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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci,

pred vami je že šestnajsta številka spletnega časopisa Glas domovine, ki vam prinaša pregled
dogodkov te pomladi.
Muzej slovenske osamosvojitve je izredna pridobitev Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve, ne le v smislu osvetljevanja dogodkov v času osamosvajanja Slovenije, ampak
tudi kot pomemben prostor za prireditve. Zvrstilo se je veliko okroglih miz, pogovornih
večerov in zanimivih gostov. Na enem izmed pogovornih omizij je dr. Lovro Šturm muzeju
podaril svojo bogato zbirko značk in znamk iz časa osamosvojitve ter tako še dodatno
obogatil nabor zanimivih avtentičnih predmetov, resda starih zgolj dobri dve desetletji, a
vseeno neprecenljive vrednosti.
Aprila smo obeležili 30 let tako imenovane »Pisateljske ustave« - objave ustavnega osnutka z
naslovom ''Teze za novo slovensko ustavo'', ki je bil 25. aprila 1988 predstavljen na javni
tribuni v Cankarjevem domu, objavljen pa v tematski številki Časopisa za kritiko znanosti
pod naslovom Gradivo za slovensko ustavo. Za nas je Pisateljska ustava pomenila prvi korak
k osamosvojitvi in spremembi državnega sistema. Občudovanja vreden pa je zagotovo pogum
sodelujočih pisateljev, ki so v obdobju, ki takim močnim spremembam ni bilo naklonjeno,
besedilo vseeno napisali in ga tudi predstavili javnosti.
V Semiču smo s proslavo obeležili tudi 30. obletnico slovenske pomladi v spomin na
dogodke, ki so bili ključni za demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije. Ob tem velja
omeniti besede, ki jih je v govoru izrekel dr. Božo Predalič. Dejal je, da je poslanstvo našega
združenja negovanje vrednot, ki so nas takrat združile in nam omogočile, da stopimo na pot
samostojnosti. V poosamosvojitvenem času so Slovenijo vodili ljudje, katerih
osamosvojitvena pot ni bila stvar osebne izbire. Našo državo čakajo boljši časi šele takrat, ko
jo bodo vodili ljudje, ki jim je za njeno dobrobit in s tem prihodnost vseh državljanov
dejansko mar ter bodo vrednote, ki so nas takrat povezale, zopet dobile svoje mesto.

Prijetno branje!

Uredništvo Glas Domovine
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30 let tez za novo slovensko ustavo

V

sredo, 25. aprila, je v
Muzeju VSO potekala
obeležitev 30. obletnice
objave ustavnega osnutka Teze za
novo slovensko ustavo, javnosti
poznano kot Pisateljsko ustavo,
predstavljeno na javni tribuni v
Cankarjevem domu.
Uvodoma je navzoče pozdravil
generalni sekretar Združenja VSO
dr. Božo Predalič, ki je poudaril
prispevek slovenskih intelektualcev
pri postavitvi intelektualnih temeljev procesa slovenske osamosvojitve.
Prof. dr. Stane Granda je spregovoril
o začetkih ustavnosti pri Slovencih.
Dejal je, da je bila t.i. Pisateljska
ustava prvi korak k osamosvojitvi, ki
se je začela ravno s pravom. Spomnil
je tudi, da Slovenci prej ustave nismo
imeli, saj je bila ustava za nas oblast.
Ustavno sodišče v bivši državi ni
imelo nobene vloge.
Dr. Peter Jambrek je govoril o
pomenu 57. številke Nove revije, kjer
je bil prvič v zgodovini slovenskega
naroda predstavljen njegov nacionalni
program, program narodove samobitnosti. Ker je bilo v prispevkih poudarjeno, da je država
slovenskega naroda utemeljena na ustavi, je bilo pisanje ustave logično nadaljevanje pisanja
57. številke Nove revije. Pisateljska ustava pomeni preboj, ker v ustavi ni bilo nikjer omembe
Jugoslavije. Slednje pa ni bilo všeč CK ZK, pritoževali so se, da v ustavi ni omembe
delavskega razreda in socialističnega samoupravljanja, da se omenja delitev oblasti ipd.
Teze za novo slovensko ustavo sta aprila 1988 Janez Janša in Igor Bavčar objavila v Časopisu
za kritiko znanosti.

V nadaljevanju objavljamo prispevek - članek prof. dr. Petra Jambreka z naslovom Program
nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988.
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Program nacionalne
Slovenije 1987 – 1988

