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       PRISTOPNA IZJAVA 

Priimek in ime  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Naslov  

Pošta  

Občina  

Številka mobilnega telefona (GSM)  

Elektronski naslov (e-mail)  
 
 

Status 

učenec/dijak     študent     zaposlen     nezaposlen     upokojenec    
 
 

Želim delovati v sekciji, ki se ukvarja z naslednjim področjem osamosvojitve 

  Kulturnim    Medijsko – propagandnim  

  Političnim    Gospodarskim  

  Vojaško – policijskim    MORiS   

  Varnostnim    MSNZ  

  Mednarodnim    Prva generacija nabornikov SV  

  Civilno – družbenim    Statusna vprašanja veteranov  

  Sindikalnim    Mladinska sekcija Triglav  

  Arhivskim (dokumenti, foto, A/V)    Zgodovinskim  

  Civilno - obrambnim    Ostalo  
 

Plačilo članarine 

  Izjavljam, da mi socialni položaj ne omogoča plačevanje članarine     

 
Sprejemam statut Združenja VSO in soglašam, da združenje obdeluje moje osebne podatke v skladu  
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za potrebe Združenja VSO.   
 
 
 
Kraj _________________       Datum ___________        Podpis ___________________ 

 
 

Pristopno izjavo poslati na naslov:  

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana 

UVODNIK



PRISTOPNA IZJAVA

Članice in člani Združenja za vrednote slovenske osa-
mosvojitve smo decembra obeležili tretjo obletnico 
našega delovanja. Mirno lahko trdimo, da smo v teh 
letih zapolnili, s strani države in njenih institucij, praz-
nino in, po mojem mnenju, namerno prezrtih ključnih 
dogodkov v procesu nastajanja demokratične slovenske 
države. 

Tako smo v prvem letu delovanja dostojno, z dvajse-
timi tematskimi sklopi obeležili dvajsetletnico naše Slo-
venije. Lansko leto pa začeli s spominskimi proslavami 
obeleževati prezrte mejnike in temeljne kamne sloven-
ske državnosti. Tako v maju praznujemo izvolitev prve 
demokratične slovenske vlade, na podlagi zmage koal-
icije DEMOS na prvih demokratičnih volitvah po drugi 
svetovni vojni leta 1990. Prav tako v maju obeležuje-
mo ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite 
kot odgovor na zaplembo orožja Teritorialni obrambi s 
strani JLA. V Poljčah na Gorenjskem pa se spominjamo 
odločitev poslanske skupine koalicije DEMOS, ki je 9. 
novembra 1990 sprejel zgodovinsko odločitve o izvedbi 
plebiscita za samostojno državo Slovenijo.

V tem letu pa smo pridobili status društva, ki deluje v 
javnem interesu. Tako pokrivamo tri ministrstva: Minis-
trstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo  
za obrambo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport.     
V letošnjem letu smo se preselili v nove prostore na
Zaloški cesti 65 v Ljubljani.
 

Sedaj pa je pred nami nov izziv, da naše in vaše aktiv-
nosti in dogodke predstavimo Vam, spoštovane članice 
in člani VSO, in vsem ostalim, ki spremljate naše delo. 
Zaživela JE prenovljena in posodobljena spletna stran 
VSO ter nov SPLETNI ČASOPIS, Glas domovine.

V našem in Vašem glasilu, ki ga prizadevno ureja naša 
Simona, verjamem, da boste našli obilo zanimivega 
branja in koristnih informacij. Vsi skupaj pa bomo obu-
jali spomine in prispevali nove informacije  za celost-
no obravnavanje najbolj burnega in slavnega obdobja 
v zgodovini našega naroda. To je čas demokratičnega 
vrenja in ustvarjanja slovenske države.

Spletnemu časopisu Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve, Glas domovine,  želim veliko sreče in us-
pehov na njegovi poti.
 
Vas, spoštovane bralke in bralci, pa vabim k 
aktivnemu sodelovanju.

Slavko Kmetič

UVODNIK

Uvodnik

Slavko Kmetič, Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (december 2011-november 2013), 
foto: Polona Avanzo (Arhiv Demokracije)
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20 Intervju: Janez Janša
Pogovarjali smo se s čl-
anom predsedstva VSO 
Janezom Janšo o pre-
hojeni poti slovenskega 
naroda, o razočaranju 
nad državo ter o državnih 
praznikih in proslavah. 

22 V tem letu se je dogajalo

22: Zapisi osamosvojiteljev

VSO raste in se krepi. Z 
njim raste tudi število 
prireditev po Sloveniji. 
Naredili smo pregled 
vseh letošnjih aktivno-
sti našega Združenja.

