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UVODNIK
Publikaciji na pot
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve aktivno deluje že osmo leto. Vsako leto poskušamo ustaljenemu naboru prireditev v spomin na dogodke, ki so odločilno prispevali k demokratizaciji in osamosvojitvi RS, dodati še kakšno obeležitev dogodka, ki je pomembno prispeval
k zmagi v vojni za Slovenijo. Dejavnost našega združenja se posledično širi, širi se tudi domovinska zvest in narodni ponos, poznavanje zgodovine slovenske osamosvojitve, s tem pa tudi
literatura, saj vsak naš dogodek za seboj pusti unikaten zgodovinski vir – pričevanje udeležencev procesa demokratizacije in osamosvojitve RS. Iz nabora vsakoletnih prireditev, smo dobili
lep kup govorov, ki jih objavljamo v tej publikaciji z naslovom Pričevanja udeležencev demokratizacije in osamosvojitve RS. Še več delov sledi.
V publikaciji najprej objavljamo prispevek Igorja Omerze, ki ga je za spletni časopis Glas domovine prispeval ob 25-letnici JBTZ. Ker se letos spominjamo 30-letnice JBTZ, je najbolj primerno, da ima središčno vlogo pričevanje udeleženca demokratizacije, saj je prav Proces proti
četverici JBTZ sprožil odločilen premik v kolesju demokratizacije, zbudil slovensko pomlad,
na ulice pognal ljudi, še bolj pomembno pa je, da je v srcih ljudi zbudil up in željo imeti svojo
lastno državo ter pogum dosanjati tisočletne sanje naših prednikov.
Kot drugi prispevek je pričevanje dr. Antona Žunterja, udeleženca zasedanja v Poljčah 1990,
na katerem je bil sprejet sklep, da gre slovenski narod na plebiscit, na katerem bo odločal o tem,
ali želi živeti v samostojni in neodvisni RS.
Sledi pričevanje Toneta Krkoviča, brigadirja in generala, poveljnika MSNZ 1990 in Specialne
brigade MORiS na obeležitvi prvega postroja Slovenske vojske v Kočevski reki decembra
1990. Postroj je bil ključnega pomena, da se je narod le nekaj dni kasneje na plebiscitu decembra 1990 pogumno odločil za samostojno Slovenijo, saj je vedel, da bo njihovo voljo, če drugače ne bo šlo, branila in ubranila Slovenska vojska.
Naslednji spomini na osamosvojitev so iz govora Janeza Janše, prvega obrambnega ministra
RS in ministra osamosvojitvene vlade DEMOS, ki jih je zapisal ob najpomembnejšem državnem prazniku naše domovine – Dnevu državnosti.
Naša država je neločljivo povezana s krščanskim izročilom. Msgr. dr. Jože Plut je prvi vojaški
duhovnik in vikar v Slovenski vojski, ter udeleženec vojne za Slovenijo, je o svojih spominih
na osamosvojitev spregovoril na obeležitvi sestanka na Pristavi nad Stično, kjer so bili sprejeti
ključni dokumenti MSNZ za zavarovanje slovenske osamosvojitve.
Sledita še dve analizi, prispevek za spletni časopis in govor na prireditvi, delo dveh mlajših
oseb, publicista Gašperja Blažiča in zgodovinarja ter profesorja mag. Jurija Pavla Emeršiča, ki
jima slovenska pomlad in osamosvojitev predstavljata navdih za delovanje.
Naj branje teh prispevkov, spominov in govorov tudi vas navda s ponosom na prehojeno pot
slovenskega naroda ter s pogumom za prizadevanje dviga nivoja domoljubja v Sloveniji.
Prijetno branje!
Združenje VSO
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Publikacija s pričevanji udeležencev demokratizacije in
osamosvojitve Slovenije
Razmišljanje ob 25-letnici JBTZ
Igor Omerza, 9. 11. 2013
Pomen procesa JBTZ oz. njegovega začetka, ki ga lahko natančno določimo na 31. maj 1988
(aretaciji Ivana Borštnerja in Janeza Janše), je predvsem v njegovih neposrednih posledicah.
Namreč prav na ta dan je propadli socialistični režim preko tajne civilne in vojaške politične
policije prižgal vžigalno vrvico, ki je sprožila (sicer že viseči) plaz radikalnih zgodovinskih
sprememb v Sloveniji. Če ne bi slovensko prizorišče, takrat še trdno vpeto v jugoslovansko
socialistično asociacijo, bilo s strani civilne družbe oz. oporečnikov že dobro pripravljeno na
“šok terapijo” demokratizacije (in posledično osamosvojitve Slovenije), bi JBTZ danes
obravnavali samo kot še en primer v dolgem nizu političnih procesov naše polpretekle
zgodovine. V pripravah na objavo knjige o JBTZ sem našel (in v knjigi objavil) zanimivo
paralelo. Namreč, glavni urednik Dela Božo Kovač je v jutranji izdaji takrat (in še sedaj)
glavnega slovenskega dnevnega časopisa, novico iz večernega Dela o priporu Janeza Janše
nadomestil z dvema drugima novičkama. To je že znano dejstvo. No, pri tem je novinar, ki mu
je bil zaukazan ta cenzorski poseg, izpraznjen prostor umaknjene večerne novice o aretaciji
Janše zjutraj nadomestil z zgodovinsko nepomembnima prispevkoma Zažgal gospodarsko
poslopje in Zemlja ga je zasula. Oba navedena naslova, ki sta sicer novinarsko dokaj tipična za
vsebine na “kriminalni” strani časopisa, sta nehote dokaj dobro zadela veledogodek prejšnjega
dne – prvič, dejansko je bila z aretacijo Janeza in Ivana sprožena zažigalna vrvica tektonskih
sprememb v naši domovini in drugič “zemljo-zasutveni” naslov simbolno nekako odgovarja
temu, kar se je zgodilo Janezu Janši ter Ivanu Borštnerju in še bolj starejšim žrtvam propadlega
socialističnega režima in njegove ljubljene Udbe! Vse tiste silnice, ki so (od konca 70. let
prejšnjega stoletja do 31. maja 1988) pripravljale teren za vulkanski izbruh največjega civilnega
gibanja v novejši slovenski zgodovini, sam poimenujem GRADNIKI ODBORA ZA
VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC in jih bom podrobno predstavil in obdelal v posebni
(istoimenski) knjigi. Kajti kot je že splošno znano, sta aretaciji Janše in Borštnerja (pozneje še
Davida Tasiča in vojaško procesiranje tudi Francija Zavrla) povzročili nastanek Odbora za
varstvo pravic Janeza Janše (3. junij 1988), ki se je čez tri dni preimenoval v Odbor za varstvo
človekovih pravic alias Bavčarjev odbor, alias, kot ga jaz imenujem, Veliki odbor. O vsebini
Odbora na tem mestu ne bi govoril. Podal bi le osnovne količinske podatke, ki govorijo sami
zase. Veliki odbor je od svojega nastanka 3. maja 1988 do 4. avgusta 1989, ko beležimo zadnji
pristop, pridobil 109.804 individualnih članov ter 1153 kolektivnih članov (podjetja, institucije,
šole, društva ipd.). Ne vemo natančno, koliko posameznikov je bilo zajetih znotraj kolektivnih
pristopnikov, ker teh podatkov takrat v Odboru nismo beležili. Gotovo pa gre za najmanj sto
tisoč dodatnih anonimnih članov Odbora za varstvo človekovih pravic. Skupaj s temi člani,
zajetimi v kolektivnih podpisih, je imel torej Bavčarjev odbor najmanj 200.000-glavo podporo.
Če bi imeli takrat na razpolago internet, bi ta številka verjetno dosegla polmilijonsko vrednost.
Iz vsega do sedaj povedanega sta JBTZ in Veliki odbor tako pomembni prelomnici v naši
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zgodovini, da bo zaradi tega usodni 31. maj 1988 trajno zabeležen in obeležen v nacionalnem
spominu. Aktualne razprtije in sedanji težaven ekonomsko-socialni položaj naše države ter npr.
pobalinska kraja spominskega obeležja na Roški na to dejstvo ne morejo vplivati. Ker pa je
zgodovina vendarle učiteljica tudi za sodobni in prihodnji čas, pa se lahko vprašamo, ali lahko
iz procesa JBTZ in Odbora potegnemo kakšen (dandanes in za v prihodnje) uporaben nauk?
Odgovori so lahko različni, mnogoteri in odvisni tudi od posameznika. Sam bi poudaril nauk iz
tistih časov, ki se mi zdi primeren za trenutno idejno vrenje, ki skuša najti nove odgovore na
težke razmere v Sloveniji (in tudi širše). Namreč, ker se pojavlja in ima v delu javnosti očitno
precejšnje simpatije ideja o nekakšnem novem oz. demokratičnem socializmu (brez da bi avtorji
izdelali kakšen vsaj okviren program take vizije), je potrebno povedati, da smo pred 25 leti
mnogi Slovenci in slovenski državljani prav preko Velikega odbora trasirali demokratični
predstavniški/parlamentarni politični sistem in tako zavrnili socializem nasploh v vseh njegovih
znanih ali željenih oblikah (realni socializem, državni socializem, samoupravni socializem,
socializem s človeškim obrazom, demokratični socializem, utopični socializem). Vse to pa iz
preprostega dejstva, ker se je socializem povsod po svetu izkazal kot skrajno represiven in
nedemokratičen sistem upravljanja z družbo, za sistem, ki ga je vzdrževala predvsem totalna
kontrola nad javno/zasebnimi družbenimi segmenti ter vsemogočna tajna politična policija,
skratka za dolgoletni družbeni eksperiment, ki je Sloveniji in Evropi prizadejal ogromno škodo.
