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UVODNIK
Spoštovani bralci in bralke spletnega časopisa Glas domovine!
Božično novoletni prazniki so za nami, prav tako praznovanje odločitve, da želimo Slovenci
živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji, kar smo potrdili 23. decembra 1990 na plebiscitu.
Vstopili smo v novo leto 2019, ki bo tudi polno novih obeležitev, 30-letnic spomina na ključne
demokratične premike v procesu nastanka naše države, osamosvojitve Slovenije.
V prvi številki v letu 2019 najdete prispevke Igorja Bavčarja, ključnega akterja Odbora za
varstvo človekovih pravic in ministra osamosvojitvene vlade, ki so nastali še v drugi polovici
leta 2018 in so bili na naši spletni strani in socialnih omrežjih že objavljeni.
V rubriki Dogajalo se je si lahko preberete dva govora iz lanskoletnih obeležitev in prireditev.
Zlasti prisrčen je govor članice mladinske sekcije, ki vsebuje tudi navedbe otrok o tem, kako
oni čutijo Slovenijo. Reportažo pa smo tokrat namenili 30 – letnici stavke strojnega osebja
Slovenije in Istre, ki je šla decembra 2018 kar preveč pasivno mimo nas.
V januarju 2019 je Muzej VSO pripravil in gostil priložnostno razstavo Slovenci po svetu v
času osamosvajanja Slovenije in angažiranja za mednarodno priznanje.

Prijetno branje!

Uredništvo Glas domovine
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Kdaj je milica postala slovenska?
Piše: Igor Bavčar, vodja Odbora za varstvo človekovih pravic, ki je v letih 1988-1989
organiziral pet večjih zborovanj v podporo četverici JBTZ, ter prvi minister za notranje
zadeve osamosvojitvene vlade, član predsedstva VSO
Objavljeno: spletni portal Večer.com, 2018
V zgodovini so redki čisti rezi in zametki novega po navadi vedno vzklijejo znotraj
starega.
Človek se vpraša, kaj tako epohalnega fascinira veterane slovenske policije, da so v ravnanju
slovenske milice ob akciji Sever 1. decembra 1989 našli navdih za poimenovanje svoje
veteranske organizacije. V tej akciji je milica asistirala uveljavljanju odločbe mestnega
sekretariata za notranje zadeve v Ljubljani, s katero je prepovedala shod, ki ga je napovedalo
Udruženje za povratak prognanih Srba sa Kosova i Metohije s Kosovega polja. "Udruženje" v
resnici prave vloge sploh ni oddalo, poslalo je zgolj nekakšno napoved za shod in tudi na poziv,
da vlogo dopolnijo, se niso oglasili. Delavci mestnega sekretariata so vlogo zato hoteli zavreči,
toda notranji minister Tomaž Ertl je poklical uslužbence mestnega sekretariata na sestanek v
svojo pisarno, kjer je od njih zahteval, da izdajo odločbo o prepovedi shoda. Pojasnili so mu,
da to ne bo dobro, ker odločbe ne bo mogoče vročiti, in ko so se razšli, so uradniki mestnega
sekretariata menili, da bodo zadevo pač rešili naslednje jutro. A še isti večer je slovenska
televizija že objavila in pokazala odločbo o prepovedi shoda, ki pa je na mestnem sekretariatu
sploh niso napisali, čeprav je bila napisana na njihovem papirju. Drug dan so jo morali le izdati.
Toliko o spoštovanju prava v zadevi, ki tako fascinira policijske veterane.
Znano je tudi, da je slovenska oblast najprej hotela ta shod dovoliti. Potem si je premislila, kar
je bilo v resnici razumljivo tako s stališča varovanja javnega reda in miru kot morda tudi s
stališča ohranjanja oblasti v socialistični Sloveniji. Nesporno je tudi, da sta se v tistem trenutku
in s tako odločitvijo na isti strani znašla železničarski sindikat Slavka Kmetiča, ki je takoj
sporočil, da mitingašev z vlaki ne bodo vozili, in partijska oblast Milana Kučana. V tem ni nič
slabega, kljub nenavadni družbi. Ne interes slovenskih ljudi in ne interes slovenske socialistične
oblasti pač nista mogla biti za velikosrbsko politiko, ki je kosovske mitingaše uporabljala za
Miloševićeve načrte.
Zadnje dejanje jugoslovanske drame
Ta scenografija shodov in njihovih prepovedi konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila
v resnici začetek zadnjega dejanja jugoslovanske drame. Na odru so bili še vsi glavni igralci in
predvsem zelo veliko statistov. Med slednje je leta 1989 prav gotovo sodila tudi slovenska
milica. V zaščitni policijski opremi, s čeladami in ščiti, vodnimi topovi, gumijevkami in
solzilnim plinom je blokirala mejo s Socialistično Republiko Hrvaško in tako poskrbela tudi za
odlično scenografijo. Ukazano ji je bilo, da mora preprečiti prihod organizatorjev "jogurtne
revolucije" v Slovenijo. Ti so medtem shod že odpovedali. Očitno so ocenili, da je tveganje
preveliko, da na podporo Slovenk in Slovencev itak ne morejo računati, poleg tega je bilo jasno,
da jih Kmetičevi železničarji iz Dobove do Ljubljane ne bodo prepeljali za nobeno ceno.
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Mirno lahko zapišemo, da se ne bi zgodilo nič dramatičnega, tudi če bi v Slovenijo skušali priti,
in tudi ne, če bi jim shod dovolili. Rezultat plebiscita leto za tem opravičuje tako predvidevanje.
Le milica bi morda res morala posredovati, ampak z rutino, ki jo je brez dvoma imela. Toda
socialistične oblasti so shod želele preprečiti tudi zato, ker bi projugoslovansko rajanje sredi
Ljubljane utegnilo že pozimi leta 1989 povsem odvrniti slovensko javnost od poskusov
slovenskih komunistov, da bi našli neko novo formulo jugoslovanskega sožitja.
To, da jim je v Ljubljani grozil politični debakel, je bil gotovo ključen razlog za odpoved
mitinga. Peščica prosrbskih demonstrantov, ki so takrat za Miloševića še mahali z
jugoslovanskimi zastavami, je bilo vse, kar je ostalo od napovedi dogodka, zaradi katerega je
bila vpoklicana celotna slovenska milica, služba državne varnosti pa je iz vseh objektov
snemala prizorišče odpovedanega shoda. Ko je po tem načelnik milice Leopold Jesenek pred
kamerami slovenske televizije pregledoval strumno postavljene čete miličnikov, je bilo očitno,
da gre za manifestacijo moči slovenske politike. To je potrebovala tako za domače potrebe kot
navzven. Slovenska milica je tako v resnici izvedla parado in s tem upravičila vlogo statista.
Če bi policijski veterani želeli najti v svoji miličniški zgodovini dogodek, ki naj bi manifestiral
profesionalno policijsko držo tudi iz obdobja socializma, ko je milica izpričala privrženost
idealom državljanskih pravic, potem so imeli na voljo vsaj dva datuma. Prvi je gotovo
Litostrojska stavka 9. decembra 1987, drugi pa zborovanje Odbora za varstvo človekovih pravic
21. junija 1988. Takrat je milica pod poveljstvom Pavla Čelika profesionalno korektno izpolnila
svoje naloge in omogočila, da sta prelomna dogodka slovenske demokratizacije potekala
nemoteno. Zanimivo bi bilo oceniti, kako sta ta dogodka vplivala na odločitev najvišjih
slovenskih oblasti, da najprej prepovedo drug shod Odbora za varstvo človekovih pravic 8.
maja 1989, potem pa tudi shod srbskih mitingašev 1. decembra istega leta. Odbor je drugo
zborovanje kljub temu izpeljal, uslužbenki mestnega sekretariata, Vida Kokalj in Meta Remec,
sta namreč našli rešitev in predlagali javno sejo Republiške konference ZSMS, ki jo je Jožef
Školč takoj uporabil, in smo tako lahko v Školčevi režiji protestirali proti odhodu četverice v
zapor na Dobu in na Igu.
Tektonski premiki
V zgodovini so redki čisti rezi in zametki novega po navadi vedno vzklijejo znotraj starega. Te
zametke moramo spoštovati, pogosto se niti ne zavedamo, da tudi taka na videz nedolžna
dejanja niso bila enostavna. V zavesti običajnih miličnikov je gotovo ostalo, da so s
sodelovanjem v akciji Sever naredili nekaj pozitivnega. Ker poznam občutek, ko opasani in
oboroženi moški v polni opremi in v tišini pričakujejo, da bo šlo tokrat zares, ko prostore
napolni vonj po dekonzerviranem orožju in novi opremi, me pravzaprav fascinacija nekaterih s
tistimi dogodki ne preseneča. Toda tisti, ki so pozneje odločali o imenu policijske veteranske
organizacije, v svojih pisarnah tega niso ne izkusili in ne imeli v mislih. Motiv je bil povsem
političen.
Zgodovina je polna tudi prelomov s starim, veliko je čistih rezov in epohalnih sprememb, ki so
neprimerljive z običajnimi ali malce bolj razburljivimi dogodki. Demosova koalicija je skupaj
z mnogimi poslanci nekaterih drugih strank izpeljala tektonski premik, ko je šlo za slovensko
državo.
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Petindvajsetega junija 1991 je v enem mahu po vrsti sprejela odlok o razglasitvi
ustavnega amandmaja k ustavi RS, ustavni amandma k ustavi, odlok o razglasitvi
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, temeljno ustavno listino o
samostojnosti in neodvisnosti, odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti, ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti, deklaracijo o neodvisnosti, zakon o državljanstvu,
zakon o tujcih, zakon o potnih listinah državljanov in zakon o nadzoru državne meje.
Tako je prvič v zgodovini nastala slovenska država.
Ta je deset dni za tem zmagala v vojni za samostojnost z velikim prispevkom slovenske policije
v tej vojni. Primerjati akcijo Sever z akcijami posebnih enot milice, specialne enote milice in
milice kot celote v času osamosvajanja in vojne za Slovenijo enostavno ni mogoče. Slednje je
bil epohalni prelom v zgodovini policije. Zato, ko gre za ime veteranske organizacije, je treba
v teh akcijah in v njenem sodelovanju v manevrski strukturi narodne zaščite iskati primeren
datum za poimenovanje policijskih veteranov. Takrat je res šlo zares, nekateri pripadniki milice
so to žal plačali s svojim življenjem.
Na varnostnem področju in področju notranjih zadev je skupščina sprejela ključne odločitve, ki
so Slovenijo postavile kot samostojno in suvereno državo. Dva ključna atributa državnosti,
ozemlje države na eni strani in državljanstvo državljanov nove države na drugi, sta bila
postavljena z zakoni o državljanstvu, državni meji, nadzoru nad državno mejo, o tujcih in potnih
listinah, ki so utemeljili slovensko suverenost. Žal niso mogli rešiti vseh vprašanj državne meje,
ki se vlečejo še danes, in žal so nesrečno in nepravično posegli tudi v življenje nekaterih, ki so
bili po krivici izbrisani.
Slovenski paradoksi
Tudi slovenska milica, ki je bila v stampedu sprememb, je bila šele čisto na koncu (v začetku
leta 1992) preimenovana v policijo. S to zakonodajo je dobila svojo novo vlogo. Postala je
članica organizacije International Police Association, sedla je v družbo modernih policij
svobodnega sveta in tako smo morda dobili še en datum, ki bi se ga bilo vredno spomniti. Zato
je res anahronizem, da slovenski policijski veterani proslavljajo neko akcijo zoper miting
"jogurt revolucionarjev", ki se niti ni zgodil, ker jih sploh ni bilo. In ne samo to.
Nekdanji predsednik RS, Danilo Türk, je pred leti z najvišjim državnim odlikovanjem
odlikoval danes že pokojnega republiškega sekretarja Tomaža Ertla prav zaradi akcije
Sever. To je še eden v vrsti slovenskih paradoksov. Odlikovanje samostojne in suverene
države je dobil človek, ki je do konca branil Slovenijo v Jugoslaviji.
Svojim sekretarskim kolegom iz drugih jugoslovanskih republik je na sestanku v Beogradu tik
pred osamosvojitvijo razlagal, da, če v Sloveniji pride na oblast meščanska desnica, ga bodo
"za lase vlekli po Titovi cesti". Paradoks ni samo v sprevračanju dejstev. Prej je v tem, da ljudje
tistih in takratnih prepričanj danes dokazujejo, da so bili glede samostojnosti na stališčih prav
tiste meščanske desnice, ki je pozneje res izpeljala prevrat in ki naj bi jih - "vlekla za lase"!
Potem je pa tudi v tem, da so ga prav ljudje takratne "meščanske desnice" po munchausnovsko,
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povsem zares pomagali vleči za lase, a ne po Titovi cesti, pač pa na Türkovo podelitev
odlikovanj.
Danes se ljudje, ki niso bili za slovensko samostojnost (pomenljivo je, da je bil prav eden najbolj
gorečih zagovornikov poimenovanja policijskega veteranstva z akcijo Sever in Türkov
odlikovanec med pripravami na osamosvojitev in med samo vojno diskretno odrezan od
ključnih informacij in dejavnosti, ker so ga sodelavci imeli za nezanesljivega) trudijo
dokazovati prav nasprotno. V svojih dejavnostih v starem režimu iščejo interpretacije za novo
dobo. To je interpretacija zgodovine na način, da dogodke pojasniš glede na to, kako so se stvari
iztekle na koncu, glede na njihov rezultat, ne glede na resnične okoliščine. Samo vprašamo se
lahko, na čigavi strani bi bili taki ljudje, če nam leta 1991 ne bi uspelo.
V zgodovini so redki čisti rezi in zametki novega po navadi vedno vzklijejo znotraj starega
V resnici se ti ljudje sploh niso spremenili. Kot so se udinjali neki prejšnji ideologiji, tako
mislijo, da je zdaj treba početi enako. Zato se na vsak način želijo rešiti dediščine partijske
ideologije in jugoslovanstva. Pri tem pa zanikajo svoje človeško in profesionalno dostojanstvo.
Vprašanja o položaju in prihodnosti
Paradoks je, da bi lahko, če jih ne bi gnal goli oportunizem, branili celo svojo takratno
projugoslovansko držo. Vemo namreč, da je bilo veliko dilem, ki so slovenske ljudi in
slovensko politiko spremljale vse od propada avstro-ogrske monarhije do devetdesetih let
prejšnjega stoletja in pravzaprav vse do danes. Ne nazadnje je prva različica delovnega
dokumenta osamosvojitvenega projekta Demosove vlade ponujala kot alternativo najprej idejo
jugoslovanske konfederacije. In tudi naše današnje dileme v zvezi z EU in Natom pogosto
izvirajo iz podobnih vprašanj o položaju in prihodnosti Slovenk in Slovencev in naše države v
sodobnem svetu. Toda to je za oportuniste preveč zahtevno in v aktualnih političnih debatah
preveč tvegano. Ta neiskrenost jim zato jemlje vso kredibilnost.
Veliko je razlogov za to, da se v zgodovini ustavimo in razmislimo o namenih njenih akterjev,
tudi o njihovem realnem prispevku k naši svobodi, čeprav morda, generalno gledano, njihovim
drugačnim stališčem in hotenjem. Ne nazadnje nas ni veliko. A če je drža nasprotnikov
strahopetno prazna in dlje od agitpropa ne seže, dialog ni mogoč. Ti, ki si danes tako
prizadevajo, da bi za vsako ceno premaknili mejo "pravovernega slovenstva" v čase pred
slovensko pomladjo, se prav tako odvračajoči kot tisti, ki edino zveličavna dejstva iščejo samo
na drugi politični strani. Besednjak teh polemik je vedno bolj utrujajoč, žal se iz anonimnih
komentarjev pod članki seli že v podpisana avtorska dela.
Tako v svoji stari maniri kopljemo prepade tam, kjer so že brvi. Če to ne bi bilo tragično,
bi bilo komično, ker smo to predrago plačevali v svoji zgodovini, tudi z bratomorno vojno.
Ta se danes nadaljuje z drugimi sredstvi. Vsakokratna uporaba celih državnih
podsistemov od policije do pravosodja in plačanih medijskih ubojev v politične in
tranzicijske namene naravnost kliče po tem, da to vojno prenehamo. In tu smo pri
zadnjem paradoksu. Da bi jo lahko končali, se moramo spomniti prav vojne za
osamosvojitev, tudi v policijskem veteranskem združenju.
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Esej o slovenski državi
Piše: Igor Bavčar
Objavljeno: spletni portal Časnik.si, o proslavi 50. obletnice ustanovitve Teritorialne
obrambe Socialistične Republike Slovenije, ki znova deli slovensko javnost in jo je
organizirala Zveza veteranov vojne za Slovenijo na čelu s predsednikom Ladislavom
Lipičem 10. oktobra 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

