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uvodnik

Identiteta in narodna zavest
T
udi v tokratni številki spletnega časopisa Glas domovine smo
se spomnili nekaterih obletnic dogodkov, ki so bili v procesu
slovenske osamosvojitve ključni. Večkrat se sprašujemo, zakaj
tako malo poznamo slovensko zgodovino, zakaj ni več zanimanja
za tako unikatne dogodke, dejanja in osebe, ki so nas tekom stoletij
zaznamovali in dali pomemben pečat slovenski kulturni dediščini.
Zakaj ne dajemo več poudarka svojim koreninam? Brez poznavanja
svojih korenin nimamo lastne identitete, smo izgubljeni, vedno nam
nekaj manjka… Tako se začne tavanje, brezciljnost in postopna apatičnost. Le človek z identiteto točno ve, kaj hoče in kam gre. Ve, kaj in
kje je njegov cilj. Zanimanje za lastno zgodovino je zelo pomembno,
pa naj bo to zgodovina družinskega debla ali narodna zgodovina.
Na tej narodni zavesti in preteklosti smo utemeljeni, to nas je skozi stoletja zaznamovalo in še vedno oblikuje naš vsakdan. Preteklost
je nekaj, čemur ne moremo ubežati – in če gre za nerazčiščen odnos do preteklosti, potem se le-ta vedno znova vrača in zahteva, da
jo osvetlimo, raziščemo, se vanjo poglobimo. Podzavestno vsi vemo,
da je edino resnica tista, ki doseže, da sprejmemo sami sebe in svojo
preteklost tako kot je bila.
Kot narod smo veliko prestali, veliko dobili, veliko tudi izgubili.
Nikakor pa ne bomo preživeli brez resnice in če v nas ne bo tistih
vrednot, ki nas delajo ljudi.
V mesecu juniju in juliju se spominjamo upora agresije JLA na Slovenijo, teritorialcev, policistov in civilistov, ki so za svobodno domovino dali svoje življenje. Delegacija VSO se vsako leto dvakrat pokloni
spominu padlim v vojni za Slovenijo 1991.
Lepo je bilo spremljati in se udeleževati raznovrstnih prireditev
in obeležitev v počastitev državnega praznika Dneva državnosti, ki

so jih pripravili posamezni odbori VSO po
Sloveniji. Ob skrbno
pripravljenih programih, umetniških točkah znanih in manj
znanih kulturnih delavcev in navdušencev,
Božjem
blagoslovu
ter domačih dobrotah si človek oddahne in reče: še so dobri
ljudje, še je upanje na
boljši jutri za Slovenijo, še odmeva domača
domoljubna pesem, še
se vnamejo srca za čast
dežele in še so ljudje, ki
jim je mar za narodov
blagor. Potrebno je poudariti, da je bila večina prireditev izpeljanih
s prostovoljnim delom in angažmajem. Zato so še toliko več vredne!
Vse obeležitve in slovesnosti pa so bile pospremljene tudi z Božjim
blagoslov in sveto mašo za domovino. Rojstni dan Slovenije pač ni
kar tako in splača se ga preživeti v krogu prijetne družbe in s kakovostnim domoljubnim programom. Nekaj utrinkov s praznovanj objavljamo tudi v spletnem časopisu.
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Uredništvo časopisa Glas domovine
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Eno od poslanstev Združenja VSO je tudi zbiranje arhivskega gradiva in fotografij iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije
Slovenije.
Iz kupa zbranih fotografij smo na sedežu Združenja VSO pripravili fotografski razstavi »JBTZ – Roška« in »Vojna za Slovenijo«.
Ogled razstav po predhodnem dogovoru na e-mail tajnistvo@vso.si ali na telefon 08 382 3530.
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zapisi osamosvojiteljev

U P O R N I K I

Z

R A Z L O G O M

24 let samostojnosti – 25 let MSNZ – 25 let Slovenske vojske

Manevrska Struktura Narodne Zaščite
Republike Slovenije - 1990

Ob 25. obletnici
Osamosvojitveni napori slovenskega naroda, ki so dobili teoretsko podlago leta 1987 v nacionalnem
programu, objavljenem v 57. številki Nove revije, so se po zmagi DEMOS-a na prvih svobodnih volitvah leta
1990 neposredno soočili s ključnim vprašanjem: "Kako zavarovati osamosvojitveni proces ter na kakšen
način preprečiti verjeten nasilen poseg federalnih struktur, še posebej JLA, v praktično izvajanje
nacionalne suverenosti?"
TO SRS je bila sistemsko del enotnih oboroženih sil Socialistične federativne Republike Jugoslavije. Velika
večina aktivnih oficirjev v višjih poveljniških strukturah TO SRS, čeprav so bili po narodnosti Slovenci, je slepo
sledila ukazom iz Beograda. Vrhunec takšne slepe pokornosti je bil dosledno izvršen ukaz o razorožitvi TO
SRS, ki je bil, kot direktna posledica volilne zmage DEMOS-a, izdan tik pred prisego prve slovenske
demokratično izvoljene vlade, sredi maja 1990. Ukazu je sledila prikrita (samo)razorožitev TO SRS. S tem je
bila uspešno izvršena prva faza agresije JLA na Slovenijo, kar je bil, de facto, tudi začetek vojne za Slovenijo.
Ukazu se je že v prvih dneh uprlo nekaj pogumnih in narodno zavednih poveljnikov občinskih ravni, kar je bilo
brez dvoma vsega spoštovanja vredno posamično dejanje.
Kot organiziran odgovor na (samo)razorožitev TO SRS in s tem jasno izraženo namero zveznih oblasti, da bodo
z vojaško silo preprečili osamosvojitev Slovenije, so bile v maju 1990 inicirane priprave za oboroženi odpor.
Zametki oboroženega odpora so, sočasno z nastajanjem, že izvajali funkcijo varovanja osamosvojitvenega
procesa. Inicializacija in poznejše formiranje oborožene organizacije je potekalo konspirativno, skozi več
faz nastajanja in pod različnimi statusi legalitete glede na tedaj veljaven pravni sistem. Začetek priprav na
organiziran oborožen odpor je v začetku potekal brez formalnega naziva, pozneje pa se je naziv oblikoval
in spreminjal vse od "jeder odpora", preko "Vojske Republike Slovenije", do "Manevrske strukture narodne
zaščite - MSNZ". MSNZ je bila tandemsko vodena iz ravni republiških sekretarjev za obrambo in za notranje
zadeve in je nastajala z nepogrešljivo pomočjo posameznikov in skupin, ki so sicer formalno delovali
v strukturah tedanje Milice. Oktobra 1990 se je MSNZ preimenovala v TO RS, v bistvu pa gre sistemsko ves
čas, vse do danes, za poslanstvo iste organizacije - Slovenske vojske.
MSNZ nima primere v zgodovini. Oblikovana je bila v posebnih razmerah najbolj občutljivega časa
slovenskega osamosvajanja in v času nepredvidljivega razpleta svetovne in lokalne politične krize. Na osnovi
takratnih razmer smo akterji MSNZ logično predpostavljali več let trajajočo vojno na področju Slovenije.
Končni rezultat je bila simbiozna organiziranost več deset tisoč oboroženih vojakov in policistov v enovito
in učinkovito, nacionalnim interesom predano vojaško organizacijo. Poslanstvo te edinstvene organizacije,
vodene preko koordinacijskih skupin na temeljnih ravneh vodenja in poveljevanja, pa je dobilo potrditev
v praksi, ko je le ta, leto dni pozneje, v osamosvojitveni vojni, v popolnosti odigrala svojo vlogo.
Za dan inicializacije priprav na vseslovenski oborožen odpor štejemo 17. maj 1990.
To je dan "Manevrske strukture narodne zaščite - MSNZ".

Dob, 23. april 2015

Načelnik MSNZ RS 1990
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Ne samo spomin,
ampak navdih za prihodnost!
Gašper Blažič, foto: Robert Fojkar

»Spominjam se del GOSPODOVIH, zares, od nekdaj se spominjam tvojega čudeža.« (Ps 77,12)

O

menjena vrstica iz svetopisemske
knjige psalmov je samo eden od
mnogih primerov v Svetem pismu,
ki kaže na to, kako pomembno je imeti v spominu velika Božja dela. Izraelsko ljudstvo je
imelo namreč velik problem – hitro je pozabljalo na to, kaj je Bog storil zanje, ko jih je
izpeljal iz Egipta, zato se je hitro oprijelo raznih malikov, s tem pa nase priklicalo veliko
nesrečo. Spominjanje torej ni samo pogled v
daljno preteklost, ampak predvsem navdih
za sedanjost in prihodnost.
Smo v času, ko se spominjamo 25-letnice prelomnih dogodkov slovenske pomladi.
Predlani smo se spominjali srebrne obletnice procesa proti četverici (JBTZ), ki je slovensko pomlad ponesel na ulice in trge (do
tedaj je bila zaprta med intelektualne kroge, šele litostrojska stavka konec leta 1987 jo
je začela vnašati tudi med preproste ljudi).
Lani smo se spominjali predvsem nastanka
prvih strank, Majniške deklaracije ter padca
berlinskega zidu. Letos pa je naša pozornost
usmerjena v tri najbolj prelomne dogodke iz
leta 1990: prve demokratične volitve, na katerih je zmagala koalicija Demos, prva javna
komemoracija za žrtvami komunističnega
6

nasilja (pri grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu) ter slovenski plebiscit, s katerim smo Slovenci enotno izrazili voljo, da dotedanja jugoslovanska republika Slovenija
postane samostojna in neodvisna država. Seveda pa je potrebno še posebej omeniti tudi
nastanek nove slovenske vojske, ki se je tedaj
imenovala še Teritorialna obramba. Ko se je
maja 1990, prav v času, ko je bila izvoljena
Demosova vlada, začelo razoroževanje teritorialcev v vseh republikah, je bila tudi slovenska TO na udaru. Prav ta dogodek je bil
tudi povod za projekt Manevrska struktura
narodne zaščite (MSNZ).
Seveda so se v letu 1990 zgodili tudi mnogi
drugi dogodki, ki so vplivali na razpoloženje
v Sloveniji. Med drugim tudi to, da se je kriza
v tedanji AP Kosovo začela širiti v novo žarišče – v Knin, kjer je s t. i. balvan-revolucijo
(razna sabotažna in teroristična dejanja, odpoved poslušnosti tamkajšnje policije hrvaškim oblastem, itd.) nastajalo novo vstajniško središče Srbov iz severne Dalmacije, Like
in Korduna. Kasneje so se temu pridružili
še Srbi iz severa in vzhoda Hrvaške, nastala je SAO Krajina, kasneje Republika Srbska
Krajina kot zahodni del načrtovane »Velike
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Srbije«. Zagotovo so tudi ti dogodki v drugi polovici leta 1990 nagnili javno mnenje k
temu, da Jugoslavije ni več mogoče rešiti in
da je edina možnost Slovenije v tem, da gre
na svoje. Če je v začetku leta 1990 še bilo prisotnega nekaj optimizma, ker je jugoslovansko predsedstvo tedaj vodil reformistično
usmerjeni Slovenec dr. Janez Drnovšek (v navezi s Hrvatom Antejem Markovićem, ki je
vodil zvezni izvršni svet, torej jugoslovansko
vlado ter skrbel za denominacijo dinarja in
tisk novih bankovcev), je sredi poletja 1990
vrag odnesel šalo. Sreča v nesreči pa je bila,
da se je Slovenija tedaj že aktivno pripravljala
na izgradnjo lastne vojske – ministra Janez
Janša (obramba) ter Igor Bavčar (notranje zadeve) ter mnogo vodilnih iz vrst TO ter milice so namreč že maja 1990 poprijeli za delo in
s projektom MSNZ postavili novo obrambno
platformo. Niso se prepustili varljivemu videzu, ki jo je dajala JLA ob spopadih na Hrvaškem kot »nevtralna udeleženka«. Žal pa je
temu lažnemu vtisu podlegel tedanji hrvaški
predsednik dr. Franjo Tuđman. Hrvaška bi
verjetno ob večjem vztrajanju pri zavezništvu
s Slovenijo plačala manjšo ceno, čeprav je res,
da je bil njen položaj prav zaradi vzpostavitve

