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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred vami je nova številka spletnega časopisa, ki s seboj prinaša zadnja poročila o naših 

dogodkih v letošnjem letu. V letu, ki prihaja, bo še več okroglih obletnic, mejnikov v času 

demokratizacije  in osamosvojitve Republike Slovenije. Hvala vsem, ki spremljate, podpirate 

in soustvarjate naše delo – poslanstvo Združenja VSO.  

V novem koledarskem letu se bo ekipa spletnega časopisa še naprej trudila za objave in 

poročanje o dogodkih med letoma 1987 in 1992. 

Naj domoljubje prežema vsak dan v letu 2020. 

 

Uredništvo spletnega časopisa Glas domovine 

  

UVODNIK 
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Pristava 1990 – 2019 

a Pristavi nad Stično je v četrtek, 

5. septembra 2019, potekala 

obeležitev zgodovinskega 

sestanka, na katerem je bil sprejet 

dokument za vojaško zavarovanje 

osamosvajanja Republike Slovenije.  

V Direktivi za obrambo Slovenije v 

primeru agresije JLA na Slovenijo, je bila 

jugoslovanska armada prvič jasno 

opredeljena kot morebitni agresor. Prav 

tako so bili na sestanku sprejeti in 

formalizirani strateški dokumenti, ki so 

bili temeljna podlaga za zaključno fazo 

organiziranja Manevrske strukture 

narodne zaščite. Osnovni vojni načrt 

narodne zaščite je bil preprost in logičen. 

V primeru oboroženega posega JLA bi 

morala narodna zaščita zavarovati 

ključne objekte, hkrati pa s hitrimi napadi 

na skladišča orožja in vojaške opreme 

zagotoviti možnosti za vpoklic popolnih 

formacij teritorialne obrambe. V svojih 

osnovnih zamislih so se ti načrti ob agresiji JLA junija 1991 potrdili tudi v praksi. 

Navzoče je uvodoma pozdravil podžupan občine 

Ivančna Gorica Tomaž Smole, v kulturnem 

programu pa je nastopil domači Moški pevski zbor 

Prijatelji iz Šentvida pri Stični. V imenu Združenja 

VSO je navzočim spregovoril Franci Feltrin, 

podpredsednik združenja, ki je spomnil, da je ta 

dogodek eden od kamnov v mozaiku Slovenstva. 

Feltrin je dejal: “Če ne bi bilo Pristave, mi poslanci 

v Poljčah ne bi upali glasovati za plebiscit. Kot smo 

v preteklosti morali vedeti za Čebine, bi še toliko 

bolj morali poznati datum sprejema Direktive na 

Pristavi, saj od Čebin, razen gorja, nismo imeli nič, 

od Pristave pa blagostanje. Naj se zgodovinarjem 

nikar ne trese roka, ko pišejo resnico.” Kot 

slavnostni govornik je spregovoril slovenski častnik 

in veteran Brigade MORiS Darko Njavro. Njegov 

govor objavljamo v nadaljevanju.  

N 

DOGAJALO SE JE 
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Spoštovani! 

 

Danes smo se tu zbrali, ker obeležujemo skoraj 30 let, od kar so načrtovalci 

obrambe nastajajoče samostojne države s projektom MSNZ pravilno opredelili 

vojaškega nasprotnika, t.i. ljudsko armado z njihovimi podpornimi službami, kot 

agresorja. MSNZ projekt, ki je bil temelj nove obrambno varnostne strukture 

nastajajoče države, je bil povezovalni proces. Nihče od nas, ki smo bili v 

različnih vlogah ali položajih aktivni, pa pri tem domoljubnem procesu ni vedel, 

koliko časa bo spopad z JLA trajal, koliko bo žrtev in, kdo bo zmagovalec. Pa 

vendar smo zaupali vodstvu in uspeli. 

In ne, vojna za Slovenijo ni trajala “samo” 10 dni, kakor to želijo nekateri 

danes lažno prikazovati. 

Sama vojna se je pričela z dejanjem agresije - odhodom tankov JLA iz vojašnic. 

Ukazano jim je bilo bojno delovanje in ne le premik enot, kot to želijo nekateri 

prikazati danes. Vojna se končala šele z odhodom zadnjega agresorskega vojaka 

z ladjo iz Kopra. Seveda moramo k temu prišteti še čas priprave za vojno, ki je 

praktično potekal od dneva razorožitve TO maja meseca 1990. 

V tej vojni smo bili skupaj, vsi pripadniki varnostnih struktur dobesedno z 

ramo ob rami. Tudi zadnjega vojaka JLA smo pospremili skupaj. In enotnost 

je bil eden od ključnih elementov za zmago. 

Žal so kmalu po porazu JLA, nekateri politiki, katerim samostojna Slovenija ni 

bila blizu, naredili vse, da so med zmagovalce vnesli razdor. S pomočjo 

servilnih medijev so ustvarili medijsko delitev, na zaslužne in manj zaslužne, 

delitev na boljše in slabše, naše in vaše ter kriminaliziranje osamosvojitvenih 

uspehov in na koncu kriminaliziranje posameznih vidnih nosilcev osamosvojitve. 

Dejstvo pa je, da smo našo vojno zmagali častno. Brez nepotrebnih žrtev, brez 

nasilja nad civilnim prebivalstvom, nikakršnega nasilnega maščevanja zoper 

tiste, ki so nasprotovali samostojni Sloveniji ali celo delali proti samostojni 

državi.  

Nobena družina ni bila nasilno "vržena" iz hiše, stanovanja. Nobeni otroci niso 

postali sirote, ker so njihovi starši izginili zaradi zmagoslavnega maščevanja 

nad poraženci. V želji, da bi bili boljši od zmagovalcev v neki drugi vojni, smo 

celo poražencem ponudili službo v naših oboroženih silah. Naenkrat je bila 

pomembna  

DOGAJALO SE JE 
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samo formalna izobrazba, ne znanje, sposobnost ali pripadnost. Tako smo 

poražence postavili na vodilna mesta v Slovenski vojski. Razen častnim izjemam, 

jim je bilo najbolj pomembno, koliko imajo nadur in ali je kilometrina plačana 

ali ne. Napaka. Posledica je stanje vojske danes, ki je ocenjeno nezadostno. 

Na naše sedeže se na državnih proslavah posedajo ljudje, kateri so 

nasprotovali nastanku te države. Pa ne samo to. Brez kančka sramu so sprejeli 

vidne politične funkcije v državi, katere nastanku so nasprotovali. 

Zmagovalci tako sami organiziramo proslave, kjer lahko povemo dejstva in širši 

javnosti povemo resnico. Zato si veterani vojne za Slovenija zaslužijo spoštljiv 

prostor v družbi. Spoštovanje do osamosvojiteljev se izkaže tudi s prenehanjem 

potvarjanja in prirejanja zgodovinskih dejstev glede na dnevne politične 

potrebe. Zmagovalcem bi morala družba izkazovati spoštovanje in priznanje za 

dosežene cilje.  

Ne smemo pozabiti, da so nekateri za to državo žrtvovali največ, življenje. Naj 

niso umrli zaman. Zato ohranimo spomin na uspešno pripravo in izvedbo 

obrambe samostojne Slovenije. 