in

ustavne

osvoboditve

P

ripravljalne dokumente in gradiva za Ustavo Republike Slovenije, ki je bila
uveljavljena decembra 1991, v širšem pomenu predstavljajo avtorska besedila, ki
tvorijo nepretrgano vrsto neposredno uporabljenih, večinoma avtorskih besedil iz
strnjenega predhodnega obdobja nastajanja slovenske ustavnosti med leti 1987 in 1990. Ta
lok ustavotvornih besedil sega od Prispevkov za slovenski nacionalni program, objavljenih v
57. številki Nove revije februarja leta 1987, preko Gradiva in Tez za slovensko ustavo ‒
Pisateljske ustave, objavljenih v Časopisu za kritiko znanosti aprila leta 1988, ter Delovnega
osnutka nove slovenske ustave ‒ Ustave Zbora za ustavo, ki je bil objavljen marca leta 1990.
Strokovna skupina Ustavne komisije je uporabila za svoje temeljno pripravljalno gradivo
Ustavo Zbora za ustavo iz marca 1990. Slednjega pa sta avtorja s sodelavci napisala na
podlagi besedila Pisateljske ustave iz aprila 1988.
Manj znana je kontinuiteta med Prispevki za slovenski nacionalni program, objavljenimi v 57.
številki Nove revije februarja 1987 ter eno leto pozneje objavljeno Pisateljsko ustavo. V
nadaljevanju navajam nekaj manj znanih ali celo pozabljenih pomembnih kronoloških in
vsebinskih dejstev. Uredništvo Nove revije je v uvodni besedi zapisalo, da so Prispevki
pobuda »za novo koncepcijo slovenstva, ki naj bi se konstituiralo v ustanovah potencialno
suverenega naroda«. Z vidika nove slovenske državnosti in ustavnosti je bila določna in
tehtna pobuda Jožeta Pučnika: »Seveda je ustanavljanje in razvijanje takšnih organiziranih
pobud in skupin državljanov zametek nastajanja političnega pluralizma in verjetno tudi
nastajanja kakršnekoli oblike političnih strank … naslednja stopnja (je) razprava o ustreznih
ustavnih spremembah.« Druge razprave, na primer Tineta in Spomenke Hribar, Franceta
Bučarja in avtorja te uvodne besede so izrecno odpirale vprašanja o novi ureditvi svobode in
dostojanstva osebe, pravice naroda do samoodločbe in varovanja temeljnih demokratičnih
pravic do svobode govora in političnega organiziranja.
Takoj po objavi Prispevkov v prvi polovici februarja 1987 sta stekli dve vzporedni vrsti
pobud, dejanj in avtorskih besedil. Prva vrsta je izvirala neposredno od ustavno pomembnih
kritičnih in programskih idej Prispevkov, drugo pa so spodbudile slovenske kritike tedaj
oktroiranih zveznih ustavnih amandmajev. Oba ustavotvorna miselna toka sta se vzajemno
dopolnjevala, se krepila in se kmalu povezala v skupni avtorski projekt nove slovenske
ustave, ki je bil v obliki znanih Tez javno predstavljen aprila 1988. Že osem dni po izidu
Prispevkov ‒ na naslovnici svojega izvoda 57. številke Nove revije imam z roko pripisan
datum 16. 2. 1987 ‒ je bil sprejet predlog članskega sestanka Društva slovenskih pisateljev, da
se 24. februarja 1987 priredi javna tribuna o predlogu ustavnih sprememb. Za ta sestanek
Društva je France Bučar napisal kratek prispevek o Nekaterih temeljnih značilnostih predloga
za spremembo ustave. Avtorizirane razprave s te tribune so bile junija objavljene v
publikaciji, ki ji je sledilo posebno
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sporočilo javnosti. Po poletnih počitnicah, 22. septembra, je Društvo slovenskih pisateljev
objavilo Izjavo, s katero je zavrnilo osnutek zveznih ustavnih amandmajev ter zahtevalo
uvedbo »nujnih ustavnih pogojev za razvoj politične in ekonomske demokracije«. V naslednji
Izjavi dne 29. decembra istega leta je Društvo ocenilo osnutek zveznih amandmajev kot »v
celoti nesprejemljiv«.
Upravni odbor Slovenskega sociološkega društva pa je 14. septembra sprejel pobudo, da se v
okviru društva ustanovi ustavna komisija, ki naj »aktivno posega v razpravo o ustavnih
spremembah«. Ustanovni sestanek te komisije je bil 25. septembra 1987. In pet dni po objavi
pisateljske izjave je Delovna skupina za ustavni razvoj pri Slovenskem sociološkem društvu
sprejela, med drugim, tudi stališče, da naj bi posegi v javno razpravo o ustavnih spremembah
ne bili »parcialni«, ampak naj bi »čim bolj celovito problematizirali posamezna področja,
relevantna za ustavni razvoj«. V zapisu o tej javni razpravi je bilo navedenih enajst takih
področij, od občine do temeljnih pravic in svoboščin. Društvo je 10. decembra organiziralo v
Zbornični dvorani Univerze javno strokovno razpravo o Alternativnih programih ustavnega
razvoja Slovenije na podlagi že objavljenih ali za razpravo posebej pripravljenih študij
pravno-sociološke narave.
Od omenjene javne strokovne razprave dalje se je delo sociološke ustavne skupine osredinilo
na pisanje nove slovenske ustave, čeprav ta končni cilj vse do aprilske objave njenega
besedila ni bil nikoli natančneje pojasnjen. Proti koncu januarja je bil poslan poziv vrsti
strokovnjakov, da naj do 10. februarja (1988) pošljejo svoj avtorski prispevek za programsko
študijo o 19 osrednjih področjih ustavne ureditve in razvoja; prispevki pa naj bi vsebovali tudi
ustrezno novo smer ali model ustavnega razvoja. Petega februarja 1988 je bil v imenu
sociološke delovne skupine poslan petim področnim urednikom načrtovane programske
ustavne študije poziv, da prevzamejo »posle sistematizacije, redakcije in povzemanja sklepnih
ugotovitev na enem od petih področij". Tokrat je delovni naslov Programska študija o
ustavnem razvoju Slovenije nadomestil naslov Načrt ustavne ureditve slovenskega naroda.
V dopisu z dne 10. februarja 1988 je sledilo še natančnejše vsebinsko navodilo glavnim
sestavljavcem tega pravno-sociološkega Načrta: »Moderne evropske ustave … so razdeljene
na dva glavna dela. V prvem delu je opredeljeno področje temeljnih pravic človeka in
državljana, v drugem pa ureditev državne oblasti. Se pravi, da je območje civilne družbe v
bistvu prepuščeno samoregulaciji, samoorganizaciji in samoupravljanju državljanov in
njihovih skupnosti. Urejene so le njihove pravice v razmerju do organov države in na drugi
strani ustrezne pristojnosti in omejitve prav teh organov … Predlagam, da pri sestavljanju
Načrta ustavne ureditve Slovenije izhajamo od modernega evropskega modela …« V
nadaljevanju je bila predlagana razporeditev snovi na štiri dele, na temeljna načela, pravice
človeka in državljana, samoupravne organizacije in skupnosti, ter državno ureditev.
Medtem so slovenski pisatelji svoje nasprotovanje zveznim ustavnim amandmajem izostrili v
zahtevo za slovenski referendum, na podlagi katerega naj bi se odložil sprejem zveznih
amandmajev, dokler ne bi bile sprejete nove republiške ustave. Na članskem sestanku Društva
slovenskih pisateljev je bil 15. februarja 1988 sprejet sklep, da naj »upravni odbor pripravi
svoj osnutek nove slovenske in jugoslovanske ustave«. Sedmega marca pa je podpisani prejel
pisno prošnjo pisateljskega društva, da naj se udeleži seje njihove ustavne komisije
»predvsem zaradi usklajevanja stališč«.
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Ko je bila zatem, 16. marca 1988, sklicana seja redakcijske skupine slovenskega sociološkega
društva, je bilo nanjo povabljenih tudi pet kolegov pisateljev. V tej sestavi se je skupna
redakcijska skupina obeh društev nato sestajala do končne redakcije Tez za ustavo Republike
Slovenije, ki so bile na sam dan njihove javne predstavitve dne 24. aprila 1988 v Cankarjevem
domu objavljene v Časopisu za kritiko znanosti.
Preboja iz začaranih krogov starega režima in njegove lažne ustavnosti niso izvedli pravniki
in politiki v službi tedanje oblasti, ampak kritični javni intelektualci – pesniki, pisatelji ter
nekaj sociologov in pravnikov. Tak osebni sestav tedanje slovenske civilno-družbene
ustvotvornosti lahko razumemo v simbolnem, pa tudi v dejanskem in praktičnem pomenu:
poiesis ne pomeni le pesništva, ampak ustvarjalnost v smislu svetotvornosti. Enako tudi
politeia ni sinonim za običajno politiko, ampak za državotvornost v pomenu državljanskega
poguma. Za ustvarjanje nove slovenske ustavnosti in državnosti je bilo leta 1987 in 1988
potrebno izstopiti iz krogov oblasti. Šele s položaja intelektualne kritične distance se je dalo
najprej izmisliti in takoj zatem tudi udejaniti program nacionalne in ustavne osvoboditve,
skladno s tedanjimi pomladnimi časi.
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Simpoziji v sodelovanju z
Zborom za republiko

