragedije. Očetje in matere niso mogli
pokopati svojih sinov, vdove ne svojih mož. Ali jih ne bodo mogli pokopati njihovi bratje in
sestre njihovi otroci ? Čas neusmiljeno dela proti temu , da bi dočakali dan ko se bo to zgodilo.
Kakšen davek je terjala vojna in brezobzirno revolucionarno delovanje nam kaže naslednji
podatek. Pred drugo vojno je v Rovtah živelo nekaj čez 1300 ljudi ,vojna in revolucija sta terjali
skupaj 284 ljudi , predvsem moške populacije. Pri teh številkah , ki niso zgolj številke saj ima
vsaka svoj ime in priimek, svojo dušo ne moremo ostati ravnodušni.
Jože Leskovec
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Četrtek, 28.8.2014 Slovesnost na Turjaku
Praporščaki VSO in generalni sekretar dr. Božo Predalič na spominski slovesnosti na gradu Turjak v Velikih Laščah ob evropskem dnevu
spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.
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Torek, 9.9.2014 Komemoracija v spomin žrtvam 1.svetovne vojne
V torek, 9.9.2014 sta se predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in praporščak VSO udeležila državne komemoracije v spomin
žrtvam I. svetovne vojne, ki je bila pri kostnici na ljubljanskih Žalah. V letu 2014 je namreč potekala 100.obletnica začetka prve
svetovne vojne, ki je z odprtjem Soške fronte leta 1915 posegla tudi na slovenska tla.
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Četrtek, 25.9.2014 Obeležitev sprejema direktive o ravnanju MSNZ v primeru napada JLA na
Slovenijo, Pristava
Danes je na Pristavi nad Stično potekala obeležitev zgodovinskega sestanka, ki je potekal 7.9.1990 in na katerem so se zbrali Igor Bavčar,
Janez Janša, Tone Krkovič, Vinko Beznik in Jože Kolenc. Sprejeta in potrjena je bila direktiva za delovanje MSNZ v primeru napada JLA na
Slovenijo. V dokumentu je bila JLA prvič omenjena kot morebitni agresor oziroma najpomembnejša nevarnost za slovensko osamosvojitev.
V uvodnem nagovoru sta nas pozdravila predsednik VSO Ivančna Gorica M.I.Goršič in župan Ivančne Gorice Dušan Strnad, osrednji govornik pa je bil predsednik VSO Aleš Hojs.
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Petek, 7.11.2014 Zbor članov VSO in obeležitev odločitve poslanskega Kluba Demos za plebiscit
Obeležitev se prireja v spomin na sestanek v Poljčah na Gorenjskem, na katerem je padla odločitev poslanskega kluba Demos za plebiscit.
Na plebiscitu je slovenski narod jasno izrazil svojo voljo, da živeti v samostojni Sloveniji.
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Sobota, 20.12.2014 Postroj v Kočevski reki
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je v Kočevski reki organiziralo obeležitev dneva, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski z
repliko prvega postroja Slovenske vojske. Slavnostni govorci so bili župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, predsednik Združenja VSO
Aleš Hojs in obrambni minister v času osamosvajanja Slovenije Janez Janša. Kot je Janša poudaril v svojem govoru, na postroju manjka prvi
general Slovenske vojske in osamosvojitelj Tone Krkovič, ki je neopravičeno v zaporu. V kulturnem programu so sodelovali pesnik Igor Pirkovič in trobilni kvintet SV. Predsednik Združenja Aleš Hojs, generalni sekretar dr. Božo Predalič in član predsedstva VSO Janez Janša so
položili venec pred obeležje v parku MSNZ v Kočevski reki. Obeležitve se je udeležil tudi predsednik RS Borut Pahor.
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Torek, 23.12.2014 Maša za domovino v Stolnici
Mašo pred državnim praznikom Dnevom samostojnosti in enotnosti je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pri maši je bil prisoten tudi
prapor VSO s praporščaki.