Ohranimo samostojno državo Slovenijo. Bodimo ponosni na naša dejanja. 

Obkrožiti “da” na plebiscitu in potem gledati TV, ter ob pivu v gostilnah 

komentirati dogajanja, ni bilo isto, kot s puško v roki ali na drugi način aktivno 

prispevati k zmagi. 

Zato hvala vam, zaradi katerih smo se danes zbrali tu, ministroma Bavčarju in 

Janši, načelniku MSNZ Tonetu Krkoviču ter pripadnikoma policije Jožetu 

Kolencu in Vinku Bezniku. 

In seveda hvala mojim kolegom in ostalim, ki ste omogočili, da smo dosegli 

skupni cilj, samostojno Slovenijo. 

Hvala! 

  

DOGAJALO SE JE 
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Predstavitev knjige V objemu slovenske pomladi 

 

 Muzeju VSO je v sredo, 11. 

septembra 2019, potekala 

predstavitev knjige pravnika in 

politika, poslanca prvega sklica 

Skupščine, Antona Tomažiča ''V objemu 

slovenske pomladi''.  

Avtor knjige je spregovoril o 

poznanstvu s Francetom Tomšičem, 

velikim upom sindikalizma v Litostroju, 

o času procesa proti četverici JBTZ, 

kako se je srečal z Janezom Janšo na 

Micro Adi in kako je prišlo do 

znamenitih plakatov Free Janez Janša, ki 

jih vidimo na vseh zgodovinskih slikah 

zborovanja v podporo JBTZ. O nastanku 

koalicije Demos pa je spomnil: ''Vse 

nove stranke so bile za osamosvojitev in 

to nas je povezovalo.'' 

Ob predstavitvi knjige je Anton 

Tomažič Muzeju VSO podaril tudi 

zemljevid Demosovih volilnih štabov iz leta 1990. 

V 

DOGAJALO SE JE 
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30. obletnica sprejema ustavnih amandmajev 

 četrtek, 26. septembra, je v Muzeju VSO potekala obeležitev 30. obletnice, ko je 27. 

septembra 1989 skupščina RS Slovenije sprejela 81 amandmajev k slovenski ustavi 

iz leta 1974, s katerimi se je postavila ustavna podlaga za prehod v parlamentarno 

ureditev. V pozdravnem nagovoru je podpredsednik Združenja VSO Franci Feltrin povedal, 

da so bili amandmaji k ustavi pomembni le toliko, da so odškrnili pot do prvih 

večstrankarskih volitev po drugi svetovni vojni. Naslednji nagovor je imel dr. Jernej Letnar 

Černič, izredni profesor za pravo človekovih pravic, ki je v govoru pozdravil obstoj in vizijo 

Muzeja VSO ter poudaril, da upa, da bo sčasoma prešel iz zasebnega v državni muzej. 

"Odločiti se moramo, ali bomo živeli v državi, kjer so človekove pravice zagotovljene, ali v 

državi tipa Belorusija, Turčija...", je sklenil svoj nagovor. 

Slavnostni govornik je bil zaslužni profesor Ljubljanske univerze in nekdanji ustavni sodnik 

dr. Lovro Šturm, ki je dejal: "Takratnih volitev aprila 1990 ne ocenjujem za poštene. Volitve 

so bile demokratične, svobodne, niso pa bile poštene. Splošno prisotna med ljudmi je bila 

pravica slovenskega naroda do samoodločbe. Slovenci smo si bili enotni, da potrebujemo 

svojo državo. Za takratno komunistično vodstvo so bile velik šok in signal volitve v Sovjetski 

zvezi, ko je Jelcin prišel na oblast, zmaga Solidarnosti na Poljskem in odprtje meje z Avstrijo. 

V ta kontekst padejo amandmaji septembra 1989. Že leta 1988 je prišlo na dan, da obstaja v 

Sloveniji in Jugoslaviji vzporedni sistem tajne zakonodaje - človek je bil lahko obsojen po 

zakonih, ki jih ni bilo moč poznati." V kulturnem programu je nastopil pesnik Igor Pirkovič. 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Spominski pohod na Krim 2019 

 

 soboto, 28. septembra, je 

potekal spominski pohod 

na Krim v počastitev 

osamosvojitvenih dogodkov. Na 

vrhu Krima je potekala spominska 

svečanost v spomin na 28. 6. 

1991, ko je agresorska 

Jugoslovanska ljudska armada 

(JLA) napadla RTV oddajnike na 

Krimu, Kumu, Nanosu, Boču, 

Pohorju in v Domžalah. 

Najprej je sveto mašo za 

domovino daroval ižanski kaplan 

Tadej Ložar, nato je sledila 

priložnostna prireditev. Uvodoma sta navzoče pozdravila poslanka v Državnem zboru RS in 

članica Glavnega odbora Združenja VSO Alenka Jeraj ter predsednik Pokrajinskega 

Združenja VSO Ljubljana - mesto Tomaž Rozman. Slavnostna govornica je bila evropska 

poslanka Romana Tomc. Njen govor objavljamo v nadaljevanju.   

Slaba vremenska napoved in malo dežja sta letos odgnali kar nekaj pohodnikov. Kljub 

nekoliko slabši udeležbi, smo se odločili pohod izvesti, saj smo ga v spomladanskem delu leta 

(prav tako zaradi slabe vremenske napovedi) že enkrat prestavili. Zahvaljujemo se 

praporščakom Združenja VSO za udeležbo in sodelovanje. 

Območni odbor Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica 

  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Romana Tomc – slavnostni govor na Krimu, 28. 9. 2019 

Spoštovani! 

Hvala lepa za besedo, hvala za povabilo današnjim organizatorjem, 

Območnemu Združenju VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica. 

Počaščena sem, da sem prav jaz tista, ki vas lahko danes, ob obeležju teh 

dogodkov iz zgodovine, ki so se k sreči dobro končali za naš narod, nagovorim. 

Veliko proslav je že bilo v času naše samostojnosti in skoraj ni bilo državnega 

praznika, kjer govorec v svojem govoru ne bi izrekel tudi naslednjega stavka: 

»ko smo dobili svojo državo, so se nam uresničile tisočletne sanje«. 

Res je, smo eden izmed narodov, ki ima to srečo, da ima svojo državo. Mnogi, 

večji od nas, je nimajo. 

Če ne bi bilo takrat, v ključnih časih, ljudi, ki so bili pripravljeni tvegati svoja 

življenja, je še danes ne bi imeli.  

Enotnost, ki smo jo Slovenci izkazali na plebiscitu, je bila presenetljiva in 

neverjetna. Takrat smo bili res polni ponosa. Ni ga bilo zavednega Slovenca, 

ki ne bi verjel, da bo šla naša pot samo navzgor. 

Pridružili smo se Evropski uniji, vstopili v Schengen, prevzeli Evro. Videli smo 

se ob boku najrazvitejših držav. Vendar danes ni vse tako, kot smo želeli. Celo 

več, danes je tako, kot si nismo želeli, da bi bilo. Posledice so vidne ne le v 

našem standardu, ampak tudi v apatiji, ki je zajela ljudi. Očitno je, da se je v teh 

treh desetletjih zgodilo nekaj, kar je ljudem vzelo vero, da je življenje v 

samostojni državi nekaj najlepšega, kar se narodu lahko zgodi. 