V

Muzeju VSO je potekalo pet simpozijev v sodelovanju z Zborom za republiko.
Simpoziji so odpirali različna družbeno aktualna vprašanja, iskali rešitve za izhod iz
vrednostne, finančne in duhovne krize, v katerih se je skupaj s skoraj celotno Evropo
znašla tudi Slovenija. Moderator vseh simpozijev je bil dr. France Cukjati.

Prvi simpozij

''Kako končati tranzicijo in vzpostaviti demokracijo?''

N

a prvem simpoziju, ki je potekal v sredo, 21. februarja 2018, so bili razpravljalci dr.
Andrej Umek, Aleš Hojs, dr. Andreja Valič Zver in dr. Dimitrij Rupel, moderator pa
dr. France Cukjati.

Dr. Andrej Umek se je v svojem referatu zavzel za več
gospodarske svobode in gospodarstvo, ki je kompatibilno z
osnovnimi
človekovimi
pravicami.
"Za
svobodno
gospodarstvo je treba nujno reformirati davčni sistem, ki nam
bo zagotovil konkurenčnost na evropskem trgu".

Predsednik Združenja VSO Aleš Hojs je spregovoril o problematiki
Slovenske vojske. Hojs je navedel primere bojev v zgodovini, iz
katerih je jasno razvidno, da varnostno-obrambnega sistema ni
mogoče izboljšati le z višjimi sredstvi. Eden boljših primerov je vojna
za Slovenijo 1991, kjer pri zmagi Slovencev denar ni igral vloge. Še
danes množica narodov v svetu ni nacija, mi smo si to izborili v
osamosvojitveni vojni 1991.

Dr. Andreja Valič Zver je spregovorila o spravi v slovenski
družbi. Dejala je, da Evropska Unija temelji na vrednotah
demokracije in pravne države. Manjka nam refleksije, kdo smo.
Evropa bo ali obstala na teh vrednotah ali pa je ne bo. Kdor prihaja
v Evropo, mora evropske vrednote spoštovati. "Osnova za spravo je
pravna država: pravica vedeti, pravica do poprave krivic, pravica
do zakonitosti, zagotovilo neponavljanja". Slovenija ima 12.000
pogrešanih oseb, za katere ni mrliških listov.
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Opozorila je tudi, da je narobe, da praznujemo napačne dogodke in prelomnice in da
imamo postavljene spomenike morilcem. V Sloveniji nimamo spomenika, ki bi
obeleževal spomin na žrtve nedemokratičnega komunističnega režima, kot ga imajo na
Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Poljskem ... imamo pa spomenike, ki nič ne povedo,
npr. Teharje, ali pa vse pomešajo, npr. Spomenik žrtvam vseh vojn v Ljubljani.
Lustracija po demokratičnih spremembah v Sloveniji ni bila izvedena, ker Demos za to
ni imel moči. A za lustracijo ni prepozno. Npr. v Nemčiji in na Češkem le-ta še vedno
poteka. Ampak tam je na voljo arhivsko gradivo nekdanje komunistične tajne politične
policije.

Dr. Dimitrij Rupel je spregovoril o starem in novem režimu.
Izpostavil je dve hipotezi: komunistični novi razred, ki je prevzel
oblast po 1942, ni imel pomislekov glede lustracije. Novi
demokratični režim (1991) ni oblikoval novega razreda.
Prepričan je, da sta demontaža Slovenske vojske in diplomacije
zaskrbljujoči.

Drugi simpozij

''Več politične zavesti - samo eno domovino imamo''
rugo srečanje, ki je bilo v sredo, 28. februarja 2018, nosi naslov Več politične zavesti
- samo eno domovino imamo, razpravljalci pa so bili zgodovinar prof. dr. Vasko
Simoniti, zgodovinar prof. mag. Jure Emeršič, primarij Janez Remškar, dr. med, ter
psiholog dr. Janez Mlakar.

D

Dr. Vasko Simoniti je spregovoril o evropski stvarnosti, ki nekatere
navdaja s strahom, druge s samozavestjo. Zahodni Balkan je postal
svet, v katerem se je delalo vse tako, da se ni nič spremenilo.
Komentiral je tudi razgradnjo demokratičnih vrednot na
Slovenskem. Izpostavil je problem umanjkanja medijske svobode,
problem pravosodja in Slovenske vojske. Ob tem je dejal, da
potrebujemo več politične zavesti in samozavesti ter aktivnih
državljanov, ki se zavedajo, kaj je domovina in država.

Mag. Jurij Pavel Emeršič je spregovoril o problematiki šolstva v Sloveniji, popačenem
pogledu na zgodovino ter posledično nujnost revizije zgodovinopisja.
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Primarij dr. Janez Remškar je razmišljal o stanju zdravstv in
čakalnih vrstah v Sloveniji. Podal je tudi predloge za reforme v
zdravstvu: sprememba sistema izbiranja študentov medicine,
določitev mreže zdravstvene službe, uvedba preverjanja kakovosti
zdravstvenih storitev in objavljanje rezultatov na spletnih straneh,
reorganizacija sistema zavarovanja, ureditev koordinacije med
zdravstvenimi nivoji in med specialnostmi, določitev standardov,
cen in nadzora, ter sprememba zavodov v javne gospodarske službe.

