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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine!

Tudi ob koncu leta smo bili v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve aktivni. Obeležili
smo 30. obletnico Litostrojske stavke in se s predstavitvijo zbornika spomnili poguma Franceta
Tomšiča, enega od stebrov prenove družbenega reda in slovenske osamosvojitve, ki pa žal, tako
kot tudi ostali spomini na stavko v Litostroju, tone v kolektivno pozabo.
Na letnem zboru članov in prireditvi v Poljčah je Janez Janša omenil pohvalno, a hkrati tudi
žalostno dejstvo; če našega združenja ne bi bilo, se marsikatere obletnice iz časa osamosvojitve
ne bi več obeleževalo. Ob tem se poraja vprašanje, zakaj premnogi Slovenci pozabljamo na to,
za našo državo tako ključno in pomembno, obdobje? Del krivde tu zagotovo prevzema šolski
sistem, saj tega v učnih načrtih praktično ni, zato otroci o tem, dokler se samoiniciativno ne
pozanimajo, ne vedo ničesar. Če o tem obdobju povprašamo najstnike, nam velik del ne zna
povedati niti najosnovnejših stvari. Saj vendar ne gre za neko izjemno oddaljeno zgodovino,
za katero nam po dolgih stoletjih, morda tisočletjih, ni več mar. Gre za obdobje, ki smo ga iz
prve roke doživljali mi ali naši starši. V časih, ko pisni viri še niso bili tako dostopni in razviti,
so ljudje vseeno poznali svoj čas in zgodovino. Čeprav v obliki bolj ali manj natančnih zgodb,
ki so jih zvečer ob ognjišču poslušali od staršev ali starih staršev, toda vseeno. Poznali so čas,
v katerem živijo, in v katerem so živeli njihovi predniki, ter to vedenje predajali svojim otrokom
in vnukom. Kako je torej mogoče, da danes, ko živimo v dobi tehnologije in so dokumenti,
fotografije in informacije praktično vsakomur dostopne, tako pozabljamo na dogodke izpred
borih dveh desetletij?
Novoletna zaobljuba v Združenju je enaka kot vsako leto: še naprej se bomo trudili osvetljevati
spomine na dogodke v času osamosvajanja Slovenije ter na prihodnje rodove prenašati ljubezen
do svoje mlade države. Če bi vsak Slovenec ob prelomu leta pri sebi sklenil podobno, bi že v
naslednjem letu lahko opazili velike spremembe.
V Združenju VSO vam čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti in voščimo lepe praznike
ter srečno 2018!

Uredniški odbor Glas Domovine
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

30. obletnica stavke v Litostroju

D

ecembra mineva 30 let od stavke delavcev Litostroja in ustanovitve iniciativnega
odbora prve politične stranke v Vzhodni Evropi. 9. decembra 1987 je stavkovni odbor
litostrojskih delavcev s Francetom Tomšičem na čelu v Cankarjevem domu ustanovil
prvi neodvisni sindikat na Slovenskem po drugi svetovni vojni.
France Tomšič je konec 80. let odigral eno ključnih vlog pri demokratizaciji Slovenije, kar je
pomembno vplivalo na proces slovenske osamosvojitve.
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Življenjska pot Franceta Tomšiča
rance Tomšič se je rodil 2. avgusta 1937 v Šmarci pri Kamniku. Po osnovni šoli na
Homcu je sprva obiskoval nižjo gimnazijo v Kamniku, nato pa šolanje nadaljeval na
Industrijski kovinarski šoli v Kamniku, na Industrijski kovinarski šoli v Kranju in nato
še na Srednji tehniški šoli v Ljubljani. Po končani srednji šoli je študiral na Strojni fakulteti
Univerze v Ljubljani – smer letalstvo, kjer je leta 1963 z odliko diplomiral.