Veliko je razlogov, ki so botrovali temu, ampak, če bi lahko izbrala samo enega, 

potem bi bila to odgovornost. Postali smo družba neomejenih pravic, ki jih ne 

spremlja tudi enaka mera odgovornosti. Naša država je postala plen različnih 

posameznikov in lobijev, ki so si oblikovali sistem po svoji meri. Sistem, ki služi 

njim in ne družbi kot celoti. Sistem, ki peščici omogoča neomejeno bogatenje, 

drugim pa prepušča drobtinice. Mačehovsko obnašanje do države je pustilo 

posledice. 

Vendar Slovenija ni le naša država, Slovenija je tudi naša domovina. Tako kot 

v življenju nasploh, je tudi ljubezen in spoštovanje do domovine potrebno 

negovati. Domoljubna vzgoja se začne doma, nadaljuje in dopolnjuje v šoli in 

v družbi. 

DOGAJALO SE JE 
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Tudi to smo v preteklih treh desetletjih zanemarili. Vzporedno s tem, ko se 

dogaja ekonomsko siromašenje države, poteka tudi poskus uničevanja 

domovinskih vrednot. Mladih v šolah ne učijo več o pomenu ohranjanja naše 

kulture, ampak vse bolj o nujnosti sprejemanja drugih kultur. Besedi 

domoljubje, ki je izrazito pozitivno čustvo, se skuša pripisati negativen prizvok. 

Domoljubje ni ne ksenofobija, ne nacionalizem, ne sovraštvo do drugače 

mislečih. Domoljubje je, kot izhaja iz besede same, ljubezen do domovine. 

Takšnemu sprevračanju pomena se moramo odločno upreti. 

Morda znamo biti Slovenci ponosni kot posamezniki, do tega, da bi bili ponosni 

kot narod, pa nam še veliko manjka. Imamo prekrasne naravne danosti, smo 

narod izjemnih talentov, odličnih podjetnikov, znanstvenikov, umetnikov, 

športnikov, mladih raziskovalcev. 

Ampak narodne samozavesti nam vseeno zmanjka. Namesto, da bi nas 

spodbujali k povezovanju, nas preko medijev skušajo deliti na leve in desne, na 

dobre in slabe, na tiste, ki mislijo prav in tiste, ki ne. To prav gotovo ne 

pripomore k boljši samopodobi. 

Toda zdi se, da je ta delitev umetna. Nismo tako različni. Ko se pogovarjam z 

ljudmi, večino skrbijo enake stvari, večina je ogorčena nad tem kaj se dogaja v 

zdravstvu, sociali. Skrbi jih, kakšne bodo njihove pokojnine, ogorčeni so nad 

tem, kako lahko v nebo vpijoči primeri podjetniških zlorab ostanejo 

nekaznovani. Nekomu je očitno v interesu, da smo razdeljeni. V takšnem okolju 

se namreč veliko lažje vlada. Poglejte, kako srčno znamo v en glas navijati in 

stiskati pesti za naše šampione.  

Lepo je, ko na športnih prireditvah vihrajo slovenske zastave, ko iz tisočih grl 

doni slovenska himna v slovenskem jeziku, ki je naš ponos in se lahko brez 

sramu po svojih stvaritvah postavi ob bok svetovnim jezikom. 

Naša zastava, naša himna. Simboli, v katerih je zapisana naša prelepa 

domovina, njeni kraji, ljudje, njihov ponos in skrbi, njihovo veselje in upanje po 

boljši prihodnosti. Države z dolgo tradicijo se pomena državnih simbolov zelo 

dobro zavedajo. Vedo namreč, da se okrog njih zbira narodova energija, 

ustvarjalnost in nenazadnje moč, da narod preživi v vseh preizkušnjah in 

viharjih svoje zgodovine. 

Zato naj se vihranje zastav ne konča na športnih prireditvah. Ponosno bi 

morale plapolati tudi na naših domovih, šolah, poslovnih stavbah, občinskih 

in državnih uradih. 

DOGAJALO SE JE 
 



12 
Glas domovine – 27/VI – 2019 

 
 

 

Leta in leta so nas potiskali nazaj v socializem, zatirali podjetnišvo, ustvarjali 

lažno in nepravično socialno okolje in nas preko uslužnih medijev prepričevali, 

da smo vsi enaki. Delili so nam drobtinice, medtem, ko so se sami gostili za 

bogato obloženo mizo. Z namenom zadovoljiti lastne interese so žrtvovali našo 

prihodnost. 

Tako so nas počasi pripeljali do tega, da se kot narod ne cenimo. Ne cenimo 

države in domovine. Zadovoljni smo z drobtinicami, čeprav smo sposobni več. 

Zadovoljni smo z instant voditelji, ki ne vodijo države v dobro ljudi, ampak je 

njihov glavni cilj ohraniti položaj, da bi lahko uresničevali stari rek »Vladaj in 

deli«.  

Naši vladajoči politiki trpijo za pomanjkanjem državniške drže. To 

nadomeščajo z aroganco, zaničevanjem naše identitete, lažnimi obljubami in 

podcenjevanjem lastnega naroda. To nikoli ne bo pripomoglo k temu, da bo 

Slovenija v svetu bolj cenjena in spoštovana. 

Želim si, da bi mladim rodovom, ki jim predajamo svoje znanje in izkušnje, znali 

predati tudi ljubezen do domovine. Da bi, ker bodo ljubili domovino, znali bolje 

voditi slovensko državo in zanjo skrbeli kot za nekaj, kar jim je najbolj pri srcu. 

Ko bomo znali domovino in njene simbole spoštovati, ljubiti in se zanje iskreno 

truditi, ko bomo prenehali z delitvijo na prvo in drugorazredne, ko bomo 

pregnali sence preteklosti, ko bodo državo vodili pravi državniki, ko bo med 

politiki vladalo spoštovanje in sodelovanje in ko bomo znali nagraditi sposobne 

in kaznovati pokvarjene, bo Slovenija spet zadihala. Naboj, enotnost in ponos, ki 

smo jih imeli ob osamosvojitvi, se bodo vrnili, s tem pa se bomo vrnili tudi na 

pot, ko bomo sposobni doseči najvišje vrhove in premagati najtežje ovire. 

Tej želji se pravi domoljubi nikoli ne bomo odpovedali. Prepričana sem, da ste 

danes tukaj zbrani sami pravi domoljubi. Prav tako sem prepričana, da jih je v 

naši državi še zelo, zelo veliko. To nam vsem skupaj vliva optimizem, da naša 

prihodnost ni izgubljena. 

Hvala!  