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Petek, 26.12.2014 Dan samostojnosti in enotnosti na Sv.Jakobu
Na obletnico uradne razglasitve rezultatov referenduma, 26.12.1900 praznujemo državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. Referendum je potekal 23.12.1990.

Združenje VSO je v sodelovanju z občino Medvode organiziralo prireditev v počastitev državnega praznika.
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PAHORJEVA NOVOLETNA POSLANICA
Predsednik države Borut Pahor je v novoletni poslanici nagovoril državljane in državljanske Slovenije z besedami: »Se bomo med
seboj spoštovali ali ne? Se bomo vključevali
ali izključevali? Bodo v nas zmagali angeli
ali demoni? Bomo sodelovali ali si bomo nasprotovali? Hočem reči, da naša boljša prihodnost ni odvisna samo od gospodarske
obnove, marveč tudi od miselne prenove. Poiščimo v nas in v drugih tisto, kar je dobrega
in skupnega, z razlikami pa živimo spoštljivo. Za strpnost in sodelovanje je potreben
pogum. Ta novoletna poslanica je pravzaprav prošnja. Prošnja za ta pogum.«
Hvala, g. predsednik za dober predlog, žal
pa ne navajate vzrokov za tako stanje. Voditelji nacizma so se žrtvam opravičili in prosili odpuščanje za dejanja, ki so jih storili v
drugi svetovni vojni in si podali roke. Ruski
boljševiki so med drugo svetovno vojno pobili okoli 10.000 poljskih častnikov. Predsednik Rusije je osebno prosil Poljake za odpuščanje in obžaloval krvavo dejanje. Postali
so dobri sosedje. Slovenija je edina v Evropi,
ki ni sprejela spravnega dejanja!
Predlagam, da državni zbor sprejme
Evropsko resolucijo o obsodbi totalitarnih
režimov: fašizma, nacizma in komunizma.
Zbor naj sprejme izvedbeni zakon o spravi.
Za sestavo zakona predlagam nekdanjega
ustavnega sodnika dr. Lovra Šturma, ki naj
sestavi ekipo in to izvede. Na kratko: Vse krivice revolucije morajo biti poravnane, žrtvam pa postavljen spomenik v Ljubljani!
Še ena gospodarska tema. V državni lasti
je okoli 500.000 ha kmetijske zemlje. Gozd,
grmovje in plevel pa zarašča okoli 10.000 ha
teh zemljišč! To predvsem na hribovitih območjih okoli Maribora, Halozah in na Primorskem. Izvede naj se takoj AGRARNA
REFORMA in neobdelana zelja daruje zastonj v last in posest tistim, ki bodo zemljo obdelovali. V reformo naj spada tudi zasebna in
škofijska zemlja, ki že pet let ni bila obdelana.
Stotisoč Slovencev je lačnih, država pa drži
v krempljih to zemljo in je ne obdeluje! Svetovni škandal in kriminal! Za vodjo agrarne
reforme predlagam nekdanjega kmetijskega
ministra dr. Jožeta Osterca, ki je do teh zadev
najbolj kritičen in pozna razmere! Pogum, g.
Pahor, pa Vam čez dve leti ne bo treba več
postavljati takih vprašanj.
Alojz Senekovič, Maribor

Moja domovina Slovenija
Poslušanje in branje slovenskih medijev in
»pozitivnih« politikov spominja na humoresko Milčinskega - Kako so si Butalci omislili
pamet. Kogar koli je kot tujca zaneslo med
Butalce, vsak jih je hvalil na glas: »Gnoja da
imajo dosti in dober koruzen kruh, niti jim

ne manjka dežja in sonca in poleti muh —
kakor v paradižu da žive; samo pameti da
nimajo prave.« Taka hvala je Butalcem dobro dela. In so dejali: »Ko imamo obilno vseh
drugi dobrot, ni vrag, da ne bi dobili še pameti, kolikor treba — za denar je na prodaj
vse! Potem bomo v Butalah brez napake!«
Moja domovina Slovenija je še vedno v tranziciji, stoji na železniški postaji. Je še v tako imenovanem »postsocializmu«. To v najboljšem
primeru pomeni, da nismo več tam, kjer smo
bili, ali še vedno ne vemo, kam gremo.
