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UVODNIK

Za Slovenijo gre …

Stanje v družbi je vse bolj klavrno. Ljudje so še vedno dobri, si med seboj pomagajo, ljubijo
svojo državo in domovino, imamo veliko naravnih lepot in kulturnih del, ki so jih naredili in
ustvarili naši predniki. Po drugi strani pa smo priča porastu kriminala, izkoriščanju delavcev,
razpasla se je lenoba na vseh področjih – nihče več ne bi veliko delal, če že, pa le za osebno
korist, še tisto, kar pa se naredi, pa je površno, včasih (v primeru zdravstva) tudi usodno za
življenje kakšne osebe in vseh njenih svojcev. Zakaj je temu tako? Katoličani pravijo, da ker
smo izrinili Boga iz svojih življenj, politične stranke prst usmerjajo v nasprotni politični pol,
starejši ljudje modrujejo, da nam gre predobro. Lahko drži ali prvo ali drugo ali tretje. V bistvu
to ni toliko pomembno, kot je pomembno, da bi nekaj naredili v smeri reševanja problema. Ni
videti, da bi bilo komu kaj do tega (če izvzamemo nekaj osamljenih posameznikov, ki se trudijo
za boljši jutri, a jih je plevel sodobnega časa tako prerasel, da se njihovega napredka pravzaprav
sploh ne opazi), kar je zelo čudno, saj imamo vsi ali otroke ali vnuke ali vsaj nečake, če pa še
tega ne, imamo pa svoji bližini zagotove otroke naših prijateljev, ki jim ne želimo slabo. Zakaj
se ne potrudimo za njih? Uživaštvo mine. Tako dobro, kot živimo zadnjih 20 let, se ni živelo
nikoli v zgodovini in to zagotovo ni normalno stanje človeka. Prej ali slej bo nekje počilo, kot
bi rekli starejši. Vse pretekle generacije so delale in živele, da bi njihovi potomci imeli nekaj
več, da bi bolje živeli. Sodobna družba pa svoje otroke pošilja na pot samostojnosti, čim prej
gredo od doma, tem bolje, kar naj se znajdejo, brez premisleka, da bodo ravno njihovi lastni
otroci tisti, ki bodo odločali tudi o prihodnosti svojih staršev – pa če izpostavimo evtanazijo,
uboj starih in onemoglih. Ni več smešno, kajne? Družba, ki živi brez premisleka, kaj bo z njo
jutri in v tej smeri nič ne naredi, je odvisna od dobre volje in blagostanja njenih nadrejenih. Če
nam bo vsem dobro šlo, se verjetno ni za bati, drobtinice bodo padle tudi za starše in stare starše.
Če pa bo kriza z denarjem ali duhovna kriza, takrat bodo padale glave, pa čeprav bo prelita
lastna kri. Tako je že enkrat bilo in nikar se ne čudit, če/ko bo ponovno. Tudi pasivnost terja
svoj davek.
Lahko pa izberemo drugo možnost in se danes takoj, brez odlašanja, odločimo, da bomo vse,
kar delamo, naredili dobro, pošteno in v korist rodovom, ki še prihajajo. V Združenju za
vrednote slovenske osamosvojitve smo zavezani ohranjanju spomina na čas, ko smo si Slovenci
izborili svojo državo. K ohranjanju spomina spada tako zapis zgodovine iz časa osamosvojitve,
obeleževanje zgodovinskih mejnikov-dogodkov, ki so bil ključni pri osamosvojitvi RS ter skrb
za privzgajanje domoljubja mladim rodovom, skrb za vojne veterane in podporo Slovenski
vojski.
»Za Slovenijo gre!«, bi nas spodbudil k premisleku dr. Jože Pučnik …

Uredniški odbor Glas domovine
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IZ KULTURNEGA HRAMA
O domoljubju
Fotografije: Robert Fojkar
Domoljubje je širok pojem. Vsak
ga razume in doživlja po svoje.
Domoljubje je stvar vzgoje, torej
stvar srca. Ne moremo ga oprijeti
z rokami ali zatipati, lahko ga le
živimo in negujemo. Vsak človek
je oseba z duhom, dušo in telesom,
torej je logično, da nam je vsem
privzgojen odnos do domovine. To
je
domoljubje.
Odnos
do
domovine. Vsi nekaj občutimo, še
najbolj pa tisti, ki jim tujina reže
kruh.
Na tujem se srečaš z najglobljimi hrepenenji svojega srca v odnosu do domovine. Odnos do
domovine se nato deli naprej na odnos do narodnih simbolov, odnos do države in državljanskih
dolžnosti in pravic, odnos do domačega kraja, odnos do sočloveka, odnos do kulturne in
naravne dediščine.
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Mladi iz mladinske sekcije o domoljubju
Objavljamo nekaj misli mladih članov Mladinske sekcije VSO Triglav na temo domoljubja.
»Nekje sem prebrala komentar, da se domoljubja ni možno naučiti. Preprosto, ali ga imaš ali
pa ne. S tem se ne strinjam. Stavim, da nas je danes večina tukaj, katerih starši, stari starši ali
pa nekdo drug nas je naučil ljubezni do domovine. Domoljubja ne moreš nikomur zapovedati
ali ga uzakoniti, tisti, ki so nas vzgajali, so to naredili s svojim zgledom in to je edini način,
kako privzgojiti ljubezen do domovine. Zdravo domoljubje se začne v družini. Tudi tisti, ki niso
imeli najboljših staršev, imajo v sebi biološko dediščino. Danes je moda izdelovanja družinskih
dreves. To je znak, da domoljubje, da zdrava zakoreninjenost v družinski preteklosti, deluje. In,
to je veliko upanje. Preučevanje lastne domovinskosti je del spoznavanja bistva samega sebe.
Domovinska vzgoja je nujna za človekovo samopoznavanje.

Domoljubje bo vedno ostalo aktualno čustvo, saj bomo dom ali domovino
poznali tudi v bodoče.

Žalostno pa je, da ob praznikih ne vihra zastava na vsaki hiši, danes se celo čudimo tistim, ki
izobesijo slovensko zastavo. Če ne veste, kaj je to domoljubje, se lahko obrnete na sosede
Hrvate in naj vam oni povedo. Domoljub se bori za interese sonarodnjakov, za skupno dobro.
Domoljubni bomo, ko bomo poznali in spoštovali svojo zgodovino ter kulturo. Domoljubje
spodbuja državljane k vestnemu opravljanju državljanske dolžnosti, omogoča pa tudi aktivno
in samozavestno nastopanje v globalnem okolju. Če imaš rad svojo domovino, boš šel na
volitve. Če imaš rad svojo domovino, boš spremljal aktualno dogajanje. Če imaš rad svojo
domovino, ti ne bo vseeno, kaj se dogaja v njej. Po letu 1991 se je o domoljubju veliko govorilo,
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IZ KULTURNEGA HRAMA
naredilo pa bore malo, učni programi v šolah so v tem delu pomanjkljivi, nekaj pa prispeva
tudi družbena klima. Danes bi v šolah raje prevzgajali otroke v skladu s teorijo spola, kot pa
da bi ob državnem prazniku z otroki zapeli himno.