DOGAJALO SE JE 
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Strokovno predavanje ''Vrednote v šoli'' 

 

 muzeju VSO je v torek, 8. oktobra, potekalo strokovno predavanje na temo 

''Vrednote v šoli - vzgoja za vrednoto domoljubja''. Gostji predavanja sta bili Helena 

Alenka Bizjak, profesorica slovenskega jezika ter profesorica matematike in 

akademska slikarka Anka Košmerl Hribar. Anka Košmerl Hribar: "Domovina mi pomeni ata, 

mamo, lepo pokrajino, tradicijo, občutek zaželenosti, da si med ljudmi, ki te imajo radi, zato 

si domovinsko vzgojo zamišljam kot deljenje izkušenj, spominov in občutenje svojih korenin 

skozi te zgodbe." Helena Alenka Bizjak: "Spominjam se, kako so nam med vojno za 

Slovenijo, ko smo bili mi, prebivalci v bližini Rožne doline in meje, v zaklonišču, rekli, naj 

molimo, da bo vojna kratka. Molili smo in res je bila."  

Obe gostji sta predstavili inovativne poglede na vzgojo v šolah, izpostavili svoje izkušnje dela 

v razredu ter predstavili knjigo Učna ura pod cvetočo češnjo, v kateri je moč najti konkretne 

nasvete, kako pri posameznemu predmetu v šoli odkrivati domoljubje v konkretni učni 

vsebini. 

Mladinska sekcija Združenja VSO Triglav 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Razstava uniform slovenske 

vojske od postroja v 

Kočevski Reki, do izgona 

JLA 

 muzeju VSO je v četrtek, 24. oktobra 

2019, potekalo odprtje razstave o 

uniformah Slovenske vojske in Policije 

ter Civilne zaščite od postroja v Kočevski Reki, do 

izgona JLA. Uvodoma je navzoče pozdravil 

generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo 

Predalič. O uniformah je spregovoril lastnik zbirke 

Tomaž Grohar, ki je do nadaljnjega na ogled v 

Muzeju slovenske osamosvojitve. Strokovno 

vodstvo po razstavi je vodil Boštjan Jakopec. 

Maša za domovino na Sveti Gori 

odstvo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VSO Nova Gorica, 

praporščaki ter člani občinskih odborov VSO smo se danes, skupaj s sodelovanjem z 

OZVVS “Veteran” Nova Gorica, Škofijo Koper in Vojaškim vikariatom, udeležili 

maše za domovino ob 28. obletnici izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije ter počastili 

padle v vseh vojnah na Slovenskem. Somaševanje na Sveti Gori je vodil koprski škof msgr. 

dr. Jurij Bizjak. Po maši je sledilo prijateljsko druženje ob slo venskih dobrotah. 

V 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Komemoracija za umrle v vojni za Slovenijo 

 soboto, 26. oktobra 2019, je na ljubljanskih Novih Žalah potekala komemoracija za 

umrle v vojni za Slovenijo. Na spominski svečanosti so s pesmijo sodelovali 

Obrtniški MPZ Notranjska in Trobilni kvartet Policijskega orkestra. Združenje 91 in 

predsednik Pokrajinskega Združenja VSO Ljubljana okolica ter predsednik Občinskega 

odbora VSO Ljubljana mesto so položili cvetje k Pomniku umrlim v vojni za Slovenijo. 

Policijski vikar Igor Jereb je nato opravil molitev. 

Zbrane je nagovoril član predsedstva Združenja VSO Slavko Kmetič, ki je orisal pot 

slovenske osamosvojitve. Demos, MSNZ, Poljče, plebiscit so bili ključni mejniki na poti do 

vzpostavitve lastne državnosti. Zahvala velja vsem, ki so za svojo državo dali največ, kar so 

lahko, svoja življenja. Spominu na umrle so se poklonili tudi praporščaki Združenja VSO. 

V stari cerkvi na Žalah je za tem potekala sveta maša za vse umrle za samostojno Slovenijo v 

vseh časih. Spominske svečanosti sta se poleg svojcev umrlih, predstavnikov Združenja VSO 

in Združenja 91 udeležila tudi poslanka v Državnem zboru RS in članica Glavnega odbora 

Združenja VSO Alenka Jeraj ter član Nadzornega odbora Združenja VSO brigadir Bojan 

Pograjc. 

Policijski vikar Igor Jereb je v pridigi dejal: ''Državo je težje ohranjati, kot jo pridobiti. Da 

smo državo pridobili, smo morali biti enotni. To naj bo tudi danes naš cilj, vedno naj nam bo 

blagor države na prvem mestu. Spominjanje je potrebno in temu je namenjena ta vsakoletna 

komemoracija''. 

Občinski odbor VSO Logatec in VSO Ljubljana mesto    

V 

DOGAJALO SE JE 
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Pogovorno omizje ob dnevu suverenosti v Brežicah 

 petek, 25. oktobra 

2019, je v Mladinskem 

centru Brežice potekala 

obeležitev Dneva suverenosti in 

spomina na dan izgona 

agresorske JLA iz Slovenije. 

Pred samim začetkom so si 

obiskovalci ogledali izsek 

posnetka, ki je nastal v noči s 25. 

na 26. oktober 1991, ko se je iz 

Kopra umikala poslednja enota 

agresorske vojske. Himno je 

zaigrala Trobilna sekcija 

Kulturnega društva Gasilski 

pihalni orkester Loče pri 

Dobovi. Uvodoma sta navzoče pozdravila župan Brežic Ivan Molan, ki je spomnil na sklepno 

dejanje osamosvojitve v Posavju ter generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič.   

V drugem delu prireditve, pogovornem omizju, sta sodelovala brigadir Marjan Balant, ki je 

bil leta 1991 vodja Odseka za obrambo občine Grosuplje ter član predsedstva Združenja VSO 

Janez Janša, obrambni minister osamosvojitvene vlade. Pogovor je povezoval predsednik 

Občinskega odbora VSO Brežice Roman Zakšek. 

Janez Janša je orisal dogajanje, ki je pripeljalo do umika agresorske vojske iz Slovenije. 

Nikakor pa za to sklepno dejanje slovenske osamosvojitve ni odločilna Brionska deklaracija. 

''Če bi Brionsko deklaracijo uresničili, se Slovenija ne bi nikoli osamosvojila,'' je dejal Janša. 

Zakaj je izgon pravzaprav potekal iz Kopra? Zanimivo, da je Italija ponudila umik iz Trsta, a 

se je lokalna oblast temu uprla, da tam nočejo imeti rdečih zvezd, saj so iz preteklosti dobro 

vedeli, kaj to pomeni. Janša je poudaril, da sta civilna obramba in enotnost naroda pri 

osamosvojitvi igrala pomembno vlogo, ter nadomestila izostanek težkega orožja pri nas, kar 

se je pokazalo že maja 1991 v Pekrah. Janša je zaključil z mislijo, da je žalostno, da ob tako 

pomembnem prazniku, ko smo postali gospodar na svoji zemlji, ni državne proslave. 

''Odločitev na plebiscitu ni bila nikoli zgrešena odločitev. Pametna država vedno postavlja v 

ospredje tisto, kar ne deli,'' je sklenil svojo misel. 

Marjan Balant je predstavil vlogo civilne obrambe v osamosvojitveni vojni, ki je bila del 

občinskih načrtov. Civilna obramba je bila pomemben del pomoči Teritorialni obrambi in 

milici. Z veliko energije, volje, pripravljenosti, smo stopili skupaj, imeli smo željo, da 

postanemo samostojni. ''Da, osamosvojitev je tisto, kar nas povezuje,'' je dejal Balant, ki je 

zaključil z mislijo: ''Vrednost slovenske osamosvojitve nam ne more nihče vzeti. Res pa je, da 

premalo dajemo poudarka na prenos vrednot na mlade. Želim si, da bi bili ponosni.'' 