O PROSLAVI 50. OBLETNICE USTANOVITVE TERITORIALNE OBRAMBE
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Proslava petdesete obletnice ustanovitve Teritorialne obrambe Socialistične Republike
Slovenije je za nami. Kaj je ostalo Slovenkam in Slovencem od tega dogodka, tako negovanega
na eni in tako napadanega na drugi strani? Veliko vprašanje je, ali smo se kaj naučili iz tega
spopada za interpretacijo novejše slovenske zgodovine. Obe strani sta nezadovoljni s
predsednikom države Borutom Pahorjem. Ena zato, ker se je sploh udeležil tega dogodka.
Druga zaradi njegovega govora, ki je direktno oporekal ključnemu sporočilu organizatorjev
proslave. Njihovo sporočilo je bilo, da ni dveh TO, da je že govoriti o tem “žalitev”, kot je na
proslavi rekel predsednik zveze veteranov Ladislav Lipič. Predsednik države pa je
presenečenemu avditoriju razložil prav to. Da si zaslug za slovensko vojsko ta proslava ne more
pripeti in da TO iz leta 1968 ne pomeni rojstva slovenske vojske. Nerodna reč za organizatorje
proslave.
V kakšnih okoliščinah je bila pravzaprav ustanovljena TO leta 1968?
Drugo polovico šestdesetih in začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja je Evropa, in z njo
Slovenija v Jugoslaviji, doživljala na prav poseben način. To je bil čas študentskega upora in
vrenja množic, ki je segal od Pariza prek evropskih prestolnic do Ljubljane in Beograda. To je
bil čas praške pomladi, Dubčkovega poskusa ustvariti “socializem s človeškim obrazom”. To
je bil čas partijskega “liberalizma” Staneta Kavčiča, Savke Dapčević Kučar, Latinke
Perović, Marka Nikezića, akcije 25 poslancev, ki je načenjala partijski kadrovski monopol,
čas Kraigherjeve ekonomske reforme, ki je liberalizirala državno socialistično gospodarstvo,
čas Praxisa,Tribune, korčulanske šole, Radia Študent. To je bil čas, ko se je v Slovenijo prvič
po letu 1943, ko je pobegnil pred likvidatorji VOS in pred gestapom, vrnil Ciril Žebot,
zagotovo osrednja osebnost slovenske politične emigracije in eden največjih zagovornikov
samostojne Slovenije. Slovenski Izvršni svet mu je, potem ko mu je bil najprej pisno zagotovil,
da lahko brez skrbi obišče Slovenijo, celo organiziral pogovor na Ekonomskem inštitutu v
Ljubljani. Seveda mu je ves čas sledila Služba državne varnosti, a bolj zato, da bi
kompromitirala Kavčiča, kot pa zaradi Žebota samega. Slovenija je takrat doživljala
spremembe, ki so sledile evropskim dogajanjem, kar je priznaval tudi Žebot, navdušen nad
dogodki v Pragi in impresioniran z nekaterimi potezami Kavčičeve politike, o čemer mu je ob
odhodu tudi pisal.
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V teh okoliščinah je bila leta 1968 ustanovljena Teritorialna obramba. Njeni ustanovitvi je
botrovala ruska vojaška intervenca na Češkoslovaškem, ki je končala Dubčkov socialistični
eksperiment. A obenem je prvič po tem, ko je Komunistična partija Slovenije razpustila
slovenske partizanske enote in jih utopila v Jugoslovanski ljudski armadi, prišlo do ustanovitve
vojaških formacij, ki so delovale na nacionalni ravni republik in celo lokalno. V Sloveniji so se
socialistične oblasti tega projekta lotile resno. Prvič po letu 1945 so te enote uporabljale
slovenščino kot jezik poveljevanja. Del sanj generala Jake Avšiča je postal stvarnost. Partijska
politika je šla še dlje, na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (s Stanetom
Dolancem kot enim prvih direktorjev) je sčasoma uvedla celo visokošolski obrambni študij, ki
so ga nekateri videli kot zametek nacionalnega vojaškega šolstva.
In v zaprtem območju Kočevske Reke in Gotenice se je pod zaščito Službe državne varnosti
formirala elitna zaščitna brigada TO, katere izključna naloga je bila varovanje slovenskega
političnega vodstva.