zapisi osamosvojiteljev
paradržave (SAO Krajina) na njenem ozemlju drugačen.
Projekt izgradnje novega obrambnega sistema se z vključitvijo MSNZ v strukture TO
seveda ni končal. Seveda tu ni šlo samo za
pridobivanje odtujenega orožja, ki ga je JLA
odvzela TO, plačali pa smo ga davkoplačevalci, pač pa za prenovo TO v smislu njene namembnosti. TO je bila od svoje ustanovitve
leta 1969 naprej (po invaziji sovjetskih čet na
tedanjo Češkoslovaško federacijo) nekakšna
pomožna oborožena sila poleg redne vojske,
namenjena predvsem hitremu posredovanju
na tipičen »partizanski« način – z obrambo
teritorija, seveda le z lahkim orožjem. Vendar velja upoštevati, da je bila TO v strukturnem in teoretičnem smislu del socialistične
samoupravne doktrine o splošni ljudski obrambi (SLO) ter družbeni samozaščiti (DS).
Zato se lahko strinjamo s tistimi, ki menijo,
da TO, takšna kot je bila maja 1990, dejansko
ne bi bila sposobna oboroženega upora »materi« JLA, saj so bili poveljujoči kadri TO dotedaj večinoma generali in oficirji JLA. Ko
pa je jeseni 1990 Demosova vlada razrešila
oba vodilna generala, ki sta vodila republiški
štab TO (Ivan Hočevar in Drago Ožbolt) ter
imenovala novo vodstvo, je general Hočevar
organiziral odpor – sedež poveljstva TO so 4.
oktobra 1990 zasedli vojaki JLA, vendar poveljstva v resnici že zdavnaj ni bilo več tam.
Kljub vsemu pa je dogodek sprožil spontane
demonstracije ljudi, medtem ko je slovenska
oblast »staremu« poveljstvu odklopila vodo
in elektriko. Recept, ki je dobro učinkoval
tudi kasneje – ob obkolitvi učnega centra TO
v Pekrah in malo kasneje še v vojni za Slovenijo.
Če v celoti pogledamo na dogajanje vse
od prvih konfliktov z JLA pa vse do njenega umika iz Slovenije, lahko vidimo, da so
bili tudi trenutki, ko je bil prst na sprožilcu
in bi lahko prišlo do množičnega napada na
Slovenijo. Denimo tistega usodnega 30. junija 1991 (na nedeljo), ko so proti Sloveniji
poletela vojaška letala z več vojaških letališč
po tedanji Jugoslaviji. Tudi 4. oktobra 1990
ob zasedbi stavbe na Prežihovi v Ljubljani je
skoraj prišlo do izpada tankovske kolone na
Vrhniki. Morda ob tem velja spomniti, da se
je Demosova vlada precej bolj konfrontirala z
zveznimi organi kot pa s samo Srbijo. Navsezadnje je bila Slovenija edina jugoslovanska
republika, ki ni neposredno mejila na Srbijo
– to se je izkazalo za prednost, čeprav je bila
po drugi strani strateško pomembna zaradi
prometnih tokov ter zaradi dejstva, da je bila
edina jugoslovanska republika, ki je mejila z
Avstrijo ter Italijo (po kopnem, seveda).
Kakorkoli že, prav očiščen spomin na vsa
ta dogajanja nam lahko daje navdih za prihodnost ter zdrav pogled na sedanje razmere.

Seveda pa naš pogled na pretekle dogodke
ne sme biti naiven – namreč, tudi prve demokratične volitve niso bile v vsem pravične.
Komunistična nomenklatura je imela v rokah vso medijsko in propagandno mašinerijo, dotedaj vladajoča ZKS pa je s pragmatično
politiko »sestopa z oblasti« dajala vtis, da tudi
njo zanimajo demokratične spremembe (zato
ji je zelo prav prišel odhod s 14. kongresa ZKJ
v Beogradu). Navsezadnje velja spomniti tudi
na lažno medijsko podobo, ki je nastala zaradi fotografije tedanjega predsednika predsedstva RS (in zadnjega šefa CK ZKS) Milana
Kučana in ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija
Šuštarja, kako si podajata roki v Kočevskem
Rogu. Naiven državljan bi si najbrž ustvaril
podobo odprtosti in demokratičnosti tedanjega predsednika – toda slabo leto kasneje
se je prav na proslavi ob razglasitvi samostojne Slovenije (26. junija 1991) na Trgu republike v Ljubljani zgodil dogodek z zelo grenkim
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priokusom. Predvideno je bilo namreč, da bo
nadškof Šuštar blagoslovil lipo (ki je sedaj ni
več na Trgu republike), kar se je tudi zgodilo,
vendar udeleženci proslave na Trgu republike tega sploh niso opazili. Mikrofona, ki bi
lahko nadškofov glas ponesel po celotnem
trgu, seveda ni bilo – zaradi politične direktive! Je pa zato vsaj del nadškofovega blagoslova ujela televizija, za nadškofom pa je svoje
blagoslovno besedilo prebral tudi evangeličanski pastor Ludvik Novak. Vendar tudi
njemu ni bil omogočen mikrofon. Ta navidez
sicer trivialna podrobnost nas lahko spomni
na nekatere nekdanje veljake Demosa, ki so
svojo čast in dostojanstvo kasneje prodali in
so sedaj hlapci tistih, ki so slovensko pomlad
zatirali in jo še zatirajo.
Prav takšni dogodki nas morajo tudi spodbuditi, da kritično ovrednotimo preteklost in
sedanjost in da se ne prepustimo naivnosti
ter malodušju.
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Intervju z Vančom Tegovom
Foto: osebni arhiv Vančo Tegov

V tokratni številki spletnega časopisa Glas domovine smo se pogovarjali s predsednikoma Občinskega odbora VSO Celje Vančom
Tegovom in predsednikom Območnega odbora VSO Spodnja Savinjska dolina Alojzijem Cilenškom. Predsednika sta spregovorila
o svojem delu v odboru VSO in o stanju duha v družbi. S predsednikoma odborov VSO se je pogovarjala Simona Pavlič.
je potrebno spodbujanje ne samo obstoječih
in sedanjih članov ampak tudi spodbujanje
bodočih rodov ter jim dovolj zgodaj začeti
govoriti o domovini. Jaz pravim: To je zelo
lep in plemenit občutek, ki dobro dene vsakemu spodobno čutečemu Slovencu.
Z dosego tega cilja pa je potrebno navsezadnje tudi delati na prepoznavnosti in informiranosti širšega okolja o delu in aktivnostih, ki jih izvaja Združenje VSO. Svoje
poslanstvo in del energije usmerjam na tem
področju tudi s pomočjo organiziranja tribun, objavo časopisnih člankov in občasno
kakšno oddajo v medijih, kjer je predstavljeno delovanje VSO.

V

ančo Tegov prihaja iz emigrantske družine
in je rojen leta 1960 na tromeji med bivšo
državo Jugoslavijo, Grčijo in Bolgarijo.

Gospod Vančo, kako se je odvijalo vaše življenje do prihoda v Slovenijo?
Prvih 19 let svojega življenja sem preživel v
Makedoniji. Študij mednarodnih odnosov in
diplomacije sem opravil in zaključil v obdobju 1979-1984, v nekdanji predstolnici skupne
države. Slovenija je moj dom in moje srce ji
pripada zadnjih 31 let. Moje videnje in kritično oko že v času bivanja v Beogradu, je nakazaovalo razplet dogodkov, ki so se kasneje
tudi zgodili. V času bivanja v Mariboru, med
letoma 1989 in 1992 sem absolviral na Višji
pravni šoli. Od leta 1992 mi Celje in bližnja
okolica dajeta vse, kar potrebujem za človeka
dostojno življenje, tako po poslovni, čustveno- moralni, kakor tudi po domoljubni plati.
Nam lahko na kratko predstavite delovanje VSO odbora v Celju?
Občinski odbor Združenja za vrednote
Slovenske osamosvojitve Celje, ki ga zastopam, sem prevzel novembra 2013, na dan, ko
je bila predstavljena knjiga oziroma zbornik
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Bela knjiga Slovenske osamosvojitve. Pred
tem je Celje ter nekaj krajev, mest, ki so gravirirali k Celju bilo zajetih v območnem odboru VSO, kjer sem bil član predsedstva. Ponosen sem, da sem na čelu, seveda kot prvi
med enakimi, tako velikega (cca 90 članov)
občinskega odbora VSO, kakor tudi na to,
da so v njem članice in člani s takšno stopnjo
pripadnosti lastni domovini. Posebej je pomembno poudariti to, da so v odboru zastopani ljudje, člani, patrioti, različnih verskih,
miselnih ter političnih nazorov. To si štejem
v poseben dosežek in obenem v potrditev da
VSO, tako na občinski kakor tudi na državni ravni, ima v članstvu ljudi, ki so predvsem
domoljubi, se pravi ljudje, ki jim srce ponosno bije za Slovenijo.
Kakšna je vaša vizija pri delu odbora?
Moja vizija je, da se domoviski občutek,
pripadnost ter ponos, ki ga naši ljudje premorejo, pride in prihaja v najbolj žlahtni obliki navzven, da se počutijo izpolnjeni s tem
nadvse prijetnim občutkom, ki ga mora gojiti vsak Slovenec, slovenski državljan brez
zadržka, ne glede na del države, kjer živi, kakor tudi izven nje. Seveda, za dosego te vizije,
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Kako ste vi doživljali slovensko pomlad in
osamosvojitev Slovenije?
Zametke in razcvet slovenske pomladi
sem začel zaznavati, čutiti in navsezadnje
tudi doživljati v Mariboru. Mnogo te energije, pomladne mislelnosti, generacije meščansko mislečih in čutečih niso smeli pokazati,
posledično temu niso smeli izraziti v vidni
in otipljivi obliki. Tukaj mislim predvsem
na meščansko miselnost, ki na koncu koncev tudi pritiče nam vsem tu živečim. Sem
pa neskončno ponosen na svoje nekdanje
someščane, Mariborčane, da smo vsi kot po
nekem dogovoru pazili in spremljali premike okupatrske vojske iz vojašnic (takrat sem
sem živel 200 metrov stran od vojašnice na
Taboru, in sicer s pogledom na tankovsko
pot) ter smo po najkrajši možni poti želeli

intervju

sporočiti primernim in kompetentnim, zaupanja vrednim v Teritorialni obrambi.
Žal sem tudi iz neposedne bližine doživel
smrt prve žrtve med civilisti, ki je padla pod
gosenicami tanka okupatorske JLA v bližini druge vojašnice v Mariboru, in sicer smrt
gospoda Josefa Simčika.
Najbolj vesel pa sem bil plebiscita 1990,
kasneje pa tudi same izpeljave osamosvojitve
in razglasitve državnosti 25. junija 1991. To je

bil moj najbolj prazničen občutek v življenju,
rojstvo nove države, države Slovenije.
Ta občutek me bo spremljal do zadnjega
domoljubnega diha.
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?
Mnogokrat kadar se doseže primarni cilj
ljudje pomislijo, zdaj pa bo šlo lažje. Pa ni
tako. Pri nas je to bilo kmalu jasno tudi
zato, ker smo izvedli na nek način mehek
prehod, tako gospodarski kot tudi politični. Ni bila opravljena in izpeljana lustracija.
Če bi bili pravočasno umaknjeni vsi akterji
iz prejšnjega sistema, ki so kršili človekove
pravice v prejšnjem sistemu, se to, kar imamo sedaj, ne bi zgodilo. Vzvodi so ostali v
njihovih rokah, ostala je ekonomska moč.
Vsaka resnična moč se poleg vsega potrebnega naboja, mentalnega in intelektualnega, se začne in konča pri ekonomski moči.
Rešitev je lustracija in vztrajnost ter vpliv
navadnih državljanov preko vseh oblik pritiska, ki ga lahko izvaja civilna družba.
Imate kakšno sporočilo za bralce spletnega
časopisa Glas domovine?
Bralcem Glasa domovine polagam na srce
naslednje:
Ljubimo , spoštujmo in negujmo svojo domovino, našo edino.
Ljudje, državljani, ki nimajo in ne zmorejo tega občutka, so prazni ljudje!
Imejmo dve stvari na pravem mestu: Srce
na levi in razum na desni strani.
Če je tako, se nam ni treba bati za jutri in
pojutrišnjem, niti za naše zanam
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Intervju z Alojzijem Cilenškom
A
Foto: osebni arhiv Slavka Cilenška

lojzij – Slavko Cilenšek je rojen leta 1937 v
Celju, sedaj živi v občini Prebold. Po končani nižji gimnaziji se je leta 1951 vpisal
v Kovinarsko šolo Maribor-IKŠ. Svoj poklic kovinostrugarja je upravljal vse do upokojitve, na
zadnje je bil dejaven kot samostojni obrtnik. Z
družino je dalj časa živel tudi v Nemčiji, hčeri sta
8 let hodili v nemško šolo, potem sta nadaljevali
srednjo šolo v Sloveniji. Pravi, da mu družina veliko pomeni in doda: »z ženo sva poročena že 54
let in sva ponosna na vnuke in že na prav vnuka«.
Za začetek vas prosim, da nam na kratko
10

opišete vaš odbor, katere kraje zajema Spodnja Savinjska dolina?
Območni odbor Združenja VSO spodnje
Savinjske doline trenutno zajema pet občin,
in sicer Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko
in Tabor. Ob ustanovitvi 19.9.2013 v Preboldu je v naš območni odbor spadala tudi občina Žalec, »glavno mesto« Spodnje Savinjske
doline, katere člani so pozneje ustanovili svoj
občinski odbor VSO. V omenjenih petih občinah, ki jih pokriva naš območni odbor, živi
okoli 21.000 prebivalcev, sedanja občina Žalec pa šteje še 19.000 prebivalcev.
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Kakšna je vaša vizija pri vodenju odbora?
Moja vizija pri vodenju območnega odbora
je ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve, krepitev domoljubja in narodne zavesti
ter ohranjanja pristnega zgodovinskega spomina iz obdobja slovenske osamosvojitve. Na
moje mišljenje je zelo vplival g. Slavko Kmetič, takratni predsednik VSO, ki me je znal
prepričati v pomembnost širitve Združenja
VSO tudi na Savinjsko dolino. Takoj po tem
srečanju z g. Kmetičem smo z nekaterimi
prijatelji ustanovili iniciativni odbor in pričeli resno z organizacijo ustanovnega zbora