  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Obisk Andreja Želodca v muzeju slovenske 

osamosvojitve 

 četrtek, 31. 

oktobra 2019, je 

muzej VSO 

obiskala skupina iz VSO 

Postojna, Pivka.  

Poleg strokovnega vodstva 

po razstavah, smo 

prisluhnili pričevanju 

Andreja Želodca, ki je 

sodeloval pri razminiranju 

Slovenije po 

osamosvojitveni vojni. 

Andrej Želodec je muzeju 

izročil opremo, s katero je 

razminiral Slovenijo. 

  

V 

DOGAJALO SE JE 
 

V ponedeljek, 22. julija 2019, 

 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje 

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE skupini za 

razminiranje iz Teritorialne obrambe in Civilne zaščite 1991-1994, v kateri 

je deloval tudi naš član  

Andrej Želodec  

Ob prejemu visokega odlikovanja mu v Združenju za vrednote slovenske 

osamosvojitve iskreno čestitamo! 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 
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Obeležitev sprejema odločitve za izvedbo 

plebiscita v Poljčah 

 petek, 8. 

novembra 2019, je 

v Poljčah na 

Gorenjskem potekal Zbor 

članov Združenja VSO. 

Predsednik združenja Aleš 

Hojs je ob tem dejal, da bo 

potrebna druga oblast, da 

bo tema o osamosvojitvi 

prišla v šole. V združenju 

se preko aktivnosti Muzeja 

VSO in prireditev trudimo, 

da glas o 

najpomembnejšem času za 

Slovence pride do čim več 

ljudi, tudi zahvaljujoč 

prenosom in posnetkom 

novinarske hiše Nova24TV.  

 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Na Zboru članov so bila podeljena tudi priznanja za zvesto udeležbo na repliki postroja v 

Kočevski Reki. Odlikovanja je podelil poveljnik praporščakov  

Združenja VSO Tomaž Svete. Zatem je delegacija Združenja VSO položila lovorov venec k 

Pomniku odločitve o samostojnosti v Poljčah.   

V nadaljevanju je ob 18.30 uri sledila osrednja prireditev ''Poljče 1990-2019'', ki so se jo 

udeležili predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, uradni predstavnik Slovenske vojske 

brigadir Bojan Pograjc, župan Radovljice Ciril Globočnik ter poslanci prvega sklica 

Skupščine. 

Navzoče sta uvodoma pozdravila predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in župan občine 

gostiteljice Ciril Globočnik. V imenu Mladinske sekcije je zbrane nagovori Andrej Hoivik, 

slavnostni govornik pa je bil Marjan Podobnik, član prve demokratično izvoljene Skupščine 

1990-92, ki je poudaril, da bomo enotnost, ki nas je prevevala v času odločitve za 

samostojnost, morda že zelo kmalu znova potrebovali. 

V kulturnem programu sta nastopila baritonist Primož Krt ob spremljavi pianista Edvarda 

Došlerja. 

  

DOGAJALO SE JE 
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Strokovna ekskurzija na Gorenjsko 

(Foto: Vančo Tegov) 

lanice in člani Občinskega odbora Združenja VSO Laško in Celje so se v petek, 8. 

novembra 2019, podali na strokovno ekskurzijo na Gorenjsko. Ekskurzijo so združili z 

zborom članov Združenja VSO in slavnostno akademijo ''Poljče 1990-2019''. Pred  

samim prihodom v Poljče, kraju s srečnim imenom za samostojno Slovenijo, so obiskali 

Muzej bratov Avsenik v Begunjah. Brata Avsenik, Slavko in Vilko, kot ansambel in kot 

inštitucija, sta veliko pripomogla k ohranjanju nacionalne zavesti Slovencev, še posebej onih 

onstran slovenskih meja, še najbolj pa pri čezoceanskih  Slovencev v Severni in Južni 

Ameriki, prav tako je tudi Avsenikova Golica najbolj predvajana skladba na svetu. V 

nadaljevanju so si pogledali film, preko katerega so zvedeli še več  podrobnosti o njihovem 

življenju in delu. Avseniki so s svojo glasbo pravi ambasadorji Slovenije in slovenstva izven 

meja naše domovine. 

Za tem je sledilo predavanje o pomenu in zgodovini Poljč, kot zgodovinskega kraja najbolj 

pomembnega za odločitev o slovenski samostojnosti. 

Delati moramo na širjenju resnice o osamosvojitvi Slovenije in sočasno krepiti domoljubje 

med člani in Slovenci vseh generacij. 

Občinski odbor Združenja VSO Celje  

Č 

DOGAJALO SE JE 
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Vrnitev Primorske k matični domovini 

 petek, 22. novembra 2019, je v Bukovici v občini Renče-Vogrsko potekala 

obeležitev državnega praznika Vrnitev Primorske k matični domovini. V nabito polni 

dvorani Zorana Mušiča v Kulturnem domu v Bukovici so uvodoma navzoče 

pozdravili Vladka Gal Janeš, svetovalka za družbene dejavnosti v občini Renče-Vogrsko, 

predsednik Območnega združenja VSO Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-

Vrtojba Marko Švara in predsednik pokrajine Združenja VSO Severna Primorska Oton 

Filipič. Gost večera zgodovinar dr. Renato Podbersič je opisal pomen vrnitve Primorske k 

matični domovini. O osamosvojitvenem času je dejal, da smo Slovenci lahko srečni, da smo 

zapustili to gnilo tvorbo Jugoslavijo. Ne nazadnje je bilo tudi partiji jasno, da je bilo potrebno 

stopiti na vlak sprememb, zato je tudi »sestopila« z oblasti. Naboj v ljudeh in želja po 

demokratični ureditvi se je v ljudeh čutilo tako močno, da spremembe ni bilo več moč 

zanikati. Spomnil pa nas je tudi na strahotne čase, ko je konec prve svetovne vojne Primorska 

prišla pod italijansko ozemlje, kjer je bila prepovedana tudi uporaba slovenskega jezika. 

Primorska je obstala tudi zaradi duhovščine, ki je bila izobražena in narodno zavedna. 

Primorska je vseskozi zgodovino močno trpela, a je vzdržala, tako kot narod, s knjigo in 

kulturo. 

Podbersič je v pogovoru, ki ga je moderirala članica predsedstva Združenja VSO Simona 

Pavlič, tudi opomnil, da nas ni le 2 milijona, kot radi navajajo statistiko, ampak 2 in pol 

milijona, saj moramo matičnemu telesu prišteti še vse t.i. zamejce in izseljence. Nacionalna 

televizija bi morala bolj poskrbeti za prenos novic iz Clevelanda, kjer živi 150.000 Slovencev, 

pa iz Buenos Airesa, kjer je med 5 in 6.000 Slovencev in od drugod. Ne nazadnje bi nam to 

tudi gospodarsko koristilo. Ob vremenski napovedi pa bi se tudi spodobilo, da bi dodali še 

kraje ob Tržaškem zalivu, saj je bil Trst do konca 2. svetovne vojne praktično bolj pomembno 

mesto od Ljubljane.   