Baje gre v Sloveniji za visoka moralna načela, za zaščito državnih koristi, za dobrobit
državljanov, za blaginjo. Ni pravično, da odhaja izvršna oblast, ki je bila zelo uspešna,
ki je stabilizirala finančni sistem, podarila
milijarde državnemu bančnemu sistemu, da
ustvarja nove milijardne izgube, oblast v kateri so pravičniki, ki ne trpijo moralnih napak okolja v katerem živijo, ki so v dobrem
letu dni pripeljali državo v varnejše vode.
Oblast, v kateri bo minister za notranje zadeve »do zadnjega« varoval neodvisnost in
profesionalnost policije.
Oblast, ki je »umirila« javnost in pozabila, da izkušnje kažejo, da strah in ubogljivost
nista trdna temelja, ampak peščena ura totalitarne ureditve.
V moji domovini smo vzpostaviti institucionalno-normativni okvir, toda kako spremeniti podaniško zavest, izključevanja in
avtoritarne politične kulture? Kako naj postane pravna zavest, zavest o vrednosti prava,
integralni element politične kulture?
Totalitarizem je prežel vsa področja in vse
odnose. Celotna politična kultura je imela
obeležja totalitarizma. Zato ni mogoče »čez
noč« z rušenjem totalitarnega političnega sistema vzpostaviti demokratični sistem in demokratično ureditev.
Vse države, ki so nastale na razvalinah komunističnih sistemov, razglašajo in nameščajo delitev oblasti kot pomemben element
demokratičnega legitimiranja pred svetom.
Vendar pa so tam še vedno prisotne stare, totalitaristične navade in »novi revanšizmi«, ki
trajno delitev oblasti in demokratično fasado
spreminjajo v kuliso in farso.
Najbolj zgovoren primer kulise in farse je
»afera patria« oz. sodba na podlagi indicev.
Javnost zelo dobro ve in občuti, da ne gre za
moralna načela, niti za zaščito državnih koristi, ne za pravico, ne za resnico, in ne zato,
da bi izvršna in pravosodna oblast zgrabila
zmaja korupcije za vrat, gre za preprosto preganjanje ljudi.
Prebrali smo, da je predsednik SLS dejal,
da zanje nekdo, ki ga represivni organi tako
bremenijo, ne more biti legitimen predstavnik ljudstva. »Da bi hipotetično kot minister
po Evropi moral razlagati, zakaj je moj predsednik vlade v takšnem postopku, si res ne
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morem predstavljati,« je dodal.
Kaj pa če bo moral predsednik SLS po
Evropi razlagati, zakaj je »demokratična«
Slovenija, članica EU, ki ni zmogla v parlamentu sprejeti EU deklaracijo o obsodbi vseh
totalitarnih sistemov, dobila indično sodbo?
Indično sodbo, ko si morajo sodniki izmisliti
dokaze na podlagi katerih te obsodijo, ko sodišče odločilnih dejstev ne ugotovi na podlagi neposrednih dokazov, ampak na podlagi
posrednih dokazov oziroma indicev. »To pomeni, da sodišče iz znanega dejstva sklepa o
resničnosti drugega, še neznanega dejstva.«
Če je cilj pravosodja vračati vero v moralo in pravico, preprečevati bodočo nemoralo,
ali vsaj zagotoviti občutek pravice in pravičnosti, potem tega ne bo dosegel s selektivnim
preganjanjem določenih ljudi, ki neki politični kliki niso povšeči. To ne vrača morale.
Pravica je počasna, pa čeprav je počasna,
vendar doseže svoj cilj! Vedno ima in bo imela poslednjo besedo!