F

Po diplomi se je zaposlil na inštitutu tovarne optičnih in steklopihaških izdelkov Jurij Vega v
Ljubljani. Leta 1966 je odšel v Zvezno republiko Nemčijo. Kot strojni inženir je tam deloval
najprej v podjetju Monomertechnik v Bochumu, nato v Maschinenfabrik A. Loedige v
Paderbornu, od leta 1969 pa v podjetju za izdelavo geofizikalnih instrumentov Askania v
Zahodnem Berlinu, ki ga je oktobra 1972 prevzel Siemens.
V Nemčiji si je France Tomšič ustvaril družino. V zakonu z Giselo (roj. Seiffert) so se jima
rodili trije otroci: Nadja, Julia in Jan. Leta 1976 se je z družino vrnil v Slovenijo.
Zaposlil se je kot strokovnjak za hidravliko in regulacije v Razvojnem inštitutu IRRP v
Litostroju. Kmalu po prihodu v Litostroj se je aktivno vključil v Zvezo sindikatov Slovenije.
Sredi poletja leta 1983 se je z otroki vselil v napol dograjeno hišo na Perovem.
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Svojo prvo vidnejšo »politično« vlogo v Kamniku je odigral leta 1986, ko se je vključil v
razpravo o zazidalnem načrtu za novo stanovanjsko sosesko B3 Novi trg in organiziral občane,
da so se uprli in preprečili razlastitev velikega števila parcel na Perovem.
V širšem slovenskem okolju je postal poznan decembra leta 1987, ko je vodil litostrojsko
stavko. Posledica stavke in velikega zbora v dvorani Cankarjevega doma je bila ustanovitev
Iniciativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS). 16. februarja 1989 je bila v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma še formalno ustanovljena stranka s socialdemokratskim
programom, njeno vodenje pa je prevzel France Tomšič. Stranko je vodil do tretje volilnoprogramske konference novembra 1989, ko ga je na predsedniškem mestu zamenjal Jože
Pučnik.
V procesu pluralizacije in demokratizacije Slovenije je zelo aktivno sodeloval do marca 1990,
ko je bil na ustanovnem kongresu izvoljen za predsednika konfederacije neodvisnih
sindikatov – Neodvisnost. Takrat je tudi odstopil s položaja podpredsednika SDZS in eno leto
še ostal v predsedstvu stranke.
Aprila 1990 je kandidiral na volitvah in bil v volilni enoti št. 2, ki je obsegala območja občin:
Domžale, Kamnik-Litija in Ljubljana – Polje, izvoljen v Družbenopolitični zbor Skupščine
Republike Slovenije ter bil nato dve leti poslanec v prvi demokratično izvoljeni skupščini.
Jeseni leta 1992 je med osmimi kandidati kandidiral na prvih volitvah za predsednika Republike
Slovenije.
Do leta 1997 je bil predsednik v sindikatu Neodvisnost, nato pa se je z upokojitvijo umaknil iz
aktivnega sindikalnega življenja, a še vedno spremljal politično življenje v domačem kraju,
Sloveniji in tujini.
Leta 2003 se je poročil z Marto Lavrič in leta 2004 se jima je rodila hčerka Anja.
Po upokojitvi je pisal spomine o svojem življenju, poklicnem in političnem udejstvovanju. Po
njegovi smrti, 25. marca 2010, sta spomine uredili njegova žena Marta Lavrič Tomšič in dr.
Rosvita Pesek. Knjigo spominov z naslovom Od stavke do stranke je leta 2010 izdala založba
Demokracija.

Iz knjige France Tomšič in njegov čas
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France Tomšič, eden od stebrov prenove družbenega reda
in osamosvojitve
rance Tomšič je odigral zgodovinsko vlogo prvega glasnika korenitih družbenih
sprememb, bil je tudi voditelj drugačnih sindikatov, bolj delavskih, in eden od
pobudnikov vzpostavitve socialnega dialoga. Zato lahko upravičeno trdimo, da je bil
Tomšič eden od stebrov prenove družbenega reda in slovenske osamosvojitve. In potem, ko je
z odliko opravil svoje poslanstvo, je umolknil, kar je usoda vseh velikih osebnosti, ki imajo
zasluge za največje družbene premike v zgodovini nekega naroda.