Iz teh časov je znanih veliko mitov o tem, da je bil avtor teh sprememb pravzaprav Ivan MačekMatija, da je celo izdal skrivno povelje vodstvu novoustanovljene TO, naj v primeru napada
Sovjetske zveze na Jugoslavijo aretira vrh JLA v Sloveniji in podobne zgodbice. Druga je
govorila o sestankih med Francetom Popitom, predsednikom CK ZKS, in Vinkom
Levstikom, političnim emigrantom in hotelirjem, v slovenski gostilni na italijanski strani Brd.
Menda naj bi govorila o spravi. Občutek, da se začenjajo neki novi časi, je bil v zraku. In v
novoustanovljeni TO prav posebej.
Ta občutek je še potenciralo dejstvo, da sta znani KOS, protiobveščevalna služba JLA, in
zvezna služba državne varnosti v tistem času vodili akciji “Vrh” in “Zelena knjiga” prav proti
slovenski politiki. Očitek o separatizmu slovenske politike so utemeljevale s podatki o
ilegalnem uvozu orožja za slovensko TO in o črnih udbovskih finančnih fondih v tujini. Stvari
so bile žal bistveno bolj prozaične. Slovenska partija je sama obračunala najprej z Nikom
Kavčičem, ki je takrat vodil Ljubljansko banko, potem pa je odstavila še poveljniški kader TO
in nekatere visoke uslužbence slovenske udbe z obtožbo, da so se šli lukrativne zasebne posle.
Ti so bili sicer običajni v tej službi in svoje repe vlečejo v današnje čase. In potem je sledil še
centralistični obrat, Brionski plenum, odstavitev Staneta Kavčiča v Sloveniji (ena ključnih
obtožb je zadevala prav obisk Žebota v Sloveniji) in partijskih liberalcev po republikah in
pokrajinah, profesorjev na filozofski fakulteti in FSPN, več sto direktorjev slovenskih podjetij.
Prišlo je do cestne afere, Slovenijo so ustavili v razvoju in zmagala je trda partijska linija.
O slovenski samostojnosti takrat v resnici niso razmišljali ne ti, ki so ilegalno nabavljali orožje
za TO, niti tisti, ki so polnili črne udbovske fonde, kaj šele tisti, ki so z obojimi potem obračunali
in njihove glave položili na oltar federacije. Za slovenske komuniste to ni bila opcija v nobenem
časovnem in zgodovinskem trenutku, razen desetletja nazaj, ko so zastopali stališče, da je treba
razbiti Jugoslavijo kot “ječo narodov”. Zato jim tudi ni moč očitati tega danes. Ampak velja
tudi obratno: da tega danes ne morejo trditi zase na nikakršni proslavi! Lipičeve besede,
izrečene na proslavi 50. obletnice, da je bila TO pač vedno v funkciji vojaške obrambe Slovenije
“ne glede na družbeno ureditev”, so zato zavajajoče. Četudi bi pristali na to, da je bila v
ustanovitev TO v resnici vgrajena iluzija o tem, da gre končno za Slovenijo, pa so dejstva, da
je bila ves čas del zvezne armade, da je prišlo do obračuna s partijskim liberalizmom in da je
leta 1972 zmagala projugoslovanska in pravoverna trda partijska politika, ki je TO leta 1990
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tudi razorožila, dokončno demantirala tudi tako trditev Ladislava Lipiča danes. Paradoks je
tudi, da so nekateri akterji tiste partijske politike, ki je obračunala s takimi iluzijami v
sedemdesetih letih in jih v devetdesetih še vedno niso sprejemali, na Lipičevi proslavi sedeli v
prvi vrsti.
Ustanovitev slovenske vojske 1990-1991
Do oktobra 1990 TO v Sloveniji ni bila slovenska, ker je bila to formacija, ki je bila zakonsko
podrejena zvezni jugoslovanski armadi. Od maja 1990, ko je bila imenovana Demosova vlada,
pa do oktobra istega leta, je jugoslovanski generalštab v zvezi z delovanjem TO po republikah
sprejel kar nekaj ukazov. Vodstvo TO v Sloveniji z generalom Ivanom Hočevarjem na čelu je
te ukaze poslušno izpolnjevalo, kljub temu da je imelo slovensko državno predsedstvo kar nekaj
pristojnosti. Tako je maja 1990 zvezna armada razorožila TO v Sloveniji. Le štirinajst občin
orožja ni izročilo. Slovenska TO s tem ni bila zgolj zakonsko pod zvezno armado, tudi dejansko
ni več obstajala kot realna sila, saj je bila – razorožena. “Ne glede na njeno družbeno ureditev”,
taka vojska pač ni mogla braniti Slovenije, kot pravi Lipič. Z vojsko brez orožja se ne ponaša
nobena politika in nobena država, razen Lipičevih veteranov. Država že po sami definiciji niti
ne more biti država, če ne more zagotoviti efektivne oblasti nad svojim ozemljem.
Zato se je Demosova vlada takoj lotila formiranja lastne vojaške sile in ustanovljena je bila
Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ). Ta formacija je tudi zaradi svoje drugačne
narave, predvsem pa zaradi operativne in vojaške koordinacije s slovensko milico in drugimi
varnostnimi in zaščitnimi formacijami (VIS, civilna zaščita) predstavljala povsem novo
kvaliteto. Prav zaradi tega, ker TO ni bila pod slovensko pristojnostjo (in četudi bi bila, je bila
razorožena in zato neuporabna), je bilo potrebno slovensko vojaško silo organizirati takoj. To
je bil čas prelomnih dogodkov v Jugoslaviji in danes vemo, da je bilo kar nekaj možnosti, ki bi
se lahko iztekle v tak ali drugačen vojaški ali oborožen spopad že pred osamosvojitvijo junija
1991. Slovenija je vojsko potrebovala takoj.
MSNZ je bila ustanovljena z ukazom republiškega sekretarja za notranje zadeve, ta je za
načelnika MSNZ imenoval Toneta Krkoviča. Sekretariat je načelniku nudil logistično
infrastrukturo, oborožitev, finančna sredstva, potrebno varnostno zaščito in tudi identifikacijske
dokumente, ki so mu zagotavljali ustrezno osebno varovanje. Krkovič, ki je bil sam častnik TO
in je vojaško zrasel v TO, celo v njeni elitni zaščitni brigadi, se je kadrovsko najbolj naslonil
prav na kadre TO. Čeprav je bila MSNZ povsem legalna struktura izvršne oblasti, je na tej
točki, na točki kadrovanja, delovala na mejnem področju, saj je posegala po kadrih, ki so bili
do oktobra 1990 pod zveznim poveljstvom. Zgolj velika konspirativnost, osebni pogum in
predanost so omogočili, da ni prišlo do resnih konfliktov. Ni pa posegala po enotah in formaciji
TO, ustanavljala je lastne formacije, lastno poveljniško linijo, lastna skladišča orožja v civilnih
objektih in v sodelovanju s civilno strukturo prebivalstva, z lovci, gozdarji, itd. Le tam, kjer
orožja niso oddali, je bilo s TO razvito tesnejše sodelovanje. Drugje na lojalnost poveljniškega
kadra, ki je izročil orožje JLA, ni mogla računati.
Hkrati s tem je republiški sekretar za notranje zadeve ustanovil Specialno enoto milice in jo
podredil neposredno sekretarju in ne več poveljniku milice. To ni nasprotovalo le tedanji
organizacijski strukturi sekretariata, pač pa tudi policijski doktrini modernih držav. Toda ukrep
je bil potreben iz istih razlogov, kot je bila ustanovljena MSNZ. Iz enakih razlogov je bila
posebej skrbno organizirana vojaška komponenta milice, njena rezerva, posebej pa še posebne
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enote milice, ki so med desetdnevno vojno opravile izjemno delo in poleg specialne enote
predstavljale pravo udarno pest naše obrambne in varnostne strukture. Septembra 1990 je bila
vzpostavljena povsem operativna koordinacija med Krkovičevo strukturo in strukturo milice z
Vinkom Beznikom in Jožetom Kolencem kot ključnima osebama v milici. Istočasno je
sekretar odvzel policijska pooblastila in orožje Službi državne varnosti, prepovedal uporabo
prisluškovalnih centrov na slovenskih poštah (vmesnih delilnikov) in upokojil nekaj sto
uslužbencev SDV, v glavnem tistih, ki so delali na notranjepolitičnem območju. Zaradi tega je
opozicija v skupščini zagnala vik in krik.
Sekretariat za obrambo je v tem času zavaroval orožje upravnih organov, posebej pa strateško
pomembno naborniško dokumentacijo in se začel pripravljati na služenje vojaške obveznosti v
Sloveniji. To je bil čas zelo pomembnega obveščevalnega in protiobveščevalnega dela v obeh
sekretariatih, oboroževanja novih obrambnih in varnostnih struktur in zavarovanja obstoječe
oborožitve.
V nobeni od teh aktivnosti do oktobra 1990 ni bilo TO. Nastajala je nova obrambna struktura
MSNZ, ki se je kadrovsko naslonila predvsem na vojaško usposobljene častnike iz strukture
TO in sekretariata za obrambo. Edini kriterij kadrovanja je bil lojalnost slovenski državi. To,
da Demosova oblast teh ljudi ni spraševala po politični pripadnosti, danes ne daje nikomur
pravice, da zvezdo, srp in kladivo iz emblema Zveze komunistov Slovenije v tistem času,
postavlja v kakšno simbolno sosledje z novo obrambno in varnostno strukturo slovenske
države. Zato je značka proslave 50. obletnice ustanovitve TO tudi iz tega vidika v resnici zoper
zgodovinska dejstva in le poniglava provokacija.
Oktobra 1990 je slovenska skupščina sprejela ustavne amandmaje k slovenski ustavi, s katerimi
je TO podredila slovenski državi. Takrat je načelnik MSNZ Krkovič celotno novo strukturo
predal novoimenovanemu poveljniku slovenske TO, pravzaprav generalu brez vojske, Janezu
Slaparju. Samo v šestih mesecih je Tonetu Krkoviču uspelo ustvariti prvo slovensko
oboroženo formacijo z ekselentno borbeno moralo in nekaj deset tisoč oboroženih žensk in
moških. Ta prehod MSNZ v TO, ki je bila prvič pod slovenskim poveljstvom, pa je obenem
tudi zabrisal ta ključni prelom in Ladislav Lipič je izkoristil prav to, ko je govoril o tem, da ni
dveh TO. A točke preloma med dvema TO si predsednik države ni izmislil.
Demosova vlada bi se zlahka odločila, da TO preimenuje, pa tega ni storila. Lahko da iz povsem
praktičnih razlogov, lahko da iz taktičnih razlogov in tudi zaradi političnega sporočila, ki bi ga
s seboj prineslo novo ime. Praktični razlogi so narekovali, da ne spreminjamo ne uniform ne
oznak, samo zvezde so bile zamenjane s kokardami, ki so simbolizirale Triglav. Taktični razlogi
so bili predvsem v tem, da s spremembo imena ne razkrivamo nove strukture MSNZ, ki je tako
zelo dolgo, praktično do vojne, ostala prikrita nasprotniku in večini slovenske javnosti. Politični
razlogi so bili posledica dejstva, da je Demos imel le nekaj glasov večine v slovenski skupščini.
Njegov ključni politični cilj, osamosvojitev Slovenije, je narekoval izrazito inkluzivno politiko
in vključevanje čim širšega kroga ljudi v ta zgodovinski projekt. Morebitna sprememba imena
bi to lahko ogrozila, simboli so namreč trdovratna reč. Rezultat plebiscita in osamosvojitev sta
potrdila uspešnost in pravilnost take Demosove politike.
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1968-1990-2018
Upoštevaje zgodovino slovenskega naroda, razvoja njegove državniške misli in politike,
predvsem pa zgodovine služenja Slovencev v tujih vojskah, je gotovo nekaj razlogov, da se
spominjamo tudi ustanovitve TO iz leta 1968. Še posebej če poznamo čas, ko je bila
ustanovljena, in okoliščine, ki so temu botrovale. Predvsem pa, če poznamo pričakovanja
nekaterih sodobnikov tistega časa, četudi iluzornih in naivnih, kot so se kmalu izkazala. Ni pa
nobenih razlogov, da bi ta spomin ovili v partijske simbole, ker je tudi to, kar je vredno spomina
na leto 1968, v resnici prej zametek upora ali pa še bolje, upanja, da se bliža konec slovenskega
in jugoslovanskega komunizma kot pa kakšna njuna potrditev.
Med razlogi, da se spominjamo ustanovitve TO leta 1968, je morda še največ tistih, ki so
botrovali tudi odločitvi Demosa, da ohrani ime Teritorialna obramba. To, da je to ime po
osamosvojitveni vojni postalo domala generično ime za slovenske oborožene sile in je to še
danes, veliko pove. Veliko ljudi, Slovenk in Slovencev, je v ponovni uvedbi slovenskega
poveljevanja že leta 1968 upalo na to, kar se je leta 1991 potem tudi res zgodilo, namreč, da
nastaja slovenska država s svojo vojsko. Veliko teh ljudi je zato tudi šlo v TO v prejšnjem
režimu in njena kadrovska sestava je bila v veliki meri slovenska. To ni bila zgolj obveza, naši
ljudje so imeli veliko raje TO kot JLA tudi v času socializma, čeprav danes vemo, kaj se je v
resnici dogajalo. Zato je Tone Krkovič tudi našel v njej toliko somišljenikov.
Tako ravnanje slovenskih državljanov seveda opravičuje, da se kljub vsemu spomnimo tudi
tistega dne. Obenem pa naravnost kliče po tem, da se ga danes predstavi na neki korekten način.
In ne tako, kot so se odločili Lipičevi veterani, misleč, da lahko prav ta zgodovinski spomin in
odnos naših ljudi do samega imena “TO”, izrabijo za to, da obudijo neko sicer zgodovinsko
poraženo politiko, ki jih kljub temu, (kako tragično v resnici!), da so bili akterji osamosvojitve,
danes očitno pušča prazne in izgubljene. Oni so se odločili za politizacijo, ki je ta dogodek
pravzaprav diskreditirala in na okope priklicala drugo stran, ki tega seveda ne more mirno
opazovati. S tem je ta proslava res dodatno razdelila javnost, kot je pravilno ugotovil predsednik
države. Zdi se, da je to bil edini pravi interes pri njeni organizaciji in očitek o sejanju vetra
Ladislavu Lipiču zlahka vrnemo.
Gotovo je bila ena ključnih lastnosti Demosove politike devetdesetih njena inkluzivnost, ki je
tudi pripeljala do osamosvojitve. Taka politika bi zlahka lahko sodelovala tudi pri obeleževanju
takih dogodkov, toda ne, če so organizirani prav s ciljem oporekati slovenski državnosti in
zgodovinskim dejstvom in povečevanju političnih delitev tam, kjer je soglasje ključno prav za
slovenski narod.
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V rubriki objavljamo kratek zapis nekaterih prireditev, ki jih je Združenje za
vrednote slovenske osamosvojitve, odbori in pokrajine izvedle v preteklem letu.
Tradicionalnim obeležitvam, kot so Pristava, Poljče, Koper, se je pridružilo še
nekaj pogovornih omizij na dogodke, ki so zaznamovali leto 2018 z namenom
potvarjanja zgodovine: npr. vprašanje o tem, koliko sta stari slovenska vojska in
policija. Z več dogodki in obeležitvami smo se spomnili tudi pomena leta 1988
pri demokratizaciji in osamosvojitvi RS.