Dr. Janez Mlakar, je analiziral delitev pojmov levica in desnica, ki je
v postsocialističnih družbah obrnjena na glavo, zato nas Zahod večkrat
ne razume. »Levica vlada iz ozadja, zato potrebuje slamnate
predsednike, ki sami ne vedo, kaj bi počeli, da bi delali, kar ozadje
zahteva. Kvaliteta desnice je, da želi delati s posamezniki, jim zaupa, a
hkrati od njih zahteva odgovornost.«

Tretji simpozij

»Vzpostavimo pravno in pravično državo«

V

sredo, 7. marca 2018, je potekal tretji simpozij, na katerem so razpravljalci
razpravljali o slovenskem pravosodju od časa osamosvojitve naprej ter o pravni in
pravični državi, kakršna bi Slovenija morala biti.

Prvi razpravljalec dr. Lovro Šturm je spregovoril o problematiki
šolstva, ki prevelik poudarek daje zgolj maturitetnemu uspehu, kar ni
dobro za nadaljnji študij prava. Šturm je govoril tudi o pomenu
pravice do poštenega sojenja, pravici do pristnega in nepristranskega
sojenja, kar bi z ustavo določena pravna država morala zagotavljati.

Drugi razpravljalec dr. Mitja Deisinger je spomnil, da bi bile
poleg reform v sodstvu nujne spremembe tudi na področju
zdravstva in Slovenske vojske. Deisinger je omenil primer
Zakona o stavki, ki je še iz časov SFRJ in da imamo tak
predpis že celo obdobje od osamosvojitve. Ostanke starih
ureditev, tj. vse zakone izpred osamosvojitve, bi bilo potrebno
anulirati in zamenjati z novimi.
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Tretji razpravljalec dr. Ernest Petrič je spregovoril o pogledu
na slovensko pravno državo po devetih letih prakse na ustavnem
sodišču. Pravna država je država, v kateri vlada pravo. Pred
zakoni smo vsi enaki. Šli smo iz Jugoslavije, Jugoslavija pa še
ni šla iz Slovenije. Govoril je tudi o razumevanju prava, da naj
sodstvo ne bo dekla oblasti. »Bistvo prava je pot do pravičnosti.
Pot je poštenje. Pravna družba je tek na dolge proge,
pomembna je tudi izobraženost.«

Četrti razpravljalec akademik dr. Janko Kos pa je
spregovoril o vlogi in pomenu Srednje Evrope, kjer so
danes skoncentrirani narodi z najmočnejšo zavestjo:
Madžarska, Češka, Poljska.

Četrti simpozij

''Narod brez mladih nima prihodnosti''

V

sredo, 11. aprila 2018, je potekal simpozij z naslovom Narod brez mladih nima
prihodnosti, nastopili pa so Žan Mahnič, Daniel Valentine, dr. Žiga Turk in Aleš

Primc.

Žan Mahnič je spregovoril o štirih ključnih problemih, s
katerimi se spopadajo mladi, to je šolski sistem, trg dela,
stanovanjska problematika in participacija. Izpostavil je, da je
vlaganje v mlade investicija v prihodnost in da je aktualni
mandat vlade v odhodu za mlade mandat izgubljenih priložnosti.

Tudi Daniel Valentine je spregovoril o problematiki
aktualnega šolskega sistema, ki bi ga bilo potrebno
spremeniti, prilagoditi trgu dela ter povečati njegovo
efektivnost. Njegovo geslo je ''Nič o mladih brez
mladih''. Žal se mladi, ki gredo v tujino, ne vračajo nazaj
v domovino.
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Dr. Žiga Turk je spomnil, da če bomo samozavestna družba, zavedni
Slovenci, ki imamo neko kulturo in vrednote, bodo mladi ostajali v
naši državi. Dejal je še, da lahko mi, ki smo tukaj, za mlade največ
naredimo tako, da smo dobri starši. Turk je še izpostavil, da pri mladih
pogreša večji interes za družbene zadeve.

Aleš Primc je ugotavljal, da je že v sami Ustavi Republike
Slovenije slovenski narod samo enkrat omenjen. Dejal je, da je
pripadnost narodu več kot kri. Potrebna je državotvornost,
zvestoba našemu načinu življenja. Primc je spregovoril tudi o
pomenu družine, ki je porok zdrave in vitalne družbe, vložek v
otroke in mlade je naložba za varno starost naše družbe. Narod
brez mladih ne bo preživel.

Pogovorna tribuna

"Kako zagotoviti lepo in varno starost?"

V

sredo, 18. aprila 2018 je potekala pogovorna tribuna z naslovom Kako zagotoviti
lepo in varno starost?. Gostje so bili Branko Šumenjak, Jože Jurkovič, Anton
Bogataj, Metka Zevnik in Željko Vogrin.
Gostje so spregovorili o stanju duha v
Sloveniji. Jože Jurkovič je na tribuni
izpostavil, da je bila zanj slovenska
osamosvojitev, ki se jo je tako razveselil,
Božji dar. Anton Bogataj je opogumil, da se
moramo boriti za vsako ped naše zemlje, ki
so nam jo zapustili naši predniki, saj smo se
Slovenci vedno borili za družino in vrednote.
Metka Zevnik pa je spregovorila o pomenu
starih staršev pri ohranjanju vrednot in
tradicije Slovenstva.
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Od prvih večstrankarskih volitev in plebiscita do
samostojne Slovenije – počastitev izida 57. številke
Nove revije, prve nedvoumne zahteve po samostojni
Sloveniji
sredo, 14. februarja 2018 je potekal pogovorni večer na temo prvih večstrankarskih
volitev 1990. Gost dr. Lovro Šturm je spregovoril o pripravah na prve večstrankarske
volitve, ki sicer so bile svobodne, niso pa bile poštene, ter o plebiscitu o
samostojnosti RS.

V

Pogovor je moderiral predsednik VSO Aleš Hojs, dogodka pa sta se udeležila tudi
podpredsednik VSO Franci Feltrin in generalni sekretar dr. Božo Predalič.
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Osamosvojitev Slovenije in njena vključitev v
evropske integracije
četrtek, 15. februarja 2018,
je v Muzeju VSO potekal
pogovorni večer z naslovom
»Osamosvojitev Slovenije in njena
vključitev v evropske integracije«, na
katerem so sodelovale evropska
poslanka ELS Patricija Šulin,
asistentka evropske poslanke, prof.
zgodovine in teologije ter svetnica
MO Celje Karmen Kozmus ter
podpredsednica VSO in večletna
profesorica angleščine in nemščine
ter ravnateljica Mojca Škrinjar.