Intervju

Območnega odbora. Na ustanovnem zboru
sem potem prevzel vodenje odbora. Ker sem
že v letih, se nadejam upanja, da bo vodenje
odbora prevzela mlajša oseba.
Kako se spominjate rojstva slovenske pomladi?
Začetek slovenske pomladi in pozneje slovenska osamosvojitev so mi ostali v najlepšem spominu. Posebno mi je ostalo v spominu veličastno protestno zborovanje na
Kongresnem trgu leta 1989, kjer se nas je
zbralo 30 tisoč ponosnih Slovencev iz različnih krajev, celo še iz zamejstva v podporo četverici obtožencev, katerim so sodili pred Vojaškim sodiščem JNA. Takšno
množično pozitivno vzdušje pogrešam in
se sprašujem, kako je mogoče, da so Slovenci postali tako ravnodušni do današnjih

vej oblasti, ki tudi danes kršijo človekove
pravice na različnih ravneh in se je zato
še vedno potrebno boriti za demokratične
spremembe in vladavino prava. Sam sem
že v letih in mi ni bilo težko se udeležiti
protestnega shoda vztrajnikov v Ženevi
pred palačo Združenih narodov za Človekove pravice, ki jih je ODBOR 2014 organiziral
lansko jesen. Res je bilo naporno, z avtobusi
smo prevozil relacijo Ljubljana –Ženeva in
nazaj v 26 urah, približno 1800 km brez počitka, toda napor ni bil zaman, saj smo s protestom pred palačo Združenih narodov na ta
način seznanili med narodno javnost na kršitev človekovih pravic v slovenskem sodstvu.
Pred 1. volitvami pomladi l. 1990 sem
se včlanil v Pučnikovo socialdemokratsko
stranko in aktivno sodeloval na volitvah v
Savinjski dolini. Ljudje so bili navdušeni nad
spremembami, saj so po 50 letih komunistične diktature prvič lahko oddali glas za demokratično opozicijo, ki so jo predstavljale
stranke združene v DEMOS. Tako je tudi v
Savinjski dolini zmagal Demos in smo tudi
Savinjčani dobili svojega poslanca v Zboru
Občin g. Milana Dobnika, žal je že pokojni. Milan Dobnik je po tem postal tudi prvi
župan mega občine Žalec in je veliko pripomogel, da TO v Žalcu ni predala orožja JNA.
Kasneje sem še aktivno sodeloval za razvoj lokalne samouprave v Spodnji Savinjski dolini,
kjer smo poleg občine Žalec dobili še pet novih
občin.
Kako komentirate stanje duha danes v Sloveniji? Nekaj ste pri prejšnjem vprašanju
že omenili. Ali vidite kje rešitev?
Danes po 24 letih samostojne slovenske
države je navdušenje nad samostojno Slovenijo precej upadlo, pojavljajo se simboli prejšnjega režima, ki je masovno kršil človekove pravice in vse kar simbolizira slovensko
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osamosvojitev in ključne nosilce slovenske
pomladi skušajo na silo odstraniti. Danes je
jasno, da družbena tranzicija ni uspela, stare
strukture so se vrnile na oblast, preko njihove
mlade generacije, ki se je šolala v tujini in danes
obvladujejo vse veje oblasti ter nas vračajo nazaj
na Balkan. Če kar pogledamo naše sodstvo, vodilna položaja zavzemate Masleša in Fišer, ki sta
že v prejšnjem sistemu delovala v sodni veji in
očitno kršila človekove pravice in tako v pravni demokratični državi takšni ljudje ne bi smeli
nikoli več sedeti na tako odgovornih položajih.
Podobno je tudi v bančništvu in medijih ter v
državnih podjetjih, ki jih v glavnem upravljajo
menedžerji foruma 21. Banke smo pred kratkem sanirali in v vložili za 5 milijard svežega
kapitala in za takšno bančno luknjo do danes še
ni nihče odgovarjal. Vse to se lahko dogaja ker
so levičarji večino časa na oblasti in se jim tako
ni potrebno ravnati po pravilih in zakonih, ki
veljajo v zahodnih evropskih državah.
V Sloveniji mora zopet priti do novih strukturnih sprememb, da bomo lahko dosegli višjo
gospodarsko rast. Predvsem je potrebno spremeniti šolski sistem tako, da se bo več mladih
lahko odločilo za poklicno izobrazbo in na ta
način zopet zaposliti mlade, ki trenutno morajo iskati delo v tujini. Kar zadeva pokojnine so
nepravične, prevelika je razlika med najvišjimi
in najnižjimi prejemniki, masa denarja za pokojnine je dovolj, samo ni pravično razdeljen.
Ali imate kakšno posebno sporočilo za
bralce spletnega časopisa Glas domovine?
Mlajšim generacijam bi sporočil, da se je
za demokracijo vedno potrebno zavzemat,
nič ni samoumevnega, boriti se je potrebno
zopet že danes, kot smo se naše generacije
borile za nastanek svoje slovenske države, sedaj pa moramo obraniti vrednote slovenske
osamosvojitve in se zavzemati za svobodno
in pravno državo.
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Iz kulturnega hrama

Ob državnem prazniku, obletnici rojstva naše države, naj govori pesem in ljubezen
do domovine, ki so jo mnogi pesniki in kulturni delavci prelili na papir…
Nas poštenost zapustila
in odkritosrčnost spi;
brumnost se je vʹ kotec skrila,
za pravico pota ni.
Zdaj ljubezen omaguje,
dobrotljivost v ječi je,
prava vera zʹlo ugasnuje,
čednost pa za kruhom gre.
Zdaj resnica pokopana
in zaupanje nori;
Sramežljivost je zaspana
in na steni vest visi.
Anton Martin Slomšek – Sedanji svet
Še zmeraj si mi dom in domovina
in vse, kar je od tebe,
mi je bolj kot kdaj domače.
In kot si me vabila včasih, sina,
me vabiš k sebi zdaj,
ki te z isto silo ljubim,
le nekoliko drugače.
In sem ti bližnji, ko si razvalina,
zaraščena s koprivami in trnjem
in ko ti v prsih gnezdijo strupene kače.
Tone Kuntner – Še zmeraj si mi dom in domovina
Slovenec biti, slovensko ljubiti –
pravzaprav nerazložljiva stvar,
ker je to stvar srca in biti.
Slovenec biti ni drugega
kakor slovensko misliti
slovensko peti in govoriti;
slovensko ljubiti –
pa s srcem čutiti slovenski svet,
hiše, gozdove, polja, ljudi,
tako čutiti,
da ne moreš, ne moreš biti
brez njih.
Pa ni tako,
kakor jesti in piti.
Ne moreš
preveč
ne ljubiti
ne biti.

O vdova tožna, zapuščena,
ti mati toliko sirot,
s krvjo, solzami napojena,
ki bol poznaš le, nič dobrot,
oj mati vdanega ti sina,
oj zala mati -- domovina!
Ti krasna si krasnejše ni,
kar jih obseva zarja dneva;
krepostna si, krasnejše ni,
a krona venča te kraljeva.
a trno tvoj venec je,
in tvoj rod -- mučenec je;
sovražni svet te le prezira,
prezira te in te zatira!
Kdaj to gorje pač mine ti?
Kdaj se oko ugasne kalno?
Kdaj slečeš to obleko žalno,
kdaj sonce zlato dine ti?
O, da z močjo in srečo slavo,
ne s krono trnovo, nebo
ovilo bi ti sveto glavokako bi jaz ti pel glasno!
A ker nikdo ne šteje te,
ker ves svet te tepta,
jaz ljubim tem srčneje te,
jaz ljubim tem zvesteje te,
a ljubim te -- s solzami!
Oj mati moja domovina,
ljubezen moja ti edina,
Bog čuvaj dobrotljivi te,
Bog živi te, Bog živi te!
Simon Gregorčič – Domovini
Ta zastava je vihrala
skozi vihre in temine,
zavihrala s svojim ljudstvom
v zlato jutro zgodovine;
zdaj zanosno in ponosno
s srečnim vetrom plapola
v čast svobodne domovine:
v barvi čistosti duha,
v barvi modre pameti,
v barvi norega srca,
sanjajoča mir in bratstvo
z vsemi narodi sveta.
Tone Kuntner – Ta zastava

Tone Kuntner – Slovenec biti
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Na polji znamenje stoji,
podoba krasna v njem žari,
ni slika blažene Device,
svetnika ne in ne svetnice.
Čeprav obraz svetnika ni,
čeprav svetnice slika ni,
podoba ta je meni sveta,
časti jo moja duša vneta.
Pred njo presvitlo luč gojim,
lepo, zvesto za njo skrbim,
naj sveti sonce, zvezde jasne,
pred sliko moja luč ne vgasne.
In cvetek, ki lepo cveto,
s pobožno berem jej roko,
pred njo prekrasne vence devam
in zraven glasne pesmi pevam.
Ni znamenje na polji to,
to moje je srce gorko,
in ta obraz prepoln miline
je slika moje domovine.
Ta svitla luč - moj srčni žar,
le njej plamti in bo vsekdar,
in z duše cvetjem plemenitim
njo kitil bom, kot zdaj jo kitim.
Njo prvi spev je moj slavil,
poslednji njej se bo glasil,
in zadnji glasi ti mi bojo:
Bog čuvaj domovino mojo!
Simon Gregorčič – Znamenje

iz kulturnega hrama

1.
Spet trte so rodile
prijatli, vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srcé razjásni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi!
2.
Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmò zapét’!
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinóv sloveče matere!
3.
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!
4.
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!
5.
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!