V šoli bi moralo biti nekaj najbolj normalnega, da bi v vsaki učilnici visela
zastava in drugi državni simboli.
V šolskih učbenikih je poglavje o samostojni Sloveniji prihranjeno za konec šolskega leta, ko
pogosto zanj »zmanjka časa«, učenci pa so z mislimi že na počitnicah. Po osamosvojitvi je
prevladovalo prepričanje, da smo Slovenci dovolj domoljubni, saj v nasprotnem primeru ne bi
imeli svoje države. Veljalo je prepričanje, da smo na pravi poti in da se bo tudi šolski sistem
uredil kar sam od sebe. Lahko bi rekli, da je bila največja škoda narejena takoj po
osamosvojitvi, ko se je pozabilo na segment domoljubja v procesu izobraževanja. Učitelji so
doživljali čas osamosvojitve na lastni koži, zato se jim je zdelo vse samoumevno, a tega ne
moremo reči za nas, mlajšo generacijo, ki se takrat še nismo zavedali sveta okoli sebe ali pa se
še sploh nismo rodili. Samostojni smo 27 let, ukoreninjeni pa smo že tisočletja.«
(Simona Purkat – izsek iz govora v Laškem ob 30. letnici Zbora za ustavo)

"Meni domoljubje pomeni spomin na pomembne osebnosti in dogodke povezane z našo
domovino, ponos ob izobešanju naše zastave in prepevanju himne ter hvaležnost ljudem, ki so
dali in tvegali svoja življenja za to, da imamo danes svojo lastno državo."
(Luka)
Domoljubje pomeni ljubezen do domovine, saj spoštujem svojo domovino, častim njeno
blaginjo in z obeleženjem zgodovinskih trenutkov, s katerimi je domovina zaznamovana,
negujem, širim in krepim njen nadaljnji obstoj.
(Simon)
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»Domoljubje pomeni, da spoštuješ lastno državo in ceniš ljudi, ki so odločilno pripomogli k
njenemu nastanku. Pomeni tudi, da aktivno sodeluješ pri ohranjanju domoljubnih vrednot, tako
na volitvah kot v osebnem življenju.
Zasluga k ustanovitvi Slovenije gre pomladni koaliciji Demos, zato kot polnoletni državljan na
volitvah dajem podporo tisti stranki, ki najbolj neposredno zagovarja vrednote Demosa.«
(Klemen)
Ne glede na to kam grem v svet, vedno se najraje vrnem domov, v prelepo domovino, kulturo
in med ljudi, ki me razumejo in jih imam rada. In to je osnovna vrednota, ljubiti dom.
(Sara)

Domoljubje mi pomeni imeti rad domovino, zemljo, kjer živim in delujem z vsemi pozitivnimi in
negativnimi stvarmi. Kajti če jo imaš rad, jo sprejmeš kakršna je in jo želiš narediti oziroma
ustvariti še boljšo. Domoljubje je kot zveza med posameznikom in okolico ter družbo, saj čutiš
do njih nek poseben odnos, ki ni enak drugim odnosom med ljudmi. Če imaš domovino rad, jo
raziskuješ in te vedno očara s skrivnostmi, ki jih pokaže le tistemu, ki jo občuduje in spoštuje.
In vedno jo vzameš v bran, v dobrem in slabem in ne pustiš, da bi o njej slabo govorili.
(Rok)
Domoljubje pomeni ljubiti zemljo svojih dedov in biti ponosen na to. Domoljubje pomeni deliti
srečo med ljudi in jim pomagati kadar potrebujejo pomoč.
(Gregor)
Domoljubje ni le ljubezen do države, domoljubje je ljubezen do domovine. Te domovine, v kateri
spijo naši predniki. In mi smo sedaj tu, da nadaljujemo njihovo delo. Domoljubje se začne v
srcu. Domoljubje pomeni, da pomagaš svoji državi, da si aktiven državljan in da soodločaš o
njeni prihodnosti.
(Ana)
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»Domoljubje pomeni ljubezen do domovine, saj
spoštujem svojo domovino, častim njeno blaginjo in z
obeleženjem zgodovinskih trenutkov, s katerimi je
domovina zaznamovana, negujem, širim in krepim njen
nadaljnji obstoj.«
(Simon)

Domoljubje v šoli
Res je, da ravno veliko gradiva, ki bi pedagoškim delavcem
olajšal način dela in prihranil pripravo, ni. Veliko je
razdrobljenosti, kdor želi na temo domoljubja narediti
kvalitetno učno uro, se mora sam poglobiti v izbrano temo in
pobrskati za več viri. Da bi temu naredili konec in čim več
kvalitetnega materiala zbrali na enem mestu, se je Pedagoška
sekcija VSO (prvotno imenovana Šolska sekcija VSO), ki jo
vodi Mojca Škrinjar, podpredsednica VSO, odločila, da
vzpostavi interaktivno spletno stran, na kateri se zbira
gradivo, ki bi vsem pedagoškim delavcem omogočil zajeten
izbor vsebin vezanih na domoljubje v šoli (pa tudi doma).
Dejstvo je, da prvenstvena vzgoja za vrednote, torej tudi
domoljubja, pripada primarni vzgojni celici, ki je družina.
Drugi najvažnejši dejavnik je okolica, v kateri odrašča otrok
(mladostnik). Zlasti v času pubertete so mladi kot gobe, ki
vpijajo vedenjske vzorce svoje okolice. Ni sicer nujno, da bo
tako ravnal, je pa velika verjetnost. Tretji pomemben dejavnik pa je šola oz. vzgojitelji. Tukaj
pa imamo dolžnost in nalogo, da pedagoškim delavcem priskočimo na pomoč tudi društva in
organizacije, ki jim je mar za domovinsko vzgojo:
http://www.domoljubje.si/index.php

Vabljeni k ogledu interaktivne spletne strani in k sooblikovanju le-te!
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DOGAJALO SE JE
Strokovni posvet "Mladi in domoljubje v občinah
Postojna in Pivka"

V

sredo, 30. januarja 2019,
je v Pivki potekal
razširjeni
sestanek
Območnega
odbora
VSO
Postojna, Pivka, s strokovnim
posvetom na temo domoljubja
med mladimi. Podpredsednica
Združenja
VSO
in
vodja
Pedagoške sekcije VSO Mojca
Škrinjar je članom odbora
predstavila možnosti sodelovanja
z lokalnimi šolami in mladimi v
občinah Postojna in Pivka.
Predstavila je primere dobrih praks in dosedanjega dela pedagoške sekcije, natečaje in tabor z
maturanti. Sledil je posvet med prisotnimi o možnostih sodelovanja in iskanju rešitev, da bi
mladi več vedeli o nastanku lastne države in bolj živeli vrednoto domoljubja. Predsednik
Območnega odbora Združenja VSO Postojna, Pivka, Ljubo Fabjan pa je predstavil projekt
zbiranja pričevanj udeležencev osamosvojitvene vojne.