Zato je eden izmed naukov izhajajoč neposredno iz JBTZ in Odbora, po mojem mnenju, lahko
tudi ta – nikoli več nobene oblike socializma!
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osamosvojitve Slovenije
Spomini udeleženca zasedanja v Poljčah 1990
dr. Anton Žunter, 13. 11. 2015
Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi prijatelji!
Živimo v težkem in zmedenem času. V času, ko nam je na materialnem in varnostnem področju
iz dneva v dan slabše, ko je na moralnem področju padlo deset božjih zapovedi in jih nismo
nadomestili z ničemer, v času, ko si lahko brez krivde kriv in obsojen, če nimaš ustreznega
političnega pedigreja. To je čas, ki ni naklonjen spominjanju na osamosvojitvene dni pred
petindvajsetimi leti. Takrat, 9. in 10. novembra leta 1990, smo v tem kraju poslanci Demosa
sprejemali usodne odločitve za obstanek in razvoj slovenskega naroda in slovenstva nasploh.
Imeli smo to srečo, da je bil med nami mož, ki bi ga danes upravičeno lahko imenovali oče
naroda, mož, ki je s svojo jasno besedo in odločnim ravnanjem kazal smer in dajal pospešek
našim odločitvam. Dr. Jože Pučnik je bil tisti, ki je takrat, leta 1990, predlagal 23. december za
datum plebiscita in bil za to deležen številnih kritik, češ, da prehiteva dogodke. Bil je tudi prvi,
ki je po plebiscitu navdušeno vzkliknil: »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo!« in bil zato
deležen posmeha vseh tistih, ki so se za plebiscit odločili s stisnjenimi zobmi; mediji pa so ga
označevali za dirigenta ponesrečene operete. Danes pogrešamo takšne razumne, pravične in
odločne ljudi. Med današnjimi oblastniki ni moža, ki bi rekel bobu - bob, ograji - ograja in
nepreglednim karavanam muslimanskih priseljencev - nevarnost islamizacije. Danes samo
preverjajo, razmišljajo in proučujejo – in ne ukrepajo. Ne ukrepajo dovolj hitro in dovolj
učinkovito, ko gre za našo varnost in suverenost naše države. Ukrepajo pa, hitro in učinkovito,
ko je treba na ključne položaje finančnih, gospodarskih ali sodnih inštitucij postaviti svoje ljudi.
In tretji krog plenjenja se lahko prične. »Vse, kar so nas učili v komunističnem obdobju razredni boj, razlaščanje kmetov, iskanje notranjih sovražnikov, vohljaštvo in ovaduštvo – vse
to je vzgajalo vse mogoče lastnosti, samo poštenja ne.« Po vsem povedanem se zdi, da se je pri
nas v zadnjih letih spet na široko odprla Pandorina skrinjica. Kadarkoli se odpre, se obeta obilo
težav. Toda kdo je bila Pandora in kaj je bilo v skrinjici? V našem primeru sta iz skrinjice ušli,
za današnjo slovensko politično elito značilni, dve veliki pregrehi: sla po oblasti in sla po
denarju. V času slovenske pomladi, ko so Pandorino skrinjico odpirali politični očetje današnjih
oblastnikov, pa sta iz nje ušli dve drugi veliki pregrehi prejšnjega režima: sprenevedanje in
hinavstvo, ki ju je začel razkrinkavati kritični glas takratnih oporečnikov. Izid takšnega
razkrinkavanja pa je bil presenetljiv: do lustracije ni prišlo, poštenjaki pa so izginili. Poštenost
namreč ni prirojena lastnost- treba jo je skrbno gojiti in kultivirati. To pa delajo takrat, kadar je
zaželena. Pri nas pa je poštenje postalo staromodna lastnost, ki je izginila. Vse, kar so nas učili
v komunističnem obdobju - razredni boj, razlaščanje kmetov, iskanje notranjih sovražnikov,
vohljaštvo in ovaduštvo – vse to je vzgajalo vse mogoče lastnosti, samo poštenja ne. Tako smo
se danes znašli v dekadentnem ozračju, ki lahko rodi le dve stvari: duhovno obnovo ali mafijsko
diktaturo, ki ji danes moderno pravijo »omrežja stricev iz ozadja«. Žal smo mnogo bliže tej
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drugi opciji. Ključ do razumevanja neznosne lahkosti tega trenutka je, kot pravi Edo Ravnikar,
v kvalitetni razliki med gospodarjenjem in ropanjem. Za gospodarjenje so potrebni izkušeni
podjetniki in znanstveniki ter pošteni bančniki in uradniki, za ropanje pa lažni izobraženci, da
so le brez predsodkov in motivirani z dovolj veliko dozo požrešnosti. Vsi poznamo takšne lažne
strokovnjake, plenilce, ki imajo svoje priimke okrašene celo s ponarejenimi akademskimi
nazivi. Odlično pa znajo ti ljudje molsti občinske in državne proračune in sklade, zadolževati,
prelivati, razprodajati, metati na cesto, divje lastniniti ter dajati koncesije samim sebi. To je
njihova zgodba o uspehu. Tista druga zgodba, namreč novi proizvodnji programi, novi trgi,
delovna mesta in tako naprej – je zgodba o neuspehu. Prepoznajmo in zapomnimo si končno te
ljudi, ki so nam pred volitvami obljubljali na tisoče novih delovnih mest in visoke pokojnine
ter potem s pomočjo glasov že stokrat prevaranih naivnežev zmagali na volitvah. Če bomo te
napake še naprej ponavljali, bom začel verjeti glasu zdrave kmečke pameti, ki pravi: »Če bi z
volitvami lahko karkoli spremenili, bi jih oblastniki že zdavnaj prepovedali. Dejanska oblast
pri nas, ne glede na rezultat volitev, ostaja vedno v rokah istih ljudi«. Kdor namreč zgodovine
ne ustvarja, postane njena žrtev. »Domovina je za razliko od države kakor mati: dana nam je
ena sama, edina in za vedno.« Dragi prijatelji, pred petindvajsetimi leti nas je vodilo
navdušenje, idealizem in velika želja, da se končno znebimo starega režima. Večini takrat ni
šlo za družbeni položaj ali denar. Med vami sem spoznal veliko sijajnih prijateljev ter krasnih,
častnih in poštenih ljudi. Mnogi najboljši so kmalu razočarani zapustili politiko in nekaj jih žal
ni več med nami. Včasih se vprašam, ali je bilo za svet, kakršnega živimo danes, v tistih srčnih
dneh slovenske pomladi sploh vredno tvegati? In tvegali smo! Stavili smo veliko in dobili vse,
in to kljub neprimerljivi vojaški premoči jugo armade in kljub izraziti nenaklonjenosti svetovne
javnosti. Si predstavljate, kaj bi bilo z nami in s Slovenci nasploh, če nam osamosvojitev ne bi
uspela? Tvegali smo kariere, zdravje, nekateri s prepogosto odsotnostjo tudi družine, tisti, ki pa
so v času vojne nosili orožje, pa so tvegali celo življenja. Izpostavljeni smo bili zaničevanju in
posmehu režimskih medijev (kar spomnite se tistih prvih sej, ko se je konstituirala skupščina
po volitvah leta 1990) in levičarskih nasprotnikov, ki so ljudi strašili, da bodo zaradi naših
odločitev jedli travo. Še bolj boleče pa nas je kasneje doletelo razočaranje vseh tistih, ki so
takrat verjeli v nas, ki so v nas polagali vse svoje upe in sanje – sanje o srečnem življenju v
samostojni, svobodni, pravični in bogati domovini. Namenoma sem dejal domovini in ne
državi. Domovina je za razliko od države kakor mati: dana nam je ena sama, edina in za vedno.
In Slovenci imamo domovino radi, državo pa mnogi občutimo vse bolj tujo in sovražno. Nad
takšnimi občutji državljanov bi se morala oblast, če bi premogla vsaj kanček modrosti, resno
zamisliti. »Režimski mediji in dvorni zgodovinarji nam danes človeka, ki je javno povedal, da
osamosvojitev Slovenije ni bila njegova intimna opcija, prikazujejo kot koordinatorja
osamosvojitve.« Spoštovani! Režim, ki smo ga leta 1990 zrušili, je temeljil na laži in
prikrivanju. Lagali so nam o svojih junaštvih in prikrivali Kočevski Rog, Teharje, in Barbarin
rov. Pa tudi danes ni nič bolje. Za resnico gre. Za zgodovinsko resnico. Toda kaj je resnica?
