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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred vami je nova številka spletnega časopisa Glas domovine. V novembru se spominjamo 

obletnice sestanka, ki je 9. in 10. novembra 1990 v Poljčah pomembno vplival na potek 

osamosvojitve. Na tem sestanku so Demosovi poslanci namreč sklenili odločitev o razpisu 

referenduma o slovenski samostojnosti, na katerem se je ljudstvo 23. decembra 1990 v veliki 

večini odločilo za življenje v samostojni državi Sloveniji.  

Tradicionalno vsako leto v Poljčah poteka letni zbor članov ter osrednja proslava, kar pa žal 

letos, zaradi epidemioloških razmer in ukrepov, ni izvedljivo. Namesto tega je luč sveta 

ugledala spletna proslava Odločitev, ki je nastala ob 30. letnici dogodkov v Poljčah. V kratkem 

bo oddaja za ogled na voljo tudi na You Tube kanalu Združenja VSO.  

Za branje pa smo vam pripravili zapis Francija Feltrina, ki je v svojih besedah opisal spomine 

na sestanek v Poljčah.  

V nadaljevanju pa se boste seznanili s tradicijo slovenskega čebelarstva, rubrika Iz kulturnega 

hrama pa vam bo postregla z nekaj poezije za dušo.  

 

Veliko užitkov ob branju! 

 

 

Uredniški odbor Glas domovine 

UVODNIK 
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Spomini na zgodovinski sestanek v Poljčah 

Franci Feltrin, 30. 9. 2012, iz arhiva VSO 

 

 

 

 

 

 

etos mineva 22 let, ko smo demosovi poslanci 9. in 10. novembra 1990 na zaprtem 

sestanku sprejeli zgodovinsko odločitev, da Slovenija postane samostojna, neodvisna 

država. S sklepom smo skupščini določili, da mora do 20. novembra sprejeti vse 

potrebne zakonske akte in sklep ter na 23. december 1990 razpisati vseljudski referendum, na 

katerem bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji oziroma o odcepitvi in 

ustanovitvi samostojne države Slovenije.  

Imenovali smo tričlansko komisijo (dr. Franc Zagožen, predsednik kluba Demos, Spomenka 

Hribar in Franci Feltrin, podpredsednik kluba Demos), da se v tem času z opozicijo dogovori 

za sprejem zakonskih in podzakonskih aktov, ki so potrebni za priprave in razpis plebiscita. Vsi 

prisotni Demosovi delegati in strokovni svetovalci (dr. Tine Hribar, dr. Tone Jerovšek, Alojz 

Janko…) so bili soglasni, da je za udejanjenje projekta samostojnosti pomemben enoten 

politični nastop pred domačo in tujo javnostjo. Takrat smo se zavedali, da je mednarodna 

javnost, za razliko od večine domače, nenaklonjena slovenski osamosvojitvi.  

Lojze Peterle, predsednik Izvršnega sveta Republike Slovenije, je poudaril:  

»Sosednje države Jugoslaviji ne bodo več dajale kratkoročnih kreditov. Samo 

slovenski dolg je visok. Do konca leta se moramo zadolžiti še za 1 milijardo DIN. 

Gospodarstvo pada. Izvoza skoraj ni.« 

»Ali bi na plebiscitu zmagali?«, so se spraševali govorniki in svoje razmišljanje podkrepili z 

besedami Toneta Peršaka: »Zveza komunistov Slovenije se pripravlja na ponoven prevzem 

oblasti čez čas, ko bo koalicija Demos izgubila svoj kompas.« 

Dr. Tine Hribar se je s tem strinjal in dodal: »Na vašo odločitev čakamo v Sloveniji in prav tako 

čakajo politiki in državniki zunaj nas. Posebno nestrpnost je čutiti v sosednjih državah.« 

 

 

L 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

ZGODOVINA 

Devetega in desetega novembra 1990 je bil v Poljčah sestanek, na katerem so člani koalicije Demos 

sprejeli odločitev o razpisu plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije. Na podlagi odločitve 

sestanka v Poljčah je šestega decembra 1990 Skupščina Republike Slovenije sprejela Zakon o 

plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je določil, da bo plebiscit potekal 

na nedeljo, 23. decembra 1990. 
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Nato je Vitomir Gros dodal:  

