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Razprava o opredelitvi in formalnem sprejetju dokumenta o vrednotah, na katerih temelji in za
katere se zavzema Sever, sežejo v čas konec leta 2012, ko je v Sloveniji izbruhnilo t.i. vstajniško
gibanje http://www.delo.si/novice/slovenija/vstajnisko‐gibanje_1.html
V PVD Sever so se odprle razprave, ali naj se, in če naj se, na kakšen način naj se Sever udeleži
vstajniških zborovanj. Organizirano (s praporji?...), ali kot posamezniki? V razpravah se je
izkazalo, da nimamo opredeljenih vrednotnih referenčnih točk, na katerih bi v takih in podobnih
primerih odzivanja na dogajanja v družbi temeljile odločitve o delovanju/vlogi Severja.
Posledično so se društva vstaj udeleževala zelo različno (nekateri s praporji in v uniformah,
večina pa sploh ne in so bile odločitve o udeležbi prepuščene posameznikom).
Cilji delovanja Združenja in društev so od ustanovitve naprej usmerjeni predvsem na
memorialne aktivnosti (proslave, predavanja, obeležja, podeljevanje priznanj, publicistična
dejavnost); ocena: preko 90%, in na t.i. sindikalno področje (najbolj odmevna in uspešna je bila
reakcija na ZUJF; odvzem plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja veteranom; sicer pa sem
sodi tudi sistem enkratnih finančnih pomoči članom). Če želimo postati zanimivi za novo
članstvo, moramo poleg osamosvojitve in zaščite demokratičnih procesov v obdobju 1989‐1991,
ki kot vrednota povezuje predvsem veterane, ki so v tistih procesih/dogodkih sodelovali,
aktualizirati in tudi formalno opredeliti/sprejeti vrednote iz obdobja osamosvajanja na način (in
dovolj jasno!), ki bo razumljiv, dostopen in zanimiv tudi mlajšim generacijam, danes in jutri.
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Iz razprave v PVDS Ljubljana, spomladi 2013:
Vključitev »funkcije varstva vrednot« v statut in v delovanje društva je zahtevna naloga in zahteva
celovit premislek o namenu in ciljih delovanja društva, kakor tudi Združenja. Verjetno ne bi smela
biti ambicija v statut zapisati kaj več, kot alinejo v 4. člen, ki bi društvu dala podlago za delovanje
na področju varstva vrednot, ki so bile del demokratičnih procesov v okviru priprav na
osamosvojitev in osamosvojitev samo.
Besedna zveza »aktivnosti za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji«, ki se pojavlja v več
alinejah 4. člena statuta, 22 let po osamosvojitvi in 24 let po akciji Sever niso več tako jasne in
samoumevne, kot so bile še sredi devetdesetih, ko je bil statut napisan. Takrat se je obravnavana
besedna zveza razumela enoznačno in vezano na priprave na osamosvojitev ter osamosvojitev
samo. Sedaj je drugače. Tudi pri protestih, ki smo jim bili priča v okviru t.i. vseslovenskih ljudskih
vstaj in nekaterih drugih podobnih javnih shodov, je šlo, vsaj po mnenju udeležencev in
podpornikov, za zaščito demokratičnih procesov / institucij/… v Sloveniji. S spremembo statuta se
društvo ne bi več zadovoljilo le s spominjanjem na vrednote, ki so opredeljevale naše delovanje
konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ampak bi se imelo tudi
možnost javno spraševati in opredeljevati, kakšno je stanje spoštovanja teh vrednot danes in
kakšna naj bo prihodnja smer razvoja naše družbe in države.
Poleg alineje v 4. členu, ki bi društvu dala podlago za delovanje na področju varstva vrednot, bi
kazalo predvideti tudi sprejetje posebnega dokumenta (izjave ali podobno), ki bi natančneje
opredeljeval vsebino varstva vrednot in poglavitne aktivnosti za njihovo uresničevanje.

3

Ko pregledamo različne politične, programske in normativne dokumente iz obdobja
osamosvajanja, ugotovimo, da je bilo zelo malo povedanega o „vsebini“ neodvisne in
samostojne Slovenije (sprememba družbeno‐politične ureditve, lastninskih razmerij,
javnih sistemov kot so zdravstvo, šolstvo, sociala, pokojninski sistem…). Želeli smo ven iz
takratne Jugoslavije, če je ne mremo spremeniti (ne pozabimo, da so bile do pomladi
1991 žive različne pobude o asimetrični, konfederalni ipd. (preu)reditvi YU, za kar se je
zavzemala tudi tujina), kakšna pa naj bi Slovenija bila/postala pa je na konkretni ravni
najti zelo malo. Tako nam pri opredeljevanju vrednot ostane kot ključna referenčna točka
Ustava RS, sprejeta 23.12.1991
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ustava_Republike_Slovenije) , v kateri so bila povzeta
pričakovanja, kakšno državo naj bi imeli.
Listina vrednot torej izhaja iz določenih ustavnopravno predpisanih splošnih načel in
oblik politične in družbene ureditve države Slovenije. Izluščiti in kot naše vrednote
poskušamo določiti tista načela, ki so vsebinsko gledano lahko oz. bi naj bila podlaga za
cilje in namene delovanja civilnodružbene organizacije kot je Sever. Danes in jutri. V
okviru organizacije in v razmerjih z zunanjim okoljem. Med člani in v razmerjih s
sorodnimi organizacijami/posamezniki.
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Ustava RS
14. člen (enakost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine,
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno
okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.
34. člen (pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)
Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic.
39. člen (svoboda izražanja)
Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih
oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti
in mnenja.
ZDIJZ; informacije javnega značaja v funkciji nadzora nad delovanjem organov oblasti
Omogočanje nadzora; primer (ne)snemanja sej vlade
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Ustava RS
2. člen
Slovenija je pravna in socialna država.
153. člen (usklajenost pravnih aktov)
Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo.
Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi
mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni
akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni.
Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.
Dr. Bojan Bugarič (Revus, 6/2006)
Demokratičen mandat, ki ga zmagovita politična stranka ali koalicija strank dobi od volivcev zato,
da v skladu s svojim političnim programom vodi in upravlja družbo, je temelj demokracije.
Vendar je vse te programske cilje treba uresničevati tako, kot določajo pravila formalne
demokracije, načela pravne države in standardi človekovih pravic.
Zamisel, da je v demokraciji vsebina pomembnejša od (formalnih) pravil, je zelo nevarna. V
trenutku, ko se vsebinska demokracija vzdigne nad formalna pravila igre, ni več omejitev, ki bi
lahko preprečevale zlorabo vsebinske demokracije. Zato je demokracija v svoji osnovni obliki
predvsem forma.