Ana Zagožen

PRIKRITO ČUSTVO
Odkar Slovenijo pesti kriza na vseh področjih, zlasti na finančnem in gospodarskem,
je bilo izrečenih veliko idej in izpeljanih veliko dogodkov, kako to krizo kar se da z najmanj truda popeljati državo iz blata v katerem stagniramo,med najuspešnejše države
stare celine. Spomnimo se lahko ustanovitve
Jankovićeve Pozitivne Slovenije (PS) dva meseca pred državnozborskimi volitvami leta
2011 z njegovim privlačnim sloganom »Ljubljana je najlepše mesto na svetu«; ter volitev julija 2014 z zmago »moralne in etične«
Stranke Mira Cerarja (SMC), ustanovljene
tik pred volitvami,kot tudi skrajne levičarske stranke Združena Levica (ZL), katere
tiha želja je odprava demokracije in ponovna
vzpostavitev totalitarnega sistema pod rdečo
zvezdo z »masko demokracije« za ostale članice EU in ZDA.
Najbolj tragično pa je, da ZL privlači večinoma mlado populacijo slovenske družbe,ki na žalost zaradi izkrivljenosti medijev
in slabega šolskega sistema,pri čemer slednji
ne posveča dovolj pozornosti samostojni Sloveniji in njeni osamosvojitvi ter domoljubju,
temveč celo v nekaterih primerih slavi in na
proslavah otroke oblači v pionirčke z rdečo
zvezdo in se jim v roke potiska lesene puške,
medtem pa mediji,ki so bili pred in po osamosvojitvi večinoma privatizirani iz partijskih krogov,nekritično opevajo vsako dejanje postkomunističnih sil,pomladni strani
pa vsakodnevno mečejo polena pod noge z
vedno novimi izmišljotinami, za katere večinoma nimajo dokazov.
Vendar obstaja nekaj za kar se je vredno boriti tudi v takšnih razmerah, kakršne
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vladajo v naši preljubi deželi. Domoljubje. Je
tisto čustvo,ki nas v težkih trenutkih spomni in spodbudi za kaj se je vredno boriti: za
dom, domovino in sonarodnjake, kajti le
enoten narod lahko naredi velike premike
k večji blaginji za vse. Domoljubja ne moreš kupiti ali ga izsiliti, pridobiš ga z vzgojo
in s stikom z zunanjim svetom,ko se zaveš,
da je kraj in dežela kjer živiš, edinstvena in
neponovljiva, da te skozi življenje izoblikuje
in v vsakem posamezniku pusti svoj pečat
za vedno ter da je zanjo vredno tvegati edino
življenje, ki ga vsak človek ima.
Tako razmišljanje bi pričakovali od vsakega Slovenca, še posebej od mlade generacije, ki si želi novih spoznanj in znanj. Vendar
na žalost tega pri nas (še) ni. Mladih večinoma domovina ne zanima, razen nekaterih,
ki smo nad sedanjim stanjem ogorčeni in
zahtevamo spremembe. Ob pogledu na zastavo se povprečnemu mlademu Slovencu ne
razvijejo domoljubna čustva, ampak po navadi le nemočno vzdihujejo in čakajo kdaj bo
vsega konec. Ker se po navadi le ob proslavah
in državnih praznikih v šolah postavi zastavo malo bolj v središče pozornosti,pa še takrat je na drogu tako obešena, da se je ne vidi
v celoti dobro. Drugače je pa skozi vso leto
potisnjena na stran kot pozabljen kos blaga,
za katerega nihče ne ve čemu služi. Navsezadnje je tudi grb naše države po heraldičnih
pravilih popolnoma zgrešen saj teh pravil v
nobenih točkah ne upošteva,ampak je na hitro narejena »značka«, privlačna za množice z
izgubljenim zgodovinskim spominom, medtem ko se na slovenske starodavne simbole
(karantanski panter in klobuk, kranjski orel
na zlatem ščitu) popolnoma pozablja oziroma načrtno ignorira.
Vse prej naštete stvari jasno kažejo na to,da
domoljubje in poznavanje domovine in njene
resnične zgodovine skozi celotna zgodovinska
obdobja, ni prisotno pri velikem številu Slovencev, kar zakulisnim skupinam omogoča manipuliranje pri pomembnih odločitvah,kot so na
primer državnozborske volitve, mladim pa se
volitve prodajajo kot neko nezanimivo dogajanje v državi oz jih skušajo pridobiti v svojo korist, vedno na njihovo škodo.
