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UVODNIK

Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine, dragi domoljubi!

Zakorakali smo v novo leto, za katerega vsi upamo, da nam bo postreglo z več druženja v živo
in manj preko interneta. Upamo, da ste zdravi in naj tako tudi ostane.
Pred nami je prva številka spletnega časopisa v novem letu, ki s seboj prinaša branje o 30.
obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti RS, ki smo jo praznovali decembra 2020.
Želimo si, da bi ob letošnjem jubileju, ko praznujemo 30. obletnico procesa slovenske
osamosvojitve, tudi z vaše strani, spoštovane bralke in bralci, dobili več gradiva, za katerega
verjamemo, da je zanimivo branje za širšo javnost. Nismo si predstavljali, da bomo 30.
obletnico osamosvojitve obeležili na tak način, a tudi v težjih časih moramo znati poiskati
priložnosti, ko se lahko na tak ali drugačen način poklonimo spominu na zlato dobo slovenskega
naroda.
V kolikor bodo razmere dopuščale, se z 27. januarjem 2021 odpirajo tudi vrata našega muzeja.
Muzej bo odprt ob sredah, med 11.00 in 18.00, ob vstopu pa je potrebno upoštevati določila
NIJZ za preprečevanje širjenje okužb s COVID 19 in novim angleškim sevom. V muzeju sta
hkrati lahko le dva obiskovalca oziroma 1 družina (gospodinjstvo). Javnega vodstva do
nadaljnjega ni. Hvala za razumevanje.

Ostanimo zdravi in prijetno branje!

Uredništvo Glas domovine
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
ZGODOVINA
Na posvetu v Poljčah, novembra 1990, so poslanci koalicije DEMOS in nekateri strokovni
sodelavci sprejeli zgodovinsko odločitev o referendumu. Sestanku v Poljčah je sledil sprejem
Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, v katerem je bil
določen dan (23. december) ter zahteva, da mora republiška skupščina v roku šestih mesecev od
dneva razglasitve plebiscitarne volje sprejeti ustavne in druge akte ter vse potrebne ukrepe za
osamosvojitev.
23. decembra 1990 je potekal referendum o neodvisnosti Republike Slovenije. Udeležence je na
glasovnicah čakalo vprašanje:
“Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?”
Slovenski narod si je bil enoten – referenduma se je udeležilo 1.361.738 oz. 93,2 % volilnih
upravičencev. Za samostojno Slovenijo je glasovalo 1. 289.369 oz. 88,5% vseh.
25. junija 1991 sta bili sprejeti Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS ter
Deklaracija o neodvisnosti, s čimer so bili postavljeni temelji slovenske samostojnosti.
Na 26. december, dan ko so bili razglašeni uradni rezultati plebiscita, obeležujemo Dan
samostojnosti in enotnosti, ki je tudi državni praznik in dela prost dan.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

Dan, ko se je rodila država Slovenija
Franci Feltrin
red 30. leti se je v vasi Poljče na Gorenjske sestal takratni slovenski politični vrh, z
nekaterimi ministri in poslanci koalicije DEMOS, ki je v takratni Skupščine RS imela
večino, z namenom, da začrta pot za razpis plebiscita in sprejem nalog za slovensko
osamosvojitev. Zato je vas Poljče najpomembnejši zgodovinski kraj, v katerem se je
pisal nov list slovenskega naroda.

P

V dvorani Centra za vojaško usposabljanje Poljče na Gorenjskem se je 9. novembra 1990 zbrala
velika večina (okrog sto) poslancev takratne Skupščine RS in z nekaterimi takratnimi ministri
Izvršnega sveta RS, člani politične koalicije DEMOS, razpravljali o pravnih in političnih poteh
za odhod iz takratne Jugoslavije.
Po dvodnevni razpravi je bila prvi dan zelo burna. Saj so nekateri Demosovi politiki, s pravnimi
strokovnjaki, še vedno zagovarjali, da je odhod iz Jugoslavije potrebno urejevati postopno. Kar
je pomenilo preko sprejemanje nekaterih ustavnih sprememb. To pa smo številni poslanci ovrgli
z argumentom, da je za sprejem takih odločitev smo potrebovali dve tretjini poslanskih glasov,
ki pa jih v Demosu nismo imeli.