Igor Omerza in Igor Bavčar sta orisala stanje družbe 
in spomnila na pomembne dogodke iz časa osa-
mosvojitve in demokratizacije Slovenije. S fotografi-
jami iz časa zborovanj v podporo JBTZ smo se spom-
nili prvih korakov Slovenije na poti v demokracijo.

BESEDA PREDSEDNIKA VSO



KAZALO

Spoštovani domoljubi,
ko  smo decembra leta 2010 v Ljubljani ustanavljali 
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, se 
pravzaprav niti pošteno nismo zavedali, kako pomem-
bno društvo ustanavljamo. Polna dvorana Slovenske 
filharmonije in udeležba naših najvidnejših osamosvo-
jiteljev je že takrat dajala slutiti, da bodo vrednote slov-
enske osamosvojitve kmalu zopet na preizkušnji. Danes 
živimo v času, ko mnoge najpomembnejše vrednote, 
za katere smo se v času slovenske pomladi zavzemali, 
niso uresničene. Pravna in pravična država za vse in ne 
le za izbrance, pravično in pošteno sodstvo, svoboda 
izražanja idej in misli, poštena tekmovalnost v zdravem 
podjetniškem okolju, finančno uravnotežena državna 
poraba, pluralni mediji so le nekatere izmed teh, ki so 
daleč od tega, kar smo si želeli. 
Prav naše Združenje je v treh letih svojega delovanja na 
mnogo načinov predstavljalo potrebo po ponovnem 
premisleku in aktivnostih, ki bodo našo družbo vodile 
v smer pravih evropsko naravnanih civilizacijskih vred-
not in ki bodo presekale s staro miselnostjo in načinom 
dela preživelega sistema. Na mnogih srečanjih, ki sem 
jih z  zavednimi Slovenci v zadnjem času imel, mi je mar-
sikdo rekel, da moramo s pisano besedo in časopisom, 
ki bo predstavljal resničnost in ne le manipulacijo, ljudi 
znova in znova ozaveščati.  Začetek izdajanja našega 
spletnega časopisa je korak k temu, da ne pozabimo na 

ohranjanje pristnega zgodovinskega spomina iz časov 
našega osamosvajanja, da se ponovno zavzamemo za 
nemalokrat pozabljene vrednote, da krepimo narodno 
zavest in domoljubje, predvsem pa da preženemo apa-
tičnost mnogih. Le aktivnost vsakega izmed nas in vera 
v to, da lahko prav vsak posameznik s svojimi dejanji 
našo družbo spreminja na bolje, je pogoj , da zavoženo 
smer našega razvoja obrnemo.
Ker smo domoljubi, ker imamo radi Slovenijo in ker 
želimo našim otrokom in vnukom lepšo prihodnost ,  
se je vredno potruditi. Ko se srečata rečni tok in skala, 
pravi misel, rečni tok vedno zmaga, toda ne z močjo, 
temveč z vztrajnostjo! Pred več kot dvajsetimi leti smo 
že dokazali, da je vredno vztrajati . Naj nas ta spomin 
opogumlja za vztrajanje na naši poti tudi v prihodnje. 

Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO

BESEDA PREDSEDNIKA VSO

5

foto: Matic Štojs (arhiv Demokracije)
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Pomen procesa JBTZ oz. njegovega začetka, ki ga la-
hko natančno določimo na 31. maj 1988 (aretaciji Iva-
na Borštnerja in Janeza Janše), je predvsem v njegov-
ih neposrednih posledicah. Namreč, prav na ta dan 
je propadli socialistični režim preko tajne civilne in 
vojaške politične policije prižgal vžigalno vrvico, ki je 
sprožila (sicer že viseči) plaz radikalnih zgodovinski 
sprememb v Sloveniji. Če ne bi slovensko prizorišče, 
takrat še trdno vpeto v jugoslovansko socialistično 
asociacijo, bilo s strani civilne družbe oz. oporečnikov 
že dobro pripravljeno na “šok terapijo” demokratizaci-
je (in posledično osmosvojitve Slovenije), bi JBTZ 
danes obravnavali samo kot še en primer v dolgem 
nizu političnih procesov naše polpretekle zgodovine.