Rešitev iz tega slabega položaja je v spremembi šolskega sistema,ki bo moral v prihodnosti veliko več poudarka dati na domoljubni vzgoji otrok in mladine ter realno in
nepristransko poročanje medijev. Ker pa sta
to dolgotrajna procesa je bolje da se začne domoljubje med mladim rodom širiti z različnimi proslavami in prireditvami, kjer bodo imeli
tudi sami možnost soustvarjati dogodek,ki počasti domovino in jim dati možnost za samostojen razmislek in raziskovanje po narodovi
zgodovini in o domovini nasploh, da bodo v
najkrajšem možnem času s svojo aktivnostjo
lahko po svojih najboljših močeh pripomogli
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reševati probleme v naši domovini.
Rok Radovan

Mladi in domoljubje
Domoljubje je tema, ki je tako zelo pomembna, da je vredna veliko naše pozornosti pa naj bo ta pozornost omejena na vsakega
posameznika, družino ali pa kar celotno (slovensko) družbo! Veliko vprašanje je »Kaj domoljubje sploh je«, »Kdo je domoljub« Vprašanje domoljubja je v slovenskem prostoru
zelo pereče predvsem v obdobju po slovenski
»osamosvojitvi«, svoj vrh pa je definitivno
doseglo v zadnjih letih predvsem v obdobju
velike svetovne finančno – gospodarske krize, ki pa se je Slovenija še ni povsem otresla.
Pri opredelitvi pojma »domoljub« v našem prostoru ni povsem točne definicije kdo
sploh je domoljub. Ali je domoljub tisti, ki
»pravilno« voli? Ali je domoljub tisti, ki se
redno udeležuje državnih proslav in ima izobešeno slovensko zastavo? Ali je domoljub
tisti, ki spoštuje Slovenijo, slovensko kulturo,
slovenski narod ter slovenske osamosvojitelje? Lahko bi rekli, da je zelo težko opredeliti
pojem domoljubje, domoljub, toda domoljub
je tisti, ki izpolnjuje vse prej naštete pogoje
oz. domoljubne značilnosti. Ni mogoče, da
je nekdo domoljub, ki sicer izpolnjuje en pogoj npr. udeležba na proslavi, medtem ko na
drugi strani ista oseba nima dovolj sposobnosti samoseznanitve glede tega, kdo sploh
so pravi slovenski osamosvojitelji, ter, zakaj
je glavni slovenski osamosvojitelj preganjan
že vse od začetka njegove domoljubno – politične kariere!
Kako je domoljubje povezano z drugimi
družbenimi aspekti, je poleg same opredelitve domoljubja pomembno, morda celo bolj
pomembno od same opredelitve domoljubja,
toda pri kriteriju manj ali bolj pomembnosti moramo upoštevati vse okoliščine, ki se
nanašajo na konkretno povezavo z domoljubjem, pri nas pa bomo upoštevali predpostavko, da je opredelitev bolj pomembna
od njegove povezave z aspekti družbe. Če
se osredotočimo na družbene aspekte domoljubja moramo poudariti, da gre tukaj za
povezavo oz. vpliv domoljubja na nivo družbene klime, Če se osredotočimo na družbene
aspekte domoljubja moramo poudariti, da
gre tukaj za povezavo oz. vpliv domoljubja
na nivo družbene klime, sociološki, psihološki, nacionalni in gospodarski vidik. Za nas
in za Slovenijo je seveda najpomembnejša
povezava domoljubja glede na gospodarski
vidik. Nahajamo se sredi velike finančno –
gospodarske krize katera je nastala spomladi
leta 2007 v ZDA po velikem padcu cen nepremičnin, kasneje pa se je kriza razširila tudi v
Evropo ter seveda tudi Slovenijo. Po obdobju
visoke gospodarske rasti v času Janševe vlade
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je prišlo obdobje »leve« streznitve v kateri je
BDP močno padel, brezposelnost se je močno povečala, da rekordnih proračunskih deficitov in ogromnega javnega dolga niti ne
omenjam, vendar pa je vse to močno vplivalo
na moralo oz. bolje rečeno moralno držo večine prebivalstva, predvsem tistega katerega
je kriza močno dotolkla oz. tistega brez t.i.