Kakšna je narava resnice in v čigavi posesti je? Se resnica mora prepustiti znanstvenemu
preučevanju – v našem primeru zgodovinarjem – ali je morda bolj vprašanje filozofije ali celo
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poezije? Z zgodovinarji Slovenci nimamo najboljših izkušenj. Ne le, da so nam 50 let prikrivali
in zamolčevali resnico, celo potvarjali so jo. In jo še vedno. Resnica je lahko zelo težka, zelo
boleča. Obdaja jo mnogo skrivnosti, ki jih skušamo razumeti. Vendar nekateri verjamejo le to,
kar vidijo, le to, kar je očitno. Pa vendar, ali nam res ni treba verjeti nekaj, česar ne vidimo?
Nevidna roka UDBE nekoč ali nevidna mafijska omrežja stricev iz ozadja danes so stvari, v
katere razumen človek, čeprav jih ne vidi, mora verjeti. »Če bomo pravilno izbirali, bomo
morda ubranili naše slovenstvo in našo državnost, ki sta zelo krhki in skrajno občutljivi zadevi;
zato je z njima treba ravnati z veliko mero modrosti.« Čaka nas še veliko dela in dodatnega
razmisleka. Skrb zbujajoč je podatek, ki gre kar neopazno mimo medijev, da se le še 80% ljudi
v naši državi čuti Slovence! Torej ne izginjamo le v zamejstvu, ampak tudi v matični domovini,
kjer nas je absolutno in relativno vsako leto manj. Smo res postali apatični že do te mere, da se
ne zgrozimo več ob podatku, da imamo kot dva milijonski narod najnižjo rodnost in najvišjo
samomorilnost v Evropi? Državo imamo, izgubljamo pa narod. Kar ne upam si pomisliti,
kakšna usoda čaka slovenstvo, če se bo uresničil kateri od bolj črnih scenarijev drame z
migranti; če se jih od napovedanih treh milijonov priseljencev nekaj deset ali celo sto tisoč
ustavi v Sloveniji. In kaj je še bilo v Pandorini skrinjici? Ko so iz nje že ušle vse grdobije in
slabosti, se je čisto na koncu in čisto na dnu iz nje dvignilo tudi upanje, ki je kot majhna ptica
poletela v svet, da bi lajšala srca vsem, ki so razočarani in trpijo ter jim vlivala vero, upanje in
ljubezen. S to mitološko zgodbo sem želel zaključiti. Da ne bi vsi skupaj, ne glede na neprijazno
sedanjost, izgubili upanja, te druge in najtežje tretjine božjega triasa. Bog nam je dal pamet, res
da samo to človeško, druge pač ne, in dal nam je možnost izbirati med dobrim in zlim. Če bomo
pravilno izbirali, bomo morda ubranili naše slovenstvo in našo državnost, ki sta zelo krhki in
skrajno občutljivi zadevi; zato je z njima treba ravnati z veliko mero modrosti. Le tako bomo
morda vsi Slovenci, torej vsi skupaj, dočakali novo pomlad, kajti zgneteni smo iz istega
genskega materiala in prekvašeni s skupno zgodovinsko usodo.
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Publikacija s pričevanji udeležencev demokratizacije in
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Spomini načelnika MSNZ na 17. december 1990
Tone Krkovič, 17. 12. 2016
Pisalo se je za Slovenijo in slovenstvo nedvomno usodno prelomno leto 1990. Slovenija je bila
še polnopravna članica skupnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije z vsemi
atributi takratne skupne države. Vojaški obrambni nosilni steber sta tvorili komplementarni
JNA in TO. Varnostni steber pa zopet povsem komplementarni elementi, UDBA, KOS in
uniformirana Milica. V obrambno-varnostni sistem t. i. “splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite“, je bilo v končni fazi vključeno vse “živo in neživo“… Na čelu vsega je bil edini
“bog in batina” - Komunistična partija. Na čelu vseh naštetih in nenaštetih institucij so bili
(razen v JNA) - v glavnem Slovenci. Na videz tako zelo popolno, dobronamerno in idilično, da
bi se človeku od ganjenosti na tako harmonično “družinsko sliko“ utegnila utrniti solza
ganjenosti… A to je bila iluzija. Realnost pa je bila takšna, kot jo je pred kratkim Valentin Areh
prikazal v “Dosje JNA“, za kar se mu zahvaljujem. Zaradi te krute in našemu narodu sovražne
ter celo obstoju preteče nevarnosti so se stvari že od samega začetka tega usodnega leta ali še
kakšen dan pred tem pričele nevarno zapletati. Spor komunistov v Beogradu je povzročil
odkrito grožnjo s prihodom tisočih fanatičnih srbskih nacional-komunistov v Ljubljano.
Hvaležni smo za upor pogumnih železničarskih sindikalistov, ki so se s sprejetjem
nedvoumnega sklepa, da ne bodo na dan t. i. mitinga resnice vozili vlakov iz Dobove v
Ljubljano, zapisali z zlatimi črkami v osamosvojitveno zgodovino. Leta 1989 so v svoj
dokument zapisali, da je vzrok bojkota v tem, da srbski miting v Ljubljani ni v interesu
osamosvajanja in demokratizacije Slovenije. Kapo dol! Le še spomenik na glavni železniški
postaji morate postaviti temu pokončnemu dejanju, pa bo delo dokončno opravljeno. Tudi
takratnih miličnikov in njihove vloge ob tem ne smemo pozabiti. Pri tem pa je bistvena razlika
v motivih in dejanju, če jih primerjamo s sindikatom strojevodij. Nikjer nisem uspel najti oz.
prebrati dokumenta za to “akcijo“, kot jo imenujejo, ki bi utegnil “akcijo sever“ motivno
povezati z zavarovanjem procesa osamosvojitve Slovenije. Tega tudi od takratnega
republiškega sekretarja za notranje zadeve v Socialistični republiki Sloveniji, Tomaža Ertla, ni
bilo možno pričakovati, kajti Milica je bila udarna pest republiške Partije in je tudi v tem
primeru ščitila predvsem njene pozicije in interese. To, kar opredeljuje “akcija sever“, pa je
posredno seveda pozitivno vplivalo na proces demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Ali,
če nekoliko poljudno ponazorim in poenostavim z metaforo: »V “partijskem bordelu“
Jugoslavije sta se zlasali slovenska in srbska prostitutka. Slovenska Milica je (v
nenormalnostinormalno) po ukazu “šefa slovenskega bordela“ ščitila “slovensko prostitutko“.
Tudi Milici hvala za vse pozitivne učinke, ki so posredno pripomogli k procesu osamosvajanja.
Osmega aprila istega leta so bile po pol stoletja partijskega režima prve demokratične volitve.
Za zvezno in reformirano slovensko Partijo je bila tu še zadnja točka upanja za obstoj in
ohranitev Jugoslavije. Če bi slednji zmagali, se v Sloveniji ne bi nič bistvenega spremenilo.
Bilo pa bi za Slovenijo in slovenstvo po mojem trdnem prepričanju pogubno.
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Ohranili bi Jugoslavijo in svoj primat v njej pod nekakšnimi novimi pogoji. V “YU partijskem
bordelu“ bi se že nekako zmenili, da lasanje ne bi prestopilo okvirjev dopustnega …
Mednarodna demokratična skupnost na čelu z Ameriko jim je bila takrat zelo naklonjena. Na
srečo je zmagala koalicija DEMOS s programom samostojne in demokratične Slovenije. To pa
je bila točka dokončnega preloma, kjer je “vrag šalo vzel…” Zato je sledilo dvoje: pospešeno
uničevanje arhivov in (samo) razorožitev TO. Sledila pa so tudi vsemogoča početja za
blokiranje in P onemogočanje implementacije političnega programa DEMOS-a. Tako je prva
demokratična slovenska vlada 16. maja dejansko, čeprav se ni zavedala, prisegla v vojni. Dan
pred prisego vlade, 15. maja, je bil v poveljstvo slovenske TO SRS iz Zagreba (v popolni
tajnosti in pod najstrožjimi ukrepi varovanja) prinesen ukaz za razorožitev. Že isti dan se je
pokazalo, koliko so Slovenci na najvišjih partijskih funkcijah v resnici tudi demokrati, koliko
so naklonjeni svoji domovini Sloveniji in v kolikšni meri je TO SRS v resnici slovenski …
Najkrajše rečeno – nič od nič – to je resnica. Kajti na celi hierarhični črti se je dejansko zgodila
veleizdaja! Razorožitev Teritorialne obrambe Socialistične Republike Slovenije (TO SRS) je
bila v bistvu samorazorožitev in dejansko prvo dejanje vojaške agresije JNA in njenih
slovenskih pomagačev v Sloveniji, ki se je odločila za samostojno pot izven propadle
Jugoslavije. S tem korakom so pripravili teren za povsem odkrito oboroženo agresijo na
Slovenijo, ki se je na srečo, glede na razvoj dogodkov na mednarodni in lokalni ravni, pričela
šele junija 1991. Ko smo ugotovili, da se je zgodila veleizdaja in taktično presenečenje, smo
nemudoma, še takoj po nastopu vlade, pričeli izvajati priprave na oboroženi odpor. Spočeli in
rodili smo MSNZ, tajni obrambno-varnostni projekt, lojalen nastajajoči samostojni in
demokratični Sloveniji, ki nima primere v zgodovini. S tem korakom sta se dejansko tudi
vzpostavili dve nasprotujoči si strani v bližajoči se vojni: JNA kot napadalec, in naša stran, kot
branilec. S tem je bil, ne glede na zunanji videz, vzpostavljen temeljni pogoj za vojaški spopad,
in vojna se je začela med JNA kot agresorjem in slovensko obrambno silo, ki si je sočasno z
nastajanjem tudi nadevala svoje ime, danes je znana po kratici MSNZ. Sočasno z nastajanjem
resnično slovenske obrambne varnostne komponente se je odvijal intenziven notranji in zunanji
politični proces, ki je med drugim 4. oktobra formalno uveljavil “amandma k ustavnemu
zakonu“, s katerim je republika Slovenija v celoti prevzela ingerenco nad lastnimi oboroženimi
silami. S tem so razlogi za formalno ime in tajno delovanje MSNZ prenehali. Vsebini,
ustvarjeni v preteklih mesecih tega usodnega leta 1990, pod tem imenom, je bilo zaradi taktičnih
razlogov zopet nadeto formalno ime iz Zakona o SLO in družbeni samozaščiti, to je Teritorialna
obramba Republike Slovenije. Tu domuje tudi prvi korak zmede, ki je potencirana vse do danes,
kajti SV, kljub mojim vsakoletnim javnim intervencijam, še danes ne ve, koliko je stara.