Za izjemno bogat kulturni program je poskrbel pesnik Igor Pirkovič, ki je prebral nekaj svojih 

domoljubnih pesmi iz pesniške zbirke ''Zbudi se, Slovenija''. 

OO Združenja VSO Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Počastitev dneva samostojnosti in enotnosti v 

Grosupljem 

 četrtek, 28. novembra, se je v organizaciji Območnega odbora Združenja za vrednote 

slovenske osamosvojitve Grosuplje - Videm Dobrepolje in Mladinske sekcije 

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Triglav Grosuplje - Ivančna Gorica v 

Mestni knjižnici Grosuplje odvil Domoljubni večer z Igorjem Pirkovičem v počastitev 

bližajočega se dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. 

Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik Območnega obora Združenja VSO Grosuplje - 

Videm Dobrepolje Marjan Rot. V nadaljevanju večera smo prisluhnili pesniku Igorju 

Pirkoviču, ki je navzočim predstavil svojo pesniško zbirko  Zbudi se, Slovenija! »Ker 

Slovenija se je prebudila, ni se pa zbudila, in včasih še malo spi. Pesmi so aktualne, družbeno 

kritične, obravnavajo spoštljiv odnos do domovine, pri čemer res ločimo med domovino in 

državo. Država je nek pravni pojem, tudi subjekt mednarodnega prava, medtem ko je 

domovina  nekaj, kar nosiš v srcu, kar nosiš v sebi. Ogromno naših ljudi je imelo domovino v 

sebi že pred samostojno Slovenijo in ga ni bilo vraga, ne sovraga, ki bi jim to lahko odvzel,« 

je dejal Pirkovič.  

Domoljubnemu večeru prebiranja pesmi v čast domovini je sledila predstavitev razstave 

''Slovenci po svetu v času osamosvajanja Slovenije''. Na koncu so zbrani nazdravili domovini. 

Območni odbor Združenja VSO Grosuplje-Videm Dobrepolje 

V 

DOGAJALO SE JE 
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30-letnica preprečitve mitinga resnice 

 četrtek, 12. decembra 2019, je v muzeju VSO po 

tekala obeležitev 30-letnice preprečitve mitinga 

resnice. Uvodoma je zgodovinar Stane Granda 

dejal: Toliko potvarjanj zgodovine kot v letošnjem letu še 

ni bilo, naj v novem letu ne bo tako. Ne moti jih toliko 

osamosvojitev, moti jih ker govorimo o prelomu. Preloma 

ne priznajo. Na osamosvojiteljski strani je preveč 

pasivnosti. Letos je bila idealna možnost, ko bi pri 

državljanski vzgoji lahko dodali vsebine slovenske 

osamosvojitve, pa so se ravnatelji tej ideji uprli. O 

1.12.1989 so spregovorili nekdanji notranji minister dr. 

Vinko Gorenak, nekdanji policijski inšpektor v Kopru 

Jože Svetina ter nekdanji predsednik sindikata strojnega 

osebja Slovenije in Istre. Gorenak je dejal: Mitingi so bile 

provokacije, s katerimi so želeli menjati vodstvo, ki bi 

bilo bolj naklonjeno Beogradu. Milica je dala komando za preprečitev napovedanega mitinga 

šele, ko so železničarji rekli, da ne bodo vozili vlakov. Za policijo je bilo veliko več 

pomembnejših datumov kot je 1.12.1989. Mitingaši so odpovedali udeležbo, ker so vedeli, da 

do Ljubljane sploh ne bodo prišli. Mislim da je poveličevanje akcije Sever spodbujen na račun 

ljudi, ki želijo častiti sami sebe- 3.nivo. Gospoda Časa so po prihodu Igorja Bavčarja odstavili 

in v času osamosvojitve niso bili zraven. Iz tega potreba prikazovanja, da so tam bili. O 

odlikovanju Ertla pa je Gorenak dejal: Ne bi imel nič proti, če bi odlikovanje dobili miličniki 

in železničarji, ali Jeseneko ali Čas, ampak da odlikuješ Ertla, ki je bil šef tajne policije, 

UDBE-odgovorne za uboje, je nesprejemljivo.2. zadeva pa je, da se zanemarja pomen 

železnic. 

Mladi za mlade - predstavitev združenja VSO 

 petek, 13. Decembra 2019, je v Grosupljem v okviru Mladinskega sveta Grosuplje 

potekala prireditev in okrogla miza "Prid’, uživej, predlagej!". Namen okrogle mize 

je bilo seznaniti mlade, ki živijo v občini Grosuplje z možnostmi kvalitetnega in 

koristnega preživljanja prostega časa, ki jim ga ponujajo organizacije, ki delujejo v občini. 

Med organizacijami, ki so predstavile svoje projekte, 

poslanstvo in dosedanje delo, je bila tudi Mladinska 

sekcija VSO Grosuplje - Ivančna Gorica. 

Poslanstvo Združenja VSO in pomen osamosvojitve za 

slovenski narod je predstavila vodja Mladinske sekcije 

VSO Triglav Simona Pavlič. Mladi iz Grosupljega, ki 

delujejo v okviru mladinske sekcije, pa so za navzoče 

pripravili predstavitveno stojnico Združenja VSO s 

promocijskim materialom in nagradno igro.   

V 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev prvega javnega postroja slovenske vojske 

v Kočevski Reki 

 soboto, 14. Decembra 2019, je ob 12. 

uri v Parku MSNZ v Kočevski Reki 

potekala prireditev ''Prihodnost pripada 

pogumnim'', s ponazoritvijo postroja. Častna 

enota Slovenske vojske je uvodoma dvignila 

slovensko zastavo. Med navzočimi gosti so bili 

predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 

predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, 

udeleženci prvega javnega postroja v Kočevski 

reki 1990 ter akterji osamosvojitvenega dogajanja 

1990-91. 

Uvodoma je navzoče pozdravil generalni sekretar 

Združenja VSO dr. Božo Predalič, ki je dejal, da 

so fantje, ki so stali tu 1990, bili tu zato, ker so 

bili odločeni, da bodo branili slovensko 

samostojnost, s tem pa so za vedno zapisani v 

zgodovino. 17. decembra 1990 je bil resnično 

dan, ko je zadišalo po Slovenski vojski. Gregor 

Košir, podžupan občine Kočevje, pa je spomnil: ''Narediti je potrebno vse, kar je v naši moči, 

da že mladim v izobraževalnih procesih predstavimo osamosvojitveno zgodovino''. Slavnostni 

govornik notranji minister osamosvojitvene vlade Igor Bavčar pa je dejal, da je veličina naše 

vojne v tem, da smo delali manj napak kot JLA. Njegov govor objavljamo v nadaljevanju. V 

kulturnem programu so sodelovali dramski igralec Roman Končar in Trobilni kvintet Orkestra 

Slovenske vojske. 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Igor Bavčar, Kočevska Reka, 14. 12. 2019 

Veste, kaj je sporočila ljubljanska oblast generalu Maistru, ki je po osvoboditvi 

Maribora krenil v Celovec? Poverjeniku za obrambo Narodne vlade v Ljubljani, 

dr. Lovru Pogačniku, je bilo rečeno, “…da ukaže generalu Maistru, da ne sme 

dalje prodirati, in ga pouči, da nima pravice zahtevati demarkacijske črte, 

energično mora dopovedati Maistru…da se Celovca zaenkrat ne zasede, ker 

nam manjka živil…in ker ne bi šlo brez krvoprelitja.” 