»Liberalna stranka je že julija predlagala referendum. Prav tako je predlagala 

tudi, da odločitev o slovenski samostojnosti lahko sprejmemo tudi poslanci, saj 

nas je izvolilo ljudstvo, zato se nimamo česa bati.« 

Minister Izidor Rejc je nato povedal, da je gospodarska situacija Republike Slovenije porazna 

in njen dolg v tem trenutku znaša 26 milijard DIN,  dr. Ludvik Toplak pa je s svojo profesorsko 

držo pristavil:  

»V Sloveniji ni samo gospodarske in politične krize, ampak tudi moralna kriza, 

katere smo se navzeli v 40 letih komunistične vladavine, ko ni bilo ne Boga ne 

greha. Tisti, ki so bili v partiji, so imeli veliko, tisti, ki to nismo bili, pa smo 

pobirali drobtinice in bili zadovoljni, da smo živi.« 

Namen dvodnevnega posveta je bil predvsem v tem, da se seznanimo z vsemi tveganji in 

morebitnimi posledicami, ki jih bo v prihodnjih dneh, mesecih in morda celo desetletjih, kot so 

nam napovedovale svetovne velesile, doživljala Slovenija. Politiki pa jih bomo morali reševati 

in predvsem zagovarjati, ko bo navdušenje o samostojnosti prešlo v realnost. Med nami so bili 

številni pomisleki in dvomi. Ob politični in logistični obrazložitvi posameznih strokovnjakov s 

pravnega in ekonomskega področja, še posebej pa Janeza Janše in Igorja Bavčarja, ki sta imela 

nalogo obrambe v primeru napada JLA, so bili predlagani sklepi o razpisu referenduma sprejeti 

z aklamacijo. Prav tako so visoko podporo navzočih doživeli tudi ostali sklepi in predlogi, ki 

so bili nujni za priprave in dokončno osamosvojitev Slovenije od vojaške, carinske, monetarne 

in ekonomske politike, ki 

je nujna za razglasitev 

državne samostojnosti 

Slovenije. Za razpis 

plebiscita se je dokončno 

zavzel poslanec Vitomir 

Gros in dejal, da je 

Liberalna stranka, katere 

član je, že julija 

predlagala razpis 

referenduma za 

samostojno državo. Prav 

tako so bili sprejeti tudi 

pomembni sklepi, s 

katerimi, če bi bili 

sprejeti, bi se danes ne 

bili pogovarjali o tako številnih zlorabah zakonodaje in porastu kriminala belih ovratnikov. Žal 

se je koalicija Demos prav ob pisanju zakonov (Zakon o  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Obeležje pred NATO Centrom odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah (foto: Demokracija) 
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privatizaciji podjetij) o gospodarskem prestrukturiranju Slovenije v času, ko je Slovenijo 

priznala večina gospodarskih in političnih velesil, v Dolskem dokončno razpustila. Ali so 

prevladale lobistične sile, ki so pozneje plenile družbeno lastnino in jim je podlegel del strank 

in njihovih članov, bo pokazala šele zgodovina. Pot Demosovega političnega vzpona je bila 

dokončno porušena. Opozicija je po tretjem poizkusu s konstruktivno nezaupnico v aprilu 1992 

zrušila Demosovo vlado. Predsednik nove vlade je postal dr. Janez Drnovšek in pot za 

gospodarsko plenjenje je bila odprta.  

Takoj po razpustu Demosa je na pobudo poslancev Vitomirja Grosa in Danijela Starmana ter 

sekretarja poslanskega kluba Slovenske obrtniške stranke Danijela Malenška podpredsednik 

kluba Franci Feltrin sklical zbor poslancev kluba Demos, ki so se ga udeležili tisti poslanci, ki 

so še verjeli v moč koalicije Demos in ustanovili (obnovili) poslanski klub Demos. Za 

predsednika so izvolili Danijela Starmana, za podpredsednika pa Francija Feltrina.  