V pripravah na objavo knjige o JBTZ sem našel (in v kn-
jigi objavil) zanimivo paralelo. Namreč, glavni urednik 
Dela Božo Kovač je v jutranji izdaji takrat (in še sedaj) 
glavnega slovenskega dnevnega časopisa, novico iz 
večernega Dela o priporu Janeza Janše nadomestil z 
dvema drugima novičkama. To je že znano dejstvo. No, 
pri tem je novinar, ki mu je bil zaukazan ta cenzorski 
poseg, izpraznjen prostor umaknjene večerne nov-
ice o aretaciji Janše zjutraj nadomestil z zgodovinsko 
nepomembnima prispevkoma Zažgal gospodarsko 
poslopje in Zemlja ga je zasula. Oba navedena naslo-
va, ki sta sicer novinarsko dokaj tipična za vsebine na 
“kriminalni” strani časopisa, sta nehote dokaj dobro 
zadela veledogodek prejšnjega dne – prvič, dejansko 
je bila z aretacijo Janeza in Ivana sprožena zažigalna vr-
vica  tektonskih sprememb v naši domovini in drugič, 

“zemljo-zasutveni” naslov simbolno nekako odgovarja 
temu, kar se je zgodilo Janezu Janši ter Ivanu Borštner-
ju in še bolj starejšim žrtvam propadlega socialistične-
ga režima in  njegove ljubljene Udbe!

Vse tiste silnice, ki so (od konca 70. let prejšnjega sto-
letja do 31. maja 1988) pripravljale teren za vulkanski 
izbruh največjega civilnega gibanja v novejši slovenski 
zgodovini, sam poimenujem GRADNIKI ODBORA ZA 
VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC in jih bom podrobno 
predstavil in obdelal v posebni (istoimenski) knjigi. Ka-
jti kot je že splošno znano, sta aretaciji Janše in Boršt-
nerja (pozneje še Davida Tasiča in vojaško procesir-
anje tudi Francija Zavrla) povzročili nastanek Odbora 
za varstvo pravic Janeza Janše (3. junij 1988), ki se je 
čez tri dni preimenoval v Odbor za varstvo človekovih 
pravic alias Bavčarjev odbor, alias kot ga jaz imenujem, 
Veliki odbor.

O vsebini Odbora na tem mestu ne bi govoril. Podal bi 
le osnovne količinske podatke, ki govorijo sami zase. 
Veliki odbor je od svojega nastanka 3. maja 1988 do 
4. avgusta 1989, ko beležimo zadnji pristop, pridobil 
109.804 individualnih članov, ter 1153 kolektivnih čla-
nov (podjetja, institucije, šole, društva ipd.). Ne vemo 
natančno, koliko posameznikov je bilo zajetih znotraj 
kolektivnih pristopnikov, ker teh podatkov takrat v 
Odboru nismo beležili. Gotovo pa gre za najmanj sto 
tisoč dodatnih anonimnih članov Odbora za varstvo 
človekovih pravic. Skupaj s temi člani, zajetimi v kolek-
tivnih podpisih, je imel torej Bavčarjev odbor najmanj 
200.000-glavo podporo. Če bi imeli takrat na razpola-
go internet, bi ta številka verjetno dosegla polmiljons-
ko vrednost.

Iz vsega dosedaj povedanega sta JBTZ in Veliki odbor 
tako pomembni prelomnici v naši zgodovini, da bo 
zaradi tega usodni 31. maj 1988 trajno zabeležen in 
obeležen v nacionalnem spominu. Aktualne razprtije 
in sedanji težaven ekonomsko-socialni položaj naše 
države ter npr. pobalinska kraja spominskega obelež-
ja na Roški, na to dejstvo ne morejo vplivati. Ker pa je 
zgodovina vendarle učiteljca tudi za sodobni in pri-
hodnji čas pa se lahko vprašamo ali lahko iz procesa 
JBTZ in Odbora potegnemo kakšen (dandanes in za v 
prihodnje) uporaben nauk?