F

Tomšič je imel sposobnosti, ki
krasijo ljudi v prelomnih časih,
ko se na ruševinah starega gradi
novo. Njegov govor je bil
razumljiv, z ljudmi je hitro našel
stik, njegovo delovanje je bilo
ciljno usmerjeno v rešitve. Samo
Tomšič je lahko popeljal
delavce
Titovih
zavodov
Litostroj, ponosa takratnega
komunističnega
režima,
v
Cankarjev dom, ki je bil zgrajen
za partijsko elito tistega časa.
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Samo Tomšič si je lahko ustvaril dovolj
zaupanja stavkajočih delavcev in si
pridobil njihovo podporo pod zahtevo za
ustanovitev socialdemokratske stranke.
V nadaljevanju je, prav zaradi litostrojske
izkušnje, postal voditelj ljudskih množic,
saj jih je znal z najbolj preprostimi
zahtevami, kot je med drugimi bila, da
moramo Slovenci imeti svojo puško,
palico in mošnjo, z njihovim jezikom
navdušiti, da so ponotranjili zapletene
deklaracije slovenskih kulturnikov ter za svoje sprejeli provokativne zahteve novinarjev in
publicistov Tribune, Mladine in Radia študent, ki so dnevno preizkušali tolerančne meje
režimskega represivnega aparata, po družbenih spremembah ter se začeli zavedati enkratne
zgodovinske priložnosti, ki se nam je zaradi ekonomskega propada komunizma ponudila v
pomladi vzhodnoevropskih narodov.
Foto: arhiv družine Tomšič

Mag. Igor Podbrežnik,
predsednik društva Demos na Kamniškem
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Predstavitev zbornika prispevkov s simpozija France
Tomšič in njegov čas
četrtek, 14. decembra 2017, je v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve potekala
obeležitev 30.obletnice Litostrojske stavke. Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik
VSO Aleš Hojs. Sledil je ogled dokumentarca o Francetu Tomšiču, ki je tlakoval pot v
demokratizacijo.

V

Gosta večera sta bila dr.
Marjeta Humar iz
Društva sv. Jakoba in
mag. Igor Podbrežnik iz
Društva Demos na
Kamniškem.
Dr.
Humarjeva
je
kritično spregovorila o
šoli, ki ne uči o
osamosvojitvenih časih.
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Spomnila je tudi, da spomin na osamosvojitev, na vse, kar se je takrat dogajalo, na ljudi, ki so
sodelovali, izpostavili svojo službo, kariero, družino, spomin na te ljudi ugaša. Tako danes
Tomšič nima nobenega obeležja v Sloveniji, prav pa bi bilo, da bi ga imel v Ljubljani, kjer je
Tomšič izrekel pomenljive besede, da Slovenija potrebuje svojo puško in svojo mošnjo.

Mag. Igor Podbrežnik je v nadaljevanju predstavil zbornik prispevkov s simpozija France
Tomšič in njegov čas. V zaključnem delu je generalni sekretar VSO dr. Božo Predalič izrazil
veselje nad postavitvijo razstave o Francetu
Tomšiču v Muzeju VSO, kar je kamenček v
mozaiku, ki pripomore k boljšemu
poznavanju slovenske osamosvojitve in
demokratizacije.
Razstavo o Francetu Tomšiču sta odprla
Marjeta Humar in dr. Božo Predalič.
Razstavo si lahko ogledate vsak torek in
četrtek med 10.00 in 14.00 ali ob sredah med
13.00 in 17.00. Ogled možen tudi po
dogovoru izven uradnih ur.
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Razstava v muzeju slovenske osamosvojitve

11
Glas domovine – 14/IV – 23. 12. 2017

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

12
Glas domovine – 14/IV – 23. 12. 2017

VOŠČILO
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DOGAJALO SE JE
Prvi Maistrov pohod Vzhodnoštajerske pokrajine
VSO