V

Na pogovornem omizju so gostje spregovorile o domoljubju doma, v Evropi in v
izobraževalnih ustanovah. Spomnile so se dogodkov iz časa osamosvojitve, kakor so jih same
doživljale, ter trenutkov mednarodnega priznanja RS 1992. leta.
Patricija Šulin je omenila, da je ob 25. letnici slovenske osamosvojitve pripravila razpravo o
slovenski osamosvojitvi v Evropskem parlamentu, pa tudi sicer se trudi, da z delom v
Evropskem parlamentu pripomore k promociji slovenske osamosvojitve, slovenske kulture,
maternega jezika in običajev. Pravi, da so Slovenke in Slovenci v svetu sicer zelo cenjeni in
spoštovani, žal pa zunanja politika RS v zadnjem času meče slabo luč na nas.
Karmen Kozmus je nekaj časa poučevala na gimnaziji
v Mariboru in je zato spregovorila o stanju poučevanja
o osamosvojitvi in na splošno o domoljubnih vsebinah
v učnih načrtih pri predmetu zgodovina. Izpostavila je
nekaj primerov dobre prakse. Kozmusova se je
spomnila tudi obdobja osamosvojitve, njen oče je bil
pripadnik Teritorialne obrambe: »Vedno sem bila
ponosna na to, da sem hči Slovenca, ki se je boril za
domovino.«
Mojca Škrinjar je spregovorila o domoljubju:"Domoljubje pomeni navezanost, čustvo; to ne
more biti omejeno na šolski predmet, domoljubje mora biti način življenja." Dejala je tudi, da
imajo mladi premalo možnosti, da bi izrazili svojo ustvarjalnost, da nimajo priložnosti, da bi
si nekaj ustvarili in da zato odhajajo v tujino. O mednarodnem priznanju pa je dejala: "Ko je
bila Slovenija mednarodno priznana in je pred stavbo Združenih Narodov zaplapolala
slovenska zastava, sem se prvič počutila resnično varno."
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Predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila rdeči režim
v Celju
petek, 9. marca 2018, je v Župnišču cerkve Svetega Duha v Celju v soorganizaciji z
Ženskim odborom SDS Celje potekala predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila rdeči
režim. Pogovorni večer je moderirala mag. Jelena Konda, predsednica ŽO SDS Celje.
Uvodoma so navzoče pozdravili predsednik SDS odbora v Celju Leon Podlinšek, predsednik
Občinskega odbora VSO Celje Vančo Tegov, dolgoletna predsednica SDS Celje Fanika
Vodopivec, svetnica MO Celje Karmen Kozmus in poslanec v DZ RS dr. Vinko Gorenak.

V

Pred stavko SSOSI (sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre) je bilo nekaj stavk, ki se sicer
niso smele imenovati tako, ampak »spontane občasne krajše ustavitve dela«, z namenom
opozarjanja na nezadržno padanje standarda prebivalstvu. Ekonomska podlaga tistega časa je
bila zelo slaba, nekdanja država je bila pred bankrotom. Slavko Kmetič je prvi v nekdanji
državi, ki se je podpisal kot predsednik stavkovnega odbora pod objavo in napovedano
stavko. Kmetič je spomnil, da je preprečitev mitinga zelo pomemben dogodek, ki se lahko
postavi ob bok posvetu v Poljčah in ostalim velikim dogodkom. Dejal je tudi, da je policija
popolnoma minimizirala ali prezrla vlogo železnice in njenih sindikatov in sindikalistov,
čeprav je ta vloga bila v resnici odločilna.
Zanimive so okoliščine nastajanja te knjige, ki jih je orisal novinar in soavtor knjige Gašper
Blažič. V času Janševe vlade 2004-2008 so se začele proslavljati in obeleževati dogodki, ki so
na direkten in indirekten način prispevali ter pospeševali korake k dokončni osamosvojitvi,
kar je povsem normalno za mlado državo ter za krepitev samozavesti državljanov.
Večeru je dalo vsebino in dušo tudi to, da vedno in ob vsaki priložnosti izvemo nekaj, kar
nam zbistri pogled in utrdi razmišljanja, da je bil čas pravi za začetek sprememb.
Osamosvojitev smo izvedli, dokončno osvoboditev v vseh ozirih pa še ne. To je naloga vseh
prihodnjih generacij, domoljubnih in delujočih v naši družbi, ki jim je mar za Slovenijo.
Občinski odbor Združenja VSO Celje
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Obramba in demokracija leta 1991 in danes
ladinska sekcija Združenja VSO Triglav Tržič je v soorganizaciji z Mestnim
odborom SDS Kranj v dvorani Mestne knjižnice Kranj organizirala pogovorno
omizje ''Obramba in demokracija leta 1991 in danes''. Gosta pogovornega omizja
sta bila poslanec v DZ RS mag. Branko Grims in predsednik Društva MORiS Kočevska Reka
Tone Krkovič. Pogovorno omizje je moderiral podpredsednik Združenja VSO Franci Feltrin.

M

Tone Krkovič je orisal
projekt
MSNZ
Manevrske strukture
narodne zaščite, ki je
bila
organizirana
izven okvira takratne
jurisdikcije in projekt
Specialne
brigade
MORiS ter s tem
povezan
nastanek
Slovenske vojske in
spomnil,
da
bo
Slovenska
vojska
letos praznovala 28
let. Usodni tandem pri
nastanku
slovenske
vojske sta bila Janez Janša in Igor Bavčar. Operativni del tega pa je bil on sam. Ko govorimo
o slovenski vojski in njenem nastanku, pa ne moremo mimo tistih, ki so želeli našo vojsko
razorožiti in to še vedno poskušajo. Krkovič ponovi, da glavnega izdajalca slovenske vojske,
za katerega vsi vemo, kdo je, niti ne izgovarja več. Vir problema je (bila) razorožitev
teritorialne vojske s strani tistih, ki jim Slovenija ni bila intimna izbira. Kljub temu smo
vzpostavili učinkovito vojaško obrambo in v vojni za Slovenijo tudi zmagali.
Spregovoril je tudi o tem, da so mu na angleški akademiji za obrambne študije povedali, da
smo stolkli jugoslovansko vojsko, ki je bila najmočnejša prav v napadu na Slovenijo. Znali
smo se upreti tako, da je bilo čim manj žrtev. Krkovič tudi pove, da bi rad po slovenskih šolah
predaval o nastanku slovenske vojske, pa ne sme niti skozi vrata.
Grims je govoril o nujnosti spremembe vrednostnega sistema pri vsakem posamezniku in tudi
v narodu. »V središče vrednostnega sistema je potrebno postaviti domoljubje. Poglejte si
Hrvaško in odnos Zveze NATO do nje.« Spregovoril je tudi o paralelah razorožitve takratne
slovenske vojske in današnje odprtje mej, ko je vojska v takem stanju. Grims je zaključil z
besedami: »Potrebujemo vojsko, učinkovito podjetništvo in voljo do življenja. Za to je
potrebno iti na te volitve. Če se vrnem na besede Jožeta Pučnika: Zdaj gre za Slovenijo!«