Predstavitev mladinske sekcije VSO Triglav in ogled
muzejske zbirke VSO
ladi iz Združenja VSO so v petek, 18. januarja 2019, predstavili delovanje Mladinske
sekcije VSO Triglav in poslanstvo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve
mladincem iz odbora SDM Ljubljana. Delovanje Mladinske sekcije je v sliki in
besedi predstavila članica Ana Zagožen, poslanstvo Združenja VSO pa vodja mladinske sekcije
Simona Pavlič. Sledil je ogled muzejske zbirke in priložnostnih razstav. Veseli smo bili tudi
obiska poslanca Žana Mahniča, ki nas je uvodoma nagovoril.

M
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Domoljubje 1991 in danes

V

Murski Soboti je v
sredo, 6. februarja
2019, v organizaciji
Združenja VSO Pomurje
potekal domoljubni večer
''Domoljubje 1991 in danes''.
Navzoče je uvodoma pozdravil
generalni sekretar Združenja
VSO dr. Božo Predalič: ''V
času osamosvajanja Slovenije
niso bili vsi ZA. Ko se bomo
zavedali, da so večino
poosamosvojitvenega obdobja
Slovenijo vodili ljudje, ki so
bili v letih 1988-1991 proti
njenemu nastanku, bomo
razumeli, zakaj je prišlo do ''Patrie'' in ''Zvonov''.'' Prireditev je sooblikoval tudi bogat kulturni
program. Sledila je predstavitev knjige Ivana Štuheca in analiza dogajanja v letu 1991 ter
analiza v času afer, ki jih obravnava knjiga. Ob predstavitvi svoje knjige je dr. Štuhec dejal:
''Medtem, ko so vsi govorili in pisali o Patriji in Zvonovih, so v NLB oprali milijardo EUR''.
Domoljubni večer je moderiral novinar Boris Cipot.
Združenje VSO Pomurje
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30 let zbora za ustavo

V

petek, 15. februarja
2019, je v Laškem
potekala obeležitev
30. obletnice Zbora za ustavo,
katerega stališča in predlogi so
vplivali
na
amandmaje
ustavne komisije, ki so vodili
k osamosvojitvi Slovenije. Na
proslavi so s pesmijo,
moderiranjem
in
recitali
sodelovali dijaki I. Gimnazije
v Celju.
V pozdravnem nagovoru je
Simona
Purkat,
članica
Mladinske
sekcije
VSO
Triglav poudarila, da domoljubje ni prirojeno, potreben je zgled tistih, ki nas vzgajajo.
Domoljubje bo vedno aktualno čustvo, žalostno pa je, da ob praznikih ni povsod izobešenih
slovenskih zastav.

"Ponosni bodimo na državo, domovino, in to kažimo skozi dejanja. Bodimo
zgled ljubezni do domovine in učimo tudi druge"
je še dodala Purkatova. Franc Zdolšek, župan Občine Laško, je v svojem nagovoru spomnil, da
za osamosvojitev ni pomemben le 25. junij 1991, temveč tudi čas priprav, v katerem je bilo
postorjenega veliko, da smo se Slovenci združili v eno in stopili na pot k samostojni Sloveniji.
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Mojca Škrinjar, podpredsednica
Združenja VSO in vodja
pedagoške sekcije VSO pa je v
pozdravnem nagovoru dejala:
"Če so učbeniki takšni, da je
poglavje o osamosvojitvi na
koncu - ne sledite jim, tega
poglavja se lotite najprej, že
septembra.
Domoljubje
je
zaupanje v mlade, da bodo gojili
vrednote in varovali državo, ki
smo si jo priborili.''
Slavnostna govornica je bila
evropska poslanka Romana
Tomc, ki je v svojem govoru
poudarila, da so, kljub dopolnitvam, avtorji ustave že v samem začetku opravili odlično delo,
saj je veliko členov še dandanes nespremenjenih. Toda to še ne pomeni, da smo z delovanjem
pravne države zadovoljni.

''Ljudje so apatični, nobena afera se jih več ne dotakne, pod vplivom
medijskega enoumja mislijo, da so vsi politiki enaki - to je skrbno načrtovano s
strani tistih, ki jim osamosvojitev ni bila intimna opcija«.
Lahko bi se vrnili nazaj v čas
osamosvojitve, ko so ljudje verjeli v
demokracijo, a poti nazaj ni, moramo
naprej, kajti brez upanja so vsa naša
prizadevanja zaman - ustava, napisana 30
let nazaj, pa nam je lahko v navdih.
Proslave so se udeležili tudi praporščaki
Združenja VSO.
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Predstavitev knjige Utopija in resničnost evropske civilizacije

O

bčinski odbor Združenja VSO Nova Gorica je v četrtek, 14. februarja 2019, v Novi
Gorici v sodelovanju z lokalnima odboroma SDS in NSi organiziral predstavitev
najnovejše knjige Boruta Koruna ''Utopija in resničnost evropske civilizacije''.

Avtor je predstavil ključne mejnike pri nastanku evropske civilizacije in filozofije, kako je ta
skozi stoletja povzemala znanje drugih civilizacij, vedenja in znanja. Avtor ocenjuje, da je
evropska civilizacija v zadnjem času na udaru. Najprej jo ogroža "notranji sovražnik" nihilizem
in sodobni marksizem, kar se odraža v družbi z manj rojstvi, družina in življenje nista več
vrednoti, na udaru so splošne etične in moralne vrednote, po drugi strani pa nadnacionalni
kapitalizem (največje korporacije, ki zasledujejo le dobiček), ki podpirajo ta razkroj družbe. Te
multinacionalke spodbujajo migracije in posledično ''spopad civilizacij'', ki se na evropskih tleh
dogaja danes pred našimi očmi. V Evropi je v 1000% v porastu kriminal, v določene predele
mest niti policija ne more več. Ironično pri tem procesu pa je, da "civilizacija" iz Vzhoda prinaša
v Evropo tisto, kar je Evropa zase na filozofski ravni že zavrgla, kot npr. zaščito življenja od
spočetja dalje, odnos do Boga, odnos do homoseksualnosti, itd.
Avtor je spregovoril tudi o pomenu domoljubja in obudil spomin na čas osamosvojitve
Republike Slovenije 1991. Navzoče je pozdravil tudi predsednik pokrajine Združenja VSO
Severna Primorska, Oton Filipič.
Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica
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Slavnostna seja v počastitev izida 57. številke Nove revije

V

ponedeljek, 25. februarja 2019,
je na sedežu Združenja VSO
potekal
sestanek
vodstva
pokrajin z analizo dela in izmenjavo
primerov dobrih praks ter slavnostna seja
z obeležitvijo izida 57. številke Nove
revije s Prispevki za slovenski nacionalni
program.
Kakor je pisce prispevkov neznosna
situacija v Jugoslaviji privedla do
izoblikovanja slovenskega nacionalnega
programa, je tudi vodstvo pokrajin odločno, da bo na svojih območjih skrbelo za negovanje
vrednot slovenske osamosvojitve ter s svojim delom ne bo dopustilo, da se zmanjšuje pomen
vojne za Slovenijo 1991 in osamosvojitve Republike Slovenije.