6.
Mladenči, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;
ljubezni domačije
noben naj vam ne usmŕti strup;
ker zdaj vàs
kakor nàs,
jo sŕčno bránit’ kliče čas!
7.
Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat’ dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
8.
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!
9.*
Ljubezni sladke spone
naj vežejo vas na naš rod,
v njim sklépajte zakone,
de nikdar več naprej od tod
hčer sinov
zarod nov
ne bo pajdaš sovražnikov!
Bog naj vse,
kar nas je,
živi tovarše združene!
France Prešeren – Zdravica
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Življenja pota so različna vsakega od nas
Naj s pesmijo se našo vsaj za hip ustavi čas
Stopimo skupaj složno in zapojmo hvalnico
Na čast lepotam, ki krasijo nam slovenijo
Za rodno grudo vekomaj naj bije nam srce
Saj domovina ena sama je
Domovina je kot mati, vredna je zlata
Premalo se zavedamo lepot, ki jih ima
Kdor moral zapustiti je ognjišče mamino
Ta dobro ve za bolečino neusmiljeno
Po domovini in po mami hrepeni srce
Ki bije v istem ritmu za obe.
Po širnem svetu naj doni
Ta hvalnica domu zapeta
Kjer zibka vsem nam tekla je
Tam vedno naše bo srce
Ljubezen to brezmejna je
jo mati vtkala je v srce
naš narod naj v slogi živi
in poje Sloveniji.
Tone Krkovič – Mati domovina
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Posebna ponudba

Za člane VSO smo pripravili posebno ugodno ponudbo nakupa knjig Bela knjiga slovenske
osamosvojitve in Vojna za Slovenijo.
VOJNA ZA SLOVENIJO – 35,00 EUR (redna cena
49,00 EUR) + STROŠKI POŠILJANJA

BELA KNJIGA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE –
35,00 EUR (redna cena 49,00 EUR) + STROŠKI
POŠILJANJA

V kolikor se boste odločili za nakup obeh knjig, bo njuna skupna cena le 65,00 EUR + STROŠKI
POŠILJANJA
NAROČILA SPREJEMAMO NA:
-E-NASLOV tajnistvo@vso.si ali na tel. št. 08 382 35 30 (pokličete lahko med 9.00 in 14.00)
-osebni prevzem na sedežu Združenja VSO, Zaloška 65, 1000 Ljubljana (vsak delovni dan med 9.00 in
14.00)
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VSEKnjige.si
Prijazna spletna knjigarna

Vabimo vas v prijazno spletno knjigarno
. Na
enem mestu smo zbrali vaše najljubše knjige iz naše založbe in
vrsto novih naslovov, ki jim bomo dodajali vedno nove.

OD NAGODETA DO JANŠE
Kronika novodobnega montiranega sodnega procesa Patria
Avtor: Dejan Kaloh

Zunaj sodnim povojnim pobojem kot manifestaciji
absolutne komunistične oblasti so se kasneje pridružili
še politično montirani sodni procesi, ki so za sabo prav
tako puščali trupla tistih, ki so si upali pokazati drugačen
svetovni nazor ali je oblast v njih prepoznala morebitno
politično opozicijo v prihodnosti. Nagodetov proces leta
1947 je bil javni politični proces, v katerem so po petnajstih dneh farse na ljubljanskem sodišču tri obtožene:
Črtomirja Nagodeta, Ljuba Sirca in Borisa Furlana obsodili na smrt s streljanjem. Sirc in Furlan sta bila kasneje
pomiloščena in sta dobila »samo« 20 let zaporne kazni,
Nagodeta pa so mesec dni po obsodbi, 12. septembra 1947
ustrelili. Komunisti so mrtvega Nagodeta zagrebli na neznani lokaciji in tako za vse večne čase oskrunili pietetni
spomin nanj.

Novo

Septembra 2011, 20 let po razveljavitvi krivične sodbe, ki je
doletela Nagodeta in druge žrtve komunistične represije, se je
v isti stavbi, v isti zatohli sodni dvorani, v kateri se je politično sodilo Nagodetu in preostalim štirinajstim soobtoženim,
začenjal na moč podoben montiran politični proces. Razločno se je še vonjal duh tistega časa, ki je s svojim postanim
vonjem sporočal, da se od revolucionarnih časov do danes
skoraj nič ni spremenilo. Le osebe so se zamenjale. Namesto
Nagodeta je tam bil Janez Janša, namesto drugih iz Nagodetovega procesa Anton Krkovič in Ivan Črnkovič, namesto
tožilca Viktorja Avblja najprej Branka Zobec Hrastar, kasneje
pa Andrej Ferlinc, ki je dejansko preganjal Janeza Janšo za v
slovenskem kazenskem zakoniku neobstoječe kaznivo dejanje miselnega delikta, namesto zvočnikov po ulicah so o
procesu v zadevi Patria trobili režimski mediji - nekateri
so celo imeli še ista imena. Kakšna grenka ironija v tej še
bolj grenki reprizi teptanja človekovih pravic!

V knjigi je predstavljena zelo natančna kronika politično montiranega sodnega procesa Patria, od vložitve skonstruiranega obtožnega predloga do padca krivične sodbe. Sam avtor se je udeležil več kot polovice narokov in skoraj vedno se mu je obračal želodec. Zlizanost sodišča in tožilstva se namreč sploh ni skrivala, v bistvu je to postal enoten državni organ za politično likvidacijo razrednega sovražnika št. 1, Janeza Janše. Teptanje človekovih pravic v tem sramotnem
sodnem procesu je razkrilo tudi Ustavno sodišče RS in aprila 2015 razveljavilo vse krivične obsodbe.
Dodana vrednot knjige je tudi v »insajderskih« informacijah, ki so bile avtorju na voljo kot pronicljivemu novinarju, ki je od samega začetka spremljal to politično motivirano sojenje. Knjigo bogati dokumentarno gradivo v obliki fotografij in prilog; nekatere med slednjimi - denimo izsledki preiskovalne komisije
Krpan, ki so med drugim razkrili soustvarjalce afere Patria – so objavljene prvič.
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Likovni natečaj Šolske sekcije VSO
Š
arhiv Šolske sekcije VSO (www.domoljubje.si)

olska sekcija VSO se je v sodelovanju z
evropskim poslancem dr. Milanom Zverom
odločila mlade k ustvarjanju na temo domoljubja. Učenci osnovnih šol so bili konec leta 2014
povabljeni, da likovno izrazijo misel »Rad imam
Slovenijo v Evropi« in ustvarijo čim bolj izviren

logotip besede Slovenija. Po zaključku razpisnega
natečaja je komisija v ožji izbor uvrstila 29 finalistov, za katere se je lahko glasovalo preko spletnih strani. Vsi finalisti so na zaključni prireditvi
27.marca 2015 prejeli vrečko z darili ter priznanje
Domoljub. Šest najboljših pa je prejelo nagrado izlet v Bruselj, kjer so v juniju, med drugim, obiskali

1.mesto: Anja Pušenjak

2.mesto: Ana Grden

3.mesto: Lucija Mrvar

4.mesto: Nuša Sobočan

5.mesto: Petra Benčina
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6.mesto: Nik Petek
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tudi Evropski parlament.Najboljših šest (od prvega do šestega mesta): Anja Pušenjak, Anja Grden,
Lucija Mrvar, Nuša Sobočan, Petra Benčina in
Nik Petek.

reportaže zadnjih dogodkov

Foto utrinki iz podelitve nagrad zmagovalcem natečaja
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Podpis Listine o sodelovanju

Podpis Listine o sodelovanju. Od leve proti desni: Đuro Glogoški, predsednik Udruge 100% hrvatskih ratnih
invalida I. skupine, Josip Klemm, predsednik Udruge specialne policije iz Domovinskog rata, Dražimir Jukić,
predsednik Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Josip Đakić, predsednik Udruga Udruga
hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata in Aleš Hojs, predsednik Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve.

Podpis Listine o sodelovanju in okrogla miza:
arhiv VSO
V petek, 15. maja 2015 je potekalo srečanje
med predstavniki VSO in predstavniki hrvaških veteranskih domoljubnih organizacij, s
katerimi je Združenje VSO podpisalo Listino o sodelovanju. Glavni cilji Listine o sodelovanju so spodbujanje vrednot domoljubne
in veteranske populacije s pomočjo skupnih
aktivnosti na Hrvaškem, v Sloveniji in tujini, izmenjava izkušenj domoljubne in veteranske populacije z namenom izboljšanja

18

kvalitete njihovega življenja ter spodbujanje
pozitivnega javnega mnenja o njih, spodbujanje hrvaških in slovenskih nacionalnih ,
zgodovinskih in kulturnih vrednot z organizacijo skupnih aktivnosti na Hrvaškem,
v Sloveniji in v tujini, spodbujanje gospodarskih interesov Hrvaške in Slovenije ob
hkratni zavezanosti k zaščiti ranljivih skupin v obeh državah. Listino o sodelovanju so
podpisale naslednje organizacije: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi,
Udruga specijalne policije iz Domovinskog
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rata, Udruga 100%-tnih hrvatskih ratnih
vojnih invalida I. skupine, Udruga hrvatskih
vojnih invalida Domovinskog rata in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.
Podpisu listine je sledila okrogla miza o razorožitvi in osamosvojitveni vojni v Sloveniji
in na Hrvaškem. Na okrogli mizi so sodelovali brigadir SV Tone Krkovič, obrambni
minister osamosvojitvene vlade Janez Janša,
brigadir Hrvaške vojske Ivan Vukić in polkovnik Hrvaške vojske Đuro Glogoški, povezoval pa jo je predsednik VSO Aleš Hojs.
Krkovič je poudaril, da Slovenska vojska
praznuje 25 let, saj je po razorožitvi TO RS
začela nastajati nova SV - MSNZ. Izpostavil
je tudi, da pomeni razorožitev slovenske TO
vojno napoved Sloveniji, ter da so razorožitev
izvedli slovenski generali. Hrvaški veterani
so povedali, da je tudi pri njih potekalo razoroževanje in da so jim pobrali skoraj vse.
Ob tej priliki so se javno zahvalili Sloveniji
za pomoč v orožju. Poudarili so, kako pomembna je bila ta pomoč, ki je omogočila
boljšo obrambo in rešila mnogo življenj.
Glogoški je izpostavil hrvaško problematiko učenja o zgodovini osamosvojitve, ki ni
prav nič drugačen v Sloveniji. Učili smo se o
II.svetovni vojni, kaj se je dogajalo po II.svetovni pa ne. Spomnil je, da smo prav te veteranske
in domoljubne organizacije tiste, ki moramo
skrbeti, da ne bodo o zgodovini osamosvojitve
odločali drugi, ampak da mi pričujemo.
Janša je spomnil, da so v akciji odvzema
orožja JLA v Borovnici naši vojaki zasegli
več orožja kot partizanska vojska okupatorjem v štirih letih II.svetovne vojne in da nihče od teh fantov še ni prejel priznanja. Janša
je rekel, da smo imeli voljo, znanje, pogum in
Božjo milost, da se je v času osamosvojitve
vse dobro izšlo.

reportaže zadnjih dogodkov

Udeleženci okrogle mize o Razorožitvi TO in osamosvojitvi. Od leve proti desni: Đuro Glogoški, Ivan Vukić, Aleš Hojs, Janez Janša, Tone Krkovič
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Foto: Urban Cerjak

ObeležitevdemokratičnihspremembinMSNZ

Republike Slovenije. Koalicija DEMOS je takoj po oblikovanju začela pripravljati Slovenijo na samostojno življenje in za ta cilj pridobivati najširšo podporo. Mineva tudi 25
let od začetkov organiziranja Maneverske
strukture narodne zaščite (Slovenske vojske),
s katero je demokratična Slovenija zavarovala svoje temeljne osamosvojitvene korake.
V pozdravnem nagovoru je predsednik
VSO Aleš Hojs spomnil in poudaril, da je
bil pred 25. leti zmagovalec slovenski narod.
Slavnostni govorci so bili Jure Ferjan, član

Mladinske sekcije VSO Triglav, ki je v svojem govoru izpostavil, da si želi politiko, ki
bo več vlagala v mlade, Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade in Janez Janša,
obrambni minister osamosvojitvene vlade
ter Aleš Primc.
V kulturnem programu so nastopili pesnika in domoljuba Tone Kuntner in Igor Pirkovič, vokalni solist Rudi Šantl ter KD Godba
Dobrepolje.
Po ocenah organizatorjev, se je prireditve
udeležilo okrog 5000 udeležencev.

Foto: Urban Cerjak

Janez Janša: »Prišel bo dan, ko bo tudi
osrednji trg nosil ime po dr. Jožetu Pučniku,
ki je upal sanjati samostojno Slovenijo«
V petek, 15. maja 2015 je na Trgu republike
v Ljubljani potekala prireditev »Ponosni na
Slovenijo«, s katero smo obeležili 25. obletnico demokratičnih sprememb in ustanovitev Maneverske strukture narodne zaščite
(MSNZ) Republike Slovenije.
Letos namreč mineva 25 let od prvih
večstrankarskih volitev ter oblikovanja prve
demokratično izvoljene skupščine in vlade
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Foto: Urban Cerjak
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Po poteh JBTZ
M
ladinska sekcija VSO Triglav je
v sodelovanju z Združenjem za
vrednote slovenske osamosvojitve organizirala pohod po poteh JBTZ. Konec maja je bila 27. obletnica od kar je Služba državne varnosti (SDV) aretirala Janšo in
Borštnerja zaradi domnevne izdaje vojaške
skrivnosti.
Pot nas je vodila najprej na Roško ulico,
kjer se je rodila slovenska pomlad in kjer se
je proces JBTZ odvijal. Nadaljevali smo do
Kongresnega trga, kjer sta bili v podporo četverici organizirani dve večji zborovanji. Na

zadnjem zborovanju, 8.5.1989 je bila prebrana Majniška deklaracija, ki velja za najbolj
precizen političen dokument v zgodovini
Slovencev. Iz Kongresnega trga smo krenili
proti bivšemu Trgu revolucije, danes Trgu
republike, kjer se je v novembru 1988 odvijalo eno izmed petih večjih zborovanj v podporo JBTZ. Pot nas je nato vodila do Cankarjeve ceste, kjer je bilo podjetje MicroAda
in nato do Hostla Celica na Metelkovi, kjer
so bili vojaški zapori JLA. Tu smo si ogledali manjšo razstavo o zgodovini Hostla, kamor spada tudi obdobje slovenske pomladi.