Že naslednji dan, 10. novembra, je prevladalo stališče tistih, ki smo brez
kompromisno zahtevali razpis referenduma, ki naj bil 23. decembra 1990.
Po zagotovilu takratnega sekretarja Janeza Janša in sekretarja za obrambo Igorja Bavčarja, da
so po razglasitvi samostojne neodvisne države Slovenije pripravljeni njeno neodvisnost tudi
ubraniti, smo poslanci Demosa z aklamacijo sprejeli sklep, da Skupščina in Izvršni svet
pripravita vse potrebno za razpis referenduma za 23. december 1990.

5
Glas domovine – 41/VIII – 2021

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Zgodovinska odločitev v Poljčah
Slavko Kmetič
udi zmaga Demosa v Sloveniji in zmaga HDZ na Hrvaškem ni mogla ustaviti
političnega in ekonomskega kaosa v tedanji skupni državi Jugoslaviji. Tako smo
poslanci Demosa nenehno pritiskali na vlado, da skupaj najdemo izhod. To se je zgodilo
v Poljčah, kjer smo sprejeli zgodovinsko odločitev, da naj o tem odloča ljudstvo na
plebiscitu.

T

To se je zgodilo 23.decembra 1990, ko so državljani Slovenije z ogromno večino
odločili, da želijo živeti v samostojni državi Sloveniji. To je bil ukaz politiki, da
ta proces izpelje.
To je vladajoča koalicija Demos, kljub oviranju opozicije tudi uresničila. Ponosen, da sem bil
aktivni udeleženec teh zgodovinskih dogodkov. Ponosno praznovanje želim.

Plebiscitni dan
Uroš Novak, Služba za odnose z javnostjo, Združenje VSO

P

lebiscitni dan, 23. december 1990, se je z zlatimi črkami zapisal v slovensko zgodovino.
Ne prej ne kasneje ni bila kakšna odločitev slovenskega naroda tako usodna.

In prav ko je bilo najbolj potrebno, so ljudje različnih prepričanj stopili
skupaj z enim ciljem - živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji.
Kar se je zgodilo kasneje, bi lahko kdaj teklo tudi drugače, a od takrat naprej si slovenski narod
piše sodbo sam. In to je pomembno. Spomini za nazaj so različni in so subjektivni. Resnica pa
je ena. In ta priča v prid dejstvu, da se nič ni zgodilo slučajno in zunaj konteksta. Tudi
zahvaljujoč gibanjem evropske in slovenske pomladi, nastanku demokratične opozicije
DEMOS in navdihu, ki je klical k demokratičnim spremembam, je slovenski narod zagrabil in
izkoristil zgodovinsko priložnost. 30 let kasneje še vedno govorimo o relativno mladi
demokraciji, ki jo notranji tokovi občasno premetavajo. Kot da bi nekateri pozabili za kaj in
proti čemu smo se borili. Le več Slovenije je treba vnesti v srca.

Le eno domovino imamo.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
V počastitev 30. obletnice plebiscita je izšel

Zbornik Demos na Domžalskem
»ki je posvečen vsem, ki so prispevali svoje znanje in moči na oltar samostojne Slovenije, in vsem, ki so
pred tridesetimi leti na plebiscitu dali svoj glas za samostojno državo in s tem pooblastili koalicijo
Demos, da je plebiscitarno voljo udejanila.«

Več o knjigi lahko preberete in jo naročite na spletni strani društva:
http://www.demos.nakamniskem.si/
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Zbornik DEMOS na Domžalskem
Anton Tomažič

T

ako kot je knjiga DEMOS NA KAMNIŠKEM imela velik pozitiven odmev v celotnem
slovenskem prostoru, pričakujemo, da bo tudi knjiga DEMOS NA DOMŽALSKEM
veliko prispevala k novejši zgodovini vseh petih občin, ki so v času slovenske pomladi
tvorile občino Domžale – tudi Moravče, Trzin, Lukovica in Moravče.