Generali, ki so naredili briljantne kariere v tej SV in jo s svojimi dejanji pomagali spraviti na
kolena, pa so pred dnevi končno spregledali in nam iz Radovljice skupaj s svojim partijskim
šefom sporočajo, da je SV stara 48 let. Povrh vsega pa k uradni kokardi SV dorišejo še en del
rdeče zvezde. Te pravice nimajo, to ni demokracija, to je anarhija. Pristojni bi morali po uradni
dolžnosti ukrepati. K tej izvirni napaki določitve napačnega in zavajajočega imena je treba
nujno prišteti še nič manjšo napako, to je reorganizacijo TO RS leta 1990/1991 v času latentne
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vojne. Tega se skladno s splošno vojaško doktrino preprosto pač ne počne. S to amatersko
strateško napako so nasedli Partiji, ki je predvsem temeljito premešala kadrovske karte in s tem
pričela korak za korakom prevzemati vajeti v svoje roke. Zaradi tega sem bil tudi sam
premeščen, ko je položaj načelnika MSNZ ugasnil. Deležen sem bil kadrovskega premika na
položaj komandanta režimske 27. zaščitne partizanske brigade TO Edvard Kardelj Krištof in s
tem tudi poveljujoči mirnodobni desetniji, imenovani 30. razvojna skupina (30. RSK).
Napredovanje ali degradacija? Bog si ga vedi, še zlasti v vojski, je to vedno relativno. Občutki
pa mi vseh 26 let govorijo, da je šlo za degradacijo. Škoda. Ne toliko zame, kot je za SV. Takoj
ob prevzemu dolžnosti mi je bilo jasno, da ujma (samo)razorožitve ni zaobšla niti te enote.
Nasprotno! Ugotovil sem, da so vodilni iz mirnodobne desetnije, imenovane 30. RSK, že maja
leta 1990 povsem prostovoljno, na namig generala Ožbolta, nemudoma odpeljali v lesenem
Mačkovem zaboju in s katrco R4, kompletno mobilizacijsko in vojno dokumentacijo v garnizon
Ribnica. Razoroževati pa jih tako ni bilo treba, saj je imela že prej vso najmodernejšo oborožitev
za 2000 ljudi pod ključem JNA. Na tem področju je ostalo orožja le za 1 bataljon. Kakšni
občutki so me prevevali prvi dan napredovanja, si lahko samo predstavljate … Glavni kapital,
na katerega sem se delno lahko naslonil, je bil človeški potencial, ki pa ga je bilo na predvideno
novo poslanstvo nujno treba temeljito diferencirati. To je bilo poleg prioritete vzpostavitve nove
organizacijske sheme, prilagojene realni situaciji stanja brigade brez orožja, glavna prioriteta.
Tako me je naloga tu v Kočevski Reki, v podporo plebiscitu, zalotila v fazi intenzivnih
selekcijskih usposabljanj, v ad-hoc prilagojenem skritem učnem centru na Medvednjaku.
Zaradi tega nisem uspel postaviti kompletiranega bataljona, kot mi je bilo ukazano, temveč sem
se znašel tako, da sem glede na nalogo in razpoložljive vire modularno sestavil bataljonsko
skupino približno 300 pripadnikov nastajajoče nove brigade MORiS, ki so večinoma že šli skozi
filter priprav na Medvednjaku. Tako smo na današnji dan, pred 26. leti, tu na tem svetem mestu,
prvič v zgodovini predstavljali resnično celotnemu slovenskemu narodu in njegovi
demokratično izvoljeni oblasti lojalno Slovensko vojsko. “Vonj“, ki ga je zaznal prvi
predsednik slovenske vlade in ga je v trenutku spozabe tudi javno ubesedil, ni bil fraza in tudi
ne naključje, ampak preprosto pristen čustveni refleks. Kajti, tu je bila takrat postrojena, čeprav
iz povsem taktičnih razlogov z zvezdami na kapah, toda z rdečimi trakovi v žepu, po namenu
in srcu SLOVENSKA VOJSKA, zavezana izključno in samo domovinskemu in
državotvornemu namenu. Ne pozabimo, da se je s tem dejanjem 17. decembra 1990 v
opogumljanje Slovencev ter svarilo znanemu nasprotniku v prihajajoči vojni, ob prisotnosti
redkih politikov takratne oblasti, preko TV ekranov, brez krinke na obrazih, javno pokazala
vojska Republike Slovenije, ko je le-ta šele nastajala. Čast in dolžnost vojaka je služiti
domovini. Služiti ideologiji ali partiji pa je razvrednotenje vojakovega dostojanstva. Kot je
nekoč rekel predsednik prve slovenske demokratične vlade Lojze Peterle, je na tem območju,
ki je s Kočevskim Rogom delilo nesrečni sloves slovenske politične in moralne teme, posvetil
žarek upanja in Slovencem odprl novo perspektivo… Tudi zato je 17. december 1990 velik in
prazničen dan. Praznujmo, ker se je tukaj zgodilo nekaj, kar je bilo pomembno za vso Slovenijo
in kar zahteva dostojno mesto v našem zgodovinskem spominu.
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Beseda ob Dnevu državnosti
Janez Janša, 25. 6. 2016
Dragi Slovenci in Slovenke!
Pred 25 leti sem bil soodgovoren za obrambni del osamosvojitve, zato mi dovolite, to sicer ni
moja navada, da najprej preberem nekaj odstavkov iz zbornika Vojna za Slovenijo.
»V zgodovini vsakega državotvornega naroda obstaja točno določen čas, ki je omogočil, da je
neki narod postal suveren, sam svoj gospodar. Takšen čas, običajno vezan na dogodke, ki so
omogočili osamosvojitev in postavitev na svetovni zemljevid oziroma mednarodno priznanje,
narodi po svetu častijo kot nekaj »svetega«, mu posvečajo državne praznike, po njem in
dogodkih iz njega poimenujejo mesta, trge, ulice in odlikovanja. Takšen čas veže nase pozitiven
odnos večine državljanov oziroma pripadnikov naroda. Takšen čas predstavlja vrednostno
središče naroda. Za nas, Slovence, je to čas osamosvajanja. Znotraj tega časa, ki se v svoji
zgodovinski končnici razteza od leta 1987 do leta 1992, posebej izstopajo dnevi vojne za
Slovenije. To so bili tedni, dnevi in ure v juniju in juliju 1991, ko je bilo dobesedno vse na
kocki. Samostojna in evropska prihodnost Slovencev, demokratična ureditev, naša vera in
postave, blaginja, pa tudi naša življenja. To so bili dnevi, ko se je, maja 1990 sicer razoroženi
narod, znova postavil za svoje pravice, razglasil samostojno Slovenijo in se uprl agresiji JLA.
V tistih dneh je nekaj odstotkov Slovencev, ki so ob množični podpori naroda poprijeli za vsako
razpoložljivo orožje in se skupaj s civilno obrambo zoperstavili peti tehnično najmočnejši
vojski v Evropi, s svojim pogumom doseglo nemogoče in izpisalo končno dejanje prehoda
slovenskega naroda v nacijo. Pogum Slovencev je takrat občudoval ves svet. Predstavniki
najmočnejših držav na svetu, ki so še nekaj dni pred vojno trdili, da nas nikoli ne bodo priznali,
so zaradi tega poguma spremenili svoje stališče. Svetovni tisk je v nekaj dneh spremenil odnos
do Slovenije in prestopil na našo stran. Naši rojaki po svetu so kot eden stopili na ulice metropol,
zasuli vlade s pismi in pozivi ter podprli boj svoje domovine proti Goljatu. Kljub nasprotovanju
osamosvojitve v delu leve politike je bil narod enoten. Enoten kot še nikoli prej in zelo
pogumen. To so bile svete ure, visoka pesem slovenskega naroda.