rdečih privilegijev, ki morajo svoj kruh služiti na trgu. Nižja moralna drža močno vpliva tudi na nivo domoljubja tako med mlajšim kot starejšim prebivalstvom. V državi z
oslabljenim gospodarstvom seveda pride do
slabšanja moralne drže posledično pa lahko
pride celo do znižanja domoljubja. Toda ali je
res nujno gospodarska uspešnost in stopnja
domoljubja premo – sorazmerna? V idealni
državi in med pravimi domoljubi seveda ne,
saj so le ti svoji domovini zvesti ne glede na
njeno gospodarsko uspešnost ter udobje, ki
jim ga ta država nudi! Nažalost je v Sloveniji
stanje takšno, da je zaradi močne krize le ta
močno najedla moralo ljudi ter tudi močno
znižala stopnjo domoljubja, ki ga pa roko na
srce že dolgo časa ni bilo v tolikšni meri kot
bi si ga država želela oz. ga za svoj nemoten
obstoj tudi potrebovala! Seveda pa tale graja
ne leti na prave slovenske domoljube, ki se v
večjem delu najdejo prav med člani in simpatizerji SDS in Janeza Janše, kateri zvesto
neglede na vse družbene kritike ter takšne in
drugačne napade še vedno vztrajajo v svojem
domoljubju prav tako kot vztraja Janez Janša
že dolga leta v politiki kljub vsem polenom,
ki mu jih že dolga leta mečejo pod noge!
Prav zaradi večinskega odpora večjega
dela prebivalstva do domoljubja pa se odpor seveda na žalost pozna tudi pri mladih.
Večina mladih ne pozna niti največjih domovinskih osnov kot so: Kdo so slovenski
osamosvojitelji? Zakaj je Janez Janša najpomembnejši slovenski osamosvojitelj? Kakšno
škodo ima danes Slovenija zaradi nedokončane tranzicije? Kakšno škodo je Sloveniji
naredila tranzicijska levica v ključnih letih
po osamosvojitvi? Teh vprašanj je mnogo veliko, lahko pa rečemo, da je pri večini mladih
domoljubje na tako nizki ravni, da ne poznajo niti odgovora na vprašanje »Kdo nam
je uredil in kdo odvzel brezplačno malico«.
Glede na tako nizko raven domoljubja pri
mladih lahko ugotovimo, da potem večina
mladih ne pozna niti državnih simbolov, domoljubnih pesmi, slovenskih pesnikov, pisateljev, osamosvojiteljev, zgodovine in še bi
lahko naštevali.
Seveda glede na večinsko nizko narodno
zavest pri mlajšem delu slovenske populacije pa na drugi strani obstajamo tudi mladi
domoljubi, ki imamo narodno zavest na zelo
visokem nivoju, poznamo večino ali pa celo
vse domoljubne pesmi, pesnike, pisatelje,
poznamo slovensko zgodovino, dobro vemo

pisma bralcev
kaj se je dogajalo v letih slovenskega osamosvajanja ter se zavedamo pomena Jožeta Pučnika, Janeza Janše ter stranke SDS za Slovenijo! Mladi domoljubi smo po večini aktivni
v podmladku in stranki SDS ter združenju za
vrednote slovenske osamosvojitve, kjer smo
tudi ponosni praporščaki. Kot aktivni členi
prej naštetih organizacij smo tako domoljubno naravnani, da se ne oziramo na sodobno
– boljševiške napade na nas, ampak še naprej
zavzeto opravljamo svoje delo vestno in predano domovini!