Šlo je za zgodovinsko obdobje ustvarjanja demokracije in nove slovenske države, pri čemer so
imeli predvsem tudi lokalni odbori Demosovih strank zelo pomembno vlogo.
Ko so bile ustanovljene prve stranke, smo se posamezniki z velikim veseljem včlanjevali, saj
smo želeli podpreti demokratične spremembe v Sloveniji.

Teža preteklih let, zadrževanje občutkov ob doživljanju drugorazrednosti in
strah pred oblastjo, so v ljudeh pustili posledice, hkrati pa prebudili silno željo
po spremembah.
Začutili smo odgovornost, da pri tem v čim večji meri sodelujemo in podpremo naše oziroma
tiste, ki so v teh prevratniških časih nosili največjo odgovornost in so se tudi najbolj izpostavili.
Čas je bil še vendarle precej negotov, posledice in rezultati še zelo nejasni. Posamezniki pa so
že začeli zbirati okrog sebe ljudi, ki so se aktivno vključili v politiko.
Demos je odigral izredno pomembno vlogo pri demokratizaciji Slovenije.

Prva slovenska vlada je pod okriljem Demosa naredila državo, največ, kar si
lahko zamislimo v naši zgodovini. To bo vedno zapisano zlatimi črkami v
slovensko zgodovino. In tega ji ne more nihče odvzeti.
Seveda, ob podpori ljudstva, ki je na plebiscitu decembra 1990 močno podprlo samostojnost
Slovenije. Ne glede na posledice in ker smo verjeli, da je prišel trenutek, ko se naše sanje lahko
uresničijo.
Od pomembnih dogodkov, ki so se v tem obdobju vršili na območju tedanje Občine Domžale,
sta v knjigi podrobno obdelana tudi prvi in edini Demosov predvolilni tabor na Količevem in
podroben opis bitke v Trzinu izpod peresa publicista Matjaža Brojana.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Društvo DEMOS na Kamniškem
ruštvo DEMOS na Kamniškem ustanovljeno leta 2010 v Kamniku, se usmerja v
ohranjanje zgodovinskega spomina na ljudi in dogodke, povezane z rojevanjem
slovenske demokracije in države. Pred desetimi leti so izdali zbornik Demos na
Kamniškem, ob nedavni 30. obletnici plebiscita pa je izšel še zbornik Demos na
Domžalskem.

D

V nadaljevanju objavljamo popotnico predsednika Združenja VSO, Aleša Hojsa, zborniku
DEMOS na Domžalskem na pot …
**

Poslanstvo VSO je tudi – Da se ne pozabi!
V zgodovini slovenskega naroda je osamosvojitev, utemeljitev in nastanek lastne
državnosti enkratno, epohalno in neponovljivo dejanje. Kljub temu, da so mu
botrovale mnoge zgodovinske okoliščine in prizadevanja vrste ljudi v
nekajstoletni zgodovini slovenskega naroda, se je njegova praktična izpeljava
zgodila v prelomnih časih evropske pomladi narodov konec osemdesetih in v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.
Bila je rezultat povsem neposrednih in jasno artikuliranih naporov in prizadevanj
mnogih ljudi. Angažma teh ljudi je bil odločilen, pa naj je bil kulturni, politični,
varnostni, vojaški, diplomatski, gospodarski ali kakršenkoli že, brez njihovega
dela, zavzemanja, izpostavljanja, tveganj in prizadevanj Slovenija danes ne bi bila
samostojna in mednarodno priznana država.
V odločilnem času slovenske pomladi je bilo glavno vodilo za demokratizacijo in
osamosvojitev – gibanje Demos. Bistveno za uspeh je bilo dejstvo, da pri tem ni
šlo le za politično vodstvo zbrano v Ljubljani, temveč za široko ljudsko gibanje,
enakomerno porazdeljeno po vseh tedanjih 60 občinah. Toliko bi lahko bilo tudi
zgodovinskih knjig o tedanjih dogodkih in osebah, vendar žal temu ni tako. Še
najbolje se je na tem področju izkazalo društvo Demos na Kamniškem, ki je leta
2010 izdalo izvrstno istoimensko knjigo.
Naj bo pričujoča knjiga DEMOS NA DOMŽALSKEM vzor, da bi bilo postopoma
na enak način pokritih še ostalih 58 občin! Ponosni smo, da je knjiga nastala
predvsem z aktivnostjo naših članov, na čelu z g. Antonom Tomažičem, ki je tudi
ponosni član Glavnega odbora VSO.
9
Glas domovine – 41/VIII – 2021