Tega neizpodbitnega zgodovinskega dejstva ni mogoče ne spremeniti ne ponarediti. Tudi
pozabiti in prikriti ne, čeprav se to praktično od leta 1991 naprej neprenehoma posluša. Zato
povejmo nekaj številk. Jugoslovanska ljudska armada je agresijo na Slovenijo začela z enotami,
ki so skupaj štele 22 tisoč vojakov, častnikov in podčastnikov. V tej vojni je imela JLA 48
mrtvih in 116 ranjenih, enote TO so v spopadih zajele 2663 njenih pripadnikov, medtem ko jih
je prostovoljno na slovensko stran prebegnilo več kot 3000. Od 22 tisoč pripadnikov agresorske
armade jih je v sedmih dneh spopadov izgubila skoraj 6 tisoč ali več kot četrtino, med njimi
nesorazmerno velik del, več kot 500, aktivnih častnikov in podčastnikov.
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Enote teritorialne obrambe so imele v tem času 9 mrtvih in 44 ranjenih, slovenska policija pa 4
mrtve. JLA je zajela samo enega častnika TO. Iz TO v JLA ni prestopil nihče.
JLA je vojno v Sloveniji začela neprimerno močnejša. Slovenija ni bila sposobna vpoklicati
pod orožje niti toliko pripadnikov TO, kolikor jih je JLA imela neposredno na našem ozemlju.
Razlog je bil, seveda, pomanjkanje orožja. Slabih deset dni kasneje se je položaj dodobra obrnil
v našo korist. Ne samo da je Slovenija zaradi zaplenjenega orožja in opreme lahko že 5. julija,
v sedmih dneh oborožila 35300 svojih vojakov, brez pripadnikov policije, ampak je s pomočjo
pridobljene težke oborožitve, predvsem protioklepnih in protiletalskih sredstev, lahko računala
na uspešno zoperstavljanje katerikoli sili, ki bi jo Beograd poslal na slovensko državo. To
dejstvo je odločilno vplivalo na spremembo strategije Slobodana Miloševića. Tveganje
nadaljevanja spopadov v Sloveniji je bilo kar veliko. Zato je srbsko vodstvo 10. julija sprejelo
odločitev, da prek svojih ljudi v organih federacije umakne ostanek jugoslovanske armade v
Sloveniji.
V vojni za Slovenijo je bilo veliko pomembnih dogodkov, ki so odločilno stkali tkanino zmage.
V prvi analizi štaba TO je upravičeno posebej poudarjena ustavitev oklepnih kolon na
Medvedjeku in mostu pri Ormožu na samem začetku spopadov. V isto kategorijo lahko
uvrstimo minometni napad na pristajalno stezo vojaškega letališča v Cerkljah, pa osvojitev
mejnih prehodov v Rožni dolini, Šentilju in na Holmcu, blokado oklepnih kolon JLA na
številnih drugih mestih po državi, sestrelitev sovražnih helikopterjev. Prvega je sestrelil gospod
Zoran Drnovšek, ki je danes z nami in ga lepo pozdravljam. O tem danes velika večina
Slovencev ne ve praktično nič.
Po preučitvi vseh vojnih akcij TO in slovenske policije ter njihovi umestitvi v čas in širšo sliko
lahko po 25 letih danes brez večjih težav izdvojimo najpomembnejšo akcijo TO za osvoboditev
Slovenije. To je je bilo nedvomno zavzetje skladišča JLA v Borovnici 28. 6. 1991. V tej akciji
je peščica pripadnikov specialne brigade, bilo jih je dvaindvajset, pod poveljstvom Toneta
Krkoviča, ki je tudi danes z nami, zaplenila večjo količino orožja, minskoeksplozivnih sredstev
in vojaške opreme kot vse slovenske partizanske enote v vseh bojnih akcijah v času druge
svetovne vojne. Ta uspeh je bil popoln tudi zaradi tega, ker je bilo to skladišče zavzeto tik pred
nosom veliki koncentraciji enot JLA v vrhniških vojašnicah, od koder bi lahko s topovskim in
raketnim orožjem skladišče uničili, če bi pravočasno izvedeli za akcijo. Naj povem še to, da je
bil to signal tudi drugim poveljstvom enot TO. Če parafraziramo znani stavek Winstona
Churchilla po letalski bitki za Anglijo, lahko rečemo, da še nikoli v zgodovini slovenskega
naroda tako veliko ljudi ni bilo dolžno tako velike hvaležnosti peščici svojih sonarodnjakov.
Tragedija slovenskega naroda pa je, da nobenega od teh ne poznamo po imenu.
Enotnost naroda in pogum njegovega oboroženega dela, trdna politična volja vlade koalicije
Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika ter samoiniciativnost množice posameznih poveljnikov
taktičnih enot TO in policije so skovali zmago v vojni za Slovenijo. Zmago, povzdignjeno v
svoji končnosti na slovenski Olimp, zmago, pomembnejšo od vseh bitk, ki so jih naši predniki,
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mnogokrat žal tudi na tuj račun, bojevali skozi vrtnice nehvaležne zgodovine preteklih stoletij.
Vojna za Slovenijo je vsak dan odkrila na tisoče junakov. Fantov in mož, ki so iz ljubezni do
domovine premagali strah. Za orožje so prijeli zato, da branijo svoj dom, svojo vero in postave,
Slovenijo. Svoje delo so odlično opravili. Po zmagi so odšli domov, država jih je večinoma
pozabila, domovina jih ne bo nikoli. Kajti to so bile svete ure, visoka pasem slovenskega
naroda. Stali smo in obstali.
Čutil sem svojo dolžnost, da te stavke preberem, tudi zato, ker je ta krivica tem fantom
popravljena šele po 25 letih. Končno je predsednik države sprejel odločitev, da se jim podeli
državno odlikovanje, ki bo podeljeno natančno na dan pred 25 leti in na kraju, kjer so to akcijo
izvedli, 28. junija. Vam vsem skupaj pa hvala, ker ste prišli v takšnem številu, tudi zato je bil
potreben skorajda enak pogum kot pred 25 leti. S to našo proslavo so se ukvarjali na vse možne
načine. Če bi se toliko ukvarjali s slovenskim gospodarstvom, bi Slovenija cvetela in potem po
25 letih 10 do 15 tisočim mladim ne bi bilo treba odhajati v tujino in se boriti za službe.
Ampak s temi proslavami so v Sloveniji težave od samega začetka. Ko je pristojen odbor pred
25 leti pripravljal tisto proslavo, veličastno proslavo 26. junija 1991, je bilo mnogo
nasprotovanja. Največ nasprotovanja je prihajalo iz takratnega predsedstva RS. Eden od njih je
dejal, da »kaj pa 'čmo proslavljat na ta žalosten dan.« Od tistega žalostnega dne vedno sedi v
prvi vrsti na državnih proslavah. Potem so bili težave s častno četo, češ, »kaj 'čmo dražit z
vojsko na tej proslavi. Če bo že častna četa, naj bo brez orožja.« In potem, ko je nekako bilo
tudi to usklajeno, ko smo natančno pred 25 leti v stavbi pred nami izglasovali Temeljno listino
in s tem postavili ustavni temelj za razglasitev samostojne Slovenije ter uro za tem prevzeli
efektivno oblast, dobili tudi nove simbole, končno je bila dana zelena luč za tisto slovesnost.
Ampak tudi na tisti slovesnosti ni šlo brez zapletov. Del scenarija je bil blagoslovitev
osamosvojitvene lipe. Stala je tamle, v tistem kotu, danes pa je ni več. Korenine tega dejstva,
da je tam ni več, pa ležijo v tisti proslavi, kajti ko je nadškof Šuštar to lipo začel blagoslavljati,
je nekdo izklopil mikrofon. Tako da simbolična slovenska osamosvojitvena lipa tega
blagoslova ni slišala, slišala pa ga ni niti Slovenija. Ta lipa je bila pred kratkim, potem ko so ta
trg privatizirali, ve se kdo, presajena čez cesto, zraven grobnice t. i. narodnih herojev.
Jaz sem bil v teh dneh na številnih proslavah po slovenskih občinah in povsod so s ponosom
pokazali visoka lipova drevesa, ki so jih posadili pred 25 leti, dvakrat ali trikrat večja kot naša
osamosvojitvena lipa. Prej je gospod Hojs dejal, da na tem trgu, kjer je množica drugih
spomenikov, ni nobenega spomenika slovenske osamosvojitve, osamosvojitveno lipo so izgnali
in po 25 letih ta lipa še vedno ni slišala blagoslova. Nadškof Šuštar tudi po 25 letih še ni dobil
naslednika, ki bi ta blagoslov opravil pred celo Slovenijo na glas, tako da bi ga slišala lipa. Ko
boste videli, da na tem trgu ponovno stoji osamosvojitvena lipa, ko boste videli spomenik
slovenski osamosvojitvi in ko se bo ta trg imenoval Trg Jožeta Pučnika, vedite, da ste se zbudili
v drugačni Sloveniji.
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Po 25 letih, vsaj po izkušnjah v zadnjih dneh, lahko rečem, da neka streznitev vendarle prihaja
in zadnji čas je zato. Pred 25 leti smo proslavljali razglasitev samostojne države, hkrati so po
primorskih mejnih prehodih že gospodarili tanki JLA, Vipavci so se upirali s svojimi rokami
tisti dan in večina Slovencev se ni zavedala, da so pred nami dnevi, mogoče tudi tedni, meseci,
leta preizkušnje.