Seja pokrajine VSO Ljubljana

V

sredo, 13. marca 2019, je v Muzeju
VSO potekala seja Pokrajine VSO
Ljubljana. Po seji je predsednik
Pokrajine VSO Ljubljana in predsednik
Občinskega odbora VSO Ljubljana-mesto
podal pričevanje o spominih na osamosvojitev
Republike Slovenije in mednarodno priznanje,
kot sklep osamosvojitvenega dogajanja.
Dogodek je povezovala vodja Mladinske
sekcije VSO Triglav in članica predsedstva
Združenja VSO Simona Pavlič. Za tem so si
mladinci iz Ljubljane ogledali priložnostno
razstavo Ameriški Slovenci in njihov prispevek k osamosvojitvi Slovenije. Slovenci po svetu so
se namreč vzporedno z dogajanjem v
Sloveniji organizirali in so pri vladah
v državah, kjer so živeli, naslavljali
pobude za njeno čimprejšnje
mednarodno priznanje. V ta namen
ozaveščanja o dogajanju v Sloveniji v
času vojne in agresije JLA na
Slovenijo pa so pisali za tuje medije
prispevke ter organizirali javna
zborovanja v narodnih nošah z
zastavami in emblemi samostojne
Republike Slovenije.
14
Glas domovine – 22/VI – 2019

DOGAJALO SE JE
Predstavitev knjige Stavka, ki je iztirila rdeči režim

Ž

enski odbor SDS SavinjskoŠaleške regijske koordinacije
in Občinski odbor Združenja
VSO Velenje sta v četrtek, 14. marca
2019, v Knjižnici Velenje pripravila
predstavitev knjige Stavka, ki je
iztirila rdeči režim avtorjev Slavka
Kmetiča in Gašperja Blažiča. V
knjigi
avtorja
opisujeta
železničarsko stavko in dogodke
izpred dobrih 30 let, ko se je začela
rojevati naša država. Slavko Kmetič
je spregovoril o svoji vlogi v veliki
stavki strojevodij leta 1988 in o okoliščinah, ki so do stavke pripeljale, Gašper Blažič pa o vlogi
medijev takrat in danes. Gosta sta orisala tudi čas procesa osamosvojitve Republike Slovenije
in spomine na osamosvojitveno vojno 1991. Z avtorjema se je pogovarjala Alenka Gortan.
Ženski odbor SDS Savinjsko-Šaleške regijske koordinacije

Predavanje o procesu osamosvojitve
torek, 5. marca 2019, je član predsedstva
Združenja VSO Slavko Kmetič izvedel
predavanje o osamosvojitvi za Krščanski
forum. Slavko Kmetič, nekdanji predsednik Združenja
VSO, poslanec osamosvojitvene vlade, vodja
železničarske stavke, je spregovoril o svoji vlogi v
prelomnem letu 1991, nastanku MSNZ, 30-letnici
formiranja političnih zvez in o osamosvojitvi
Slovenije. Pri tem je izrazil obžalovanje, da naš narod
nima pojma, kako je nastal, niti kako je nastala
Slovenska vojska, medtem, ko celo na West Pointu v
ZDA preučujejo primer Manevrske strukture narodne
zaščite.

V

Krščanskemu forumu pa je dejal:

»Kristjani ste tukaj ključni, da proaktivno delujete, da se širi resnica, kajti še
nas je nekaj, ki nam ta država nekaj pomeni. Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve je trenutno edino, ki obeležuje dogodke iz časa demokratizacije
in osamosvojitve Republike Slovenije, v šolah tega večinoma ne učijo«.
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Predavanje za mlade o osamosvojitvi Slovenije

V

petek, 15. marca 2019, je v
Celju potekal pogovorni
popoldan z mladimi in
ostalimi tekmovalci, ki so se v okviru
Združenja VSO udeležili tekmovanja z
vojaško polavtomatsko puško M 59.
Mlada generacija preko šolskega
sistema ni seznanjena in poučena o
zgodovinskih
dejstvih
nastanka
samostojne
države
Republike
Slovenije. Predavanje za mlade je o
poslanstvu Združenja VSO in
osamosvojitvi Slovenije imel nekdanji predsednik, član Predsedstva Združenja VSO, poslanec
v času osamosvajanja RS in vodja stavke in sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre Slavko
Kmetič. Uvodoma je navzoče pozdravil tudi predsednik Občinskega odbora Združenja VSO
Laško Srečko Javornik. Na predavanju je Slavko Kmetič spregovoril o razpadu Jugoslavije, o
t.i. mitingu resnice, o pomenu stavke strojevodij 1988, poudaril pomen in vlogo Manevrske
strukture narodne zaščite, ter o samem procesu osamosvojitve in o poslanstvu Združenja VSO.
Po zaključku uradnega dela se je pogovor sproščeno nadaljeval ob kosilu v Ribogojnici Ferlič.
Mladi generaciji je Slavko Kmetič zanetil iskrico vedoželjnosti, da se poučijo o zgodovinskih
dejstvih, ki so pripeljale Slovenijo do samostojnosti, zato so s ponosom podpisali pristopne
izjave Združenja VSO, ki ohranja vrednote slovenske osamosvojitve.
Na dogodku je sodeloval tudi praporščak Združenja VSO Žan Javornik.
Občinski odbor Združenja VSO Laško
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Obramba Slovenije 1991 in danes
Tržiču je v torek, 26. marca 2019, potekalo pogovorno popoldne na temo obrambe
Slovenije 1991 in danes, na katerem sta sodelovala predsednik Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve in nekdanji obrambni minister Aleš Hojs ter poslanec v
Državnem zboru RS mag. Branko Grims. Gosta sta analizirala stanje v družbi in politiki v času
procesa slovenske osamosvojitve in danes. Izpostavila sta, da je leta 1991 mnogo fantov stalo
v vrsti pred vojašnicami, da bi pomagali ubraniti slovensko osamosvojitev, v narodu pa je bila
močna zavest domoljubja. Branko Grims je spregovoril o problemu migracij v današnjem času

V

in pojasnil razliko med aktualnimi migracijami in begunci po letu 1995, po koncu Domovinske
vojne na Hrvaškem in v Bosni in ovrednotil pomen vključitve Slovenije v Evropsko unijo in
NATO. Gosta pogovora sta si bila enotna, da je pomembno, da danes ubranimo vrednote, iz
katerih je nastala samostojna Slovenija.
Hojs je spregovoril tudi o problematiki statusa vojnih veteranov, zlasti po zadnjem zakonu, ko
je večina socialno že tako ogroženih veteranov, zaradi minimalnega dviga pokojnine in s tem
povezano prekoračitvijo cenzusa, izgubila veteranske dodatke. Ob tem je predstavil pobudo za
izboljšanje socialnih pravic veteranov vojne za Slovenijo, ki jo je vložilo Združenje VSO vsem
poslanskim skupinam ter analiziral stanje v Slovenski vojski.
Združenje VSO Tržič
17
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Cikel javnih tribun Združenja VSO in Zbora za
republiko
1. javna tribuna: »Slovenija, kam greš?«

V

sredo, 27. marca 2019, je potekala prva javna tribuna Zbora za republiko in Združenja
VSO z naslovom Slovenija, kam greš?. Na tribuni sta nastopila tudi predsednik
Združenja VSO Aleš Hojs in član predsedstva Združenja VSO dr. Dimitrij Rupel.