Pristava 1990 – 2018

K

ot vsako leto je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v četrtek, 6. septembra
2018, na Pristavi nad Stično, pripravilo slovesnost ob 28. obletnici enega
najpomembnejših dogodkov za slovensko osamosvojitev.

7. septembra 1990 so najpomembnejši akterji MSNZ tedanji obrambni minister Janez
Janša, načelnik MSNZ Tone Krkovič, poveljnik specialne enote policije Vinko Beznik,
tedanji notranji minister Igor Bavčar in poveljnik posebnih enot policije Jože Kolenc,
sprejeli in potrdili strateške dokumente za vojaško zavarovanje državnega osamosvajanja.
Vsebina direktive je bil tajni bojni načrt, ki bi ga uporabili v primeru agresije JLA, načrt
pa je bil izveden v času osamosvojitvene vojne leta 1991.
O pomembnosti dogodka pri
osamosvajanju Slovenije je
uvodoma
spregovoril
podžupan Občine Ivančna
Gorica
Tomaž
Smole,
podpredsednica
Združenja
VSO Mojca Škrinjar pa je
izpostavila
nenehno
prizadevanje, da bi v slovenske
učbenike za zgodovino prišlo
več poglavij o slovenski
osamosvojitvi in da bi učitelji
temu posvetili več časa.
Slavnostni govornik na slovesnosti na Pristavi, Janez Janša, je ob spominjanju na ta pomembni
dogodek dejal: “Ta dogodek je bil posledica vsega tistega, kar se je dogajalo spomladi leta
1990. Predvsem posledica prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji in razorožitve slovenske
Teritorialne obrambe, s čimer se je pravzaprav vojna za Slovenijo začela.”
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Posvet ''28 let TO RS, predhodnice Slovenske
vojske''

V

ponedeljek, 8. oktobra 2018, je v Muzeju VSO, v sodelovanju z Društvom MORiS
Kočevska Reka, potekal javni posvet »28 let Teritorialne obrambe RS, predhodnice
Slovenske vojske«.

Na posvetu so sodelovali Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade, Janez Janša,
obrambni minister osamosvojitvene vlade, Tone Krkovič, predsednik Društva MORiS
Kočevska Reka, Aleš Hojs, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Rado
Klisarič, načelnik MSNZ za Dolenjsko pokrajino, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
in dr. Stane Granda, zgodovinar. Pogovor je moderiral prof. mag. Jurij Pavel Emeršič,
zgodovinar.

V nabito polni dvorani Muzeja VSO je prvi spregovoril predsednik osamosvojitvene vlade
Lojze Peterle, ki je dejal: »Meni je decembra 1990 zadišalo po SV in ne po TO. Po mojem
mnenju je nezaslišano in protiustavno, da se praznuje 50 let TO in da to podpirata predsednik
države in državnega zbora«. Tudi minister Janša je dejal, da ni verjel, da se bomo 2018
pogovarjali o tem. »Ni pa to edini primer. Dobili smo že vabilo na proslavo Zbora kočevskih
odposlancev ob 70. obletnici državnosti. Takrat sem dejal, da škoda da nam niso to že leta 1991
povedali, pa se ne bi še enkrat osamosvajali«. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je
dejal: »Jaz vem za koga sem se boril in pod kakšnimi insignijami. Kdor je bil na strani
osamosvojitve, je to še danes, nasprotniki osamosvojitve zgodovino lahko potvarjajo, resnice
pa ne morejo spremeniti«. Tone Krkovič je spomnil na razorožitev maja 1990: »Najbolj
sramotno je, da praznujejo lastni poraz. TO RS je bila 15. maja 1990 samorazorožena. To je bil
prvi korak agresije. Demosova vlada je tako prisegla že v vojnih razmerah. (tj. 16. 5. 1990)«.
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Domoljubje in Primorci skozi zgodovino

V

petek, 19. oktobra 2018, je v Bukovici potekalo pogovorno omizje »Domoljubje in
Primorci skozi zgodovino« v počastitev državnega praznika priključitve Primorske k
matični domovini.

Uvodoma sta navzoče pozdravila predsednik pokrajine VSO Severna Primorska Oton Filipič
in predsednik Območnega odbora Združenja VSO Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica,
Šempeter-Vrtojba Marko Švara. Na pogovornem omizju so sodelovali evropska poslanka
Patricija Šulin, podpredsednica Združenja VSO Mojca Škrinjar in Vinko Jarc, zgodovinar in
veteran osamosvojitvene vojne 1991.
Patricija Šulin je spregovorila o pomenu evropskih institucij za Slovenijo in širjenje slovenske
besede. Vinko Jarc je orisal zgodovino Primorske skozi stoletja, Mojca Škrinjar pa je
spregovorila o šolstvu in domoljubju ter predstavila dela Pedagoške sekcije Združenja VSO.
Šulinova je spomnila, da se domoljubje prične doma, Jarc je izpostavil lepote Slovenije,
Škrinjarjeva pa je dejala, da je zanjo domoljubje vse, kar je pogrešala v Jugoslaviji. Po njenem
so vrednote slovenske osamosvojitve danes zopet ogrožene.

Območni odbor Združenja VSO Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica
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Obeležitev izgona JLA 1991 v Kopru
četrtek, 25. oktobra 2018, je v Kopru potekala obeležitev izgona JLA iz Slovenije
1991. Uvodoma je navzoče pozdravil Silvano Radin. Na pogovornem omizju, ki ga je
vodil Fausto Furlanič, predsednik Združenja VSO Južna Primorska, sta sodelovala
predsednik Društva MORiS Kočevska reka Tone Krkovič in Jože Svetina, policijski inšpektor
v stalni službi v operativi 1991.

V

Na omizju je
Svetina dejal:
»Pravijo, da je
vojna, če je nad
1000
žrtev.
Nismo imeli
toliko žrtev, a
vojna je bila,
saj smo imeli
agresorja.«
Krkovič
je
ponovno
spomnil
na
manipulacije v
povezavi
z
vojno
za
Slovenijo
1991:

»Nehajmo že nasedati udbovskim izmišljotinam in neumnostim kot je 10 dnevna vojna, ki so
lansirane zato, da se minimalizira pomen osamosvojitvene vojne. Gre za propagandno
parolo. Vojna se je začela 15. maja 1990 z ukazom o razorožitvi TO - to je vojna napoved.
Namen sporočila t.i. ''10 dnevne vojne'' je ta, da bi jo primerjali s tisto iz 2. svetovne vojne,
ki pa je bila navadna bratomorna državljanska vojna, s katero še generacije za nami ne bodo
razčistile.«
Svetina je še dejal, da ne bo bolje, dokler se o osamosvojitvi ne bo govorilo v vrtcih, šolah,
fakultetah in v širši javnosti. Na koncu je Krkovič še pojasnil razlike med TO 1968 in TO, ki
se je rodila 17. 5. 1990: »TO 1968 je derivat Jugoslovanske armade. Bila je namenjena za
varovanje Komunistične partije. Stara vojska TO je klavrno končala s samorazorožitvijo, nato
pa se je rodila nova TO, MSNZ, Slovenska vojska. 17. 5. 1990 smo začeli ustanavljati vojsko,
ki bo branila osamosvojitev Slovenije.«

Združenje VSO Južna Primorska
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Obeležje v počastitev osamosvojitve in državnosti
okrajinsko Združenje VSO
Zasavje in Občinski odbor
SDS Zagorje ob Savi sta v
nedeljo, 4. novembra 2018, v
Kisovcu postavila spominsko
obeležje
v
počastitev
osamosvojitvenih dogodkov in
državnosti Republike Slovenije. Na
tem prostoru so ob 25-letnici
državnosti že posadili lipo, simbol
slovenstva, sedaj pa so postavili še
obeležje, ki priča o tem, da
slovenska osamosvojitev ne bo
pozabljena. Najprej je bila sveta maša za domovino, nato pa slovesno odkritje obeležja in
blagoslov ter kulturna prireditev. Dogodka se je udeležil tudi član predsedstva Združenja VSO
Slavko Kmetič.