V

soboto, 9.decembra 2017,
je v počastitev dneva
Rudolfa Maistra potekal 1.
Maistrov pohod Vzhodnoštajerske
pokrajine VSO. Rudolf Maister
Vojanov je bil 1. slovenski general,
ki je Slovencem ubranil severno
mejo. Pohod se je pričel v Lenartu
pri spomeniku dr. Jožeta Pučnika in
končal na Zavrhu v Slovenskih
Goricah. Na Zavrhu je potekala tudi
krajša slovesnost v počastitev dneva
Rudolfa Maistra. Udeleženci so si
lahko ogledali spominsko Maistrovo
sobo. Pohoda se je udeležil tudi član
predsedstva VSO Franc Breznik.
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VSO Vzhodna Štajerska
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Pogovorno omizje "Preprečitev mitinga resnice''
četrtek, 30. novembra 2017, je v Muzeju slovenske osamosvojitve potekalo
pogovorno omizje na temo preprečitve mitinga resnice, kar je bilo ključno za
nadaljevanje procesa slovenske osamosvojitve. Gosta omizja z naslovom Vloga
Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre pri preprečitvi srbskega vdora v Slovenijo sta bila
Slavko Kmetič, predsednik sindikata, in Franci Kokošar, član Sindikata strojnega osebja
Slovenije in Istre in nadzornik lokomotiv.

V

Uvodoma je navzoče pozdravil generalni
sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič,
ki je dejal, kako pomembno je, da se
obeležujejo tovrstni dogodki za podrobno
osvetlitev časa osamosvojitve, saj si danes
mnogi prizadevajo, da bi ta čas
omalovaževali, mu zmanjšali pomen ali pa
celo po svoje kreirali potek procesa
osamosvojitve Slovenije. Nato so si navzoči
ogledali kratek film o vlogi Sindikata
strojnega osebja Slovenije in Istre v procesih
demokratizacije in osamosvojitve Slovenije.
Slavko Kmetič je sprva orisal razmere v
Jugoslaviji in obrazložil, zakaj je do
mitingov sploh prihajalo, kako je Milošević
hitro prišel do popularnosti in kako se je
krepila hegemonija Srbije. S Kokošarjem sta
opisala, kako so se na železnici pripravljali
na napovedan miting v Ljubljani, ki naj bi bil
1. 12. 1989, ter kako se je vse skupaj
končalo.
Na koncu sta poudarila še izjemen pomen, ki so ga imele železnice pri preprečitvi mitinga.
"Policija je popolnoma minimizirala ali ignorirala vlogo železnice, čeprav je bila v resnici
odločilna," je dejal Slavko Kmetič, Kokošar pa je pripomnil: ''Strojevodje smo bili mnenja, da
je to, da ne vozimo mitingaških vlakov, naša dolžnost. Leta 2009 pa se je pojavila trditev, da
ima posebne zasluge za to, da do mitinga ni prišlo, policija.'' Ob zaključku sta analizirala pomen
preprečitve mitinga za nadaljnji proces osamosvajanja Slovenije. ''Preprečitev mitinga je zelo
pomemben dogodek, ki se lahko postavi ob bok posvetu v Poljčah in ostalim velikim
dogodkom,'' je sklenil Kmetič.
V Muzeju slovenske osamosvojitve je v tem času na ogled tudi priložnostna razstava, v kateri
je razstavljena uniforma železničarjev iz takratnega obdobja. Muzej je odprt ob torkih in
četrtkih od 10. do 14. ure ter ob sredah od 13. do 17. ure. Vabljeni!
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Pogovorni večer ob 30. obletnici Litostrojske stavke
četrtek, 7. decembra 2017, je v Muzeju
slovenske osamosvojitve v Ljubljani
potekal pogovorni večer ob 30.
obletnici Litostrojske stavke, ki je pomembno
vplivala na nadaljnji potek procesov
demokratizacije in osamosvojitve. V pogovoru z
naslovom »Razbitje partijskega monopola in
začetek večstrankarskega sistema kot uvod v
osamosvojitvene procese« sta sodelovala
takratni udeleženec stavke v Litostroju Jože
Erčulj in prvi predsednik Sindikata strojnega
osebja Slovenije in Istre Slavko Kmetič.