Iz Metelkove je sledil povratek na Zaloško,
v prostore združenja, kjer je sledil pogovor
z akterji pomladi 1988. Janez Janša, ki je bil
obsojen na procesu JBTZ je povedal svojo
izkušnjo iz zapora ter nam orisal dogajanje
za rešetkami, dr. Božo Predalič in Aleš Hojs
pa sta kot udeleženca zborovanj pred Roško
povedala, kako so se ljudje spontano zbirali v podporo četverici in kako je ta energija
ljudske mase spreminjala potek zgodovine.
Na VSO smo si ogledali tudi priložnostno
razstavo o JBTZ.

Pohodniki na Roški cesti, kjerje potekalo sojenje četverici JBTZ

Pohodniki pred prostori podjetja Micro Ade na Cankarjevi cesti

Ogled priložnostne razstave o JBTZ in Roški

Okrogla miza o JBTZ: Janez Janša, eden izmed četverice JBTZ, leta 1988 obsojen
zaradi domnevne izdaje vojaške skrivnosti, ter dr. Božo Predalič in Aleš Hojs,
udeleženca zborovanj na Roški cesti 1988
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OBELEŽITEV DNEVA DRŽAVNOSTI
Odbori VSO po Sloveniji so na različne načine obeležili obletnico rojstva samostojne slovenske države

V sredo, 24. junija 2015 je v cerkvi svetega Antona v Idrija potekala sveta maša za domovino. Po maši je sledil program v organizaciji Območnega odbora VSO Idrija, Cerkno , v katerem je bil osrednji govorec član predsedstva VSO Slavko Kmetič. Na prireditvi je sodeloval tudi
praporščak VSO. (Foto: arhiv Slavko Kmetič)
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V Krškem so praznovali dober teden. Zvrstili so se različni dogodki: predstavitev knjige dr. Andreje Valič Zver o Demosu, maša za
domovino s kulturnim programom na predvečer državnega praznika, obeležili pa so tudi spomin na bitko v Krakovskem gozdu v
času vojne za Slovenijo 1991 in kulturnim programom
POHOD VSO KRŠKO - KOSTANJEVICA NA KRKI
V SPOMIN NA BITKO V KRAKOVSKEM GOZDU
1991 TER V ČAST SLOVENSKIM TERITORIALCEM
IN SLOVENSKI DRŽAVI

naj se na slovenski zemlji sliši slovenska beseda in zveni slovenka pesem, naj bo lahek, a
odločen vaš korak!«. Pohod, ki so se ga udeležili pohodniki iz Posavja, Zasavja, Gorenjske in Štajerske, se je končal pri Spomeniku

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Krško – Kostanjevica na Krki je v
soboto, 27. junija 2015 organiziralo Pohod v
spomin na bitko v Krakovskem gozdu 1991.
Pohod se je pričel pred cerkvijo v Leskovcu
pri Krškem s petjem slovenske himne.
Zbrane pohodnike je pozdravila predsednica VSO Krško – Kostanjevica na Krki
mag. Martina Prevejšek in dejala, da se na
tem pohodu spominjamo pripadnikov slovenske teritorialne obrambe, ki so 2. julija
1991v bitki v Krakovskem gozdu napadli in
uničili oklepno enoto Jugoslovanske ljudske
armade.
Posebno je pozdravila tudi govornike na
pohodu. Gospod Viktor Končina, prvi predsednik VSO Krško – Kostanjevica na Krki,
je na postanku v Gorenji vasi opisal, kako
je v času vojne za Slovenijo kot civil pomagal slovenskim obrambnim silam. Gospod
Jože Arh, takratni poveljnik Intervencijskega
voda Krško, ki je v bitki aktivno sodeloval, je
na mestu bitke v Krakovskem gozdu opisal
potek bitke, v kateri so premagali vojsko JLA.
Gospod Jože Zupančič, praporščak VSO Krško – Kostanjevica na Krki, pa je kot voznik
tovornjaka opisal svoje doživljanje vojne za
Slovenijo.
Znak za pričetek pohoda v čast slovenskim
teritorialcem in slovenski državi so bile besede zanosa: »Naj plapolajo slovenske zastave,

vojne za Slovenijo v Zalokah, kjer je sledila še
kulturna slovesnost.

KULTURNA SLOVESNOST VSO KRŠKO –
KOSTANJEVICA NA KRKI V ČAST SLOVENSKIM
TERITORIALCEM IN SLOVENSKI DRŽAVI OB
SPOMINU NA BITKO V KRAKOVSKEM GOZDU 1991
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Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Krško – Kostanjevica na Krki je v
soboto, 27. junija 2015, ob 13. uri pripravilo
kulturno slovesnost v čast slovenskim teritorialcem in slovenski državi ob spominu na
bitko v Krakovskem gozdu 1991, v kateri so
2. julija 1991 pripadniki teritorialne obrambe
Republike Slovenije v Krakovskem gozdu napadli in uničili oklepno enoto Jugoslovanske
ljudske armade.
Po slovenski himni je v uvodnih besedah
predsednica VSO Krško – Kostanjevica na
Krki mag. Martina Prevejšek, ki je prireditev tudi vodila, izrekla hvaležnost in zahvalo vsem pripadnikom slovenske teritorialne
obrambe, ki so tvegali svoje življenje za to, da
smo ohranili samostojnost, da lahko danes
in v prihodnje Slovenci živimo v svobodni
slovenski državi. Z minutnim molkom smo
se spomnili tudi vseh tistih žrtev vojne za
Slovenijo, ki so za ceno lastnega življenje obranili našo državo.
Kot slavnostna govornika sta zbrane nagovorila zunanji minister v času osamosvojitvene vojne gospod dr. Dimitrij Rupel ter
predsednik Združenja za vrednote Slovenske
osamosvojitve gospod Aleš Hojs.
V bitki v Krakovskem gozdu je sodelovalo
združeno Posavje, saj je v času bitke 2. julija
1991 v Krakovskem gozdu položaje zasedalo
pet enot Teritorialne obrambe RS. Intervencijski vod Krško in četa za posebne namene
Sevnica, ki sta 2. julija 15 minut čez peto uro
zjutraj začela silovit napad na oklepno enota
JLA in jo porazila, protioklepna skupina Krško, ki je bila tudi določena za napad in boj

25

fotoreportaža
z oklepniki, protidiverzantski vod Brežice,
zadolžen za intervencijo in protidesantni boj
ter protidiverzantska četa Novo mesto, zadolžena za varovanje.
Ravno zaradi skupne akcije so čast posavskim in slovenskim teritorialcem s svojo
prisotnostjo na prireditvi izkazali tudi povabljeni brežiški župan gospod Ivan Molan,
sevniški župan gospod Srečko Ocvirk, župan
Občine Kostanjevica na Krki gospod Ladko
Petretič. Prireditve se ni udeležil krški župan mag. Miran Stanko, ki ga je nadomestila predstavnica krške občine podžupanja
Ana Nuša Somrak, ki je zbranim namenila
pozdravne besede.
Na prireditvi sta bila prisotna tudi poslanca prve demokratično izvoljene Skupščine
RS 1990, Krčan gospod Metod Šonc ter gospod Slavko Kmetič iz Trbovelj.
V kulturnem programu so slovenske domoljubne pesmi srčno zapeli in zaigrali citrarka in pevka Anja Drstvenšek, flavtistka
in pevka Klara Drstvenšek ter pevec, baritonist Andrej Lisec.
Naj živi Slovenija, suverena in demokratična država slovenskega naroda!
Foto in tekst: Martina Prevejšek
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ZA DAN DRŽAVNOSTI – PRIČEVANJA O VOJNI ZA OBRAMBO SAMOSTOJNE SLOVENIJE

Z

druženje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) v občinah Pivka
in Postojna je letos praznovalo dan
državnosti s kulturnim večerom, na katerem so predstavili knjigo Moški na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah, ki sta
jo uredili dr. Marija Stanonik in Irena Uršič.
V njem urednici predstavljata 435 pričevanj
ljudi, različnih poklicev in starosti. Zbrali
sta pričevanja svojcev padlih, ranjenih, moških, žensk in otrok iz vse Slovenije, pa tudi
onstran državnih meja.
Kot se za dan državnosti spodobi, je na
začetku predstavitve solistka Tjaša Smrdelj

zapela slovensko himno, Majda Žužek je
recitirala Kuntnerjevo domoljubno pesem
Pozdravljena Slovenija, nato pa je zbrane pozdravil predsednik VSO Pivke in Postojne Ljubo
Fabjan. V imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve je zbrane pozdravil predsednik združenja Aleš Hojs in poudaril pomen
zavedanja zgodovinskega trenutka, ki ga je slovenski narod izkoristil in uresničil tisočletno
željo po lastni državnosti.
Urednici zbornika pričevanj sta predstavili svoje delo. Poudarili sta, da je vsako
pričevanje posebno, osebno doživetje, mozaik v podobi tistega zgodovinskega časa.

V pričevanjih najdemo vsa čustva, ki so jih
ljudje doživljali, od strahu in trpljenja pa
vse do veselja ob koncu vojne. Cilj zbiranja
pričevanj je bil ohraniti spomin na zgodovinsko usodne dni in na razpoloženje, ki je
spremljalo ljudi v tistih dneh. Poudarili sta,
da so pričevanja otrok še posebej pristna in
zanimiva. Med predstavitvijo vsebine je Ana
Žužek Barle prebrala nekaj odlomkov iz knjige, kar je popestrilo predstavitev. Na koncu je
za dobro razpoloženje poskrbel še mladi harmonikar Martin Mankoč.
Tekst in foto: Ernest Margon

Margon položili cvetje k spomeniku Stanislavu Požarju pri vojašnici Slovenske vojske,
ki nosi njegovo ime in se spomnili njegovega

prispevka v odločilnih dneh borbe za ohranitev slovenske samostojnosti.
Tekst in foto: Irena Margon

SPOMIN NA STANISLAVA POŽARJA ŽIVI

N

a dan državnosti so predstavniki VSO Pivke in Postojne Ljubo
Fabjan, Magda Stević in Ernest
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DAN DRŽAVNOSTI – VRANSKO

Z

druženje za vrednote slovenske osamosvojitve je največji slovenski praznik, Dan državnosti, obeležilo s celodnevnim druženjem na Vranskem, kjer so
gostoljubje ponudili prijazni občani Vranskega na čelu z županom Francem Sušnikom. Dopoldan je bil organiziran pohod na
Čreto, v popoldanskem delu programa pa
so si udeleženci lahko brezplačno ogledali številne muzejske zbirke na Vranskem in
odkritje spominske plošče pisatelju Viktorju Lipežu. V cerkvi sv. Mihaela je potekala
maša za domovino, ki jo je daroval župnik
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Janez Turinek.
Osrednja prireditev Združenja VSO ob
Dnevu državnosti je bila ob 20. uri v prelepi Športni dvorani Vransko, prisotne pa sta
pozdravila župan Občine Vransko Franc
Sušnik in predsednik Združenja VSO Aleš
Hojs. Zanimive spomine na prelomna dogajanja v času osamosvajanja v takratni skupščini je z obiskovalci delil delegat v Zboru
občin Janez Žampa. Osrednji govorec na
prireditvi je bil brigadni general Tone Krkovič. V govoru se je dotaknil časa razorožitve
TO in načrtnih priprav na oborožen boj za
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ohranitev samostojnosti Republike Slovenije.
V bogatem kulturnem programu so nastopili domači izvajalci: Mešani pevski zbor
Vransko, Oktet Svetega Mihaela, Pihalni orkester Prebold in Folklorno društvo Vransko. Svoje domoljubne pesmi pa je prebiral
pesnik Igor Pirkovič.
Poskrbljeno je bilo tudi za kulinariko, saj
so si udeleženci brbončice razvajali s pravo
slovensko kulinarično posebnostjo - pečenim volom. (Foto: arhiv VSO)
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DAN DRŽAVNOSTI – VRHPOLJE