P

Pokrajinsko Združenje VSO Zasavje

Spominsko obeležje na Tavčarjevi domačiji

Z

druženje VSO je 18. decembra 2018 postavilo spominsko obeležje na domačiji Andreja
Tavčarja, kjer je bila med majem in oktobrom 1990 tajna lokacija, na kateri je občasno
delovala koordinacija Manevrske strukture narodne zaščite.
Nagovor
ob
postavitvi obeležja
je imel predsednik
Društva MORiS
Kočevska Reka in
član predsedstva
Združenja
VSO
BgGen
Tone
Krkovič.
O

spominih na
oblikovanje
MSNZ v tistem
času
pa
je
spregovoril tudi
lastnik domačije
Andrej Tavčar.
17
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Poljče 1990-2018
Poljčah je v sredo, 7. novembra 2018, potekal letni zbor članov Združenja VSO. Pred
zborom je delegacija položila lovorjev venec k pomniku pred NATO Centrom
odličnosti za gorsko bojevanje v spomin na zgodovinski sestanek v Poljčah, na katerem
je Demos sprejel odločitev o plebiscitu za samostojnost Republike Slovenije.

V

Zboru članov je sledila slovesna prireditev ''Poljče 1990-2018'', katere so se udeležili visoki
gostje: predsednik RS Borut Pahor, načelnik GŠSV generalmajor Alan Geder, predsednik DS
Alojz Kovšca, nekdanji načelnik GŠSV dr. Andrej Osterman, župan Občine Ribnica Jože
Levstek, župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, člani prvega sklica skupščine 1990-1992
ter člani predsedstva Združenja VSO.
V pozdravnem nagovoru se je predsednik Združenja VSO Aleš Hojs zahvalil predsedniku RS,
da je slovenski javnosti jasno povedal, kdaj in kako je nastala Slovenska vojska. Navzoče je
nato pozdravil predsednik republike Borut Pahor in opozoril na družbeni paradoks mladih, ki
danes več vedo o Steve Jobsu, ustanovitelju Apple, kot o dr. Jožetu Pučniku, ustanovitelju naše
države. Dejal je, da se bomo morali na tem področju bolj potruditi, da prelomno leto 1990 ne
bo šlo v pozabo. V nagovoru je omenil tudi dve osupljivi dejstvi tistega prelomnega leta, prvič,
od ustanovitve DEMOS-a do plebiscita je trajalo manj kot leti dni in drugič, od odločitve
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DEMOS-a v Poljčah, ki ga je vodil dr. Jože Pučnik, nestor slovenske države, do sporazuma
vseh parlamentarnih strank o podpori plebiscitu, je trajalo manj kot mesec dni. Pozdravni
nagovor je imel tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, ki je spomnil, da smo na
plebiscit odšli zaradi domoljubja in zaupanja v demokracijo in spodbudil, da nikoli ne pozabimo
let 1990 in 1991!
V nadaljevanju je prisotne nagovorila Simona Purkat, članica Mladinske sekcije Združenja
VSO Triglav, in spregovorila o nujnosti domoljubja, ki se začne v primarni družini. »Moji
otroci bodo domoljubi, kot vzgojiteljica jim želim domoljubje privzgojiti.« Nato je navedla
nekaj izjav njenih varovancev iz vrtca. Kot slavnostni govornik v Poljčah pa je nastopil član
prve demokratično izvoljene skupščine 1990-1992 Slavko Kmetič. Kmetič je v svojem govoru
orisal pot slovenske države do samostojnosti in izpostavil šest ključnih mejnikov, ki so pripeljali
do osamosvojitve Slovenije. Spomnil je tudi na pomen medijev v času vojne za Slovenijo in
apeliral na vodstvo države, da od državne RTV zahteva večje ozaveščanje o osamosvojitvenih
dogodkih.
V kulturnem delu slovesnosti je z domoljubno pesmijo nastopil odlični ribniški Oktet Gallus.
ZGODOVINA
Devetega in desetega novembra leta 1990 so se v Poljčah na Gorenjskem zbrali tedanji
delegati vladne koalicije DEMOS, ministri in nekateri strokovni sodelavci. Sprejeli so
zgodovinsko odločitev: »…da bodo poslanke in poslanci Skupščine Republike Slovenije do
20. novembra sprejeli vse zakonske in podzakonske akte ter odločbe in za 23. december
1990 razpisali vseljudski referendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem
bivanju v Jugoslaviji, oziroma o odcepitvi in ustanovitvi samostojne države Slovenije. Za
uresničitev tega projekta je potrebno pridobiti tudi opozicijo…«
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Govor Simone Purkat, članice Mladinske sekcije VSO Triglav
Poljče, 7. 11. 2018
Spoštovane in spoštovani, prav lep dober večer,
Nocoj smo se v tej dvorani zbrali aktivni državljani, domoljubi in veterani, ki ste nam izborili
lastno državo. Omogočili ste nam, svojim otrokom in vnukom, da odraščamo v državi, kjer
govorimo slovensko, se učimo o slovenski zgodovini in živimo slovensko kulturo. Pa čeprav ni
dolgo od takrat, današnji mladini domovina ni vrednota. Zakaj? Zakaj smo mladi domoljubi
tako redke izjeme? Zakaj moraš dandanes imeti SREČO, da imaš privzgojeno vrednoto kot je
domoljubje?
Dragi starši, dedki, babice, strici, tete in vsi, ki vzgajate otroke. Nocoj sem tukaj, da vas
spomnim, kako pomembni ste, kako pomemben je vaš zgled, kako dragocen je vaš čas. Poglejte,
tudi jaz, ki sem se rodila leta 98 in nisem imela možnosti, da bi doživljala čas osamosvojitve,
danes zagotovo ne bi stala na tem odru, če me družina ne bi vzgajala v duhu domoljubja in
spoštovanja do lastne države.
Zakaj v vrtcih in šolah praznujejo in obeležujejo vse drugo, le državnih praznikov ne. Kot npr.
pred kratkim, ko smo praznovali dan reformacije, skoraj ni bilo otroka, ki bi vedel, zakaj smo
doma – verjetno zato, ker je Halloween. Starši povzročajo svojim otrokom največjo škodo, ko z
njimi izrezujejo buče, namesto da bi skupaj izobesili slovensko zastavo in otrokom razložili,
kateri praznik praznujemo in zakaj je tako pomemben.
Sama sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Zaposlena sem v vrtcu. Ljubim svoje delo. Imam
najzahtevnejše stranke in to so otroci. Ena izmed glavnih stvari, ki jih želim naučiti je, da imajo
radi svojo domovino Slovenijo. Moji otroci bodo domoljubi. In če moraš danes žal imeti srečo,
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da naletiš na starše, vzgojitelje, učitelje in pedagoge, ki jim je domoljubje vrednota in jo želijo
privzgojiti tudi otrokom, bodite VI tisti, ki jim boste dali ta velik dar. Skupaj izobesite slovensko
zastavo, posadite lipo, poslušajte in pojte himno, praznujte državne praznike, obiskujte muzeje,
raziskujte slovensko kulturo, poslušajte slovensko glasbo, ….
Naj zaključim s pozitivnimi mislimi mojih otrok, starih 5 let , ko smo se pogovarjali o Sloveniji:
Mia:
»Slovenija je država in v njej je veliko krajev, kot npr. Portorož ali Kočevje. Tisti, ki vodijo
našo državo morajo pazit, da k nam ne pride kakšna druga vojska npr. iz Egipta ali pa
Amerike. Skrbet morajo, da ima Ljubljana dovolj denarja, da ne bo nikoli revna država.
Morajo gradit zgradbe, da ljudje ne živijo kar zunaj na kakšnih travnikih. Težko je biti
predsednik, ker moraš za milijardo ljudi skrbet. Najbolj mi je všeč, da je tok prijazna okolica
in da ni nasilja kot v nekaterih državah.«
Nika:
»V revnih časih je prišla Slovenija in se je potem osvobodila in potem ni bila več revna
država in potem je nastala sodobna Slovenija.«
Lana:
»Rojstni dan Slovenije bi morali praznovati tako, da bi se zbrali v enem parku, kjer bi vsi
plesali ples Slovenije, bil bi praznik in vsi bi se odpočili.«
Anže:
»Slovenija je država in všeč mi je, da živim v tej državi.«
Aleksandra:
»Slovenija je naša država. V Sloveniji je bila vojna. Ponosna sem, ker v Planici skačeta Peter
in Domen Prevc. Vem kakšna je slovenska zastava, ker jo imamo doma in to kar dve.«
Žan:
»Slovenija je država, kjer so Slovenci. Jaz tudi živim v Sloveniji, slovensko govorim in se
zabavam. Slovenija mi veliko pomeni, ker imam vrtec v Sloveniji in se slovensko
pogovarjamo.«
Eva:
Doma obesimo slovensko zastavo, imam tudi povšter kot Slovenija in imam tudi majico, ki je
Slovenija gor narisana.«

Naj bodo tudi naše misli in besede tako preproste in iskrene kot so misli teh otrok.
Bog živi ves slovenski svet!
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Mednarodna razstava v Muzeju VSO

V

Muzeju VSO je bila med 13. in 15.
novembrom 2018 na ogled nova
priložnostna razstavo o padcu železne
zavese in mestu Wrocław. Na odprtju razstave, ki
prikazuje demokratične spremembe na Poljskem, je
direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr.
Andreja Valič Zver spomnila na razmere v
Jugoslaviji, ki so pripeljale do demokratičnih
sprememb na Slovenskem.
Odprtja razstave sta se udeležila tudi poljski
veleposlanik P.Czerwiński in predsednik Platforme
evropskega spomina in vesti dr. L. Kaminski. V
imenu Združenja VSO je navzoče člane Platforme
evropskega spomina in vesti pozdravil član
predsedstva Združenja VSO Roman Končar, ki je
dejal: "Osnovno poslanstvo našega muzeja je
ozaveščanje o vrednotah slovenske osamosvojitve".

Leto 1988 v slovenski zgodovini - 30 let potem

V

ponedeljek, 3. decembra 2018, je
Muzej VSO gostil pogovorni večer
z naslovom "Leto 1988 v slovenski
zgodovini - 30 let potem" v organizaciji
Slovenskega zgodovinskega društva za
novejšo in sodobno zgodovino.
Gosta pogovornega večera sta bila mag.
Igor Omerza in dr. Andreja Valič Zver,
moderiral pa ga je dr. Renato Podberšič.
Dr. Andreja Valič Zver je predstavila
dogajanje v Jugoslaviji po smrti Tita in razmere, ki so pripeljale do vseh pomembnih prelomnic
ter začetka slovenske demokratizacije in osamosvojitve.
Igor Omerza pa je spregovoril o procesu JBTZ in sojenju četverici, enemu prelomnejših
dogodkov tistega leta, ki je ljudi pognal na ulice in sprožil slovensko pomlad.
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Kdaj je policija zares postala slovenska?
prostorih Muzeja VSO je v četrtek, 29. novembra 2018, potekalo pogovorno omizje z
naslovom ''Kdaj je policija zares postala slovenska?''. Gostje večera so bili dr. Vinko
Gorenak, nekdanji poslanec, mag. Igor Omerza, nekdanji poslanec, Slavko Kmetič,
nekdanji poslanec in član predsedstva Združenja VSO ter Jože Svetina, policijski inšpektor v
stalni službi v operativi 1991. Povezovalec pogovornega omizja je bil dr. Božo Predalič,
generalni sekretar VSO.