Danes, po 25 letih, lahko rečem, da je ta občutek temu podoben. Kajti danes smo se zbudili v
samostojni Sloveniji in Evropski uniji, v katero smo stopili leta 2004. Ampak ta unija danes ni
več enaka kot je bila ob vstopu. Pred nekaj dnevi je ena od članic na referendumu izglasovala,
da iz nje izstopi. In to ne katerakoli članica, ampak ena od največjih. Evropska unija je pred
najresnejšo krizo do sedaj. Vse krize, skozi katere je šla, in teh je bilo veliko, so imele ta skupni
imenovalec, da so predstavljale zastoj na poti. Nismo se mogli dogovoriti, kako narediti
naslednji korak. Sedaj pa je prvič prišlo do situacije, ko je neka država članica naredila korak
nazaj. Vsaj srednjeročno nepovraten. Evropska unija se več ne širi, temveč krči. To je slab
signal za vse tiste, ki čakajo na vstop in vidijo luč na koncu tunela za rešitev svojih ali
regionalnih težav. In mi smo v neposredni soseščini.
Evropska unija je predvsem mirovni projekt, zgrajena je bila zato, da narodi Evrope ne bi
ponavljali dveh tragedij, ki sta jih doleteli v prvi polovici 20. stoletja. Najprej mirovni projekt,
šele potem projekt enotnega trga, ekonomije, gospodarske rasti, blaginje, prostega pretoka
kapitala, blaga in tako dalje. In pred nami so časi, ko poslanstvo tega projekta ne bo več
samoumevno. Do sedaj smo 25 let peli sedmo kitico Prešernove Zdravljice »ne vrag, le sosed
bo mejak« in jo jemali kot nekaj samo po sebi umevnega. A prihajajo časi, ko temu ne bo več
tako, če se ne bomo potrudili.
Tukaj smo Slovenci soodgovorni. Vse druge alternative so za nas slabše. Če Evropska unija
razpade, bo razpadla na nekaj velikih držav in na množico satelitov, ki bodo krožili okrog njih,
odvisno predvsem od gospodarskih vezi posameznih držav. V vsakem primeru pa bo v
prihodnjih mesecih in letih prihajalo do novega razvrščanja v njej. Nedavni sestanek ustanovnih
članic to zelo jasno nakazuje. In v tem razvrščanju bo pomembna gospodarska moč države.
Nobenega izgovora več ni, da Slovenci strnemo sile okrog tega, da gospodarsko moč države
okrepimo, da izboljšamo pogoje za gospodarstvo, zmanjšamo bremena, predvsem
razbremenimo visoke stroške dela in odstranimo ovire, da pridejo tuje investicije, to je znanje,
in na koncu pridemo do tega, da se bo v gospodarskih sporih odločalo v roku enega leta, ne pa
v štirih letih, kot je danes pri nas.
Druga krepitev, ki je nujno potrebna, pa je krepitev slovenskega obrambnega sistema. Pred
nekaj leti bi te besede zvenele povsem v prazno, a danes so nekatere evropske države že uvedle
splošno vojaško obveznost, še polovica drugih o tem razmišlja in Slovenija bi morala storiti
isto. Predvsem pa se moramo nehati norčevati iz obrambnih struktur, ki s sredstvi, ki jim jih
danes namenjamo, samo životarijo. In še nekaj drugih izzivov je, na katere bo treba odgovoriti
bistveno hitreje.
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Ključna točka, na katero ne smemo pozabiti v tem času, ki je pred nami in v katerem bodo
mnogi naši špetiri iz preteklosti zgledali kot šala, pa je vrednostno središče Slovenstva. Slovenci
imamo eno samo obdobje v zgodovini, ki nas je združilo, in tega vrednostnega središča se ne
sme rušiti. Zaradi tega smo v teh resnih časih z veliko žalostjo opazovali, ko so priprave na
današnjo slovesnost posmehljivo imenovali z ne vem kakšnimi izrazi. To veličastno slovesnost
in kakovosten kulturni program so poimenovali alternativna proslava, in to smo slišali s
televizijskih ekranov visoke uradnike te države, ki so nam pravzaprav zapovedovali, kako naj
praznujemo. Za to Slovenijo smo glasovali in jo zgradili zato, da bi lahko njen rojstni dan vsak
praznoval tako, kot si želi.
V teh tednih, ko sem bil stalno na poti, ugotavljam, da se to dogaja. Slovenija praznuje po 25
letih enako veselo kot pred 25 leti. Bil sem na številnih proslavah po različnih krajih in občinah,
kjer je bilo staro in mlado in kjer so se ljudje zbirali iz veselja, ne pa obveznosti. Kjer so veselo
plapolale slovenske zastave. In ta Slovenija, ki jo srečujem v teh dnevih, je drugačna od tiste,
skregane, apatične, zamorjene Slovenije, ki skače ven s televizijskih ekranov, radijskih
sprejemnikov in časopisov. Je drugačna Slovenija, takšna, kot je bila pred 25 leti. In zaradi tega
verjamem, da je hiša slovenske države postavljena na skali, da so naši temelji toliko trdni, da
tudi povodnje, ki se napovedujejo, ne bodo ogrozile bivanja slovenskih rodov v tej hiši. Vendar
se moramo zavedati izzivov in ne rušiti vrednostnega središča slovenskega naroda. V teh
zadnjih tednih je bilo v Sloveniji na stotine domoljubnih proslav, na katerih smo se 25. rojstnega
dne Slovenije iskreno veselili, kjer smo se zbirali iz veselja in ne iz obveznosti, in so na vseh
plapolale slovenske zastave, samo nekaj je bilo alternativnih, na katerih so plapolale tudi
zastave agresorske armade.
Kar je bila Slovenija v teh prazničnih dneh, mene osebno navdaja z veseljem in optimizmom.
Ob koncu lahko samo ponovim besede Jožeta Pučnika, ki jih je izrekel natanko pred 25 leti:
»Ostati moramo pogumni in ponosni.« Hvala, ker ste pogumni in ponosni. Hvala, ker imate
radi Slovenijo.
Bog živi Slovenijo!
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V spomin na dogodke leta 1990
msgr. dr. Jože Plut, 7. 9. 2017
Spoštovani visoki gostje, dragi veterani vojne za Slovenijo, dragi prijatelji – Slovenke in
Slovenci!
Najbrž pri nas res ni praksa, da duhovnik govori na spominskih slavjih in si domišljam, da sem
bil povabljen kot prvi vojaški duhovnik in prvi vojaški vikar v samostojni Sloveniji. Morda tudi
zato, ker sem veteran vojne za Slovenijo, ki je bil skupaj z enoto lociran ne daleč od tu –
mimogrede, ko sem bil v vojni za Slovenijo, sem že bil duhovnik. Mogoče pa so si organizatorji
tega slavja mislili, da bi kot duhovnik povedal kak nov vidik tistih, morda sedanjih, časov.
V času, ko ste odgovorni možje tu sklenili pomemben dogovor, in seveda še (malo) prej, smo
po Sloveniji nosili broške z različnimi napisi, tudi z napisom: »Ko bom velik, bom graničar na
Kolpi«. Meni pa je bil najljubši napis na »mikici«, ki se je glasil: »Bog, blagoslovi mojo
deželo!«
Takrat smo namreč živeli v času, ki ga ni bilo moč več živeti. Tesno je bilo. Razkorak med
parolami in dejanskim stanjem je bil prevelik. To je takrat na različne načine videla ali vsaj
slutila že večina in ne samo posamezni disidenti in ljudje, ki so navkljub deklarirani enotnosti,
enakopravnosti in svobodi, vedeli in izkusili neenakost, nadzor in/ali drugorazrednost.
Klic k svobodi, k samostojnosti in demokraciji je bil tako močan, da mu trajno ni moglo nič
nasprotovati. Pač! Nasprotovanja so bila, glasna in močna, pa tudi sistemska in tiha v ozadju in
iz ozadja. Strah pred izgubo »samoupravne moči« pri nosilcih in njihovih dedičih je bil velik
… Nekateri posamezniki, nekatere skupine in nekatere tako imenovane »organizacije
delovnega ljudstva« so dolgo sicer nasprotovale temu klicu na mnoge načine, potem pa so se
pragmatično uklonile.
Ustaviti klica po svobodi, demokraciji in samostojnosti pa več ni bilo mogoče. Neglede na to,
ali je komu posameznik všeč ali ne, nekateri so v poznih osemdesetih in začetnih devetdesetih
opravili odlično delo, drugi pa ga niso. Ko so nekateri s prikritim strahom v ozadju sledili
procesom z rahlo zavoro in pasivno distanco, so drugi naredili, kar je bilo takrat potrebno. Tudi
možje, ki so se sestali na tej lokaciji, in drugi, ki so tudi pozneje na različne načine branili
samostojnost. Pripraviti celoten proces osamosvajanja ni mala stvar. Predvideti mnogo
potrebnih razsežnost, vključno z obrambno… Nedvomno gre vsem, ki so na različnih področjih
(duhovnem, kulturnem, gospodarskem, političnem, varnostnem, obrambnem …) naredili
odločilne korake ob pravem času, neizmerno priznanje. Čestitka in hvala!