V

Vrhpolju pri Vipavi je že tradicionalno potekala prireditev z naslovom
Ponosni na Slovenijo – Ponosni na
Vrhpolje, kjer smo se s sveto mašo in kulturnim programom spomnili dogodkov dan
pred uradnim začetkom vojne za Slovenijo,
ko so se tamkajšnji domačini goloroki zoperstavili agresiji JLA. Ko so v Ljubljani, 26.
junija 1991, potekale še zadnje priprave na
slovesnost ob razglasitvi samostojnosti Slovenije, je general Marjan Čad, poveljnik 13.
reškega korpusa, na mejne prehode z Italijo
poslal tanke takratne JLA. A so tankovske
enote na svoji poti naletele na barikade in na
spontan, ponekod zelo odločen, protest domačinov in miličnikov, zlasti v vasi Vrhoplje.
Neoboroženi domačini prehoda tankov sicer
niso mogli preprečiti, a so se spontano, odločno zoperstavili proti agresiji, kar je bilo
kasneje značilno za vso Slovenijo. Naredili so
vse, da bi obranili svojo Domovino in nudili odpor na glede na možne posledice. Jugoslovanski armadi, ki je postala okupatorska
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vojska, so dokazali, da se tega naroda ne da
pokoriti.
To je večkrat omenil tudi osrednji govornik na prireditvi Janez Janša, ki je svoj govor
začel z besedami: ''Danes smo se zbrali tukaj,
da se poklonimo pogumu. Dan državnosti
lahko praznujemo zato, ker smo pred 24-timi
leti imeli dovolj znanja, volje, vztrajnosti in
poguma''. Pogumu vseh, ki so pripomogli, da
smo uresničili samostojnost Slovenije in, kot
je poudaril Janez Janša, pogumu Vrhpoljcev
in Vipavcev, ki so v Vrhpolju pisali zgodovino poguma slovenske osamosvojitve. Dogodki v Vrhpolju so bili dokaz, da se Slovenci
nismo ustrašili in da se ne bomo vdali. Tisti
''Dan prej'' je vsak vojak v jugoslovanski uniformi uvidel, da Slovenci ne bomo lahek zalogaj, kar se je kasneje tudi izkazalo.
Janša je še omenil, da se nobenemu od
slovenskih generalov jugovojske, ki sta prva
ukazala napad na Slovenijo, Marjanu Čadu
in Konradu Kolšku, ni zgodilo nič. Nikoli
nista odgovarjala za mrtve, ranjene, invalide

Glas Domovine· 4/II · 16. julij 2015

in povzročeno škodo v vojni za ohranitev
slovenske samostojnosti. V samostojni Slovenija sta živela, kot da bi bila med vojno
pastirja, medtem ko veliko veteranom vojne
ni bilo dovoljeno živeti normalno. Zato potrebujemo takšen pogum, kot so ga pred 24timi leti pokazali Primorci v Vrhpolju, da bo
resnica prišla na dan in da stvari postavimo
na pravo stran. Pomembno je, da ta pogum
poiščemo v sebi. Zato se moramo pokloniti
pogumu golorokih Slovencev, ki so pokazali,
da v vojni ne štejejo tanki in debelina oklepa,
temveč srce.
Veliko število obiskovalcev so nagovorili tudi podžupan Občine Vipava Joško Andlovic, predsednik KS Vrhpolje Janko Rovan
in predsednik Združenja VSO Aleš Hojs.
V kulturnem programu so nastopili učenci
podružnične šole Vrhpolje, Cerkveni pevski zbor župnije Vrhpolje, Pihalni orkester
Vrhpolje in glasbenik Damjan Bone. (Foto:
arhiv VSO)
Združenje VSO Severna Primorska

fotoreportaža

Glas Domovine· 4/II · 16. julij 2015

31

fotoreportaža
DAN DRŽAVNOSTI –LOGATEC

V

četrtek, 25. junija 2015, je v cerkvi sv.
Mihaela v Rovtah potekala maša za
domovino, za Miroslava Moljka, za
Antona Žaklja in vse že pokojne veterane vojne
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za Slovenijo 1991. Mašo je daroval vojaški vikar
msgr. dr. Jože Plut. Pri maši so sodelovali Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, Godalni kvartet iz Rovt, solistka Monika Arhar
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in domači pevski zbor. Po maši smo počastili
spomin na padla pripadnika TO v vojni za Slovenijo 1991 (Foto: arhiv VSO Logatec).
Občinski odbor Združenja VSO Logatec

fotoreportaža
DAN DRŽAVNOSTI –BREŽICE

O

bčinski odbor Združenja VSO Brežice je v sodelovanju z Občino Brežice organiziral proslavo ob Dnevu državnosti, ki je bila v sredo, 24. junija,
ob 19.00 uri v Domu kulture Brežice. Slavnostni govorniki so bili župan Občine Brežice Ivan Molan, predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Brežice Franc Vegelj in

Roman Zakšek.
Župan Občine Brežice Ivan Molan je ob
tem dejal: ''Vsem tistim, ki so za svobodno in
neodvisno Slovenijo dali svoje življenje, smo
dolžni izkazovati spoštovanje in ohranjati
spomin na čas, ko je bila izbojevana samostojnost našega naroda''. Roman Zakšek pa je
spomnil: ''Leta 1991 smo bili pripravljeni dati
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za vzpostavitev naše, slovenske države, tudi
tisto najbolj dragoceno kar imamo - svoje
življenje''.
Prireditev je popestril pevski zbor pod
vodstvom Franca Veglja. Roman Zakšek,
Občinski odbor Združenja VSO Brežice
(Foto: arhiv VSO Brezice)
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Demokratične volitve Da ali Ne?
8. april 1990 je datum prvih demokratičnih volitev v Sloveniji (še vedno v okviru
Jugoslavije), volitev na katerih je bila prvič po
koncu druge svetovne vojne na demokratičen in legitimen način izražena volja Slovencev. Prvič po koncu druge svetovne vojne je
bila na pošten način prvič izražena želja po
lastni državi, sicer tisočletnem senu Slovencev skozi zgodovino slovenskega naroda. Rezultat volitev je bil jasen, saj je z več kot 50 %
zmagala »demokratična stran« imenovana
Demos.
Toda kaj vse je pripeljalo do prvih demokratičnih volitev v Sloveniji? So prišle same
od sebe ali so bile posledica nekih predhodnih dejanj, ravnanj posameznikov ali pa
družbe? Seveda je to bolj kot ne kompleksno
vprašanje, na katerega kar vsakdo brez dobrega poznavanja zgodovine Slovencev, splošne zgodovine in pa tudi politike, ekonomije
ter še nekaj drugih ved ne more odgovoriti,
niti ne more odgovoriti nekdo, ki ni domoljub, toda o tem malo kasneje. Sam osebno
lahko na podlagi svojega znanja, ki po mojem, sicer skromnem mnenju, niti ni tako
nizko, brezpredmetno rečem, da imajo prve
demokratične volitve po drugi svetovni vojni
več razlogov in povodov, toda na začetku se
osredotočimo na glaven povod. Glaven povod oz. morda še bolje rečeno tisto dejanje,
dejanja, ki so omogočila ustrezno klimo, pogoje za prve demokratične volitve. Te pogoje je potrebno v največji meri pripisati prav
slovenski pomladi konec 80ih let prejšnjega
stoletja, ali pa če gremo še bolje v globino ničemer drugemu kot delovanju Janeza Janše
od začetka 80ih dalje.
Omenil sem že, da je bila samostojna država tisočleten sen slovenskega naroda, tisti
pravi akcijski načrti pa so se začeli dogajati
šele pred približno 30 leti. Toda zakaj? Zakaj
je slovenski narod »čakal« 1000 let, zakaj ni
že prej začel bolj trdo delati za lastno državo, zakaj je čakal na Janeza? Odgovor lahko
najdemo že v naši tradicionalni slovenski religiji, veri; Krščanstvu oz. njegovemu statutu, glavni knjigi Svetem pismu. Če osvežimo
naše znanje zgodovine se lahko spomnimo,
da je Bog človeka ustvaril pred približno 3,5
milijona let, Odrešenika pa je poslal šele pred
približno 2000 leti. Vemo tudi, da je človek
v stari zavezi oz. obdobju pred Kristusom,
grešil ter je na nek način potreboval nadnaravno odrešenje, ki ga je sicer dobil kasneje s
križanjem Jezusa Kristusa, ki ga je Bog poslal z namenom odrešitve človeštva okoli leta
0 oz. pred približno 2000 leti. Torej, če končamo začeto osvežitev zgodovine naše vere,
vidimo, da je Bog čakal neverjetnih nekaj
milijonov let preden je z žrtvovanjem svojega sina odrešil ljudi, ki jih je sicer sam ustvaril. Toda vprašali se boste, kakšno povezavo
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ima vse to s slovensko osamosvojitvijo ali pa
s prvimi demokratičnimi volitvami po drugi svetovni vojni, političnim delovanjem Janeza Janše. Jaz Vam povem, da zelo veliko.
Na eni strani je Bog čakal preko 3 milijone
let, da je odrešil ljudi, ki so živeli s t.i. Izvirnim grehom, pa čeprav jih je sam ustvaril po
t.i. svoji podobi, na drugi strani pa bi lahko
rekli, da je Bog čakal približno 1000 let preden je Slovencem ponovno omogočil lastno
državo ter, kar je za ustanovitev države še
pomembnejše, pogoje za ustanovitev države,
h katerim pa definitivno sodi oseba, ki vleče
glavne niti in je dovolj pogumna, močna, da
se upre sovragu, pri nas sicer morilskemu komunističnemu terorju. Kot sem že omenil se
je nekje na začetku 80it prejšnjega stoletja začelo politično delovanje Janeza Janše, ki se je
že od vseh začetkov svojega delovanja zavzemal za spremembe k večji demokratičnosti,
saj se je kot vsak normalen, pošten državljan
zavedal, da komunističen sistem, kateri ima
na svoji grbi preko 100 tisoč trupel, ki ureja
»pokoro Beogradu«, ki je ustvaril razred 100
tisočih partijskih privilegirancev, kateri so
Slovenijo imeli za svoj Pašaluk ne gre v nedogled, kar se je sicer že kazalo v katastrofalnih gospodarskih kazalcih, izgubi blaginje,
hiperinflaciji itd. Iz preprostega razloga, ker
vsak pošten Slovenec ve, kakšna so bila dejanja Janeza Janše v 80ih in tudi kasneje, bi
lahko samo rekel, da je on tisti človek, ki je
najbolj zaslužen, da se je slovenska pomlad
končala z dobrimi zaključki ter so se potem
zgodile prve demokratične volitve ter tudi
uspešno končala osamosvojitvena vojna za
Slovenijo. Čeprav ni neposredno povezano s
današnjo tematiko pa se mi zdi dobro in za
neukega državljana tudi koristno omeniti,
da je ravno Janez Janša tisti, ki je rezultate
prvih demokratičnih volitev, osamosvojitev
preko osamosvojitvene vojne tudi obranil.
Normalni Slovenci, ki smo se udeležili obletnice postroja TO v Kočevski reki vemo, da
je v okviru svojega govora Janez Janša omenil, da je bilo tekom procesa slovenskega osamosvajanja veliko vprašanje »Ali lahko našo
stvar tudi obranimo«? Takrat je seveda Janez
Janša ter še nekaj njegovih sodelavcev reklo
»Da«. Toda, kot vemo, to ni bilo enostavno,
saj so jim partijski privilegiranci in nasprotniki Slovenije, kot že nekaj časa nazaj, metali
polena pod noge. Janševi sovražniki so želeli onemogočiti oboroženo obrambo proti
»ljudski« armadi, ter začeli s postopki razoroževanja ter preprodaje orožja, za nameček
pa kasneje za vse obtožilo Janeza Janšo ter
njegove sodelavce.
Seveda, če ne bi imel Janez Janša poštenih, plemenitih ciljev, kar jih je definitivno
imel, ter posledično podpore zavednih Slovencev, bi rdečim nasprotnikom morda celo
uspelo ga zlomiti, preprečiti osamosvojitev
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ter nadaljevati komunistično diktaturo. Če
znova pogledamo našo religijo, ter se vprašamo kako lahko povežemo Boga, Sveto pismo,
Jezusa Kristusa in Janeza Janšo ter razmere,
v katerih je Janez Janša deloval, lahko pridemo do zaključka, da je Janez Janša nekakšen
odrešenik, ki ga je Bog poslal, da konča tisočletno trpljenje Slovencev, sploh tisto trpljenje
pod rdečo zvezdo ter s svojim političnim delovanjem, vodenjem osamosvojitvene vojne
ustanovi samostojno demokratično slovensko državo ter s tem posledično tudi uresniči tisočletne sanje Slovencev. Vse to mu je
seveda uspelo, toda seveda komunisti se niso
pustili ter so na vse pretege začeli zavirati
tranzicijo, posledice pa so po več post – komunističnih vladah sredi EU katastrofalne,
seveda na našo srečo Janez Janša, kljub več
zarotam ni odnehal ter se še vedno bori za
tisto, kar je bilo določeno že davno!!
Matej Bečaj, Brezovica