Aleš Hojs je spregovoril o Beli knjigi slovenske osamosvojitve, ki je zbornik dokumentov,
zoper katerega ni bilo niti enega nasprotovanja ali javnega protesta. Nato je naredil primerjavo
z drugimi »belimi knjigami«, iz katerih ni bilo nikoli nič uresničeno. Spregovoril je tudi o beli
knjigi Ministrstva za obrambo, ki naj bi bila končana že februarja, pa je še danes nimamo in v
kateri naj bi bili opredeljeni dolgoročni razvojni cilji do leta 2030, čeprav imamo v ta namen že
več veljavnih dokumentov. Zakaj se ti ne uporabljajo, kdo bi vedel ... Nadaljeval je z vlaganjem
Slovenije v obrambni sistem NATO in dejal: »Pod vsemi levimi vladami se slovenski vojaški
in obrambni sistem uničuje, status vojaka pa so spravili na tako nizek nivo, da je izgubil vso
vrednost. Mislim, da levičarji to počnejo zavestno. V zadnjih letih imamo povečano število
odhodov iz Slovenske vojske. Zaključil je z mislijo, da ne verjame v Belo knjigo slovenske
obrambe in meni, da bo njen sprejem zopet mrtva točka na papirju.
Dr. Dimitrij Rupel pa je, med drugim, spregovoril tudi o Demosu. »Demos bi moral, zato, da
bi bil vključevalen, izključevati izključevalce, pa tega ni naredil zaradi svoje lastne izkušnje
izključevalnosti. Demos je imel za nalogo ustanovitev države. Medtem pa so se izključevalci
ohranili do danes, zato pa imamo tako kot je«.
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2. javna tribuna: ''Evropa in z njo Slovenija na razpotju - s
koreninami ali brez njih?''

V

sredo, 3. aprila 2019, je potekala druga
javna tribuna v sodelovanju Združenja
VSO in Zbora za republiko. Na javni
tribuni 'Evropa in z njo Slovenija na razpotju - s
koreninami ali brez njih?, so sodelovali
zgodovinarka in direktorica Študijskega centra za
narodno spravo dr. Andreja Valič Zver, literarni
zgodovinar dr. Janko Kos, dr. Jože Rant in Tone
Kajzer. Spraševali so se o vrednostnem sistemu
Slovencev in Evropejcev, izpostavili, da je Evropa
pred usodnim obratom, da vlada evroskepticizem. Pri tem je Valičeva tudi izpostavila primer
Slovenije v prehodu iz totalitarističnega v demokratičen sistem v 90. letih, ko smo dobili
samostojno državo. Dejala je še:

"Pučnik je govoril o t. i. poškodovanih mentalitetah - to so ljudje, ki so vedno
živeli v totalitarnih sistemih in prevzeli vlogo podrejanja in uboganja ene
partije. Od tod izhaja pomanjkanje demokratične kulture, ki se danes kaže tudi
v nizkih volilnih udeležbah."

3. javna tribuna; »Evropa in z njo Slovenija na razpotju – Kam
greš, Evropa?«
sredo, 10. aprila 2019, je v sodelovanju Zbora za republiko in Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve potekala tretja javna tribuna Evropa in z njo Slovenija na
razpotju – Kam greš, Evropa?. Gostje večera so bili dr. Andrej Umek, France Cukjati
dr. med. in dr. Janez Juhant, pogovor pa je povezoval zgodovinar mag. Jurij P. Emeršič.

V

Dr. Andrej Umek je spregovoril o gospodarskem povezovanju kot najpomembnejši vsebini EU.
France Cukjati je v svojem prispevku obravnaval tematiko nacionalne identitete v EU.
Izpostavil je problem mlajših generacij, ki nimajo izoblikovanega jasnega svetovnega nazora
in ne dopuščajo tisočletjem izkušenj naroda, da ga oblikujejo. Tak človek je razosebljen. Tisti,
ki v Evropi širijo nestrpnost do nacionalnih čustev in domoljubja pri posameznih narodih, s tem
povzročajo evroskepticizem. Narod, ki nacionalne
identitete nima, je izgubljen. Poudaril je, da je Evropa
kljub vsem totalitarnim režimom uspela ohraniti neko
identiteto. Kot zadnji razpravljavec je dr. Juhant
spregovoril o krščanskih vrednotah v Evropi. Poudaril
je, da temeljev ne moremo iskati v hinduizmu,
budizmu, islamu, ampak v krščanstvu, ki spoštuje
avtonomnost človeka. Ravno krščanski temelji so
vplivali na to, da ljudje danes bolje živimo, je zaključil
Juhant.
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V GEOSS-u Dan slovenske zastave
nedeljo, 7. aprila 2019, je v geografskem središču Slovenije GEOSS v Spodnji Slivni
pri Vačah potekala obeležitev 171-letnice slovenske narodne zastave. Prireditev Dan
slovenske zastave, ki vsako leto pritegne veliko število praporščakov veteranskih
organizacij in zastavonoš slovenskih občin, se je začela s himno RS in slovesnim dvigom

V

slovenske zastave, ki ga je opravila
Gardna enota Slovenske vojske.
Pozdravne nagovore so imeli župan
občine Litija Franci Rokavec, župan
občine Moravče Milan Balažic,
predsednik
društva
Heraldica
Slovenica Aleksander Hribovšek,
Anka Kolenc, podpredsednica društva
GEOSS in Alenka Forte, dr. med. V
kulturnem programu so nastopila
kulturna društva občine Moravče in
pesnik Tone Kuntner, v glasbenem
programu pa Trobilni kvintet Orkestra
Slovenske vojske.
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Uvodnim nagovorom je sledil še blagoslov slovenske zastave. Slavnostna govornika sta bila
evropska poslanka Romana Tomc, ki je v svojem govoru poudarila, da so simboli najbolj

dragoceni zakladi narodove samobitnosti, v katerih je zapisana zgodovina vseh,
ki so se borili za svobodo zato, da mi živimo v samostojni državi, ter predsednik
Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je dejal, da smo ob osamosvajanju imeli jasen cilj: vodilo
nas je domoljubje in odločna borba za vrednote, domovino, družino in svobodo.
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Ekskurzija v Vače – simboli slovenstva
Foto: Vančo Tegov

O

b dnevu slovenske zastave sta občinska odbora VSO Laško in Celje organizirala
strokovno ekskurzijo v Vače z udeležbo na prireditvi Dan slovenske zastave.