Novi klub poslancev Demos je postal koalicija opozicije. Moč kluba je bila zaradi majhne 

številčnosti nepomembna. S tem je Demos kljub zgodovinskim uspehom odšel v zgodovino 

slovenske politike, medtem ko ga svetovne velesile še danes imenujejo za svetovni čudež. Kako 

se lahko tako maloštevilni narod brez vojaške sile, zgolj s TO, postavi nasproti peti svetovni 

vojaški sili, kar je JLA tudi bila, in na koncu zmaga.  

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Demosovi poslanci, fotografirani na prireditvi  Poljče 1990 – 2019 (foto: Demokracija) 
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KDO SEM 

Tomaž Svete, poveljnik uniformirane enote in praporščakov VSO 

 

Kdo sem? Kdo smo? 

To naj sveta se širom ve … 

Slovenec, ki ljubi rudo rodno, morje, polja in gore … 

Kamorkoli  tujec boš pogledal … 

Vedi, da  po domačijah trden kleni rod živi ... 

Odprta vrata, gostoljubnost, ognjišče toplo, 

Vsakdo je  dobrodošel, če je 

srca čistega, zavetje varno. 

Tu dobi…. 

 

Stoletja Gruda rodna, pšenično nam polje… 

Ljubeča roka matere ,hlebec … kruh prekrižan ... 

Še bolj kot želodec … 

dušo polni in srce. 

Rod slovenski, 

kleni previharil stoletne je viharje.. 

In zopet pred viharji neizprosnimi stoji… 

Edinost, sreča sprava … varno je zatočišče. 

Da tudi te viharje preživi. 

 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Z roko v roki korakom trdnim rod 

slovenski gre naprej. 

Obstati inu ostati … 

Še bolj odločen kot ob vsaki 

Je bil zori obsorej. 

 

 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Misli o trenutnih razmerah … 

Helena Bartol Svete (fotografije iz osebnega arhiva) 

 

orona… povsem nepotrebna, a če je že tukaj… morda je prišla da nas ustavi, nas 

opomni, da je vlak, na katerem sedimo, prešel vse meje omejitve hitrosti … njegovi 

vagoni se imenujejo pohlep, snobizem, aroganca, brezumno hitenje, pehanje, 

potrošništvo, opustitev vrednot, kot so mir, družina, prijateljstvo, spokojnost vsakega 

posameznega dne in … vera. 

Vera v Boga, vera v prihodnost, v našo okolico in v nas same, da smo pripravljeni in sposobni 

sami sebi in družbi, v kateri živimo, omogočiti lepši jutri, da vsak po malem naredimo nekaj 

dobrega, prijaznega za svoj kraj, mesto, domovino. Lahko je to prijazna gesta do soseda, pomoč 

ali zgolj klepet z ljudmi, ki živijo sami, lahko je to urejena hiša ali dvorišče, ki je v ponos kraju, 

lahko so pesmi, objavljene v katerem od lokalnih glasil.  Korona nas je                                                                                                           

ustavila na najbolj grob in neizprosen način. Mnogo ljudi si od nje težko opomore, drugi iz 

dneva v dan upajo, da bodo naslednji dan še med zdravimi. Mnogo, premnogo je zgodb, ki 

ostanejo sedaj še toliko bolj skrite med štiri stene. In vendar … ne smemo se prepustiti 

malodušju, obupu, ne smemo znova in znova poslušati zgolj negativnih novic, kajti rane, ki 

bodo ostale zaradi tega na dušah bodo pustile prevelike brazgotine. 

Zato imejmo upanje, da se to obdobje čimprej konča, zaupajmo ljudem, ki se za nas 

vsakodnevno trudijo in izpostavljajo ... zdravnikom, sestram, bolničarjem, trgovcem voznikom 

v transportu, komunalnim delavcem, policistom vojakom in vladi. 

Ljudje imamo veliko želja, letos pa je ena sama … ostati zdrav. Ostati trden steber partnerju, 

otrokom, vnukom. S svojim delovanjem doprinesti v teh časih dobrobit v svoj kraj in tudi naši 

dragi domovini. Včasih naredimo veliko že s tem, da smo doma. 