V

Na začetku pogovora je navzoče pozdravil generalni sekretar dr. Božo Predalič, ki je dejal, da
je pomembno, da se spominjamo dogodkov v času nastanka naše države, saj smo le tako lahko
imuni na manipulacije in omalovaževanje osamosvojitvenih dogodkov s strani tistih, ki si
osamosvojitve niso želeli.
Erčulj je sprva opisal, kako je nastalo podjetje Litostroj in kako je prišlo do stavke, se spomnil
srečanja s Francetom Tomšičem in analiziral današnje stanje družbe, ko mnogi niti ne vedo več,
kdo je France Tomšič in kako velik prispevek je prinesel k večstrankarskemu sistemu.
Kmetič je analiziral vlogo današnjih sindikatov in dejal: »Agenda leve mafije je, da izgubimo
ves arhivski spomin na to, kar se je zgodilo, namesto da bi analizirali, kaj je bilo narobe? Volitve
so rešitev. Če bi ljudje spoznali moč svojega glasu, da nagradijo ali utišajo tiste, ki so na oblasti,
bi bile spremembe možne.«
Spomnil je na ključne
pridobitve
stavke
v
Litostroju, ki so bile, da je
bila beseda stavka sploh
prvič omenjena, da je bil
izvoljen stavkovni odbor,
da je bila dana nezaupnica
režimskim sindikatom in da
so opozorili na zablode
komunističnega režima.«
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Prireditev »Prihodnost pripada pogumnim« obeležitev dneva, ko je prvič zadišalo po slovenski
vojski

S

himno RS in EU in brigade MORiS smo danes, 16. decembra 2017 pričeli s prireditvijo
- obeležitvijo dneva, ko je 1. zadišalo po Slovenski vojski “Prihodnost pripada
pogumnim” s ponazoritvijo prvega postroja.

Prireditve v Kočevski reki so se udeležili
predsednik Državnega sveta RS, Alojz Kovšca,
načelnik GŠSV dr. Andrej Osterman, prvi
obrambni minister Janez Janša, predsednik Društva
MORiS Kočevska reka Tone Krkovič, predsednik
VSO Aleš Hojs, generalni sekretar VSO dr. Božo
Predalič in člani predsedstva VSO.
V pozdravnem nagovoru se je predsednik VSO
Aleš Hojs zahvalil vsem veteranom, ki so nam
izborili samostojno državo.
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V kulturnem programu obeležitve prvega postroja SV v Kočevski reki sodelujejo dramski
igralec Roman Končar in trobilni kvintet Slovenske vojske. Slavnostni govornik prof. dr.
Tomaž Kladnik, polkovnik SV je v svojem govoru orisal zgodovinska dejstva, ki so pripeljala
do prvega postroja in osamosvojitve RS. “MSNZ je bila sposobna zavarovati Slovenijo pred
kakršnimkoli presenečenjem. Prvi postroj je bilo sporočilo Jugoslovanski armadi, da je
Slovenija tudi z orožjem pripravljena braniti svojo domovino.« Ob tem pa je dejal, da kdor
praznuje staro TO, praznuje tudi njen namen, ki pa ni bil zavarovanje samostojnosti.
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Praznujemo namen in vsebino, staremu okviru se je dala nova vsebina, prišlo je do ključnega
preloma. Odločilna domoljubna dejanja predstavljajo temeljne dejavnike Slovenske vojske.

Delegacija v sestavi generalni sekretar VSO, predsednik VSO in predsednik Društva MORiS
Kočevska reka so ob koncu prireditve položili venec k pomniku v Kočevski reki v spomin na
dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski.
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Izšla je štirinajsta 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).
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
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