Najprej so se odpravili v
cerkev sv. Andreja v Vačah, kjer so se
udeležili redne nedeljske maše. Nato
jim je domači cerkovnik Janez
Jurjevec predstavil župnijo in cerkev.
Kaplanija na Vačah je bila
ustanovljena leta 1437, dekanija pa
šele leta 1784 in je obstajala 40 let.
Nato so Vače do leta 1970 spadale
pod dekanijo Moravče in od tedaj pod
dekanijo Litija. Vaška župnija sodi
danes med srednje velike. Sedanja
cerkev sv. Andreja na Vačah je po
ugotovitvah pokojnega župnika Valentina Benedika že šesta. Kot piše v knjigi Vače (1972), so
sredi 12. stoletja prihajali na Vače menihi iz Stične in božjo službo opravljali v majhni kapeli
na Grmu, hribu nad Vačami. Benedik domneva, da je bila tudi prva cerkev na Vačah lesena kot
mnoge druge po naših krajih. Druga, zgrajena sredi 13 stoletja, naj bi bila že zidana. V drugi
polovici 15. stoletja so na Vačah zgradili tretjo cerkev v gotskem slogu (drugo so verjetno
uničili Turki). Tudi četrta cerkev, po Valvasorju je imela štiri oltarje, je bila zidana v gotskem
slogu. Imela je tri zvonove in prostora za 1.000 vernikov. Peta cerkev je bila zgrajena v
baročnem slogu okoli leta 1700. Po velikem požaru 8. 10. 1834, ki je uničil večji del Vač, so
zgradili sedanjo cerkev, ki so jo blagoslovili leta 1844, posvetil jo je škof Anton Wolf, četrto
po binkoštno nedeljo leta 1845.
Izvedeli smo, da je na Vačah rojen Matevž Ravnikar, prvi tržaško-koprski škof, ko je bila
ustanovljena škofija, seveda še v času Avstro Ogrske. Bil je pisatelj. Ob prvem požaru v domači
cerkvi na Vačah je zbiral sredstva za obnovo cerkve. Domneva se, da je on naročnik steklenega
božjega groba. Takrat še ni bilo elektrike. To steklo, iz katerega je narejen božji grob, učinkuje
samo ob primerni svetlobi. Takrat so si pomagali z oljenkami. Da bi bil božji grob pravilno
razsvetljen, so rabili 160 oljenk. Danes je bistveno bolj enostavno, saj samo z elektriko prižgejo
luči. V cerkvi se nahaja tudi zemlja, ki jo je na letališču Brnik (danes letališče dr. Jožeta
Pučnika) ob obisku Slovenije 1996 poljubil papež Janez Pavel II, ki je papeževal v času
osamosvojitve RS in je med najzaslužnejšimi, da je Vatikan med prvimi Sloveniji podelil
mednarodno priznanje.
Za tem smo obiskali družino Kolenc, ki ima družinsko gledališče. Predstavili so nam Vače skozi
zgodovino, med ostalimi tudi Vaško situlo. Za zaključek pa še fosilno morsko obalo, kot
pričanje o dogajanjih na teh območjih pred 13 mio. let ter o spremembah, ki so potekale v tem
času in prav tukaj v Vačah.
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Potem smo si privoščili kosilo in pričakali prireditev
Dan slovenske zastave, ki je spomin na dan, ko so v
Ljubljani 7. aprila 1848 slovenski študentje z Dunaja
prvič izobesili slovensko zastavo. V družbi prijateljev
jo je razvil študent prava Lovro Toman, kasneje
poslanec v dunajskem državnem zboru, in sicer pri
gostilni Zlata zvezda v Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. Šlo
je za protest proti nemški zastavi, ki so jo istega leta na
ljubljanskem gradu izobesili privrženci Nemcev.
Zastavo z belo, modro in rdečo barvo smo Slovenci
dobili marca 1848, določili pa so jo slovenski
izobraženci na Dunaju. Na prireditvi je evropska
poslanka Romana Tomc dejala: »Ni naključje, da je
prireditev Dan slovenske zastave vsako leto prvo
nedeljo po 7. aprilu prav tu, na Geometričnem središču
Slovenije. Na pomniku vklesani verzi slovenske himne,
zasajena slovenska lipa, slovenski grbi in drugi simboli slovenstva so svoj prostor našli tu, v
simboličnem kraju središča vseh Slovencev. Tu niso po naključju. Tu so z namenom. Kot je
srce center življenja vsakega človeka, tako je središče slovenstva tu v Vačah simbolno srce
naroda in slovenske države. Države z dolgo tradicijo se pomena državnih simbolov zelo dobro
zavedajo. Vedo namreč, da se okrog njih zbira narodova energija, ustvarjalnost in nenazadnje
moč, da narod preživi v vseh preizkušnjah in viharjih svoje zgodovine. Tako velika moč se
skriva v narodovih simbolih!« Slavnostni govornik Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
RS, pa je spomnil, da smo imeli ob osamosvajanju jasen cilj: vodilo nas je domoljubje in
odločna borba za vrednote- domovino, družino in svobodo.
VSO Celje in VSO Laško
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SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Sodelovanje s Slovensko vojsko

Z

druženje za vrednote slovenske osamosvojitve kot veteransko društvo s statusom v
javnem interesu sodeluje s Slovensko vojsko. V okviru civilno-vojaškega sodelovanja
med obema organizacijama poteka sodelovanje.

Člani združenja se redno udeležujemo odprtih dnevov strelišč, strelskega tekmovanja z vojaško
puško M48 (letos je bilo tekmovanje z M59), organizira strelska tekmovanja in treninge v
počastitev pomembnih obletnic iz časa demokratizacije in osamosvojitve RS.
Mladi preko tovrstnih priložnosti in dogodkov, ki jih ponuja Slovenska vojska, spoznavajo delo
slovenskega vojaka. V nadaljevanju objavljamo javni natečaj Slovenske vojske za podelitev
štipendij in termine, na katere se je mogoče še prijaviti, da se udeležiš odprtih dnevov strelišč.
Slovenska vojska v okviru civilno-vojaškega sodelovanja sodeluje na prireditvah VSO z
udeležbo častne garde SV, dvigom slovenske zastave, glasbeno zasedbo SV ter v sklopu
predstavitev dela SV in predavanji.
Združenje VSO se vsako leto udeležuje tekmovanja z vojaško puško M48 in odprtih dnevov
strelišč.

Prijave za Dneve odprtih strelišč sprejema tajništvo
VSO na elektronski naslov:
tajnistvo@vso.si

Možnosti udeležbe na letošnjih dnevih odprtih strelišč so še:
•

25. 5. 2019: VELENIK (prijave sprejemamo do 13. 5. 2019)

•

14. 6. 2019: PEČOVNIK(prijave sprejemamo do 1. 6. 2019)

•

15. 6. 2019: MAČKOVCI (prijave sprejemamo do 1. 6. 2019)

•

21. 9. 2019: MAČKOVCI (prijave sprejemamo do 1. 9. 2019)

•

17. 9. 2019: IZMA, Radna pri Sevnici (prijave sprejemamo do 1. 9. 2019)

V nadaljevanju objavljamo nekaj zanimivih natečajev, več o Slovenski vojski in možnosti
zaposlitve.
Vsi podatki in besedilo so javno dostopni na spletni strani www.postanivojak.si. Aktualna
vsebina je zanimiva zlasti za mlade.
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SEKCIJE IN ZUNANJI SODELAVCI VSO
Javni natečaj za podelitev 200 štipendij za poklicno delo v
Slovenski vojski za šolsko leto 2019/2020 - vojak/vojakinja
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije - Generalštab Slovenske vojske objavlja Javni
natečaj za podelitev 200 štipendij kandidatom za vojake, srednješolskih in poklicnih
izobraževalnih programov, za poklicno delo v Slovenski vojski, za študijsko leto 2019/2020, ki
bodo štipendijo prejemali, od vključno drugega letnika dalje.
Prijava za pridobitev štipendije se posreduje v pisni obliki in obsega:
•
•
•
•
•

prijavnico,
izjavo o dvojnem državljanstvu in članstvu v politični stranki,
izjavo o uspehu,
izjavo o vpisu,
soglasje za varnostno preverjanje (soglasje za kandidate, ki še niso polnoletni).