Vam se gotovo ne zdihuje po »egiptovskih loncih mesa«, kakor bi rekel pisatelj Jančar, ker
verjamemo, da niste v osamosvojitvenih procesih delovali s figo v žepu, drugi pa …
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No, nekaterim je vedno ljubo onkraj in tam zadaj, med veliko puščavo stisnjeni reki, kjer ni bilo
svobode … Da, za svobodo in samostojnost smo poklicani, bratje in sestre, je zapisano v neki
stari knjigi, ki se ji, mimogrede, reče Sveto pismo.
S svojimi odločitvami, ki ste jih naredili tudi tu, in jih je naš narod in ljudje dobre volje
decembra istega leta plebiscitarno krepko izrazil, julija leta 1991 pa obranil vojaško in (in
mednarodno) politično, je bila demokracija, svoboda in samostojnost dana vsem: staremu
sistemu zapriseženim in v njem zatiranim in nadziranim; levim, sredinskim in desnim; vernim
in nevernim; Cerkvi in vsem verskim skupnostim … In zdelo se je, da smo vsi zaživeli svobodo,
demokracijo in samostojnost – suverenost. Poistovetili smo se z idejami, ki so lastne zahodni
civilizaciji (iz antike, krščanstva in humanizma izhajajočim vrednotam), ki so v nasprotju z
vsemi totalitarizmi in s silo osvajajočimi ideologijami in/ali religijami.
Po 26. letih samostojnosti in demokracije se poveličuje totalitarizme, ki smo jih izkusili, in se
med njim dela diferenciacija. Poveličuje se enega in drugim podtika drugega. Stare metode, le
novi časi. Svobodo in demokracijo se izrablja le za obvladovanje »scene« (bolje bi bilo reči
»prevladovanje«) in s tem obstanka na oblasti. Za demokracijo, samostojnost in suverenost
(slovenskega) naroda (njegovo kulturo, vrednote, preživetje …) jim je kaj malo mar. Vzorci se
ponavljajo te dni pri tuji trgovski mreži, pa tudi pri sprevračanju pravice do svobode govora in
še kje.
Kakor da nam je usahnil duh… In vendar je prihodnost za Slovenijo, našo kulturo (z jezikom
vred), demokracijo in svobodo.
»Za pot pa veste …«
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Ne samo spomin, ampak navdih za prihodnost!
Gašper Blažič, julij 2015
Omenjena vrstica iz svetopisemske knjige psalmov je samo eden od mnogih primerov v Svetem
pismu, ki kaže na to, kako pomembno je imeti v spominu velika Božja dela. Izraelsko ljudstvo
je imelo namreč velik problem – hitro je pozabljalo na to, kaj je Bog storil zanje, ko jih je
izpeljal iz Egipta, zato se je hitro oprijelo raznih malikov, s tem pa nase priklicalo veliko
nesrečo. Spominjanje torej ni samo pogled v daljno preteklost, ampak predvsem navdih za
sedanjost in prihodnost. Smo v času, ko se spominjamo 25-letnice prelomnih dogodkov
slovenske pomladi. Predlani smo se spominjali srebrne obletnice procesa proti četverici (JBTZ),
ki je slovensko pomlad ponesel na ulice in trge (do tedaj je bila zaprta med intelektualne kroge,
šele litostrojska stavka konec leta 1987 jo je začela vnašati tudi med preproste ljudi). Lani smo
se spominjali predvsem nastanka prvih strank, Majniške deklaracije ter padca berlinskega zidu.
Letos pa je naša pozornost usmerjena v tri najbolj prelomne dogodke iz leta 1990: prve
demokratične volitve, na katerih je zmagala koalicija Demos, prva javna komemoracija za
žrtvami komunističnega nasilja (pri grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu) ter slovenski
plebiscit, s katerim smo Slovenci enotno izrazili voljo, da dotedanja jugoslovanska republika
Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Seveda pa je potrebno še posebej omeniti
tudi nastanek nove slovenske vojske, ki se je tedaj imenovala še Teritorialna obramba. Ko se je
maja 1990, prav v času, ko je bila izvoljena Demosova vlada, začelo razoroževanje teritorialcev
v vseh republikah, je bila tudi slovenska TO na udaru. Prav ta dogodek je bil tudi povod za
projekt Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ). Seveda so se v letu 1990 zgodili tudi
mnogi drugi dogodki, ki so vplivali na razpoloženje v Sloveniji. Med drugim tudi to, da se je
kriza v tedanji AP Kosovo začela širiti v novo žarišče – v Knin, kjer je s t. i. balvan-revolucijo
(razna sabotažna in teroristična dejanja, odpoved poslušnosti tamkajšnje policije hrvaškim
oblastem, itd.) nastajalo novo vstajniško središče Srbov iz severne Dalmacije, Like in Korduna.
Kasneje so se temu pridružili še Srbi iz severa in vzhoda Hrvaške, nastala je SAO Krajina,
kasneje Republika Srbska Krajina kot zahodni del načrtovane »Velike Srbije«. Zagotovo so
tudi ti dogodki v drugi polovici leta 1990 nagnili javno mnenje k temu, da Jugoslavije ni več
mogoče rešiti in da je edina možnost Slovenije v tem, da gre na svoje. Če je v začetku leta 1990
še bilo prisotnega nekaj optimizma, ker je jugoslovansko predsedstvo tedaj vodil reformistično
usmerjeni Slovenec dr. Janez Drnovšek (v navezi s Hrvatom Antejem Markovićem, ki je vodil
zvezni izvršni svet, torej jugoslovansko vlado ter skrbel za denominacijo dinarja in tisk novih
bankovcev), je sredi poletja 1990 vrag odnesel šalo. Sreča v nesreči pa je bila, da se je Slovenija
tedaj že aktivno pripravljala na izgradnjo lastne vojske – ministra Janez Janša (obramba) ter
Igor Bavčar (notranje zadeve) ter mnogo vodilnih iz vrst TO ter milice so namreč že maja 1990
poprijeli za delo in s projektom MSNZ postavili novo obrambno platformo. Niso se prepustili
varljivemu videzu, ki jo je dajala JLA ob spopadih na Hrvaškem kot »nevtralna udeleženka«.
Žal pa je temu lažnemu vtisu podlegel tedanji hrvaški predsednik dr. Franjo Tuđman.
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Hrvaška bi verjetno ob večjem vztrajanju pri zavezništvu s Slovenijo plačala manjšo ceno,
čeprav je res, da je bil njen položaj prav zaradi vzpostavitve paradržave (SAO Krajina) na
njenem ozemlju drugačen. Projekt izgradnje novega obrambnega sistema se z vključitvijo
MSNZ v strukture TO seveda ni končal. Seveda tu ni šlo samo za pridobivanje odtujenega
orožja, ki ga je JLA odvzela TO, plačali pa smo ga davkoplačevalci, pač pa za prenovo TO v
smislu njene namembnosti. TO je bila od svoje ustanovitve leta 1969 naprej (po invaziji
sovjetskih čet na tedanjo Češkoslovaško federacijo) nekakšna pomožna oborožena sila poleg
redne vojske, namenjena predvsem hitremu posredovanju na tipičen »partizanski« način – z
obrambo teritorija, seveda le z lahkim orožjem. Vendar velja upoštevati, da je bila TO v
strukturnem in teoretičnem smislu del socialistične samoupravne doktrine o splošni ljudski
obrambi (SLO) ter družbeni samozaščiti (DS). Zato se lahko strinjamo s tistimi, ki menijo, da
TO, takšna kot je bila maja 1990, dejansko ne bi bila sposobna oboroženega upora »materi«
JLA, saj so bili poveljujoči kadri TO dotedaj večinoma generali in oficirji JLA. Ko pa je jeseni
1990 Demosova vlada razrešila oba vodilna generala, ki sta vodila republiški štab TO (Ivan
Hočevar in Drago Ožbolt) ter imenovala novo vodstvo, je general Hočevar organiziral odpor –
sedež poveljstva TO so 4. oktobra 1990 zasedli vojaki JLA, vendar poveljstva v resnici že
zdavnaj ni bilo več tam. Kljub vsemu pa je dogodek sprožil spontane demonstracije ljudi,
medtem ko je slovenska oblast »staremu« poveljstvu odklopila vodo in elektriko. Recept, ki je
dobro učinkoval tudi kasneje – ob obkolitvi učnega centra TO v Pekrah in malo kasneje še v
vojni za Slovenijo. Če v celoti pogledamo na dogajanje vse od prvih konfliktov z JLA pa vse
do njenega umika iz Slovenije, lahko vidimo, da so bili tudi trenutki, ko je bil prst na sprožilcu
in bi lahko prišlo do množičnega napada na Slovenijo. Denimo tistega usodnega 30. junija 1991
(na nedeljo), ko so proti Sloveniji poletela vojaška letala z več vojaških letališč po tedanji
Jugoslaviji. Tudi 4. oktobra 1990 ob zasedbi stavbe na Prežihovi v Ljubljani je skoraj prišlo do
izpada tankovske kolone na Vrhniki. Morda ob tem velja spomniti, da se je Demosova vlada
precej bolj konfrontirala z zveznimi organi kot pa s samo Srbijo. Navsezadnje je bila Slovenija
edina jugoslovanska republika, ki ni neposredno mejila na Srbijo – to se je izkazalo za prednost,
čeprav je bila po drugi strani strateško pomembna zaradi prometnih tokov ter zaradi dejstva, da
je bila edina jugoslovanska republika, ki je mejila z Avstrijo ter Italijo (po kopnem, seveda).