V

Dr. Gorenak je spregovoril predvsem o vplivu politike na delo in hierarhijo tedanje milice.
Poudaril je, da so do leta 1990 vodstva milice sestavljali izključno partijski politični
funkcionarji. Igor Omerza je tedanje razmere orisal na primeru Tomaža Ertla, tedanjega
republiškega sekretarja za notranje zadeve. Februarja 1990 se je na sestanku v Beogradu
opredelil izključno proti osamosvojitvi, označil jo je celo za opozicijski ekstremizem. Omerza
je s tem opozoril na enega izmed mnogih absurdov, ki se dogajajo še danes. Tomaž Ertl je
namreč leta 2009 iz rok predsednika Danila Türka prejel državno odlikovanje srebrni red za
patriotizem, strokovnost in sodelovanje pri osamosvojitvi.
V svojem prispevku pa je Slavko Kmetič osvetlil ozadje preprečitve mitinga resnice,
predvidenega 1. decembra 1989 v Ljubljani. Sindikat strojevodij je takrat sprejel sklep, da se
tem vlakom prepreči dostop do Ljubljane. Pri tem so se povezali tudi s hrvaškimi železničarji,
ki so jim nekaj vlakov pomagali zaustaviti že na Hrvaškem, ostale pa na mejnem prehodu
Dobova. Preprečitev mitinga resnice je bila po Kmetičevih besedah izjemno pomemben
dogodek, saj so mitingaši k nam potovali polno oboroženi in le vprašanje je bilo, do kakšnega
obračuna bi v nasprotnem primeru prišlo.
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Stavka v Litostroju in začetek večstrankarskega
sistema v Sloveniji kot uvod v osamosvojitvene
procese
sredo, 5. decembra 2018, je v Muzeju VSO potekal pogovorni večer na temo stavke v
Litostroju. Gosta večera sta bila Slavko Kmetič, prvi predsednik Sindikata strojnega
osebja Slovenije in Istre, ter Jože Erčulj, udeleženec stavke v Litostroju 9. 12. 1987.
Pogovor je povezoval Roman Končar, član predsedstva VSO.

V

Jože Erčulj je slikovito opisal 5-kilometrsko pot od Litostroja do središča mesta, ki so jo delavci
opravili tistega dne. Delavci so takrat vedeli le, da se borijo za svoje pravice, Tomšič pa je bil
tisti, ki je stavki dal tudi pomen in jo pripeljal do uspeha. Poleg tega je bil z njo storjen velik
korak za ukinitev enopartijskega sistema.
Slavko Kmetič je opisal tudi, kako je ta stavka v Litostroju vplivala na oblikovanje in pripravo
stavke, ki jo je potem sam organiziral na železnicah.
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Obeležitev dneva, ko je prvič zadišalo po slovenski
vojski

V

soboto, 15. decembra 2018, je v
Kočevski Reki v Spominskem parku
MSNZ potekala slavnostna obeležitev
''dneva, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski'' s
ponazoritvijo prvega postroja. Na prireditvi, ki je
potekala v soorganizaciji z Društvom MORiS
Kočevska Reka, so bili navzoči predsednik RS in
vrhovni poveljnik Slovenske vojske Borut Pahor,
predsednik Društva MORiS Kočevska reka BgGen
Tone Krkovič, generalni sekretar Združenja VSO
dr. Božo Predalič, evropski poslanec in predsednik
prve demokratične Vlade RS Lojze Peterle,
evropska poslanka Patricija Šulin, poslanec DZ RS
in obrambni minister osamosvojitvene vlade Janez
Janša, poslanec v DZ RS in član predsedstva VSO
Franc Breznik, podpredsednik VSO Franci Feltrin,
poslanec v DZ RS Boris Doblekar, visoki
predstavniki Hrvaškega generalskega zbora in
predsednik osamosvojitvene hrvaške vlade 1991 1992 Franjo Gregurić, akterji osamosvojitvenega dogajanja v Sloveniji in na Hrvaškem,
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udeleženci prvega postroja SV 1990, svojci umrlih v vojni za Slovenijo ter predsedniki odborov
in pokrajin Združenja VSO, praporščaki in domoljubi iz vseh koncev Slovenije.
V uvodnem pozdravu je Franci Breznik dejal: ''Tukaj se je rodil tisti David, ki je 1991 premagal
Goljata.'' Spomnil je tudi, kako pomembna in pogumna je bila Slovenska vojska za
osamosvojitev, saj se je spopadla z armado, JLA, ki je na oblast prišla z genocidom maja 1945
in končala z genocidom v Srebrenici 1995.
Navzoče je pozdravil tudi župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, ki je orisal klavrno
zgodovino Kočevske, a hkrati poudaril, da je v trenutku, ko je Kočevska morala pokazati
domoljubje, to 1990 tudi naredila. ''Slovenijo nosimo v srcih in zanjo smo pripravljeni narediti
vse'', je zaključil.
Slavnostni govornik je bil evropski poslanec in predsednik prve demokratične Vlade RS Lojze
Peterle. ''Prav tu sem stal 17. decembra 1990, en teden pred zgodovinskim plebiscitom za
samostojno in demokratično Slovenijo '', je začel svoj govor, nato pa opisal dogodke in tisti
dan, ko se je znašel kot govornik v zasneženi Kočevski Reki. ''Tistega leta 1990 se je zgodila
ključna diskontinuiteta in prelom s tedanjo TO SRS. Brez MSNZ ne bi bilo Slovenije. Če mi je
takrat zadišalo po Slovenski vojski, mi je zato, ker sem jo videl, vedel za njen namen in čutil
njeno srce''.
V kulturnem programu so nastopili pesnik Igor Pirkovič in Trobilni kvintet Orkestra Slovenske
vojske.
ZGODOVINA
17. decembra 1990 je bila prvič postrojena enota TO, ki je imela sedež v bližini vasi
Primoži. V postroju so bili večinoma pripadniki rezervne sestave zaščitne brigade TO. To
je bil dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski. Prvi javni postroj brigade 17. 12., ki si
je kasneje nadela ime MORiS, ni bil slučajen. Bil je jasno sporočilo takratni JLA, da smo
pripravljeni tudi z orožjem braniti začrtano prihodnost. Nekaj dni kasneje je bil plebiscit,
ki je dokončno začrtal odločitev o SLO samostojnosti.
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Govor Lojzeta Peterleta, predsednika osamosvojitvene vlade
Kočevska Reka, 15. 12. 2018
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dragi ministri osamosvojitvene vlade,
poslanci DEMOS-a in sedanji poslanci, draga sedanji in takratni župan občine Kočevje, dragi
veterani vojne za Slovenijo, dragi svojci padlih borcev za Slovenijo, spoštovani veterani iz
Hrvaške, gospe in gospodje!
Prav tu sem stal 17.12.1990, en teden pred zgodovinskim plebiscitom za samostojno in
demokratično Slovenijo. Kot predsednik vlade sem bil soodgovoren za pripravo obrambe naše
poti do najvišjega narodnopolitičnega cilja slovenskega naroda - samostojne in demokratične
države. Čutim dolžnost, da vam povem zakaj mi je takrat ob pogledu na prvi postroj brigade
Moris v družbi z Bavčarjem, Janšo, Krkovičem in Omanom “prvič zadišalo po slovenski
vojski”. Dovolite mi, da vam povem zgodbo o njej.
Na dan izvolitve vlade 16.5.1990 je začela TO SRS izvajati dan prej izdani beograjski ukaz in
predala slovensko orožje JLA. O tem TO generala Hočevarja ni obvestila, ne že delujoče
demokratične Skupščine in tudi ne vlade oziroma njenega mandatarja. V tem, za ideološke
tehnokrate tehničnem aktu, smo prepoznali prvi akt vojaške agresije na Slovenijo. Na pot
osamosvojitve smo se odpravili goloroki.
Naslednji dan, 17.5.1990, sta ministra Igor Bavčar in Janez Janša poverila priprave na
obrambo Tonetu Krkoviču. Pod različnimi imeni, eno od teh je bila MSNZ, se je pod formalno
lupino TO z novo vsebino in novim poslanstvom začela razvijati resnična slovenska vojska.
Zgodila se je ena od ključnih preobrazb v smeri slovenskih ciljev. Zgodil se je vsebinski,
konceptualni in organizacijski prelom s TO SRS ki je bila podsistem JLA. Zgodila se je bistvena
diskontinuiteta. Brez nje se ne bi tu danes ničesar spominjali.
Do oktobra istega leta je bilo tako za obrambo organizirano moštvo, ki je štelo čez 20.000 ljudi.
Zato smo lahko en teden pred plebiscitom pokazali Sloveniji, Jugoslaviji in svetu, da hočemo
zavarovati našo pot v samostojnost tudi po vojaški poti. Zato smo bili 26.6.1991, na dan napada
JLA, po proglasitvi neodvisnosti, pripravljeni na obrambo in zato smo tudi zmagali. Gospe in
gospodje, to je bistveni del zgodbe o slovenski vojski. To ni ''fake news''.
Ko sem s ponosom gledal pred seboj prvi postroj brigade Moris, nisem razmišljal o zaščitni
brigadi Edvarda Kardelja Krištofa ali o neki “razvojni skupini”. Pač pa sem videl ljudi, ki so
bili pripravljeni dati življenje za svobodo Slovenije. Tam niso stali ljudje po črki zakona o TO,
ampak prostovoljci, tisti, ki so na vprašanje, ali so se pripravljeni boriti za demokratično in
samostojno Slovenijo, odgovorili z jasnim DA.
Če mi je takrat zadišalo po slovenski vojski, mi je zato, ker sem jo videl, vedel za njen namen
in čutil njeno srce.
Videl sem resnično slovensko vojsko, ki je nastala po volji nove slovenske demokratične oblasti.
Ta je poskrbela tudi za njeno oborožitev. Sedež te oblasti je bil v Ljubljani, ne v Beogradu,
Moskvi ali kje drugje.
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Tisti, ki so stali tu, se kasneje borili in zmagali, niso bili tu za obrambo ideologije, ene partije
ali paralelne ekonomije Kočevske Reke, ampak v bran demokratično izražene volje slovenskega
naroda. Ta se je izrekla za demokracijo in samostojnost, najprej s podporo nosilcu tega
programa DEMOS-u na prvih demokratičnih volitvah, nato še s plebiscitom. Slednjega brez
prvega ne bi bilo.
Vesel sem, da je bil predsednik države in vrhovni poveljnik slovenske vojske gospod Borut
Pahor pred nedavnim povsem jasen, ko je rekel, da TO SRS ni neposredna predhodnica
slovenske vojske in ni bila ustanovljena v podporo osamosvojitvi. Slovenska vojska je stara 28
let. Toliko je star tudi konec TO SRS.
Dragi borci veterani, dovolite mi retorično vprašanje: kdo bi nas pa branil pol leta pozneje, če
ne bi stali tu tistega hladnega decembrskega dne pripravljeni na vse? Goloroka, razorožena
TO SRS generala Hočevarja verjetno ne. Njen konec se je zgodil, ko je predala orožje in obrnila
hrbet Sloveniji in njeni novi demokratično izvoljeni oblasti.
V imenu vlade, ki je prevzela operativno breme osamosvajanja in svoje delo odgovorno
opravila, odločno odklanjam vsakršno manipulacijo z resnico o obrambi Slovenije in
omalovaževanja dostojanstva tistih, ki so stali tu ali se kasneje borili za svobodo Slovenije ali
zanjo celo padli.
V obrambi Slovenije smo bili enotni in borili smo se za skupni cilj - za našo svobodo ,
dostojanstvo in čast. Z roko v roki sta se borili slovenska policija in slovenska vojska. Ne z
revolucionarnimi nameni, ne za oblast, ne za stranko, ne za to, da bi polnili z rojaki kakšna
kočevska brezna. Šlo je za osvoboditev naroda in njegove države, ki je doživela vojno agresijo,
četudi ji je takratna jugoslovanska ustava zagotavljala pravico do samoodločbe.
Nevredno, nečastno in škodljivo je danes umetno ustvarjati delitve in podrejati skupni boj
interesom, ki nimajo nič z osamosvojitvijo.
Ker smo zmagali v enotnem boju za skupni cilj, lahko to in tako čisto stvar tudi skupaj
praznujemo - s hvaležnostjo tudi do vseh tistih ki so se kadarkoli kot domoljubi borili za
slovensko stvar, ali kakorkoli delali zanjo.
17. december 1990 je bil velik dan - dan domoljubja, državotvornosti, politične volje in
demonstracija obrambne pripravljenosti. Tu je takrat v podporo plebiscitu stala udarna sila
nastajajoče slovenske vojske.
Zato je prav, da se tega dne spominjamo resnicoljubno in s hvaležnostjo vsem, ki so ga
zasnovali in izvedli.
Spoštovani!
Pred osemindvajsetimi leti smo se borili za Slovenijo, danes se moramo boriti za resnico o tem
boju in za dostojanstvo tistih, ki so se borili, namesto da bi v čedalje bolj zahtevnih časih
določali v sožitje in skupno prihodnost usmerjene skupne cilje.
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Tri Jugoslavije so že propadle, nekateri pa bi institucije in simbole ene od njih še naprej častili
in temu podrejali tudi samo osamosvojitev. Na dan proglasitve samostojnosti je bila na trgu
republike samo ena rdeča zvezda, tista na zastavi, ki smo jo spustili. Od takrat smo zavezani
našim simbolom.
Po skoraj tridesetih letih je čas, da resnico o osamosvojitvi Slovenije in boju zanjo zve tudi
mladina v naših šolah.
Spoštovani zbor,
Vesel sem, da praznujemo skupaj enega od ključnih in prelomnih dejstev na naši poti v
samostojno državnost. Želim močno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti, praznujte
vesel in miren Božič, bodite zdravi, srečni in uspešni v novem letu!
Naj živi demokratična in samostojna Slovenija! Hvala in slava borcem, ki so zanjo padli!
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Dan samostojnosti in enotnosti v Grosuplju