Prijavo pošljite do vključno 31. avgusta 2019 preko aplikacije za oddajo e-prijav na tej strani
(spodaj) oziroma jo skupaj s prilogami pošljite na upravo za obrambo na območju vašega
stalnega prebivališča, kjer vam bodo nudili tudi pomoč in dodatne informacije.

Javni natečaj za podelitev 30 štipendij za poklicno delo v
Slovenski vojski za šolsko leto 2019/2020 - častnik/višji
vojaški uslužbenec
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije - Generalštab Slovenske vojske objavlja Javni
natečaj za podelitev 30 štipendij kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence
izobraževalnih programov: zdravstvene nege, medicine, računalništva in informatike,
strojništva, letalstva, ladijskega strojništva, elektrotehnike, pomorstva, navtike, prometa,
kemije oziroma kemijske tehnologije ter drugih programov VŠS 1. stopnje za častnike, oziroma
EMŠ (medicina) za višje vojaške uslužbence, za poklicno delo v Slovenski vojski za študijsko
leto 2019/2020, ki bodo štipendijo prejemali od vključno drugega letnika dalje.
Prijava za pridobitev štipendije se posreduje v pisni obliki in obsega:
•
•
•
•
•

prijavnico,
izjavo o dvojnem državljanstvu in članstvu v politični stranki,
izjavo o uspehu,
izjavo o vpisu,
soglasje za varnostno preverjanje.

Prijavo pošljite do vključno 30. junija 2019 preko aplikacije za oddajo e-prijav na tej strani
(spodaj) oziroma jo skupaj s prilogami pošljite na upravo za obrambo na območju vašega
stalnega prebivališča, kjer vam bodo nudili tudi pomoč in dodatne informacije.
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Štipendiranje
Dobrodošla finančna podpora
Slovenska vojska nudi finančno podporo številnim štipendistom že v času izobraževanja. S tem,
ko so postali naši štipendisti, so si pravočasno zagotovili zanimivo zaposlitev in pridobili
dragocene izkušnje.
Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki ga ministrstvo objavi na spletni strani
ministrstva, lahko pa tudi na spletni strani ministrstva pristojnega za javno upravo ter v drugih
sredstvih javnega obveščanja in informiranja najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta. Javni
natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije,
predvideno število prejemnikov štipendij, zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in
druge potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo na javni natečaj.
Našim štipendistom ponujamo:
•

pomoč pri izdelavi diplomskih nalog;

•

opravljanje obvezne prakse na ministrstvu;

•

udeležbo na vojaškem taboru;

•

udeležbo na usposabljanjih, ki jih predpiše minister;

•

udeležbo na selekciji za vstop v Šolo za častnike;

•

svetovanje v času štipendijskega razmerja;

•

možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja.

Pogoji za pridobitev štipendije:
•

na javni natečaj se lahko prijavite dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niste

starejši od 18 let, in študenti, ki ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega
izobraževanja niste starejši od 22 let;
•

ste zdravi in sposobni za delo v vojaški službi;

•

ste varnostno preverjeni in za vas ne obstaja varnostni zadržek za delo v Slovenski

vojski;
•

ste državljan Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva;

•

niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo
kaznivo dejanje oziroma proti vam ne teče kazenski postopek;
•

dodatni kriteriji.
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Višina štipendije
Osnovna štipendija:
•

za dijaka znaša višina štipendije 20 % minimalne slovenske plače,

•

za študenta znaša višina štipendije 27 % minimalne slovenske plače.

Štipendija se poveča:
•
ob izobraževanju v tujini (za 50 %),
•
z dodatkom na opravljeni letnik,
•
z dodatkom na učni uspeh,
•
z dodatkom na opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje (ne velja za
mladoletne vojake).

Informativni izračun za leto 2019
ŠTIPENDIST
DIJAK
ŠTUDENT

NAJMANJ
210 €
270 €

NAJVEČ
261 €
320 €

Višina štipendije je odvisna od letnika vpisa in povprečne ocene.
Obveznosti štipendistov:
•
V okviru postopka za pridobitev štipendije se na poziv udeležite preverjanja gibalnih
sposobnosti in zdravniškega pregleda,
•
da nas med prejemanjem štipendije najpozneje v 15 dneh obvestite o okoliščinah, ki bi
lahko vplivale na štipendijsko razmerje,
•

da redno opravljate šolske oziroma študijske obveznosti,

•

da se usposabljate skladno s programom usposabljanja štipendistov,

•
da po končanem šolanju oziroma študiju sklenete delovno razmerje za delo v Slovenski
vojski za najmanj dvakratni čas štipendiranja.
Če pogodbenih obveznosti ne boste izpolnjevali, se štipendijsko razmerje prekine in posledično
vračate prejeto štipendijo.
Aktualni javni natečaj rok prijave za dijake je 31. 8. 2019, za študente pa 30. 6. 2019.
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Zimski in poletni vojaški tabor »MORS in mladi«
Slovenska vojska v času zimskih in poletnih počitnic za srednješolce organizira brezplačni
vojaški tabor »MORS in mladi«, ki je namenjen nepolnoletnim dijakom in dijakinjam. Namen
tabora, ki poteka od leta 2005, je udeležencem približati vojaške veščine ter spoznati življenje
in delo vojaka.
V letu 2019 se izvede zimski in poletni tabor »MORS in mladi« v naslednjih terminih:

TABOR
MORS in mladi - zimski
MORS in mladi - zimski
MORS in mladi - poletni
MORS in mladi - poletni
MORS in mladi - poletni

KRAJ
IZVAJANJA
Bohinjska Bela
Bohinjska Bela
Vipava
Novo mesto
Murska Sobota

ČAS IZVEDBE
18. 2. do 22. 2. 2019
25. 2. do 1. 3. 2019
1. 7. do 6. 7. 2019
1. 7. do 6. 7. 2019
8. 7. do 13. 7. 2019

ŠT.
UDELEŽENCEV
do 50 dijakov
do 50 dijakov
do 100 dijakov
do 100 dijakov
do 100 dijakov