DOMOVINI

Stoletja dolg, je bil Slovencev boj,
Za besedo domačo, za domovino lastno.
Tlačil nas je Tujec, vsilil jezik svoj.
Nemški, madžarski, italijanski.
Zato tovariši smo bili boj zato!
Iz dežja pod kap, k tujcu smo prišli.
Spet komande, tokrat Srbske.
Pa bilo nam je dovolj komande tuje,
Zato prijatli, zato smo bili ta boj ZATO!
Zdaj vladamo že vrsto let sami.
Želeli smo, da bi cveteli,
O, kako smo se ušteli.
Brat je bratu tujec.
Zakaj ljudje? Zakaj? Je vredno?
O, Domovina, po tebi smo hrepeneli,
Mnogi, premnogi so izkrvaveli.
A, ko te od 25. junija 1991 imamo,
se obnašati in vladati ne znamo!
Pesem je nastala, ob praznovanju v Livoldu
24.6.2015.
Avtor, Viktor Pešelj.

VREDNOTE SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE-VSO
Odbor VSO tudi v občini Laško
Kadar si nekdo nekaj zelo želi, najprej
zastavi vse moči in vso energijo v to, da se
mu želja uresniči, potem pa ta dosežek ceni,
ga čuva in je nanj zelo ponosen. Zanj je to
vrednota, ki jo neguje in nikoli ne pozabi, saj
se zaveda velikega napora, ki je bil potreben
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za njeno dosego. To velja tako za posameznika kot tudi za narod. Vrednote so lahko
različne, npr. materialne, duhovne, politične. Lahko so povsem osebne, ali pa se z
njimi poenoti večji krog ljudi. Govorimo o
skupnih vrednotah, če gre za to, da se z njimi
poistoveti večje število ljudi, večina naroda,
celo človeštva, zato take vrednote imenujemo tudi temeljne, univerzalne in praviloma
izborjene na težji način, včasih celo po številnih človeških žrtvah.
Slovenski narod ima pestro zgodovino in
skozi njo veliko iskanj sebi lastnega položaja,
mnogo razočaranj, prevar in neuresničenih
ciljev. Že bežno pregledovanje dogodkov vse
od pričetka naseljevanja Slovanov na današnje slovensko ozemlje sredi 6. stoletja razkriva dolgo obdobje nadvlade več drugih
večjih narodov (Bavarcev oz. Frankov, Ilirov,
..) in vključenost v različne politične oblasti
in združbe tujih vladavin. V vseh teh različnostih tujih nadvlad pa je v sicer številčno
majhni skupnosti obstajala neka prazavest
o ohranjanju določene skupne - narodove
identitete, ki se je izražala v jeziku, kulturi
,veri, kar je krepilo postopoma politično zavest in hotenja po lastni politični ureditvi. Ta
zavest je omogočala, da se je vsaj deloma sledilo pomembnim zgodovinskim spremembam, ki so se dogajale v širšem prostoru in so
se tako razvijali in uveljavljali slovenski jezik,
književnost, kultura, družbena povezanost
, pa tudi politična samozavest. Slednja se je
izražala in utrjevala skozi pridobivanje pravic do ustoličevanja karantanskih knezov,
dalje do sodelovanja na volitvah, organiziranja političnih zborovanj, ustanavljanja slovenskih društev in kasneje že tudi političnih
strank (prva npr. leta 1894 - Narodna stranka za Krajnsko).Vključenost v velike politične skupnosti (npr. Habsburško) je seveda
bila ovira za še večjo narodovo samoorganiziranost, zato je razumljivo, da so se vedno
bolj izražale zahteve po ožjih političnih povezavah. Te zahteve so zelo nazorno izražene leta 1917 v Majniški deklaraciji ,rezultat
teh zahtev je tudi razglasitev Države SHS in
ustanovitev prve slovenske nacionalne vlade,
ki pa je bila kratkega veka (do 1921). Slovenci
so se zatem za daljše obdobje znašli v politični povezanosti z drugimi narodi znotraj
Kraljevine Jugoslavije in v SFRJ po drugi
svetovni vojni. Tudi za to zadnje obdobje politične povezanosti v SFRJ, ki nam je bližje,
se je izkazalo, da Slovenci nismo mogli docela uveljavljati lastnih političnih in tudi ne
ekonomskih in kulturnih hotenj. Dodatno se
je z razvojem blaginje v večjem delu Evrope
in zahodnega sveta vedno bolj razvijala demokracija s polnim uveljavljanjem temeljnih človekovih pravic in svoboščin. V SFRJ,
ki je nastala na temeljih komunistične ideologije in prakse, se demokracija in izvajanje

človekovih pravic in temeljnih svoboščin
niso mogle razvijati. Gotovo je k temu prispeval tudi revolucionarni prevzem oblasti
po 2. svetovni vojni, ki je izključeval svobodno izražanje volje ljudi, poleg tega pa je bila
oblast komunistične partije obremenjena s
številnimi, dolgo časa povsem prikritimi zločini proti človeštvu – proti lastnemu narodu.
V slovenskem narodu je konec 80. let 20.
stoletja ponovno vrelo nezadovoljstvo zaradi položaja znotraj SFRJ in tudi znotraj
ožje domovine, saj je nedemokratični sistem
preprečeval, da bi lahko postajali del ekonomsko in politično razvitega sveta, ki smo
ga opazovali blizu naših mej in ga je živel velik del Evrope in sveta.
Z drugo Majniško deklaracijo v letu 1989
so zahteve po demokraciji in samostojni
državi prišle močno do izraza in v Sloveniji se je za te zahteve navduševalo vedno več
prebivalstva. Spremembe so se pričele dogajati, cilji so se izrazili in ljudska volja se je
večinsko poenotila. Sledile so volitve na demokratičnih osnovah z več strankami (1990)
zatem plebiscit o slovenski samostojnosti in
oblikovanje samostojne države Slovenije z
mednarodnim priznanjem. Več kot tisočletni sen Slovencev je bil tokrat prvič in pravno formalno v celoti izpolnjen. Pri doseganju tega so bile, žal, zopet potrebne človeške
žrtve, kajti prehod v samostojnost in izhod iz
skupne države ni bil civilizacijsko in demokratično omogočen.
Na pravno formalen način smo dosegli
bistvene cilje, v vsebinskem prehodu k demokraciji in k popolnemu spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter k
vladavini prava za vse državljane, pa bo potrebno še veliko postoriti. Vzvodi starega sistema še niso prekinjeni, praksa se prepočasi
prilagaja novim pravnim normam, dosežki
pravne samostojnosti in sprememba v drugačno ekonomsko in politično ureditev niso
sami po sebi zagotovljeni. Ostanki starega
se krčevito prizadevajo za ohranitev vpliva
na več področjih življenja, vezi s preteklostjo
niso v celoti pretrgane, še več, vedno bolj se
oživljajo. Simboli komunističnega totalitarnega sistema se vedno pogosteje pojavljajo v
javnosti. Pridobitve samostojnosti se skušajo razvrednotiti, da bi se čim dlje ohranjali
stari vplivi in prakse. Ljudem se skuša prikazovati, da je bilo nekoč bolje in da bi nam
bolj ustrezal demokratični socializem, ki se
zavzema za državni vpliv na vseh področjih.
Težave v družbi želijo mnogi prikazati kot
posledico družbeno ekonomskih sprememb,
ki pa jim niti ne pustijo, da bi se v praksi docela uveljavile. Nekateri pomembni družbeni
podsistemi se niso spremenili, tudi miselnost se še ni povsod spremenila. Torej, kaj
je vzrok in kaj je posledica razmer v današnji
družbi? Želimo res nazaj, komu je v interesu
Glas Domovine· 4/II · 16. julij 2015