V

Grosuplju je v sredo, 19. decembra 2018, potekala osrednja prireditev ob Dnevu
samostojnosti in enotnosti in 8. obletnici Združenja VSO. Uvodoma sta zbrane
pozdravila in nagovorila generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič in župan
Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.
Predalič je dejal, da je delovanje združenja pomembno, kajti naši mladi premalo poznajo
obdobje osamosvojitve. Žal so ljudje, ki jim ni bilo do osamosvojitve, začeli čas nastanka
države minimalizirati, tako danes mladi v šolah več zvedo o Čebinah kot pa o Poljčah in o tem,
kako je nastala naša samostojna Slovenija.
Slavnostni govornik, obrambni minister osamosvojitvene vlade in član predsedstva Združenja
VSO Janez Janša je spomnil, da se tega praznika ne bi mogli spominjati, ker ga ne bi bilo, če
aprila 1990 koalicija DEMOS na volitvah ne bi dobila večine s programom demokratizacija
Slovenije in njena suverenost. Tako so se začeli osamosvojitveni koraki. Spomnil je tudi, da je
bilo navzoče nasprotovanje plebiscitu, ki se je kazalo v parolah in akcijah: ‘’Dajmo plebiscit
raje spomladi, ko bo toplo!’’, ‘’Kdo je ta Pučnik, da nas bo pošiljal na referendum?’’ ...
Nasprotovanja pa so bila navzoča tudi po plebiscitu.
V kulturnem programu so z domoljubno pesmijo in melodijo nastopili harmonikarji Marjana
Skubica in Pevski zbor Samorastnik.
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Dan samostojnosti in enotnosti v Bukovici
sodelovanju z Inštitutom dr. Jožeta Pučnika, evropske poslanke Patricije Šulin in
Mestnega odbora SDS Nova Gorica je v četrtek, 20. decembra 2018, v počastitev
Dneva samostojnosti in enotnosti v Bukovici potekal pogovorni večer z naslovom
''Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo''. V nagovorih so se spomnili predvsem življenja in
dela očeta slovenske države dr. Jožeta Pučnika.

V

Slavnostni nagovor je imel poslanec
v evropskem parlamentu dr. Milan
Zver, ki je orisal vlogo dr. Jožeta
Pučnika v procesu osamosvojitve:
''Jože Pučnik je opozarjal, da če
Slovenija ne bo šla stran, bo
ogrožena
njena
materialna
substanca. Ta teza je bila
prepričljiva za Slovence in jasna
napoved
za
osamosvojitev
Slovenije.''
Gosta pogovornega večera sta bila
zgodovinarka dr. Andreja Valič Zver
in sin dr. Jožeta Pučnika Gorazd
Pučnik, ki je orisal osebni odnos z očetom in o ponosu, ki ga čuti do njega, ki je s svojim delom
postal tudi oče slovenske države. Zgodovinarka Valičeva pa je spregovorila tudi o DEMOS-u,
ki ga je vodil Pučnik.
''Demos je bil glavni akter demokratizacije v Sloveniji. Plebiscit je bil veličastno dejanje
v zgodovini Slovencev. Menim, da brez dr. Jožeta Pučnika ne bi prišlo do osamosvojitve
Slovenije. Sramota je, da se otroci v slovenskem izobraževalnem sistemu ne učijo o
procesu osamosvojitve Slovenije.''
Poslanka v Evropskem parlamentu, ki je bila glavna pobudnica obeležitve, je spregovorila o
mednarodnem priznanju Slovenije: ''Pot do samostojnosti ni bila kratka in ni bila lahka.
Osamosvojitvi in zmagi je sledilo obdobje številnih pogajanj in dokazovanj. Slovenija se je
borila za mednarodno priznanje. Priznanju Vatikana 13. januarja 1992, je 15. januarja istega
leta sledilo priznanje takratne celotne Evropske skupnosti.''

Združenje VSO Severna Primorska
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Dvig slovenske zastave v počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti

V

petek, 21. decembra 2018,
so člani Občinskega odbora
Združenja
VSO
Nova
Gorica, skupaj s člani OZVVS
"Veteran" Nova Gorica, dvignili
slovensko zastavo pri spomenikih
osamosvojitve in v počastitev Dneva
samostojnosti
in
enotnosti
v
Kromberku, Novi Gorici, Ravnici,
Banjšicah in Ozeljanu. Naslednji dan,
22. decembra, so pri spomenikih
osamosvojitve, prav tako v počastitev
Dneva samostojnosti in enotnosti, v
isti zasedbi dvignili slovensko zastavo še v Dornberku, Prvačini in Šempetru pri Gorici.
Na dan, ko mineva 28 let od plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ko smo se
Slovenci odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo, so člani Občinskega odbora Združenja
VSO Nova Gorica, skupaj s člani OZVVS "Veteran" Nova Gorica, dvignili slovensko zastavo
v Bukovici. V sredo, 26. decembra, natanko ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, pa so se dviga
slovenske zastave udeležili tudi na Sabotinu. Po slovesnem dvigu slovenske zastave je sledila
maša za domovino pri cerkvici Sv. Valentina.
Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica
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30 let stavke strojnega osebja Slovenije in Istre
Fotografije: osebni arhiv Slavka Kmetiča

Slavko Kmetič je vodil sindikat strojevodij, ki je leta 1989 z
napovedjo stavke preprečil t.i. miting resnice 1. decembra
1989 v Ljubljani.

V nadaljevanju objavljamo Kmetičev zapis o takratnih dogodkih, objavljen na Novi 24 TV.

olitični, gospodarski in moralni
razkroj socialistične Jugoslavije je
bil konec 80-ih v polnem razmahu.
Vrstile so se številne stavke in druge
oblike ljudskega nezadovoljstva. Tako je
27. in 28. decembra 1988 potekala stavka
strojnega
osebja
Železniškega
gospodarstva Ljubljana. Stavkajoči smo
zahtevali poleg socialnih zadev odstop
predsednika ZIS Branka Mikulića in
demokratične volitve.