Odhod na vse tabore »MORS in mladi« je iz Ljubljane in je obvezen za vse udeležence, saj bo
prvi dan v Ljubljani zadolžitev potrebne opreme. Ob zaključku tabora vse udeležence, ki bodo
to želeli, odpeljemo nazaj v Ljubljano.
Program, po katerem poteka poletno taborjenje vključuje predvsem praktične vsebine iz
vojaškega življenja, kot so spoznavanje oborožitve in opreme, postrojitve z orožjem in brez,
vojaške navade in vljudnosti, osnove orientacije, streljanje na simulatorju, priprave na streljanje
in streljanje z malokalibrsko puško, maskiranje, priprava ognjišč in hrane, premikanje na
bojišču in podobno. Program je praviloma popestren tudi z družabnimi in športnimi dogodki.
V letu 2019 v času zimskih počitnic organiziramo prvič dva petdnevna zimska tabora »MORS
in mladi«, kjer bodo zajete zimske aktivnosti in preživetje v naravi v zimskih razmerah z
vsebinami s področja vojaškega gorništva, kot so seznanitev z vojaško in specialistično opremo,
nevarnosti v gorskem svetu, prva pomoč v gorskem svetu, orientacija na smučeh ali krpljah,
izdelava bivaka, smučanje, patruljni tek s streljanjem na biatlonske tarče.
Ponujamo vam torej možnost za koristno preživetje dela počitnic na taborjenju, ki vam bo
zagotovo ostal v spominu in vam bo mogoče tudi osnova za izbiro vojaškega poklica.
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Poklicni vojaki - ponosni nase
Pripadniki Slovenske vojske so lahko ponosni nase in na svoje poslanstvo, to pa je obramba
domovine, državnosti in nacionalnih interesov ter demokratičnih vrednot. Svoje poklicne
ambicije in željo po dinamičnem poklicu uresničujejo pri opravljanju zahtevnih nalog v
domovini ali kot pripadniki enote na mirovni operaciji ali misiji v tujini.

Pot do službe v Slovenski vojski
Sprejemni pogoji:
•
ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let; (V letu 2019 lahko vlogo
oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1992 oziroma mlajši),
•
imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
•
ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
•
ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
•
na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,
•
niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo
kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,
•
boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti,
•
da za vas ne obstaja varnostni zadržek.
Sprejemni postopek:
•
Oddaj e-prijavo,
•
podpisano vlogo za zaposlitev s prilogami oddate ali pošljete upravnemu organu za
obrambo,
•
po razgovoru opravite preverjanje gibalnih sposobnosti in preventivni zdravstveni
pregled,
Opomba: Kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju preventivnega
zdravstvenega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton
neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23 a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: N (nova) Z (zaposlitev).

Sprejemni postopek se izvaja skladno s:
•
Program in kriteriji selekcije kandidatk in kandidatov za poklicno delo v Slovenski
vojski
•
Sprememba Programa in kriterijev selekcije kandidatk in kandidatov za poklicno delo
v Slovenski vojski
•
Dopolnitev Programa in kriterijev selekcije kandidatk in kandidatov za poklicno delo v
Slovenski vojski
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Vloga za zaposlitev in priloge:
•

življenjepis

•

potrdilo o izobrazbi (kopija spričevala),

•
potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo lahko pridobite tudi sami na naslovu: Ministrstvo za
pravosodje),
•

Kazenska evidenca, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana),

•

izjava o dvojnem državljanstvu in o nečlanstvu v političnih strankah (obrazec 1),

•

soglasje za varnostno preverjanje (obrazec 2).

Po opravljenih sprejemnih postopkih prejmete sklep o izbiri (oz. zavrnitvi) ter obvestilo o
datumu sklenitve pogodbe in nastopa službe v SV.
Postopek za zaposlitev traja do dveh mesecev naprej od datuma oddaje popolne vloge.
Vsem izbranim kandidatom, ki so brez omejitev se ponudi podpis pogodbe za 10 let (opomba:
možno je tudi krajše obdobje; 3 leta ali 5 let – v kolikor se kandidat, na svojo željo, odloči za
krajše obdobje od desetih let, o tem napiše izjavo). Izbrani kandidati za vojaka, ki imajo
opravljeno triletno poklicno/srednjo šolo, se po podpisu pogodbe razporedijo na formacijsko
dolžnost vojak II, kandidati za vojaka, ki imajo opravljeno štiriletno srednjo šolo, se po podpisu
pogodbe razporedijo na formacijsko dolžnost vojak I (ne glede na opravljeno prostovoljno
služenje vojaškega roka ali pridobljeno vojaško evidenčno dolžnost - VED).
Po uspešno opravljenem temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju vsi vojaki, ki
podpišejo petletno pogodbo, prejmejo denarno nagrado v višini (ene) povprečne bruto plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji. Ravno tako vsi vojaki, ki podpišejo desetletno pogodbo,
prejmejo denarno nagrado v višini pet (5) povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki
Sloveniji. Glede na službeno oceno se pogodba lahko podaljšuje za določen čas. Na podlagi
odločitve načelnika Generalštaba Slovenske vojske veljajo takšni pogoji do preklica.
Če podpisujete pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski prvič in nimate vsaj treh (3) mesecev
delovnih izkušenj (opomba: z dokazilom se lahko upošteva tudi »študentsko« delo - dokazilo
pridobite na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje; ZPIZ), morate opraviti še
pripravništvo, ki traja 8 mesecev. Če imate višjo izobrazbo od srednješolske in se zaposlite kot
kandidat za vojaka, opravljate pripravništvo za srednješolsko izobrazbo.
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Usposabljanje
Poklicni pripadnik je po sklenitvi delovnega razmerja najprej napoten v Veščinski center v
Vipavi na temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov. Program
poteka v treh fazah. V prvi fazi se kandidati seznanijo z osnovami vojaškega poklica in
postopno izboljšujejo svojo kondicijsko pripravljenost. Naslednji fazi sta bolj vojaško
strokovni. Po zaključku faze kandidati opravljajo izpite. Pogoj za napredovanje v naslednjo
fazo so pozitivni rezultati pri vseh izpitih. Po uspešno zaključenem TVSU kandidat pridobi
vojaško evidenčno dolžnost vojak.
Osnovno vojaško usposabljanje (OVSU), ki sledi TVSU, vojaka usposobi za vojaško evidenčno
dolžnost strelec. Naslednji termini TVSU za vojake bodo:
Okvirni terminski načrt napotitev na Temeljno vojaško strokovno usposabljanje
(TVSU) v letu 2019:
GENERACIJA DATUM OD DATUM DO ŠTEVILO
VOJAŠNICA
november 2018
5. 11. 2018
15. 2. 2019
do 50
Veščinski center Vipava
januar 2019
14. 1. 2019
19. 4. 2019
do 50
Veščinski center Vipava
marec 2019
4. 3. 2019
14. 6. 2019
do 50
Veščinski center Vipava
junij 2019
17. 6. 2019
20. 9. 2019
do 50
Veščinski center Vipava
september 2019
9. 9. 2019
13. 12. 2019
do 50
Veščinski center Vipava
november 2019
4. 11. 2019
14. 2. 2020
do 50
Veščinski center Vipava
V enakem obsegu kot za poklicne vojake se izvaja TVSU tudi za vojake prostovoljce in vojaške
uslužbence.
Kandidati za častnike se po opravljenem TVSU v Šoli za častnike pripravljajo za začetek
šolanja po posebnem programu, prilagojenem za častnike.
V času izvajanja programa TVSU imajo kandidati proste vse vikende. Izhode iz vojašnice po
zaključenih dnevnih obveznostih odobri poveljnik Veščinskega centra.
Veščinski center je za nastanitev kandidatov odprt od nedelje od 20. ure do petka do 15. ure.
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