foto: Simona Pavlič



Foto: osebni arhiv Janeza Janše

Odgovori so lahko različni, mnogoteri in odvisni tudi od posameznika. Sam bi poudaril nauk iz tistih časov, ki se 
mi zdi primeren za trenutno idejno vrenje, ki skuša najti nove odgovore na težke razmere v Sloveniji (in tudi širše). 
Namreč, ker se pojavlja in ima v delu javnosti očitno precejšnje simpatije ideja o nekakšnem novem oz. demokratič-
nem socializmu (brez da bi avtorji izdelali kakšen vsaj okviren program take vizije), je potrebno povedati, da smo 
pred 25-leti mnogi Slovenci in slovenski državljani prav preko Velikega odbora trasirali demokratični predstavniški/
parlamentani politični sistem in tako zavrnili socializem nasploh v vseh njegovih znanih ali željenih oblikah (realni 
socializem, državni socializem, samoupravni socializem, socializem s človeškim obrazom, demokratični socializem, 
utopični socializem). Vse to pa iz preprostega dejstva, ker se je socializem povsod po svetu izkazal kot skrajno 
represiven in nedemokratičen sistem upravljanja z družbo, za sistem, ki ga je vzdrževala predvsem totalna kontrola 
nad javno/zasebnimi družbenimi segmenti ter vsemogočna tajna politična policija, skratka za dolgoletni družbeni 
eksperiment, ki je Sloveniji in Evropi prizadejal ogromno škodo. Zato je eden izmed naukov izhajajoč neposredno 
iz JBTZ in Odbora, po mojem mnenju, lahko tudi ta – nikoli več nobene oblike socializma! 

Igor Omerza, 
Lj. 9. november 2013

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
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O enotnosti
Danes, v času ene večjih kriz, je v politiki moderno 
govoriti o enotnosti, in da jo spet potrebujemo kot v 
času osamosvajanja. Z objavo Bele knjige slovenske 
osamosvojitve vemo, da je bila slovenska politika v 
času osamosvajanja neenotna. Mnoge politične izjave, 
ravnanja, podatki o glasovanju o ključnih osamosvojit-
venih zakonih, proces razoroževanja TO, deklaracija za 
mir in peticije, ki so prve ure vojne krožile po sloven-
skem parlamentu zoper Demosovo vlado, politiko in 
njene ministre, govorijo o tem. O neenotnosti v poli-
tiki, ki bi lahko bila usodna za slovensko samostojnost. 
Si predstavljate kaj bi bilo, ko bi državo v tistem  usod-
nem obdobju pomladi evropskih narodov, vodila poli-
tika, ki je nasprotovala osamosvojtvi? 

Kakšno enotnost torej potrebujemo danes? Po svoje je 
poziv k temu anahronizem, saj smo se borili pravzaprav 
za to, da bi uveljavili pravico do razlik, do različnosti in 
celo nasprotovanja. Spomnite se, pred preobratom 
je bilo to prepovedano, zapovedana je bila ena sama 
partija, ena sama država, ena sama ideologija. Ko smo se 
borili za slovensko državnost in narodno osvoboditev, 
smo se borili tudi za parlamentarno demokracijo, da bi 
domovinsko pravico dobile državljanske in politične 
svoboščine in s tem razlike med nami. Soočanje teh 
razlik, njihovo tekmovanje in svoboda vsakršne inicia-
tive, je motor napredka. 

To, da danes ljudje, ki so v tistih časih v svoji interni 
partijski korespondenci pisali, da smo mi “ljudje z 
drugega brega”, govorijo o tem, da smo bili enotni in 
v imenu tiste enotnosti kličejo k današnji, nas mora 

skrbeti. Še posebej, ker vrednot, ki so bile plebiscitarno 
sprejete na referendumu, niso nikoli ne sprejeli in ne 
spoštovali.

In tu je kleč. Vsa slovenska politika mora, da bi bila 
sposobna dogovora o izhodu iz krize, sprejeti vred-
nostno središče slovenske nacije, ki ga je potrdil refer-
endum o samostojnosti. Šele to bo postavilo osnove 
enotnosti, ki jo potrebujemo za izhod iz krize. Kako 
pa to storiti z ljudmi v politiki danes, ki so izpričano 
nasprotovali samostojnosti in neodvisnosti v času osa-
mosvajanja, je res vprašanje.  Kako danes verjeti poli-
tiki, ki je, kot je pokazala Bela knjiga, drugi dan vojne 
za Slovenijo evropsko levico rotila naj ne podari medn-
arodnega priznanja Slovenije Demosevi desnici?

Vrednote, za katere nam gre v Združenju za vrednote 
slovenske osamosvojitve, so trajne, inspirirajo odgov-
ore na današnja vprašanja in ne le evocirajo spominov 
na osamosvojitev. Zgodovina je vedno tudi bitka za in-
terpretacijo sedanjosti. Vprašanje o tem, kdaj se konča 
zgodovina in kdaj se začne sedanjost, je zato aktualno 
prav danes, ko gre za soočenje z eno največjih kriz po 
osamosvojitvi. 