P

Stavka je bila uspešna in mesec kasneje je
bil ustanovljen sindikat strojnega osebja
Slovenije in Istre. Prav tako smo se
povezali s strojevodjami Hrvaške, Bosne
in drugih republik ter jim pomagali pri
ustanavljanju
novih
demokratičnih
sindikatov. Tem procesom pa je grozila
nevarnost srbskih mitingov, ki so pod
okriljem Slobodana Miloševića rušili
partijska vodstva in vzpostavljali novo
obliko nedemokratične vladavine, t. i.
Srboslavijo. Tako je bil že marca 1989
napovedan miting v Ljubljani. V sindikatu
smo takoj reagirali in skupaj s hrvaškimi
strojevodjami pripravili načrt, kako
preprečiti prihod teh vlakov v Ljubljano.
Ta miting je bil nato odpovedan.
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Tekom leta 1989 so se razmere
zaostrovale in Milošević je s
podporo JLA samo še
pridobival na vplivu in moči.
Tako je bil za 1. december
ponovno napovedan miting v
Ljubljani.
Predsedstvo
sindikata je sprejelo sklep, da z
vsemi sredstvi sindikalnega
boja preprečimo prihod teh
vlakov v Slovenijo. Skupaj z
novoustanovljenim sindikatom
hrvaških strojevodij smo
pripravili podroben načrt, kako
te vlake ustaviti – nekaj že na
Hrvaškem, preostale pa na mejni postaji Dobova. Organizirali pa smo tiskovno konferenco, na
kateri je bilo več kot trideset novinarjev iz vse Jugoslavije. Med njimi pet TV-ekip. Tam smo
vsej jugoslovanski javnosti povedali, da bomo preprečili prihod teh vlakov v Slovenijo. Takoj
sem bil s strani srbske novinarke ožigosan kot Šinigojev hlapec. Prav tako je izjavila, da bo ta
stavka nezakonita, ker ni v skladu z zakonom o stavki. Odgovoril sem ji, da je Slovenija
ogrožena in da je pravica do obrambe nad vsemi zakoni. Z našimi stališči sta bila seznanjena
poslovodstvo železnice in slovenska politika. Pri preprečitvi prihodov mitingaških vlakov je
svojo vlogo odigrala tudi prometna operativa železnice. Tu je zanimiva podrobnost, ko je
vodstvo železnice prosilo partijsko oblast za navodila, kako naj ravnajo, pa ni bilo nobenega
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odziva. Tudi do sindikata ni bilo s strani milice
nobenega stika, ob tem, da je bilo naše stališče javno
publicirano.
Tako je operativno vodstvo milice delalo načrte za
železniški promet brez železničarjev. Razumi, kdor
more. Če bi sodelovali, bi bile stvari lažje in
enostavnejše. Železničarji nismo nič vedeli o načrtih
partijskega vodstva in milice. Zato je bilo naše
dejanje še toliko bolj pogumno in si zasluži svoje
mesto v zgodovinskem spominu naroda. Preprečitev
napovedanega mitinga je pomemben mejnik
osamosvajanja Slovenije in zato železničarji
upravičeno pričakujemo priznanje države Slovenije.
Slavko Kmetič
(http://nova24tv.si/slovenija/vloga-sindikata-strojnegaosebja-slovenije-in-istre-in-zg-ljubljana-pri-preprecitvisrbskega-mitinga-resnice/)

Kot je dejal Slavko Kmetič, je bila preprečitev mitinga pomemben mejnik
osamosvajanja Slovenije, za kar železničarji upravičeno pričakujejo
priznanje države. Do sedaj se namreč še noben politični organ ni spomnil na
železničarjev z vsaj skromnim državnim priznanjem.
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Verjetno bo tudi držalo, da je stavka strojevodij ves čas bila nekako v senci litostrojske stavke,
ki se je zgodila leto dni pred železničarsko. Gašper Blažič, soavtor knjige Stavka, ki je iztirila
rdeči režim (2016) opozarja, da praktično nobena knjiga o slovenski pomladi ne omenja stavke
strojevodij.
oč na 27. december je bila verjetno najtežja
noč za strojevodje. Stavkovni odbor je vso
noč prebedel v upanju, da bo morda
vendarle v zadnjem trenutku prišlo do ustreznega
dogovora, ki bo preprečil stavko. Navsezadnje niti
člani stavkovnega odbora ob šestih zjutraj, pol ure
pred začetkom stavke, še niso verjeli, da bodo res šli
v stavko. Ob petih zjutraj se je odbor sešel še enkrat
in še enkrat pretresel zadnje formalnosti v zvezi z
začetkom stavke, vendar brez navzočnosti
predstavnikov vlečnih služb iz Novega mesta in Nove
Gorice. Ob tem jim je direktor VV Ljubljana Jože
Potokar sporočil, da predsednik PO Jože Slokar
glavne akterje stavke vabi na kavico, karkoli naj bi
že to pomenilo. Kljub nasprotovanju stavkovnega
odbora so se Kmetič, Katič in Žnidar odločili, da v
znak dobre volje odidejo na sedež poslovodnega
odbora, čeprav so s tem tudi kar veliko tvegali.
Pogovori znova niso obrodili sadov, saj Slokar ni
ponudil nobene novosti, pač pa naj bi jim le odgovoril, da se za sprejetje posameznih točk s
seznama stavkovnih zahtevne čuti
kompetentnega. Tako je trojica iz
stavkovnega odbora sestanek zapustila
in se vrnila v prostore, kjer je zasedal
stavkovni odbor. Seveda je šlo v tem
primeru tudi za varnostno vprašanje,
saj bi lahko šlo tudi za zvijačo – člane
stavkovnega odbora bi lahko aretirala
milica ali UDBA. Zato so stavkajoči
postavili straže pred upravno zgradbo,
da bi, če se do enajstih trojica iz
stavkovnega odbora ne bi vrnila, v
Ljubljano prišči vsi strojevodje »s
terena« in bi demonstrirali.

N

Za Slovence je bil 27. december 1988
povsem normalen delovni ponedeljek,
za mlade pa tudi šolski dan, saj takrat
še niso poznali božično-novoletnih
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počitnic. Normalen pa seveda ni bil za tiste, ki so se ta dan vozili z vlakom. Redno so namreč
vozili le vlaki, ki so z začetne postaje odpeljali pred pol sedmo zjutraj, kar je pomenilo, da so
potniški vlaki po tej uri začeli počasi kopneti. Mediji so sicer v tem času mirili ljudi, da se ne
bo dogajalo nič posebnega in da bodo v primeru izpadov vlakov potnike pač prevažali z
avtobusi. No, pravzaprav so nekateri časopisi stavko celo zamolčali, zato je mnoge potnike
ujela povsem nepripravljene. Verjeli so medijem, slednji pa so verjeli vodstvu ŽG Ljubljana, da
se 27. decembra ne bo dogajalo nič posebnega. Očitno so resno verjeli mitu o tem, da stavka
ne bo pustila resnih posledic.
Toda po nekaj urah je bilo jasno, da je vrag vzel šalo – od potniških so vozili le še mednarodni
vlaki, medtem ko je tovorni promet povsem obstal, tovorni vagoni na mednarodnih železniških
progah pa so se začeli kopičiti. Pa ne samo v Sloveniji, tudi in predvsem v sosednjih državah,
saj so bili zastoji na progah kasneje vse do Milana. Težave so se vrstile tudi v koprskem in
reškem pristanišču, saj ladje niso mogle odložiti tovora, ki naj bi ga z vlaki prepeljali v
notranjost države oz. v sosednje države. Vodstvo ŽG Ljubljana je zato skušalo ukrepati tako,
da je aktiviralo t.i. stavkokaze, ki pa jih je bilo zelo malo, zato je poseglo po »pomožni delovni
sili« - angažirali so strojevodje, ki niso imeli opravljenih licenc za vožnjo, kar je sprožilo v
javnosti precej ogorčenja, saj se je hitro pokazalo, da so nosilci oblasti v železniški družbi
pripravljeni močno spustiti kriterije za strojevodje; prej so jim grenili položaj s strogimi izpiti,
sedaj pa naj bi vlake vozili tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za varno vožnjo vlakov. Na pomoč
so poklicali celo strojevodje iz Bosne in Hercegovine, ki so se tudi odpravili v Slovenijo, vendar
so bili obveščeni samo o tem, da je v Sloveniji pomanjkanje strojevodij zaradi epidemije. Šele
ko so prišli v Slovenijo, so izvedeli, da naj bi nadomestili stavkajoče slovenske strojevodje, kar
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pomeni, da so bili dejansko poklicani v vlogo stavkokazov, kot se reče tistim, ki kljub stavki
normalno opravljajo delo. Zato so se obrnili in odšli nazaj v Bosno. Drugi kondigent strojevodij
iz BiH pa se je obrnil proti domu že v Zagrebu, saj so jih zagrebški kolegi informirali o tem, kaj
se dogaja v Sloveniji. S tem se je nedvomno razvila tudi svojevrstna solidarnost hrvaških in
bosanskih strojevodij s slovenskimi, pa tudi obratno, saj so hrvaški strojevodje kasneje stavkali
vsaj dvakrat (konec avgusta oz. v začetku septembra 1989 in januarja 1990), pri tem pa jim je
pomagal tudi stavkovni odbor slovenskih strojevodij.
Odlomek iz knjige Stavka, ki je iztirila rdeči režim (2016: 70-72)

Zakaj je ta stavka pomembna?
1.
Razgalila je neučinkovitost in sprevrženost t.i. samoupravnega socializma.
Pokazalo se je, da sistem ne omogoča niti vzdržne ekonomije niti ustrezne socialne razmere.
2.
Gre za upor delavstva proti oblasti, ki naj bi temeljila na delavstvu. Šlo je tudi za
nezaupnico režimskim sindikatom, ki so bili del politične strukture.
3.
Napoved stavke po tedaj še ne uzakonjenih stavkovnih pravilih je v vodstvenih
strukturah ŽG Ljubljana ter v sindikalni mreži in centralnem delavskem svetu sprožila
odklonilne odzive in celo grožnjo z represijo.
4.
Stavka strojevodij je dogodek s politično konotacijo – dokler strojevodje niso začeli
stavkati, ni bilo mogoče iz vodstvenih struktur zaslediti nobene pripravljenosti za reševanje
konflikta, pač pa kvečjemu grožnje ali ignoranco. Na čelo pogajalcev s strani delodajalca
je stopil sam predsednik republiškega izvršnega sveta Dušan Šinigoj, ki je tudi grozil z
izrednimi ukrepi.
5.
Uspeh stavke je bil odvisen od vzdržljivosti in motivacije strojevodij, ki so verjeli v
to, da če stopijo skupaj in vztrajajo pri svojih zahtevah, vladajoče strukture ne bodo mogle
odbiti njihovega upora.
6.
Stavka je uspela tudi zaradi solidarnosti strojevodij iz drugih enot vleke vlakov z
ljubljanskimi kolegi.
7.
Stavka je pripomogla k razmejitvi med režimskimi ter alternativnimi mediji, saj se
je tu najbolj pokazalo, kdo je kdo.
8.
Uspeh strojevodij je sprožil tudi ustanovitev dolgo časa načrtovanega samostojnega
poklicnega sindikata. Ustanovitev novega sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre ter
njegova osamosvojitev izpod okovov režimske sindikalne mreže je dejansko pomenila
prelomnico na področju sindikalizma.
9.

Iluzije o družbeno pravičnem redu so se razbile.

10.

Stavka strojevodij je imela trojni preboj: psihološki, politični in družbeni.
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REPORTAŽA
30 let kasneje
Muzeju VSO je v petek, 14. decembra 2018 , potekala obeležitev 30. obletnice stavke
strojnega osebja Slovenije in Istre. Gre za prvo uspešno stavko v komunističnem
režimu, saj se je s stavkajočimi moral pogajati predsednik izvršnega sveta. Stavka je
potekala od 27. 12. 1988, od 6.30 ure, do 28. 12. 1988, do 17.00 ure.

V

Gosta pogovornega omizja Slavko Kmetič, predsednik sindikata strojnega osebja Slovenije in
Istre ter Franci Kokošar, član sindikata in nadzornik lokomotiv, sta v svojem nagovoru orisala
slabe razmere delavcev, v katerih so delali na železnicah ter potek in pridobitve same stavke.
V drugem delu je sledilo slavnostno srečanje članov stavkovnega odbora 1988 in fotografiranje,
zatem pa ogled priložnostne razstave o stavki železničarjev 1988.
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Izšla je enaindvajseta 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).
V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO.
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
ISSN: 2350-4684
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