Velikokrat, pravzaprav vedno večkrat pa mi na misel hodi tudi beseda, ki jo potrošna družba, 

vajena dobrin in izobilja, ki ji enostavno mora biti vsak trenutek na dosegu roke pozablja ali pa 

jo celo zaničuje … TO JE HVALEŽNOST. 

Vsako stvar, ki jo vzamemo v roke, vsako pot, cesto po kateri hodimo, je nekdo nekoč ustvaril. 

Tudi zdravje ni samoumevno, zanj se moramo potruditi, ga negovati in ohranjati v danem 

trenutku na najboljši možni način. Zato bi morali imeti več spoštovanja in biti hvaležni za vsak 

posamezen dan, kajti nič ni samoumevno in nič ni padlo z neba. 

Boleče, groteskno, mentalno pohabljeno je bilo dogajanje v Ljubljani, odzivi na bolezen. To ni 

teptanje in nespoštovanje ukrepov, to je teptanje in norčevanje iz stiske ljudi, ki so v bolniških 

posteljah. 

K 

PISMA BRALCEV 
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Nič ni narobe, če malo sestopimo s kakšnega od vagonov in smo hvaležni za dom, družino, mir, 

zdravje, blagostanje. 

Hvaležni za čas, ki nam je odmerjen. 

Vsak posameznik pa si ga kroji po svoje. 

 

Hvaležnost, vera in upanje naj nas vodijo v življenju.  

Ustavimo se in jim prisluhnimo. Uvideli bomo, da nobena slaba stvar ni 

vredna našega notranjega miru, naših misli, mirnega sna. 

 

Vse dobro vam želim in ostanite zdravi. 

 

PISMA BRALCEV 
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Čebelarstvo Brenča, Veliko Trebeljevo – kraj, kjer 

domuje kranjska sivka 

 

 

 

ubi Slovenci … od srca vam pošiljam en topel domač pozdrav. Rad citiram Primoža 

Trubarja – kratek, jedrnat, pa tako slovenski. Že kar nekaj časa mi misel ne da miru, da 

vam bi skozi prijetno zgodbo, zgodbo o čebelarstvu, kranjski sivki in življenju z 

jutranjim pogledom na čebelnjak predstavil način življenja, ki se za vedno zasidra v srce in 

dušo. Ime mi je Tomaž. Tomaž Svete. Skupaj s svojo družino dobesedno vpijamo čudovito 

podeželsko življenje na obrobju našega glavnega mesta Ljubljane. Jutranje zarje, meglice nad 

dolinami in grapami, ki se raztezajo preko Save do mogočnega Kuma, vzhajajoče sonce in 

prebujanje narave se težko opiše, če nisi za trenutek del tega. Jutranje šumenje čebel, ki se v 

rosi odpravljajo na pašo, pa so prijetna melodija, ki dobesedno poboža in te za bežen, pa vendar, 

večen trenutek dobesedno posrka vase. 

Čebelarstvo Brenča … družinska tradicija, ki traja že preko 40 let, malce nagajivo ime se je 

spontano prijelo naše prevozne enote z dobrimi 90-imi panji, ki je skupaj z mojo hčerjo glasno 

brenčala na kar dolgih nočnih poteh, prepeljanih po pašah v Sloveniji. Že kot majhnega fantiča 

me je s seboj ravno tako jemal moj pokojni stric, ki mi je takrat pokazal vse skrivnosti čebeljega 

sveta življenja in smrti, požrtvovalnega dela, vztrajnosti, pa tudi sprejemanja porazov.   

L 

PISMA BRALCEV 
 

                         Tomaž Svete (fotografije iz osebnega arhiva) 
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Čebelarstvo ima na Slovenskem izredno močne korenine in tradicija čebelarstva se prenaša iz 

roda v rod … od deda do očeta in na potomstvo. Upanje, vera in vztrajnost sta močan moto, 

vodilo, da čebelje družine preživijo v zadnjih letih še toliko bolj nenaklonjene celoletne 

dejavnike. Pa vendar … velikokrat mi prispodoba čebel in nas Slovencev tako jasno nakazuje 

trdno voljo po preživetju, iznajdljivosti in nagonu za preživetje. Neglede na to, kaj pada izpod 

neba, neglede na slabe paše in razne spremljajoče bolezni… preživijo… in čebele in slovenski 

narod.  