Kakorkoli že, prav očiščen spomin na vsa ta dogajanja nam lahko daje navdih za prihodnost ter
zdrav pogled na sedanje razmere. Seveda pa naš pogled na pretekle dogodke ne sme biti naiven
– namreč, tudi prve demokratične volitve niso bile v vsem pravične. Komunistična
nomenklatura je imela v rokah vso medijsko in propagandno mašinerijo, dotedaj vladajoča ZKS
pa je s pragmatično politiko »sestopa z oblasti« dajala vtis, da tudi njo zanimajo demokratične
spremembe (zato ji je zelo prav prišel odhod s 14. kongresa ZKJ v Beogradu). Navsezadnje
velja spomniti tudi na lažno medijsko podobo, ki je nastala zaradi fotografije tedanjega
predsednika predsedstva RS (in zadnjega šefa CK ZKS) Milana Kučana in ljubljanskega
nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, kako si podajata roki v Kočevskem Rogu. Naiven državljan bi
si najbrž ustvaril podobo odprtosti in demokratičnosti tedanjega predsednika – toda slabo leto
kasneje se je prav na proslavi ob razglasitvi samostojne Slovenije (26. junija 1991) na Trgu
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republike v Ljubljani zgodil dogodek z zelo grenkim priokusom. Predvideno je bilo namreč, da
bo nadškof Šuštar blagoslovil lipo (ki je sedaj ni več na Trgu republike), kar se je tudi zgodilo,
vendar udeleženci proslave na Trgu republike tega sploh niso opazili. Mikrofona, ki bi lahko
nadškofov glas ponesel po celotnem trgu, seveda ni bilo – zaradi politične direktive! Je pa zato
vsaj del nadškofovega blagoslova ujela televizija, za nadškofom pa je svoje blagoslovno
besedilo prebral tudi evangeličanski pastor Ludvik Novak. Vendar tudi njemu ni bil omogočen
mikrofon. Ta navidez sicer trivialna podrobnost nas lahko spomni na nekatere nekdanje veljake
Demosa, ki so svojo čast in dostojanstvo kasneje prodali in so sedaj hlapci tistih, ki so slovensko
pomlad zatirali in jo še zatirajo. Prav takšni dogodki nas morajo tudi spodbuditi, da kritično
ovrednotimo preteklost in sedanjost in da se ne prepustimo naivnosti ter malodušju.
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Zgodovinar o ustanovitvi slovenske vojske
Jurij P. Emeršič, 17. 5. 2018
Spoštovani uporniki z razlogom!
Svetovna zgodovina je polna pripovedi o vojnah, zmagah, pogumu posameznikov, pa tudi o
porazih, strahopetnosti in izdaji. Tudi slovenska zgodovina beleži vse našteto. Pri nas so se
odvile bitke svetovnega formata: od bitke pri Frigidu, pa do krvavih bojev ob Soči, naši predniki
so se spopadali s Franki, Avari, Madžari … In tukaj pod Alpami obstali, čeprav so bili večkrat
tepeni, izdani in ponižani. Nikoli pa tako brutalno kot v zadnjem, 20. stoletju. Naše ozemlje so
trgali po 1. svetovni vojni, še bolj pa v 2., ki jo je spremljala še krvava boljševiška revolucija.
Protikomunistična vojska je bila izdana in pomorjena, sledila pa je dolga rdeča ledena doba.
Ko so se ob koncu 80. pričeli veliki tektonski premiki v svetovni politiki, se je tudi SFRJ pričela
lomiti. 57. številka Nove revije je prinesla drzna premišljevanja o narodni suverenosti, proces
proti četverici leto zatem pa je mobiliziral Slovence in Slovenke. Nastajanju demokratične
opozicije, ki je po demokratični poti prevzemala oblast, so se stare sile uprle in z zaplembo
orožja skušale preprečiti samostojno politično pot …
Narod brez vojske ne more obstati. Tega se je pred natanko 100 leti zavedal takrat še major
Rudolf Maister, ki je ob razpadanju habsburške monarhije v Mariboru zbiral orožje, opremo in
borce, ker je intuitivno slutil prelomne trenutke. In ko ga je polkovnik Holik obvestil, da bodo
prisegli Avstriji, je dejal svoj znameniti: »Ich erkenne diese Punkte nicht an….« Zoperstavil se
je nadrejenemu in mu jasno povedal, da prevzema v imenu slovenske narodne vlade vojaški
nadzor nad mestom in celotno spodnjo Štajersko. V tistem usodnem trenutku je postavil na
kocko vse. Tudi svoje življenje. Ker je lagal in blefiral, saj v resnici ni imel nobenega
pooblastila narodne vlade, ker je grozil nadrejenim z vojaškim sodiščem, ki ga sploh ni bilo, pa
bi ga brez nadaljnjega lahko postavili pred strelski vod. Ampak ga niso. Maister je namreč
izkoristil edinstven zgodovinski trenutek, zaigral na karto presenečenja in Holik mu je predal
pisarno in položaj ...
Zelo podoben zgodovinski trenutek se je odvil 72 let kasneje, 17. maja 1990. Ob razpadanju
totalitarne Jugoslavije so stari oblastniki ukazali predajo orožja, brigadir Krkovič pa se je temu
uprl, rešil je tisto, kar se je še rešiti dalo in pričel skupaj z Vinkom Beznikom, Radom
Klisaričem, Vojkom Adamičem in drugimi širom Slovenije v navezi z Janšo in Bavčarjem
organizirati obrambno strukturo, kasneje poimenovano MSNZ (Manevrska struktura narodne
zaščite) ter specialno brigado MORiS. V obeh primerih je šlo za intuitivni, odločni, pravočasni
in tudi zelo tvegani odgovor na zgodovinsko dogajanje, kar je bilo ključnega pomena za
nadaljnji razvoj. Ni sicer naloga zgodovinarja, da razlaga, kaj bi se zgodilo, če ... a vendar si
bom za trenutek privoščil tak ekskurz: Če ne bi Krkovič in Maister pravočasno reagirala, bi
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ostali v prvem primeru brez obrambe proti nemškemu Schutzwehru, v drugem pa proti
jugoslovanski armadi.
Oba zgodovinska trenutka pa spremlja še ena, manj lepa analogija: tako Maistrovim borcem
kot tudi borcem za slovensko državo, je politika kmalu odrekla podporo; namesto, da bi jim
zaupala narodno obrambo, jih je razpustila, poniževala in njihove zasluge zatajila. V letih, ki
so sledila osamosvojitvi, smo bili priča poskusom zmanjševanja pomena slovenske obrambne
vojne, njenih glavnih akterjev in rehabilitiranju agresorjev. Mnoge vlade, še zlasti zadnja, so
vojski prav po mačehovsko odmerjale proračunska sredstva. Finance se pogosto navajajo kot
glavni razlog za klavrno stanje v vojski. Vendar to ni edini razlog. Mislim, da obstaja še globlji
problem, to je duhovna podhranjenost, kriza identitete.
Ob grbu slovenske vojske se je spet pojavila rdeča zvezda, ideologi starega režima pa so začeli
razglašati kontinuiteto med slovensko vojsko in partizansko revolucionarno gverilo. Med njima
ni in ne more biti kontinuitete, saj gre za 2 povsem različni idejni, strukturni in zgodovinski
stvarnosti. Ne moremo namreč postavljati ob bok naši vojski, ki je izbojevala eno najbolj čistih
vojn v zgodovini, vojsko iz časa 2. svetovne vojne, ki je pobila več Slovencev kot okupatorjev
in ustoličila enopartijski režim. Ideološka zavajanja in ponarejanja zgodovine so posledica
dejstva, da v samostojni Sloveniji ni bila izvedena lustracija; v nobenem državnem podsistemu,
tudi v vojski ne.
Judovski mislec Heschel je pravilno dejal: »Kdor ni dedič, ne more biti pionir.« Šele takrat, ko
se bodo odgovorni v vojski vrnili k tistim zdravim, čistim koreninam, zasajenim 17. maja 1990,
bodo lahko legitimno, odločno, jasno in glasno zahtevali dober kos proračunske pogače, s
katerim se bo začela nujno potrebna reforma in posodabljanje.
Resnim in objektivnim zgodovinarjem je o dogodkih med leti 1987 in 1991 na voljo veliko
gradiva. Gradiva, ki jasno in nedvoumno kaže na pomen 17. maja 1990 in na prelom z
dotedanjo komunistično armadno tradicijo. Gradiva, ki kaže, da je takrat nastala slovenska
vojska, ki ni služila ideologiji, ampak DOMOVINI.

28
Glas domovine – 19/V – avgust 2018

Izšla je devetnajsta 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
Glas domovine
Urednica: Simona Pavlič
Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
Elektronski spletni časopis
Avgust 2018

29
Glas domovine – 19/V – avgust 2018