Mladinska sekcija VSO Triglav Tržič
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Pogovorni večer o dr. Jožetu Pučniku in njegovi
vlogi v času osamosvojitve

V

sredo, 28. marca 2018, je v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve potekal
pogovorni večer o spominih na dr. Jožeta Pučnika. Gost večera je bil Gorazd Pučnik,
sin Jožeta Pučnika, pogovor pa je povezoval predsednik Društva političnih
zapornikov in drugih žrtev komunističnega nasilja David Tasić.
Gorazd Pučnik je o svojem očetu
spregovoril zelo osebno. Pripovedoval je
o času, ki ga je oče dvakrat preživel v
zaporu ter kako sta ga ti zaporniški
izkušnji zaznamovali. Pri tem je
poudaril dejstvo, da je zapor očeta le še
bolj utrdil, saj mu je ta izkušnja dala več
preciznosti in jasnosti, kar se kaže v ne
več toliko ideoloških, ampak naenkrat v
zelo konkretnih člankih v knjigi Kultura,
družba in tehnologija. Jože Pučnik je bil
eden redkih, ki je konkretno, v članku o
kmetijstvu celo v natančnih številkah,
kritiziral Jugoslavijo z vidika ekonomije in opozarjal na dejstvo, da sistem ne deluje.
Opozarjal je na inflacijo, ki je bila takrat tako huda, da denar izven države ni bil vreden nič in
na pomembnost kmetijstva v časih, ko je vladala skorajda lakota, saj je bil v rabi sistem
bonov. Gorazd Pučnik je še posebej izpostavil način ustrahovanja, ki se ga je posluževala
takratna komunistična oblast. Oblast je s ponavljanjem določenih stvari »normalizirala ljudi«,
jih prepričevala v to, kaj je prav in kaj ne. Ljudje so bili navajeni, da je v oblast treba slepo
verjeti – kdor ni, je šel, kot je Pučnik duhovito
primerjal, »na grmado«. Posamezniki, ki so imeli
sicer utemeljene argumente proti oblasti, je oblast
najprej degradirala, nato pa eliminirala. Tako je tudi
Jože Pučnik dvakrat končal za zaporniškimi
rešetkami. A oblast ga kljub vsemu ni uspela
zlomiti – vsakič se je vrnil, še bolj utrjen in še bolj
zavzet, da ravna, kot je nekoč svetoval tudi svojemu
sinu: »Imeti prav ne pomeni nič, če ničesar ne
ukreneš«.Dr. Jože Pučnik, politični disident, se je v
ključnih letih Slovenske pomladi vrnil v rodno
domovino in s svojim znanjem, modrostjo in ljubeznijo do slovenskega naroda bistveno
pripomogel k osamosvojitvi Republike Slovenije. Kot vodja koalicije DEMOS, ki je imela za
svoje osnovno poslanstvo osamosvojitev Slovenije, je dosegel razpis plebiscita 23. decembra
1990, na katerem smo se Slovenci odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni državi
RS, nato pa storil vse potrebno, da se je volja ljudstva uresničila.
17
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Pogovorni večer ''Obramba Slovenije 1991 in danes''

V

petek, 6. aprila 2018, je v
Kamniku v organizaciji
Območnega
odbora
Združenja VSO Kamnik - Komenda
potekal pogovorni večer "Obramba
Slovenije 1991 in danes". O
spominih na čas priprav na
osamosvojitev Slovenije in samo
dejanje osamosvojitve ter o aktualnih
družbeno-političnih analizah sta
spregovorila obrambni minister v
času osamosvajanja Janez Janša ter
predsednik Združenja VSO Aleš
Hojs. Večer, ki se je začel z izbranim domoljubnim kulturnim programom, je povezoval
zgodovinar Metod Berlec.
V uvodu so se sogovorniki dotaknili vloge generala Rudolfa Maistra, ki se je rodil v
Kamniku. Kot je dejal Janez Janša: »Maistra danes več ali manj poznamo v celoti kot vojaka,
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pesnika, politika in predvsem velikega domoljuba«. Toda, ker je bil trn v peti tedanji Partiji,
se je njegovo vsestransko vlogo skušalo načrtno zmanjševati.

Nato so se sogovorniki posvetili prelomnemu času slovenskega osamosvajanja. Janez Janša je
stavek Franceta Tomšiča iz leta 1989: »Slovenci zahtevamo svojo mošnjo, puško in palico!«
označil za najpomembnejše sporočilo v tistem času poleg Majniške deklaracije 1989. Takrat
nihče ni verjel, da bi se to dejansko lahko uresničilo. Tudi Demosov osnutek obrambnega
programa za Slovenijo so nekateri razumeli kot provokacijo JLA.
Aleš Hojs se je dotaknil poskusa
nekaterih, da bi spremenili datum
nastanka Slovenske vojske kar v
leto 1968, pri čemer sodeluje tudi
zveza borcev. Govori se celo, da
želijo namišljeno okroglo obletnico
praznovati pod novim znakom, ki bi
bil sestavljen iz polovice rdeče
zvezde in polovice znaka Slovenske
vojske. Oba sogovornika sta se
strinjala, da takratna TO ni imela
nobene zveze s pravimi začetki
slovenske vojske, ki brez dvoma
segajo v čas po prevzemu
Demosove oblasti maja 1990.
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Janša je spomnil, da je Krkovič prvi ugotovil, da gre za razorožitev, nato se je začela
organizacija Manevrske strukture narodne zaščite, ki je zavarovala osamosvojitev.
Sogovornika sta bila zelo kritična tudi
do načrtnega uničevanja Slovenske
vojske, ki smo mu priča danes. Janez
Janša ugotavlja, da so proti
ustreznemu financiranju Slovenske
vojske najbolj tisti, ki so v bivši
državi brez problema dali milijardo za
jugoslovansko armado. Slovensko
vojsko namerno uničujejo, ker se z
njo niso nikoli sprijaznili. »Je pa v
Slovenski vojski še vedno določen del
entuziastov in sposobnih častnikov, ki
delajo na etični pogon. Podlaga za
resno reformo obstaja, ni pa tega
možno narediti čez noč in brez
denarja«, poudarja Janša. Obrambni minister v času osamosvajanja ocenjuje, da nas zelo
verjetno v kratkem času čaka ponovna uvedba naborništva, a se zaveda, da se pred sodobnimi
in tehnološkimi grožnjami samo z naborništvom ni mogoče učinkovito obvarovati. Moderni
čas terja kombinirano vojsko. Aleš Hojs pa je ob tem dejal: »Ali bo vajeti države prevzel v
roke človek, ki je državo ustvarjal, ali pa bomo priča umiranju Slovenske vojske na zelo
kratek rok?«.
Ob koncu pogovornega večera so ocenili tudi aktualno slovensko zunanjo politiko ter
aktualne družbene razmere, povezane z varnostjo in obrambo Republike Slovenije.
Območni odbor Združenja VSO Kamnik - Komenda
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Dan slovenske zastave v GEOSS-u
V nedeljo, 8. aprila 2018 je v zemljepisnem središču GEOSS v Vačah pri Litiji potekala
tradicionalna domoljubna prireditev Dan slovenske zastave. Letos se spominjamo 170-letnice,
odkar je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi ulici
8 v Ljubljani.