Vremena Kranjcem bodo se zjasnila … naš ljubljeni poet France Prešeren je že takrat vedel … 

Mi vemo in ta ... vremena … živimo. Živimo sanje, skupaj s kranjsko sivko mi še toliko bolj. 

In delček tega z veseljem na ta način, pa čeprav samo v besedah in fotografijah, delim z vami 

vsemi. Mnogi izmed vas so se zaradi takšnih in drugačnih razlogov morali odpraviti na različne 

konce sveta. Kot čebelji roj… se tko majhen, nebogljen, z nezlomljivo voljo po preživetju, 

delavnostjo in pripadnostjo, eden drugemu slej ko prej razvije v močno družino, skupnost. Kot 

čebele. Koliko podobnosti, koliko skupnega. Kako spoštovanja vredno.  

Veliko Trebeljevo je zaselek na vrhu doline Besnice. Rad rečem … na Vrhu. Razpotegnjena 

vas s čudovito staro cerkvijo Svetega križa, kmečkim turizmom in neštetimi potmi in stezami, 

ki vas popeljejo do Litije, Višnje gore Grosuplja in doline Save in Ljubljane in naprej proti 

Zasavskem hribovju. Celotno področje je bogato z mogočnimi kostanji, ki so glavna paša ne 

samo nam lokalnim čebelarjem, ampak tudi velikemu številu čebelarjev, ki svoje družine 

pripeljejo na kratkotrajno, ampak obilno kostanjevo pašo.  

 

 

PISMA BRALCEV 
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Poleg kostanjevega medu čebele nabirajo še: 

- spomladanski ali cvetlični med: svetlo rumene barve z raznimi odtenki, ki so odvisni od 

sestave rož po travnikih, z njim sladkamo čaje seveda pa je nepogrešljiv dodatek maslu in 

dobremu domačemu kruhu. 

- lipov med: svetlo rumene barve nežnega okusa, v dobri kavi je prijetno sladilo. 

- gozdni med: od temno rjave pa do blage zelenkaste barve odganja prehlade in vnetja dihalnih 

poti. 

- smrekov med: smaragdno zelene do zeleno rjave barve. Popestri okuse domačih čajev. 

- hojev med: identičen smrekovemu, le da je okus bolj blag. 

Cvetni prah pa je v obilju nanešen spomladi in v poznih poletnih mesecih. Imenujemo ga tudi 

čebelji kruh. Propolis pa je čebelji ,,antibiotik,,. Z njim propolizirajo stene panjev in zadelajo 

njim moteče odprtine. 

O delu z čebelami je ogromno napisnega, smo ena izmed najbolj organiziranih panog, ne samo 

v Sloveniji, ampak kot pobudniki Svetovnega dneva čebel in slovenskega tradicionalnega 

zajtrka dosegamo sam vrh tudi v svetovnem merilu. 

PISMA BRALCEV 
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Lahko smo ponosni na naše vzornike; Antona Janšo, ki je bil glavni čebelar na dunajskem 

dvoru, Peter Pavel Glavar, katerega 300. letnico rojstva bomo praznovali v letu 2021, pa je 

zapustil bogato pisno dediščino itd. Čebelarsko društvo Ljubljana Moste Polje, katerega 

predsednik sem, pa bo v letu 2022 praznovalo častitljivo 100. letnico delovanja.   

Na Čebelarstvu Brenča pa je doma tudi dobra domača hrana. Nisem le čebelar, ampak tudi 

profesionalni kuhar z dolgoletnim stažem, zvest tradicionalni slovenski kuhinji. Domača goveja 

juha, v jeseni pa gobova in bučna juha, katerih mamljivi vonj se širi po okolici, so železen 

repertoar na mizi poleg dobre domače telečje pečenke s praženim krompirjem, krvavic z zeljem, 

ajdovih žgancev, obare, divjačinskega golaža, ki skupaj z domačo brusnično marmelado 

prijetno zbudijo brbončice se tako zahtevnega gurmana. 