Glede na rek »Ne moreš premagati sovražnika, če ga ne poznaš« je potrebno na kratko
analizirati kakšen sploh je tisti večinski del
mlade populacije, ki ne spoštujejo slovenstva
ter celo z raznimi pro–fašističnimi metodami izvajajo nekakšen teror nad nami mladimi domoljubi ter na takšen način še zaostrujejo razmere na našem domoljubnem polu!
Takšni mladi imajo v večini že v zgodnjem

otroštvu slabo vzgojo, starši jim dajejo slab
zgled, saj tudi sami po navadi niso domoljubi, v šolah pa je tudi premalo poudarka na
domoljubni vzgoji.
Po mojem mnenju bi morali otroke že
v šolah bolj poučiti o splošnih družbenih
vrednotah ter domoljubju na splošno. Skozi
pedagoški proces bi moralo biti več poudarka
na vzgoji in domoljubju, uram t.i. Državljanske vzgoje in etike pa bi moralo biti namenjeno mnogo več domoljubnih vsebin. Seveda pa je potrebno poudariti tudi premajhen
pomen nastanka slovenske države pri pouku
Zgodovine v osnovnih šolah. Osamosvojitev
po navadi pride na vrsto zadnjo uro zadnjega razreda osnovne šole, namesto da bi vsako
leto nekaj ur namenili tej za nas in za vso Slovenijo pomembni temi. Poleg osamosvojitve
pa bi seveda morali dati poudarek tudi na ostale zgodovinske vidike slovenskega naroda,
knjiga Beli Panter – Noriško kraljestvo pa bi

lahko postala del obveznega učnega gradiva.
Definitivno bi za splošno razgledanost ter
posledično tudi dvig domoljubja pozitivno
vplivala večja ozaveščenost mladih glede celotne slovenske zgodovine, od samega izvora
slovenskega naroda pa vse do dogajanj v 21.
stoletju. Dokler bodo vse te teme potisnjene
v kot in bodo zgolj v domeni organizacij kot
je SDS, VSO ter še nekaj drugih bodo mladi domoljubje, slovenstvo povezovali zgolj
z neko politično opcijo, ki pa ji prav zaradi
slabe vzgoje, neprimerne družbene klime ter
zavajanja nekaterih t.i. dominantnih medijev
ne bodo naklonjeni, saj kot sem že povedal
ne vedo niti kdo je kriv, da mlajši nimajo več
brezplačne malice.
Matej Bečaj

Veseli smo prispevkov bralcev Glasu domovine. Glas domovine je konec koncev glas vseh, ki nam je mar za Slovenijo in ki
smo spričo pasivizacije slovenske družbe vse bolj zaskrbljeni.
Velja pa poudariti, da stališče bralcev ni nujno stališče uredništva Glasu domovine. Uredništvo si pridružuje pravico do
neobjave prispevka v primeru žaljive vsebine ali kasnejše objave v primeru prevelike količine poslanih prispevkov.
Veseli smo/bomo vaših pisnih odzivov, fotografij ali karikatur.
Svoje prispevke lahko pošljete na e-mail tajnistvo.vso@gmail.com
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priporočamo v branje

Dr. Dimitrij Rupel
Negotovo življenje 176. članice OZN

V rubriki Priporočamo v branje tokrat predstavljamo knjigo dr.
Dimitrija Rupla Negotovo življenje 176.članice OZN. V januarju je
potekala obletnica mednarodnega priznanja Slovenije s strani Evropske skupnosti.
Dr. Dimitrij Rupel je član predsedstva VSO, v času osamosvojitvenega procesa pa je aktivno sodeloval pri nastanku slovenske države.
Bil je med ustanovitelji Nove revije ter tudi njen odgovorni urednik.
Leta 1989 je postal predsednik SDZ (Slovenske demokratične zveze)
in podpredsednik Demosa. Ob zmagi Demosa na prvih večstrankarskih volitvah po drugi svetovni vojni je postal prvi slovenski zunanji
minister. Prizadeval si je za mednarodno priznanje Slovenije.