Prireditev se je pričela s himno RS in EU v izvedbi pihalnega kvinteta SV ter s slovesnim
dvigom slovenske zastave. Uvodoma nas je nagovorila Anka Kolenc, podpredsednica društva
GEOSS, in spomnila, da je potrebno slediti svojim narodnim koreninam. Navzoče je
pozdravil tudi župan občine Litija Franci Rokavec.
Povezovalec prireditve je spomnil na
pomembno obletnico - na ta dan, 8.4.,
mineva
28
let
od
prvih
večstrankarskih volitev po II svetovni
vojni v takratno skupščino, na katerih
je zmagala koalicija Demos. Pozdrav
in zahvalo vsem, ki so pomagali pri
soorganizaciji prireditve je namenil
predsednik
Društva
Heraldica
Slovenica Aleksander Hribovšek ter v
svojem govoru povzel dogajanje
7.4.1848, ko je Lovro Toman prvič
izobesil slovensko trobojnico in
navedel dosežke društva.
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Slavnostni govornik je bil predsednik VSO Aleš Hojs, ki je spomnil na pomen nacionalnih
simbolov, identitete in domoljubja. Dejal je, da ni dovolj le obeleževanje le-teh, potrebno bo
spremeniti izobraževalni sistem. Svoj nagovor pa je imel tudi Marko Pogačnik, avtor grba in
zastave RS, ki je orisal izdelavo državnih simbolov.

22
Glas domovine – 16/V – 30. 4. 2018

DOGAJALO SE JE

V kulturnem programu so z domoljubno pesmijo nastopili Mešani pevski zbor Jevnica in z
besedilom Ivana Cankarja "Jaz, bratje, pa vem za domovino!" domoljub in pesnik Tone
Kuntner. Med praporščaki in zastavonošami so nastopili tudi praporščaki VSO.
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»30 let slovenske pomladi« v Semiču – obeležitev 30.
Letnice množičnih zborovanj v podporo četverici
JBTZ in rojstva slovenske pomladi
Semiču je v petek, 20. aprila 2018
potekal zbor članov pokrajine VSO
Dolenjska z Belo krajino, na katerem je
bilo izvoljeno novo vodstvo. Novi predsednici
pokrajine Maji Kocjan in ekipi želimo uspešno
delo!

V

Za tem je bila proslava z naslovom “30 let
slovenske pomladi” - v spomin na dogodke, ki so
bili ključni za demokratizacijo in osamosvojitev
Slovenije.
Uvodni pozdrav in spomine na osamosvojitev je z nami delila predsednica pokrajine VSO
Dolenjska z Belo Krajino mag. Maja Kocjan. Dejala je: »V imenu mlajše generacije se danes
želim zahvaliti vsem, ki so si prizadevali in se borili za samostojno RS.«
V imenu VSO je navzoče pozdravil generalni sekretar dr. Božo Predalič. Izpostavil je
poslanstvo našega združenja, ki je negovanje vrednot, ki so nas združile in pripeljale na pot
samostojnosti. Ob tem pa ne gre prezreti, da so večino poosamosvojitvenega časa Slovenijo
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vodili ljudje, ki jim samostojna
Slovenija ni bila intimna opcija.
Predalič je dejal, da nam bo šlo
bolje, ko bodo to državo zopet
vodili ljudje, ki jim je mar za njo, in
ki z nami delijo evropske vrednote
temelječe na krščanskem izročilu.
Slavnostni govornik večera je bil
član predsedstva VSO in obrambni
minister osamosvojitvene vlade
Janez Janša, ki je najprej pohvalil
bogat in prisrčen kulturni program.
Janša
je
izpostavil
pomen
samostojnosti RS in spomnil, da je
še danes na svetu veliko narodov, ki
nimajo svoje lastne države. Ravno
zato bi morali biti bolj ponosni na ta
čas, sveti čas našega naroda, ki nas
je združil.
Osamosvojitev pa ne bi bila mogoča, če ne bi bilo prej poguma naroda, ki je napolnil trg in
Roško in zahteval spremembe. Z osamosvojitvijo smo Slovenci dokazali, da smo moderna
nacija, ki je samostojnost sposobna tudi ubraniti. Danes se žal želi v ospredje postaviti krvavi
čas delitev naroda. Trajna osnova sožitja pa je enotnost, ki je bila v času rojstva naše države in
vrednote osamosvojitve.
Ko gre za obrambo vrednot, je
poslanstvo Združenja VSO ključno. Za
vrednote osamosvojitve se moramo
boriti in jih braniti vsak dan.
Prireditev je povezovala lepa slovenska
melodija s pridihom belokranjskega
izročila.
V bogatem kulturnem programu so
nastopili Oktet Konda, The Plut
Family, Preloški muzikanti in Alenka
Gotar.
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DOGAJALO SE JE
Dr. Lovro Šturm je muzeju VSO predal svojo bogato
zbirko

V

sredo, 14. februarja 2018 je
potekal pogovorni večer na temo
prvih večstrankarskih volitev 1990
in počastitve izida 57. številke
Nove revije. Gost dr. Lovro Šturm
je “v trajno hrambo” izročil VSO-ju spominske
značke in pisemske ovojnice z žigom, ki so
izšle v času plebiscita o samostojnosti RS.