Slovenska politika je v zgodovini v svoji nemoči velikokrat zastala pred 

odločilnimi koraki. Ban Natlačen in general Rupnik sta aprila 1941, po porazu 

jugoslovanske vojske, šla do nemškega generalpolkovnika Weichsa v Celje, češ 

naj zasede še Ljubljano, da ne bodo Slovencev povsem razkosali. Seveda brez 

uspeha. Slovenski komunisti, predvsem njihov ideolog Edvard Kardelj, po 

katerem se je imenovala zaščitna brigada TO tu v Kočevski Reki, pa vse do 

napada Hitlerja na Sovjetsko zvezo, sploh niso razmišljali o odporu. Pa še 

potem so žrtvovali partizansko gibanje svoji oblastni ambiciji, o čemer pričajo 

dokumenti 5. državne konference KPJ v Dubravi pri Zagrebu. Tudi naši 

generaciji bi se lahko zgodilo, da bi morali poleti leta 1991 do kakšnega 

generalpolkovnika. Takrat v Zagreb, ne v Celje, kot leta 1941, ne do oficirja 

Wermachta, pač pa do generalpolkovnika JLA Živote Avramovića. Bi, če ne bi 

imeli takih enot, kot je ta, ki je pred devetindvajsetimi leti stala tu, in vseh 

ostalih, ki so že takrat, decembra 1990, formirale več kot dvajset tisoč članov 

Manevrske strukture narodne zaščite z njeno policijsko in vojaško linijo. Vedeli 

smo že dolgo pred napadom na nas, da tudi če bi vsi, ki smo bili tedaj odgovorni 

za mlado slovensko državo, prosili Tudjmana, naj ne pusti sovražnih tankov nad 

nas, ne bi nič pomagalo. Vendar to ni bilo potrebno.  

Sami smo ubranili samostojno Slovenijo, jo po razorožitvi TO oborožili in 

organizirali, ter jo pripravili na prihajajoč spopad. 

Vojne, ki nastanejo, so vedno drugačne od vojn, ki jih pričakujemo. Zmaga 

stran, ki naredi manj napak, ne tista, ki zgolj pravilneje ocenjuje pričakovan 

spopad, pravi znani angleški vojaški teoretik Liddell Hart.  

Veličina naše desetdnevne vojne je v tem, da smo naredili manj napak kot 

agresorska vojska, da smo bili sposobni sprejemati odločitve, delovati in ne le 

ocenjevati razmere. 
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Zato nam generalpolkovnikov in vseh drugih ni bilo treba prositi nič.  

Da smo lahko delovali pa gre zahvala prav tistim, ki so pred devetindvajsetimi 

leti stali tu, vsem trditvam navkljub, da nam nasproti stoji ena najmogočnejših 

armad v Evropi in, da je odpor nemogoč. 

Tu so stali kljub temu, da je velik del slovenske politike takrat podpisoval 

mirovniško deklaracijo in da vrhovnega poveljnika na ta postroj sploh ni bilo. 

Ta teden sta svoji knjigi o slovenski bratomorni vojni v času druge svetovne 

vojne, predstavila dva avtorja, Jože Možina Slovenski razkol in Zdenko Roter 

Usodne prevare poražencev in zmagovalcev. Nobene nisem še prebral, zasledil 

pa sem njuni izjavi iz obeh tiskovnih konferenc. Možina, ki je raziskovalec, je 

rekel, da se “travme naših prednikov ne prenašajo zgolj v nekih vedenjskih 

vzorcih, ampak se vtisnejo v genetski material…naša nacija zdaj podoživlja 

travme naših prednikov, čeprav jih sami nismo doživeli.” Roter, ki je udeleženec 

na strani zmagovalcev, zanimivo, pravi enako, namreč, “..da te stvari niso 

takšne, da bi se pozabile, saj se vrnejo preko druge, tretje ali desete 

generacije”, in, da je to “usodno za prihodnost slovenske države.” Tega 

razkola, teh prevar in teh travm med nami pred tridesetimi leti ni bilo. Začetek 

devetdesetih let prejšnjega stoletja je zato prelomen tudi v odnosu do tega 

usodnega razkola in travm naše nacije. Ne z besedami, z dejanji smo v 

molekularno strukturo našega genetskega materiala vtisnili nov niz. Demos 

namreč v ospredje ni postavljal politične pripadnosti in to zaradi Demosovega 

razumevanja pomena lastne države, ki je tedaj prvič dosegla svoj obstoj tudi v 

mišljenju ljudi, kot bi rekel Hegel. Nova revija s svojo 57. številko, mladinska in 

civilno družbena gibanja, sindikalni boj, pisateljska ustava in slovenska pomlad 

z odborom za varstvo človekovih pravic, pomlad evropskih narodov, razpad 

Sovjetske zveze in padec Berlinskega zidu in nevzdržnost odnosov v 

jugoslovanski skupnosti, so postavili temelje Demosovega razumevanja pomena 

slovenske državnosti za odgovor na izzive časa in slovenskega narodnega 

vprašanja. Demos se ni ujel v pasti tega narodovega razkola. Res je, da 

posledice tega čutimo mnogi, toda s stališča narodove perspektive je bila 

njegova takratna odločitev pravilna. Točka razlike v takratni slovenski politiki 

se je kazala v odnosu do Jugoslavije in lastne državnosti. V to točko razlik med 

nami takrat ni moč preslikati razkola slovenskega državljanskega spopada sredi 

prejšnjega stoletja. Trditi nasprotno ni le v nasprotju z izročilom Demosovega 

razumevanja demokratične oblasti, pač pa tudi v nasprotju z rezultatom 

plebiscita, sprejema slovenske ustave, zmage v osamosvojitveni vojni in obema 

referendumoma o vstopu v EU in NATO. Vemo  
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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. 

Slovenija je v vse Jugoslavije prišla bolj po sili razmer, kot pa na podlagi neke 

široko izražene politične volje njenih prebivalcev. 