Martinova goska in račka, obogateni s kostanjevim medom pa se prijetno dopolnjujeta z rdečim 

zeljem in mlinci. Božična medena orehova potica ...   

Medenjaki, medena peciva in sladice skupaj z nepogrešljivo medico  pa so prijeten zaključek 

nedeljskih zimskih popoldnevov, ko nas narava bogato zasuje z snegom na 650 m nadmorske 

višine in se cela vas pogrezne v lenoben sen ob plesu v vetru nagajivih snežink. 

Mir, ki ga prinese prednovoletni in božični čas, nas napolni s pričakovanjem, tihimi željami za 

naprej za novo prihajajoče leto. Pobožna želja, da naše čebele preživijo zimo, da obstanejo, pa 

so tudi tiha bojazen, ki preide v prvih februarskih dneh, ko prve brenče pomolijo noske iz 

panjev. 

Takrat si čebelar oddahne. Nevidna povezanost s predniki, ki so mi zapustili dediščino 

neprecenljive vrednosti. Tradicija in ponos biti čebelar, del še vedno za marsikoga nedojemljive 

skrivnostne povezanosti vsega. 

PISMA BRALCEV 
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Dom, družina, tradicija nenazadnje tudi domovina … iz roda v rod … 

V času, ko nas je epidemija covid -19 omejila v fizičnem druženju, obisk Čebelarstva Brenča 

ni možen tako, kot je bil do sedaj. Lahko pa naše aktivnosti spremljate v aplikaciji Google map, 

kje so strani redno ažurirane, predvsem z slikovnim materialom. 

Ko pa se bodo zadeve normalizirale, pa vsi skupaj dobrodošli na VELIKEM TREBELJEVEM. 

 

Čebelarski pozdrav »Naj medi!« pa naj vam prinese  

v prihajajočem letu 2021 veliko sreče in zdravja! 

 

PISMA BRALCEV 
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V tujini je človeku od vsega najljubša domovina … 

 

 

aradi različnih vzrokov so se Slovenci skozi svojo razgibano zgodovino razpršili po 

celem svetu. Neugodne gospodarske razmere, vojne, želja po boljšem, niti ne lažjem, 

ampak večkrat s krvavimi žulji zasluženim kruhom, so si širom zemeljske oble ustvarili 

svoj krog, raj, obljubljeno deželo. Kjerkoli je naš človek sobival z drugimi narodi, je bil in je 

izredno prilagodljiv njihovim šegam in navadam, načinu življenja, zna spoštovati njihov slog, 

obenem pa nikdar in nikoli ne pozabi svoje prvotne domovine. Kraj, od koder izvira, kraj, kjer 

se je rodil, kjer je stoletja živel trden, samosvoj kmečki rod. Kako mu je to uspelo?   

Navklub večkrat mačehovskem odnosu matične domovine do slovenskih skupnosti po svetu 

uspeva ohranjati svojo identiteto in slovensko razpoznavnost skozi svojo pesem, poezijo in 

slovensko besedo. Kulturna društva prirejajo delavnice na različne teme, kjer se ljudje družijo, 

se pogovarjajo v svojem maternem jeziku, navade iz svoje stare domovine pa prenašajo na 

mlajši rod. Toronto, Cleveland, Camberra …. mesta na povsem različnih delih sveta, pa vendar 

na nek način tudi slovenska. Včasih, glede na stanje, v kakršnem živimo, se mi porodi 

vprašanje, kje je prava domovina? Seveda takoj bom dobil odgovor; tam, kjer živim. Je to res? 

Hm.  