ČASOVNICA
Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino
osamosvojitve in demokratizacije v januarju
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ČASOVNICA
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PISMA BRALCEV
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ČASOVNICA
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PISMA BRALCEV
Odgovornost - temeljni princip liberalne politike
Ingo Pasch Wallensberg

S

am sem bil v 80 letih prejšnjega stoletja ob vstopu v slovensko politično življenje član
(t.i. Grosove) Liberalne stranke (katere predsednik je bil pok. g. Franc Golija), v ZR
Nemčiji pa prav tako član Liberalne stranke (katere takratni predsednik je bil pok. grof
g. Otto von Lambsdorf – zvezni nemški minister za gospodarstvo).

Ne glede na to da sem sedaj dolgoleten član SLS v Sloveniji in CDU v Nemčiji, so mi cilji in
vsebina analitične in ustvarjalne liberalne politike še vedno blizu. Z občutjem določene negotovosti sem spremljal odzive politične stranke SMC (ki se uradno predstavlja kot liberalna) v
znani konfliktni situaciji med UKOM-om (direktorjem mag. Urošem Urbanijo) in STA (direktorjem Bojanom Veselinovićem).
Zahteva SMC, da mora UKOM nemudoma nakazati zapadle obroke financiranja STA brez
ozira na to, da STA očitno bojkotira upravičeno zahtevo UKOM-a po predložitvi ustrezne dokumentacije o porabi sredstev v preteklem obdobju, je ne le gospodarsko nerazumljiva (in celo
pravno sporna), ampak tudi v očitnem nasprotju z osnovnimi principi liberalne politike.
Čisti računi dobri prijatelji, je znan pregovor, ki še posebej velja za liberalce. Neodzivnost direktorja STA na upravičeno, celo nujno zahtevo UKOM-a ter njegovo poslovno povsem neprimerno obnašanje, so upravičen razlog za sprožitev postopka za njegov odpoklic. Njegovo nasprotovanje zahtevi, da predloži dokumentacijo o porabi sredstev STA v preteklem obdobju zahteva celo sprožitev ustreznega inšpekcijskega pregleda poslovanja STA - to je v teh okoliščinah naloga in odgovornost Vlade ter upravičena zahteva državljanov, ki redno plačujemo svoje
davčne obveznosti.
To, kar Slovenija kot mlada samostojna država neogibno potrebuje, je odgovornost – na vseh
ravneh. Ta zahteva je tudi vodilni princip vsake resne liberalne politike.
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MUZEJSKI KOTIČEK
Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob
sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)
od 11.00 – 18.00.
Vabljeni!

Muzej bo odprt ob sredah
od 11 – 18. ure
Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni
mogoč.
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MUZEJSKI KOTIČEK

Muzejski bonton
V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja
veljajo omejitve in pravila:



Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih
bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje,
bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m.
 Zbirko si lahko hkrati ogledata dve zdravi osebi oz. eno
gospodinjstvo/družina


Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite
roke.



Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.



Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.



Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne
rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si
redno umivate roke.

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo
varnost. Veselimo se vašega obiska!
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PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je enainštirideseta 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).
Prispevki, objavljeni v spletnem časopisu, niso uradna stališča Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve.
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
Glas domovine
Urednica: Simona Pavlič
Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
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