da se nič ne spremeni?
Majniška deklaracija iz leta 2014 opozarja, da za resnično spremembo nismo naredili še vsega, obtičali smo na vmesni točki,
med pravnimi in dejanskimi spremembami.
Zastoj je nevaren, potrebno je naprej in ne
nazaj. Vsega, kar smo si želeli in kar druge
narode dela boljše še nismo dosegli, pa bi že
šli nazaj, v čas kjer je bilo pravosodje in kazenski zakonik v službi zaščite edinega političnega razreda in posameznikov, ki so bili
izbrani privilegiranci. Zakaj še ne moremo
biti pred zakoni vsi enaki ?
Tudi zato je potrebno obujati vrednote, ki
so bile navdih za slovensko samostojnost,
saj bomo le tako dobili potrebno narodovo
moč in odločnost, da cilje osamosvojitve do
konca dosežemo. Izidi plebiscita iz leta 1990
in energija iz tistih časov nas obvezujeta, da
prekinemo s staro miselnostjo in prakso ter
ne dovolimo poti nazaj.
V Sloveniji je organizirano in deluje Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
(VSO). Tudi v občini Laško je oživel odbor
VSO. Pomembno je izpostaviti iz Statuta
Združenja da je Združenje VSO domoljubno
društvo, ki združuje vse, ki imajo pozitiven
odnos do svoje domovine in slovenske osamosvojitve. Združuje vse, ki so sodelovali pri
ustvarjanju političnih, kulturnih in gospodarskih temeljev osamosvojitve Slovenije, pri
sami osamosvojitvi ter pri obrambi domovine v vojni za Slovenijo ali nudili pomoč slovenskim obrambnim silam. Združuje tudi
vse, ki delijo vrednote slovenske osamosvojitve in ni politična oz. strankarska organizacija.
Zaradi tako zasnovanega namena je
Združenje VSO privlačno za vse , ki čutijo
odnos do domovine in se zavedajo vrednot,
ki so skozi stoletja bile sanje naših prednikov, sedaj pa so postale skoraj resničnost in
obveza, da jih do kraja dosanjamo, to je, da si
prizadevamo za njihovo popolno uveljavitev
in tako tudi sledimo vsem Majniškim deklaracijam.
VSO torej ni strankarsko usmerjeno društvo, je odprto za vse domoljube, tako kot so
bili tudi volivci na plebiscitu za samostojnost
domoljubno orientirani.
V programu dela bo Odbor VSO na občinski ravni težišče usmeril na ohranjanje zgodovinskih izročil in na širjenje domoljubja,
zbiranje zgodovinskega gradiva iz obdobja
tik pred osamosvojitvijo in med njo v občini,
ter si prizadeval za širitev članstva. Odbor bo
organiziral različne okrogle mize in predavanja ob pomembnih zgodovinskih dogodkih in si prizadeval za širjenje resnice in pomena teh dogodkov.
Dejstvo je, da so mnogi iz naše občine tudi
prispevali svoj delček k dogodkom pred in ob
osamosvajanju Slovenije, pa se to nikjer niti
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ne omenja. Gre za prispevke posameznikov,
skupin in podjetij iz tistega časa. Prispevek
je bil tako na politični kot gospodarski ravni in tudi s sodelovanjem mnogih v takratni
nastajajoči slovenski državi in v vojski. Prav
v tem času mineva 25 let od prvih večstrankarskih volitev po 2. svetovni vojni. Iz občine
Laško sta bila v še takratno Skupšino izvoljena 2 delegata, eden v ZZD in eden v Zbor občin. Tista Skupščina je sprejemala vse ključne
zakone za popolno slovensko osamosvojitev
in vsak glas je bil usodnega pomena. Nekateri pomembni državotvorni zakoni so se
sprejemali z minimalno večino. Torej še
zdaleč ni šlo vse z lahkoto, vendar se danes
na to le redko kdo spomni.
Odbor VSO se bo trudil, da se vse to ne pozabi, saj je to del pomembnega dogajanja, ki je
bilo prav gotovo enkratna zgodovinska izkušnja in pridobitev. Ustvarjanje lastne države je
pač enkraten in zato izjemen zgodovinski dogodek, na katerega je vredno biti ponosen.
Na dan občnega zbora je bila za odprti krog udeležencev v Kulturnem domu v
Laškem organizirana predstavitev zgodovinskih izsledkov o delovanju UDBE v Sloveniji (knjiga: Speča UDBA) ter predstavljeni
arhivski dokumenti v knjižni izdaji z naslovom
Zločini slovenskega Kajna. Oboje je napisal avtor Roman Leljak, ki je tudi predstavil vsebino
Na dogodku je bilo veliko udeležencev, ki so
z zanimanjem sledili predstavitvi, še posebej,
ker je veliko odkritega povezano z usodami
nedolžnih , ki so bili pobiti in pometani v rudniške jarke Barbara rova v Rečici. Žal imamo
v občini kričeč dokaz nerazumnega zločinskega dela bivših oblastnih in političnih struktur.
Naj bo to opomin , da se nikoli več ne zgodijo
podobni zločini proti človeštvu, hkrati pa tudi
spodbuda sedanjim rodovom, da dostojno uredijo posmrtne ostanke žrtev. Prikrivanje zločinskega delovanja iz polpretekle zgodovine
nima nobenega opravičila, nasprotno, če ne
poznamo te trpke ure zgodovine, smo v nevarnosti, da se kdaj kaj podobnega še ponovi.
Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem zagotavljanje dostajanstva človeka so bili temeljni navdih,
izražen v Majniški deklaraciji in potrjen na
plebiscitu za osamosvojitev
Vse, ki bi se želeli pridružiti delovanju
VSO, vljudno vabimo. Podrobnosti o delovanju, namenu in ciljih društva, kot tudi o
načinu včlanitve vanj, vam lahko predstavijo
člani vodstva osebno, ali pa si to pregledate
na spletni strani Združenja VSO www.vso.si
S tekočimi aktivnostmi društva bodo občani lahko seznanjeni tudi z informacijami,
ki jih bo društvo objavljalo na stenskem informatorju na ustrezni lokaciji v mestu.
Član predsedstva VSO Laško
Jože Pušnik
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PISMA BRALCEV
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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RAZOROŽITEV TERITORIALNE OBRAMBE MAJA 1990
O razorožitvi Teritorialne obrambe maja 1990 podrobneje govorita dva zbornika dokumentov: Bela knjiga slovenske osamosvojitve
(2013) in Veleizdaja Slovenije (2011).
O razorožitvi TO RS do sedaj ni bilo veliko razprave v javnosti. Gonilna sila osamosvojitve dr. Jože Pučnik in Ivan Oman sta razorožitev
označila za veleizdajo Slovenije. Vodja projekta MSNZ Tone Krkovič
pa poudarja, da je šlo za smaorazorožitev, saj je bila TO RS razorožena s strani domačega političnega vrha.
Že leta 1988, ko je v javnost prišel zloglasni tajni vojaški dokument
zaradi katerega so bili Janša, Borštner, Tasič in Zavrl obtoženi in obsojeni izdaje vojaške skrivnosti. V dokumentu so bili zapisani tisti koraki, ki nakazujejo bližajočo se represijo v državi. Ko pa je bila aprila
1990 izvoljena opozicija dotedanji partijski nomenklaturi imenovana
Demos, ki je imela tudi v svojem programu zapisno osamosvojitev
Slovenije, je bilo jasno, da brez realne vojaške moči osamosvojitev ne
bo mogoča. Še preden je prisegla nova vlada – v času zatišja in ko za
posledicami razorožitve nihče ne bi odgovarjal – je bil izdan ukaz o
premestitvi orožja iz vojašnic TO RS. Sprva so razorožitev zanikali, dokumenti pa so pokazali, da se je o sami akciji zaplenitve orožja
poročalo predsedstvu RS in predsedniku predsedstva RS. Z razorožitvijo se je pojavila potreba po lastni obrambni sili, ki se je kasneje
izoblikovala iz MSNZ.
Razorožitev TO je potekala tudi na Hrvaškem, kjer pa so jo odnesli
slabše kot mi, saj je bila njihova TO povsem razorožena.
Krkovič je na tiskovni konferenci ob predstavitvi Zbornika Veleizdaja Slovenije (25.5.2011) dejal, da se je o razorožitvi vedelo že dolgo
in da je bila kolaboracija med ožjim vodstvom JLA in generali slovenskega rodu. Kolaboracijo so izvedli institut predsednika in predsedstvo, vodstvo tedanje TO z generalom Ivanom Hočevarjem na čelu,
tajne službe in vsi v TO, ki so ukaz izvedli. TO se je tako razorožil
sam. TO je bila tako razorožena in razpuščena, v praksi ni obstajala.
Vzporedno se je pričela organizirati MSNZ, ki je pozneje prerasla v
novo TO in SV. Krkovič še poudarja, da se je Balkanska vojna začela
z razorožitvijo. (Vir: http://www.rtvslo.si/slovenija/bavcar-razorozitev-teritorialne-obrambe-veleizdaja-slovenije/258312)
Za veleizdajo do sedaj ni še nihče odgovarjal. Krkovič je jasen: »To
je bila dejansko kraja, ki bi jo morala pravna država tudi tako obravnavati in jo preganjati po uradni dolžnosti.« (Veleizdaja Slovenije,
stran 16)
Odlomek iz Uvoda h knjigi Veleizdaja Slovenije. Razorožitev Teritorialne obrambe RS maja 1990
»Na dan 31.12.1989 je Teritorialna obramba Republike Slovenije razpolagala z več kot 100.000 kosi dolgocevnega in skoraj 10.000 kosi kratkocevnega pehotnega orožja. Enote TO so imele v svoji sestavi skoraj
300 topov (večinoma protiletalskih) različnih kalibrov in preko 1.000
minometov. Razpolagale so z več tisoč kosi protoklepnih netrzajnih topov, ročnih raketometov in vodenih raket ter s 97 protiletalskimi raketnimi lanserji Strela 2M. v skladiščih TO je bilo preko 10 milijonov
kosov različnega streliva, različnih min, eksplozivov in ročnih bomb
(natančen seznam je objavljen v pričujočem zborniku). S tem orožjem
bi lahko Slovenija za svojo obrambo vpoklicala preko 100.000 solidno
oboroženih mož in žena. Orožje in strelivo slovenske TO je bilo hranjeno v 203 skladiščih TO po celotnem slovenskem ozemlju in deloma v
objektih JLA, ki pa so bili večinoma zgrajeni z namenskim denarjem
za potrebe TO.
Nekaj dni po prisegi in prevzemu dolžnosti prvega svobodno izvoljenega predsedstva RS 10.maja 1990 je bil 15.maja 1990 izdan operativni ukaz o razorožitvi slovenske TO. Objavljeni dokumenti pričajo,
da je bil predsednik predsedstva RS Milan Kučan o ukazu obveščen še
istega dne, 16.maja dopoldne pa so ga prejemniki ukaza oz. nekateri
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poveljniki TO in odgovorni funkcionarji v občinah neposredno obvestili tudi o tem, da se ukaz dejansko izvaja in da JLA razorožuje TO.
Objavljeni dokumenti pričajo tudi o pripravah na razorožitev, ki so
potekale več mesecev prej. Govorijo o odgovornosti zaradi neukrepanja
takratnega predsednika predsedstva RS Janeza Stanovnika, predsednika skupščine Mirana Potrča, predsednika IS RS Dušana Šinigoja ter
sekretarjev za notranje zadeve Tomaža Ertla in za ljudsko obrambo
Janka Kušarja.
Namesto, da bi vse od konca prepovedi iznosa orožja iz skladišč TO
v objektih JLA, ki je veljala od novembra do sredine decembra 1989,
stara republiška oblast premestila vse orožje in strelivo TO zunaj dosega JLA, je informacije o nameravani razorožitvi skrbno skrivala pred
javnostjo in kasneje tudi pred novo Demosovo vlado.
Ukaz se je začel izvrševati na dan prisege in dan pred prevzemom
dolžnosti Demosove vlade 17.maja 1990, rok za razorožitev pa je bil
19.maj. Alarmantne informacije o razoroževanju TO in upravnih organov za obrambo so v času volitev nove vlade prihajale od vsepovsod.
Predsednik skupščine France Bučar je takoj po prisegi nove vlade
16.maja popoldne sklical krizni sestanek. Predsednik predsedstva RS
Milan Kučan je na njem dejal, da o razorožitvi nima nobenih informacij. V poročilu, ki ga je predsedstvo RS 14. junija 1990 poslalo skupščini
RS, pa je zapisano, da je bil ta organ o razorožitvi obveščen 15.maja. V
drugem poročilu, ki ga je predsedstvo RS znova julija istega leta prav
tako poslalo skupščini RS, pa je v nasprotju z ugotovljenimi dejstvi in
prvotnim poročilom zapisano, da je bilo predsedstvo o razorožitvi obveščeno šele 17.maja 1990. zaradi prikrivanja dejstev in namernih prepoznih reakcij odgovornih funkcionarjev je bila slovenska TO dobro
leto pred agresijo JLA na Slovenijo skoraj popolnoma razorožena.
Novi sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša je že prvi dan po prevzemu dolžnosti Demosove vlade prepovedal razoroževanje upravnih
organov za obrambo. Predsedstvo RS je podoben sklep za orožje TO
sprejelo šele več kot 24 ur kasneje, 18.maja 1990 popoldne. Ta sklep so
poslali podrejenim štabom TO po šifrirnih zvezah JLA, tako da so ga
podrejeni dobili šele pozno zvečer ali celo naslednji dan. Več OŠTO je
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oddalo orožje, medtem ko so vpoklicali vojaške obveznike – šifrante za
dešifriranje ukaza.
Večina orožja TO je bila do takrat že odpeljana v objekte pod nadzorom JLA. Nekaj pokrajinskih in občinskih štabov TO pa je orožje
oddalo celo po prejemu prepovedi predsedstva RS.
Od več kot 100.000 kosov orožja, s katerim je slovenska TO razpolagala v začetku leta 1990, je po razorožitvi mja 1990 zaradi upora
pogumnih posameznikov ostalo na razpolago približno 12.000 pušk,
avtomatskih pušk in lahkih strojnic, skoraj nič protioklepnega in protiletalskega orožja in zelo malo streliva. Približno 2.000 kosov orožja so
do junija 1991 pogumni posamezniki pretihotapili iz skladišč JLA pod
različnimi pretvezami. Sloveniji je do 25.junija z velikimi težavami in
tveganjem uspelo kupiti 7.000 novih avtomatskih pušk in 2.000 lahkih
ročnih protioklepnih minometov. Vojno je pričakala s petino ognjene
moči v primerjavi s stanjem v začetku leta 1990 pred razorožitvijo.
Veliko vprašanje je, ali bi Ante Marković in JLA tvegala napad na Slovenijo 26.junija 1991, če ta maja 1990 ne bi bila razorožena.
Osamosvojitev Slovenije je največji dosežek slovenskega naroda v
zgodovini. Projekt MSNZ (Manevrska struktura narodne zaščite) je
omogočil, da je Slovenija kljub razorožitvi TO lahko izpeljala plebiscit
in ubranila svojo svobodo pred agresijo JLA.
Slovenija ni nikogar klicala na odgovornost zaradi očitnih izdaj v
času osamosvajanja.
Nihče pa ni pričakoval, da bo 20 let pozneje sprevrženost tako velika, da bo izdaja nagrajena. MSNZ je nastajala na podlagi upora proti
razorožitvi.« (Veleizdaja Slovenije, stran 5-6)

Dokumente o razorožitvi Teritorialne obrambe RS si lahko ogledate tudi
v zborniku dokumentov Bela knjiga slovenske osamosvojitve, ki je elektronsko brezplačno dostopna na spletni strani Združenja VSO: http://
www.vso.si/index.php/povezave/405-bela-knjiga-slovenske-osamosvojitve-spletna-izdaja
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pristopna izjava

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

Izjavljam, da imam status veterana vojne za Slovenijo
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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