Če podam primerjavo. Oglasi v tujem jeziku, kup radijskih postaj, kjer se vrti tuja glasba. Vplivi 

za nas tujih stilov mode, obnašanja, popačenih besed in njihovih izpeljank ki jih človek sliši ne 

samo na ulici, ampak tudi v medijih, zasledi v sredstvih javnega obveščanja… Podam 

primerjavo; peščica Slovencev, ki se je pred 80, 90 leti podala v svet, si ustvarila svojo 

domovino, okolje, kjer je ustvarjala, garala, se obenem prilagodila in neizmerno spoštovala 

svojo tradicijo, gojila narodno zavest in v duhu le te vzgajala svoje potomce. Zanimivo 

razmišljanje. Slovenski jezik, razen naglasa, ki je pač posledica geografskega vpliva, pri naših 

izseljencih ne pozna popačenk, tujk.  

Kaj pa jezik matične domovine? Ne bom razpravljal, ker…. Na prste preštete prireditve, razen 

vaških veselic, kjer se goji pa predvsem ljubezen do alkohola, bolj kot pa do lepe slovenske 

besede, poezije in knjižnega izražanja, se za našo domovino bolj malo stori. Seveda v 

opravičilo; globalizacija je tu, v redu, naj bo. Pa vseeno se mi poraja vprašanje. Kaj če nekoč 

srečam človeka, se začneva pogovarjati in na koncu ugotoviva, da sva oba Slovenca, le s to 

razliko, da sem jaz iz Ljubljane, on pa iz Kanade. Bojim se, da  njegov odnos do domovine, 

izročilo, ki so mu ga dali starši, pristen, prvinski, pravilen.  

Mu bom jaz lahko to potrdil, je njegova nekdanja domovina še vsaj približno senca tistega, kar 

so njegovi starši gojili in prenesli na njega? Na misel mi pride neslan vic o srečanju  

Z 

PISMA BRALCEV 
 

                           Tomaž Svete (fotografije iz osebnega arhiva) 
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koroškega Slovenca z Ljubljančanom in mu le ta poreče kako so skozi stoletja ohranjali 

slovensko pesem besedo, poezijo, avtohtonec mu pa odvrne: nije to ništa … mi takođe … 

Naj zaključim misel …V tujini je človeku od vsega najljubša domovina … strinjam se s 

tem…bojim pa se, ali bomo mi temu človeku to domovino tudi ohranili, jo bomo prepustili 

tujcem, se bo domovina z vsem kulturnim izročilom ohranila in obstala ter preživela v tujini???? 

Zato... 

 

ZATO - SREČNO SLOVENIJA! 

 

PISMA BRALCEV 
 



18 
Glas domovine – 39/VII – 2020 

 

 

Usodni Čas… 

Ingo Pasch Wallensberg 

 

ideti je, da je z zamudo treh desetletij, odkar smo oblikovali lastno državo, nastopil čas, 

da se – mogoče vendarle – končno iztrgamo iz krempljev prikrite, a na vseh ključnih 

gospodarskih in oblastnih področjih prisotne pošasti zločinskega komunizma. Sedanje 

obdobje Covida 19 in vlade premiera Janeza Janše je zgodovinsko gledano simbolno za ta drugi, 

za našo državo skrajno nujni temeljni politični in gospodarski prelom.  

Osrednja, v blatu komunizma zakoreninjena TV hiša se že vrtinči in sika proti valovom 

pomladnega vetra. Dediči rdečih klavcev samo še mrzlično kujejo zarote – briga jih zdravje 

državljanov in gospodarska kriza! 

A narod dokaze hrani. Kladivo je visoko v zraku in kmalu bo počilo po nakovalu. Obetajo pa 

se stresni trenutki izkoreninjenja globoko zakopanega Zla. In to v dobi usodnega vrenja na 

celotnem globusu sodobnega civilizacijskega sveta.  

V 

PISMA BRALCEV 
 

Če bi nam tudi vi radi poslali v javno objavo svoje prispevke za 

spletni časopis Glas domovine, nam jih posredujte na  

elektronski naslov tajnistvo@vso.si 

s pripisom  

»Za Glas domovine«. 

mailto:tajnistvo@vso.si


19 
Glas domovine – 39/VII – 2020 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 



20 
Glas domovine – 39/VII – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izšla je devetintrideseta 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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