Obisk skupine iz Vojnika

V

torek, 20. marca 2018, je Muzej slovenske osamosvojitve v okviru svoje ekskurzije
v Ljubljani obiskala skupina iz Vojnika in okolice. Ogledali so si razstave Niso bili
vsi ZA, Razorožitev TO RS, Uniforme TO in takratne milice ter prisluhnili kratkemu
predavanju o procesu demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije.
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SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Tekmovanje z vojaško puško M48
lovenska vojska1 si ob temeljnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo sodelovanje in
pomoč državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem, s katerimi ima
sklenjene pogodbe o sodelovanju, nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi
podpira, ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov.
Tudi v letošnjem letu je skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe
o sodelovanju, med katerimi je tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, že
četrtič zaporedoma organizirala ekipno strelsko tekmovanje z vojaško puško repetirko M-48
7,9 x 57 mm.

S

Tekmovanja so ekipna - ekipo sestavljajo trije polnoletni državljanke in državljani Republike
Slovenije. Pred tekmovanjem so udeleženci na strelišču usposobljeni za uporabo orožja in o
načinu izvedbe streljanja ter nato tudi preverjeni. Tekmovanje poteka na treh ravneh.
Prva raven tekmovanja se organizira in izvede na osmih območjih na celotnem območju
Republike Slovenije in sicer na območju Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta,
Celja, Kranja, Postojne in Nove Gorice. Na drugo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih
pet ekip s posameznega območja s prve ravni tekmovanja. Tekmovalna območja se združijo v
območji Vzhod in Zahod, odvijala pa se bo od konca prve ravni do 14. maja 2018. Tretja
raven oziroma finalno tekmovanje se organizira in izvede za območje celotne Republike
Slovenije. Na tretjo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip z območij Vzhod in
Zahod. Tekmovanje na tretji ravni se izvede predvidoma do počastitve dneva suverenosti
Republike Slovenije (25. oktober).
Ekipe Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki so se udeležile strelskega
tekmovanja na prvem nivoju, so bile:
1. Za območje Ljubljane: SD VSO, SD VSO 2.
2. Za območje Maribora: VSO Starše 1, VSO Starše 2, VSO Miklavž na Dravskem
polju.
3. Za območje Celja: Mladinska moška sekcija VSO Laško 1, Mladinska moška
sekcija VSO Laško 2, Mladinska ženska sekcija VSO Laško, Moška sekcija VSO
Laško 1, Moška sekcija VSO Laško 2, Ženska sekcija VSO Laško 1.
4. Za območje Postojne: VSO Južna Primorska 1, VSO Južna Primorska 2, VSO
Južna Primorska 3
Med najboljšimi ekipami iz prvega kroga so se naprej na II. Nivo tekmovanja uvrstili
tekmovalci ekipe VSO Južna Primorska 1, ki so na prvem nivoju zasedli 4. mesto.

V nadaljevanju objavljamo fotoutrinke ter zapise ekip o udeležbi na
tekmovanjih.
1

(Vir: uradna spletna stran Slovenske
sodelovanje/tekmovanje-v-streljanju-z-m-48/)

vojske:

http://www.slovenskavojska.si/civilno-vojasko-
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SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Strelsko tekmovanje na Pečovniku
bčinski odbor Združenja VSO Laško se je tudi letos 12. in 13. aprila 2018 udeležil
strelskega tekmovanja z vojaško puško M48 na vojaškem strelišču Pečovnik, ki ga
organizira slovenska vojska. Sodelovali smo z šestimi ekipami, in sicer: dve ekipi
moških mladincev, ena ženska mladinska ekipa, ena ženska ekipa ter dve moški ekipi.

O

Streljanje z puško M48 je bilo kljub slabšemu uspehu (v drugi krog tekmovanja se ni uvrstila
nobena ekipa). zanimivo posebej za mlado generacijo, ki se je prvič srečala z orožjem.
Čestitke za najboljše strelce od vseh šestih ekip gredo tudi letos mladincu Žanu Javorniku in
najboljši strelki v ženski ekipi mladinki Nataliji Dobovičnik.
Kljub težavam si organizator s svojo ekipo zasluži pohvalo.

Občinski odbor Združenja VSO Laško
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SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Fotoutrinki s tekmovanja za območje Maribor
kipo VSO Starše so na tekmovanju zastopali Bernard Cehner, ki je s 34 točkami
dosegel 86. mesto, Ivan Pišek, ki je s 77 točkami zasedel 12. mesto ter Gregor
Ješovnik, ki je zasedel 73. mesto in dosegel 43 točk. Skupno je ekipa Starše 1 na
tekmovanju zasedla 18. mesto.

E

Na levi Bernard Cehner, v sredini Ivan Pišek, desno pa Gregor Ješovnik
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SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Fotoutrinki s tekmovanja za območje Ljubljana

31
Glas domovine – 16/V – 30. 4. 2018

SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 7,9 mm
za organizacije, društva in državljane Republike
Slovenije 2018
V soboto, 21. aprila 2018 se je na vojaškem strelišču Crngrob pri Škofji Loki odvijalo
tekmovanje z vojaško puško M-48 7,9 mm za območje Postojna.
Tekmovanja so se udeležile tudi 3 ekipe VSO Južne Primorske, in sicer: VSO Južna
Primorska 1 (Fausto Furlanič, Rok Furlanič, Mellors Baškovič), VSO Južna Primorska 2
(Oliviero Furlanič, Lorna Furlanič, Leon Furlanič) in VSO Južna Primorska 3 (Juha Janko,
Branko Bržan, Lara Pirjevec).
Med 20 ekipami se je najbolje uvrstila ekipa VSO Južna Primorska 1 in sicer na 4. mesto in se
s tem rezultatom uvrstila na drugi nivo tekmovanja, ki bo 12. maja 2018 na strelišču Crngrob.
Pri posameznikih je članica Lara Pirjevec zasedla absolutno 6. mesto in prvo med ženskami
ter dosegla najboljši rezultat med vsemi strelci.

VSO Južna Primorska

Fotografija je nastala lani, zasedba ekipe pa je bila tudi letos enaka.
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Izšla je šestnajsta številka spletne revije Glas domovine!
Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na
tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki
na povezavi (gumb spodaj).
Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:
Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts
Twitter: @VSO_Slovenija
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