Knjiga je sestavljena iz treh delov, med katerimi ima vsak po tri
poglavja s slikovnimi vložki, na koncu pa so dodani dokumenti in zemljevidi. Prvi del opisuje razmere od prve do druge majniške deklaracije (1917-1989), drugi del obravnava mednarodno priznanje, ki zajema poglavja Konfederacija ali samostojno odločanje o povezavah,
Slovenija kot nacionalna država in Slovenija kot svetovni pojav. Tretji
del je poimenovan Nov koncept in prav tako zajema tri poglavja.
Za pokušino objavljamo odlomek iz knjige Negotovo življenje 176.
članice OZN.
»Prispevki za slovenski nacionalni program v 57. številki Nove revije 1987 je bila nemara zadnje dejanje slovenskega kulturnega sindroma, torej nadomeščanja politike s kulturo. Leta 1988 je bil čas javnih
tribun, ki so jih vodili kritični izobraženci, kulturniki, posamezni
mladinski in študentski aktivisti, čas prvih strank in množičnega
nasprotovanja jugoslovanski ureditvi. Začelo se je gibanje slovenske
pomladi. Med letoma 1989 in 1992 je napočil čas zbranosti in Slovenci so si ustvarili samostojno državo. Spomladi leta 1990 so bile prve
demokratične volitve, na katerih je zmagala Demokratična opozicija Slovenije (Demos), ki je vsebovala stranke SKZ, SDZ, SDSS, SKD,
Zelene in Grosovo obrtniško oz. liberalno stranko. Poleti 1990 je bila
ustanovljena Maneverska struktura narodne zaščite, konec leta pa so
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se Slovenci na plebiscitu odločili za državno suverenost oz. samostojnost. Po razglasitvi neodvisnosti 25. maja 1991 se je začela desetdnevna vojna, 7.julija pa sta se na Brionih sešli delegacija EU in Slovenije.
V začetku 1992 je bila Slovenija mednarodno priznana država.
Pogosto govorimo o prepoznavnosti Slovenije in navajamo posameznike ali poklice, ki so pripomogli k njej. Tako pravimo, da so bili
v času osamosvajanja zelo koristni slovenski zamejci, zdomci in izseljenci; danes pa naj bi k ugledu države prispevali vrhunski športniki, umetniki in znanstveniki. To seveda drži, vendar si je treba že
spet postaviti nekaj vprašanj: kolikšen je bil dejanski učinek člankov,
oglasov ali npr. telefonskih klicev domoljubnih izseljencev vladnim
uradom najpomembnejših držav ali koliko so nesporni uspehi slovenskih smučarjev pripomogli k tujim vlaganjem ali k zmanjšanju
obresti, ki jih Slovenija plačuje za tuje kredite?
Gotovo so za Slovenijo izredno pomembna tuja medijska poročila
in reportaže, posebej če jih objavljajo velike televizijske mreže. Tuji
državniki ali njihovi svetovalci, ki odločajo o slovenskih poslih, o
meddržavnih sporih ali o kandidaturah za pomembne mednarodne
položaje, imajo za sprejemanje informacij o slovenskih razmerah izredno malo časa, včasih le nekaj minut, zato prisluhnejo predvsem
primerno sestavljenim, tj. jasnim sporočilom oseb, ki jih poznajo in
jim zaupajo. To so v glavnem predstavniki vladnih in drugih najvišjih slovenskih ustanov. Iz razumljivih razlogov – ker glasujejo v mednarodnih ustanovah in njihovih organih – največ zaležejo pobude in
sporočila uradnih predstavnikov države.
Največ k učinkovitosti pobud in sporočil pripomoreta kakovost in
skladno nastopanje predstavnikov države. Večkrat se je že zgodilo, da
so bila nejasna, razglašena ali protislovna sporočila, ki so prihajala iz
neke države, izrabljena kot alibi za zavlačevanje in slabe odločitve v
drugih državah ali npr. v EU. To dokazujejo tudi nekatere slovenske
izkušnje.«
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