oblike boja proti korupciji
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Ustava RS
50. člen (pravica do socialne varnosti)
Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti,
vključno s pravico do pokojnine.
Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno
zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.
Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v skladu
z zakonom.
51. člen (pravica do zdravstvenega varstva)
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon.
Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.
Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Glede javnega/zasebnega zdravstva glej polemiko Keber – Tajnikar in nekatere odzive
Dnevnik (https://www.dnevnik.si/1042490662), SP
(http://www.delo.si/sobotna/nevednost‐neumnost‐interes.html)
Zakon o vojnih veteranih in sistem varstva veteranov
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63. člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved
spodbujanja k nasilju in vojni)
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti
ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.
Migrantska kriza nam je nastavila ogledalo…
https://podcrto.si/revscina‐v‐sloveniji‐katerih‐obcinah‐se‐zivi‐najslabse‐in‐zakaj/
Vključujoča družba
http://siol.net/novice/slovenija/vkljucujoca‐druzba‐ali‐enakost‐moznosti‐127118
http://www.irvd.si/
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70. člen (javno dobro in naravna bogastva)
Na javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa
zakon.
Zakon določa pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva.
Zakon lahko določi, da smejo naravna bogastva izkoriščati tudi tuje osebe, in določi
pogoje za izkoriščanje.
72. člen (zdravo življenjsko okolje)
Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za
opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
Sprememba Ustave; voda;
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Spomnimo se, kako so bili ONZ konec osemdesetih organizirani/usposobljeni/opremljeni;
paramilitaristični organ (PEM, VEM); danes?
Kadetnica kot vojaška šola; naborniški sistem, ki je imel za posledico neko splošno vojaško
usposobljenost aktivnega prebivalstva; danes?
Gasilska organizacija je ostala nedotaknjena; pozitivni primer
Slovenija kot članica EU / NATO; vezava naše obrambe na omenjeni asocijaciji;
Ustava
123. člen (dolžnost sodelovanja pri obrambi države)
Obramba države je za državljane obvezna v mejah in na način, ki ga določa zakon.
Državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov niso pripravljeni
sodelovati pri opravljanju vojaških obveznosti, je treba omogočiti, da sodelujejo pri obrambi
države na drug način.
124. člen (obramba države)
Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja ureja
zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
Izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor.
Pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in
nenasilja.
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Klasična vrednota veteranskih organizacij
Listina vrednot bo določila našo platformo za povezovanje z drugimi sorodnimi
organizacijami
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intuitivno kakor tudi teoretično lahko patriotizem definiramo kot »ljubezen do domovine«; George
Kateb: pripravljenost »umreti in ubijati za svojo domovino«
»ekstremni patriotizem«; brezpogojno sprejemanje oz. lojalnost domovini oz. objektu patriotizma;
geslo »Moja domovina: prav ali narobe« (My country right or wrong): tri temeljne lastnosti, in
sicer:
a) brezpogojno lojalnost objektu patriotizma;
b) ekskluzivna navezanost na objekt posebne obravnave (npr. ljubezni) ter
c) distributivni vidik (izključno dajanje prednosti rojakom).
»zmerni patriotizem« je v svojem zagovoru pogojen z dvema vrstama omejitev, ki si jih zastavi, in
sicer z
a) omejitvami procesne narave (ter
b) z omejitvami ciljne narave.
Motivacijski dejavniki patriotizma:
• Zunanji (npr. vojna oz. konflikt itn.)
• Notranji:
a) »integracijski« impulz (zagotavljanje občutka medsebojne povezanosti);
b) »redistributivni« impulz (redistribucija dobrin med člani politične skupnosti in solidarnost);
c) »kompenzacijski« impulz (kompenziranje negativnih učinkov, ki naj bi jih imele posamezne
pravice in svoboščine članov skupnosti) ter
d) »impulz odgovornosti« (spodbujanje razvoja odgovornosti oz. vrlin posameznika)
Kritika patriotizma
Vprašljiva vloga in pomen patriotizma v sodobni pluralni družbi; neustreznost patriotizma, , in sicer
a) očitek o nepotrebnosti patriotizma (nepotreben zaradi narave politične skupnosti; npr.
liberalno‐demokratična politična ureditev in ne avtokracija) ter

12

b) očitek o odvečnosti patriotizma zaradi učinkov delovanja sodobne pluralne družbe in
njenega institucionalnega okvira
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