Tako po prvi svetovni vojni, še posebej pa po drugi svetovni vojni, slovenska 

politika ni imela ne interesa, ne moči in tudi ne sposobnosti za kakšno 

samostojno alternativo, ki, resnici na ljubo, tudi ni bila lahko dosegljiva. Napad 

sil osi na Jugoslavijo in razkosanje Slovenije sta grozila s popolnim propadom 

slovenskega naroda. Zato ni slučajno, da je prvič znotraj meščanske, drugič pa 

znotraj komunistične paradigme, slovenska vladajoča politika Slovenijo 

prestavljala iz zavetja enega imperija v zavetje drugega, iz Avstro-Ogrske v vse 

Jugoslavije. To s stališča slovenskih nacionalnih interesov v takratnih 

mednarodnopolitičnih razmerjih ni bilo nujno slabo, niti to ni vrednostna sodba, 

to so dejstva. Ni potrebno biti posebej zgodovinsko načitan in politično pismen, 

da ugotovimo, da je slovenski narod v resnici ves čas svojega modernega 

obstoja za varnejši razvoj potreboval neko okolje, ki je njegovo specifično težo 

na mednarodnem prizorišču povečevalo. Če je bila to v prvem delu njegove 

modernejše zgodovine najprej Avstro-Ogrska, potem različne Jugoslavije, so v 

nekem obdobju te državne forme postale ovira na njegovi poti in je zato moral 

dozoreti v nacijo in postaviti samostojno državo. A obenem je nova država novo 

varnejše okolje takoj spet poiskala v EU in NATU. Še več, odločilni korak k 

lastni državnosti je bil sploh mogoč zaradi velike verjetnosti take perspektive. 

Danes sta evropska in atlantska povezava na veliki preizkušnji in z njima tudi 

položaj in prihodnost slovenske države in naroda. Tako vprašanje naše 

suverenosti, kot vprašanje naše varnosti postajajo tako spet aktualna. Kar me z 

distance trideset let fascinira danes, je prav naglica, s katero se je vrnilo 

pravzaprav vse, kar je zgledalo za vse veke preseženo. Zgodovina prejšnjega 

stoletja se vrača na velika vrata. Vedno, ko se je Velika Britanija oddaljila od 

kontinenta, smo bili priča iskanju alternativnih zavezništev v Evropi, posebni 

dinamiki med Francozi in Rusi, spomnite se De Gaulla in njegovega odhoda iz 

NATA leta 1966. In kako že je prvi sekretar NATA Lord Ismay opisal razlog za 

ustanovitev NATA - ZDA noter, Rusija ven, Nemčija dol! In kaj imamo danes - 

ZDA ven, Rusija not, Nemčija gor! Nemčija ostaja  
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najmočnejša ekonomska sila stare celine, vojaško pa še zdaleč ne. Rusija 

postaja po razpadu sovjetskega imperija izjemno pomemben faktor ravnovesja 

na stari celini. Kot pravi Joschka Fisher, nekdanji nemški zunanji minister, v 

Evropi sta spet problem center in desni bok. Vsej tej dinamiki je potrebno 

pridati še razpadanje liberalnega demokratičnega sistema in globalizacije, kot 

smo jo poznali vse od druge svetovne vojne dalje, pa vstop Kitajske in Indije, 

dveh ekonomskih in tudi vojaških velesil v novo svetovno geometrijo.  A kljub 

epohalnim spremembam se aktualna slovenska politična oblast glede 

prihodnosti evropskih povezav obnaša podobno, kot se je konec osemdesetih let 

obnašala socialistična oblast do vprašanja Slovenije v Jugoslaviji.  

Podobno kot je bilo konec osemdesetih let slišati socialistične politike, da 

Slovenija nima prihodnosti zunaj Jugoslavije, danes politiki večinoma 

govorijo, da je za Slovenijo razpad EU usoden, da je naš interes ohranitev EU, 

NATA, itd. 

Za razliko od Demosa, ki je v začetku devetdesetih let zmogel formulirati 

platformo za prihodnost Slovenije v samostojni državi med svobodnimi 

evropskimi narodi in državami, danes slovenska politika nima platforme za 

odgovor na krizo evropskih in atlantskih integracij, kot ugotavlja Dimitrij Rupel. 

To velja tudi za odnos do razvoja slovenske vojske. Berem pozive k ponovni 

uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Razprava o ponovnem služenju 

vojaškega roka je v resnici razprava o razvoju naše mlade države. Očitek, ki si 

ga pogosto naslavljamo, da gradimo državno administracijo, kot bi imeli 50 

milijonov ljudi, je aktualen tudi, ko premišljamo kakšno slovensko vojsko 

potrebujemo. Deregulacija državne uprave gre z roko v roki z deregulacijo v 

sistemu nacionalne varnosti, že z uvedbo rešitev, ki kombinirajo civilne sisteme s 

klasičnimi vojaškimi, bi za našo varnost in obrambo storili ogromen korak. 

Prepričan sem, da bi za našo nacionalno varnost in za naš prispevek h 

kolektivni varnosti naredili več, ko bi namesto klasičnega naborniškega sistema 

ustanovili še dva Instituta Jožef Sfefan, dva Kemijska inštituta, še dve fakulteti 

za matematiko in fiziko, goriško mehatroniko ali elektro fakultete. V stoletju, ki 

se je začelo, je veliko večja verjetnost, da bo naša nacionalna varnost ogrožena 

zaradi našega tehnološkega zaostanka in posledično ranljivosti vseh 

podsistemov in ljudi, kot pa klasičnega spopada pehotnih brigad. To, da smo 

takorekoč brez posebnih spodbud med vodilnimi v kriptosvetu, da je razmislek o 

blockchainih in umetni inteligenci za slovensko generacijo, ki danes vstopa v 

aktivno življenje, nekaj samoumevnega, da naši srednješolci zmagujejo na  
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matematičnih in računalniških olimpijadah, je nekaj kar nas mora navdihovati 

pri odločitvah. Osnove za dober razvoj so tu, tudi osnove za dober razvoj 

lastnega sistema varnosti in obrambe.  

Obstaja Slovenija, ki je mnogi, ki danes odločajo o njej, v resnici ne poznajo. 

Da je sreča na strani odločnih so dokazale dekleta in fantje, ki so tu stali vsemu 

navkljub pred tremi desetletji. Tako kot smo mi pred devetindvajsetimi leti 

osvobojeni travm naših prednikov in brez sovraštva do zmagovalcev, ki so 45 let 

urejali ta slovenski prostor po svojih predstavah in zmotah, zmogli ponuditi 

široko sprejeto nacionalno platformo, tako bi morala slovenska politika stopiti 

izza zapečka svoje nepomembnosti in povprečništva.  

 

Še nikoli v zgodovini slovenskega naroda možnosti za to niso bile tako velike. 

 

Naj živi demokratična Slovenija! 
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5. tabor mladih v Mariboru 

V petek, 6. decembra 2019, se je v Mariboru začel 5. tabor mladih. Dijaki so prisluhnili 

predavanjem zgodovinarke dr. Andreje Valič Zver na temo demokratizacije Republike 

Slovenije, generalnemu sekretarju Združenja VSO dr. Božu Predaliču o osamosvojitvenih 

procesih ter članu predsedstva Združenja VSO Francu Brezniku o etičnem ravnanju v 

Slovenski vojski med vojno za Slovenijo. 

Pod okriljem vodje Pedagoške sekcije Združenja VSO, ki jo vodi podpredsednica VSO Mojca 

Škrinjar, so dijaki sodelovali na delavnici, si ogledali film o razmerah v Jugoslaviji ter 

obiskali muzej v Pekrah. 

Generalni sekretar Združenja VSO je knjižnici šole podaril zbornika dokumentov Vojna za 

Slovenijo in Bela knjiga slovenske osamosvojitve. 

Pedagoška sekcija Združenja VSO 
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