Igor Bavčar 

foto: osebni arhiv Janeza Janše

foto: arhiv VSO

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
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Ker je letos minilo 25 let odkar je Služba državne varnosti aretirala četverico JBTZ, proces proti njej pa je sprožil 
nastanek Odbora za varstvo človekovih pravic in slovensko pomlad. Ljudje so  spontano drli na ulice in zahtevali 
spoštovanje človekovih pravic, uporabo maternega jezika na sodišču, na zborovanju na Kongresnem trgu 8.5.1989 
z Majniško deklaracijo tudi suvereno državo slovenskega naroda. Nekaj utrinkov iz shoda na Roški nam je posre-
doval generalni sekretar VSO, dr. Božo Predalič, ki je kot takratni udeleženec zborovanja v podporo četverici s 
fotografiranjem beležil pomladne dni leta 1988, ki so Slovence popeljali k demokraciji. 
Foto: osebni arhiv dr. Boža Predaliča
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SLOVENEC BITI

“Slovenec biti, slovensko ljubiti –
pravzaprav nerazložljiva stvar,

ker je to stvar srca in biti.

Slovenec biti ni drugega
kakor slovensko misliti,

slovensko PETI in GOVORITI;

slovensko ljubiti –
pa s srcem čutiti slovenski svet,

hiše, gozdove, polja, ljudi,
tako čutiti,

da ne moreš, ne moreš biti
brez njih.

Pa ni tako, 
kakor jesti in piti.

Ne moreš
preveč 

ne ljubiti
ne biti.” 

TA ZASTAVA
Ta zastava je vihrala

skozi vihre in temine,

zavihrala s svojim ljudstvom
v zlato jutro zgodovine;

zdaj zanosno in ponosno
s srečnim vetrom plapola

v čast svobodne domovine:

v barvi čistosti duha,
v barvi modre pameti,

v barvi norega srca,

sanjajoča mir in bratstvo
z vsemi narodi sveta.

 

SLOVENSKA POMLAD

Slovenska pomlad 
je pomlad vseh pomladi

in je zasluženi dar 
zgodovine.

Slovenska pomlad
je neponovljiva,

a obnovljiva
slednjo pomlad;

ko kmet gre
po vsaki premagani zimi

na polja in njive
orat in sejat -, 

srčno in zvesto
kot prvo pomlad.

KAKŠNA GORA
Jožetu P.

Kakšna gora je bil
med nami,

ki smo živeli 
z njegovo ljubeznijo

in se hranili z njegovim ponosom;

ki je znal z molkom
glasno kričati,

pritrjevati in kljubovati,
tenkó prisluhniti

in se čuditi,
čuditi in biti …

Biti sam
in biti z drugimi.

Biti zase
in biti za druge.
V svojem času
in za vse čase.

TONE KUNTNER



Na prejšnji strani objavljene pesmi 
je napisal pesnik in kulturnik Tone 
Kuntner, s katerim smo spregovor-
ili o vlogi kulture v času slovenske 
demokratizacije in osamosvojitve 
ter o stanju duha v kulturi danes. 
Več Kuntnerjeve domoljubne 
poezije se lahko naužijete in  pre-
brete v njegovi najnovejši pesniški 
zbirki Podorane sanje, ki je izšla 
letos pri Mohorjevi založbi.

Tone Kuntner, ki je letos maja praz-
noval 70-letnico, se je rodil na Tra-
tah v Slovenskih goricah in je eden 
redkih domoljubnih slovenskih 
pesnikov. 

Kakšno vlogo je, po vašem mnen-
ju, odigrala kultura pri procesu 
demokratizacije in osamosvojitve 
Slovenije?
Zelo pomembno. Brez kulture v 
ožjem in širšem pomenu besede, 
prežete s slovensko domovins-
ko zavestjo in ljubeznijo, se ne bi 
osamosvojili. Spomnimo se samo 
57. številke Nove revije, Majniške 
deklaracije, pisateljskih protest-
nih večerov, pisateljske ustave, 
itd. ... do pogumnega  upora proti 
okupatorju. Imeli smo prave ljudi 
na pravih mestih, tudi v politiki, ki 
jih ni bilo strah slediti srcu. Prava 
ljubezen ne pozna  preračunljivosti 
ne strahu. Ta je odločilno vplivala 
na množice. Vendar smo v zadnjih 
dveh desetletjih državo precej za-
vozili, ker v večini  SVOJE DRŽAVE 
NISMO DOVOLJ ČUTILI  ZA  SVOJO.

Koliko je Slovenija vlagala v vseh 
teh letih samostojnosti v kulturo, 
ki bi pomagala v državljanih vz-
bujati narodno zavest in domov-
insko pripadnost?
Odločno premalo. Pa ne mislim 
samo finančno, ampak na kulturno 
politično vzdušje, ki bi ga občutljivo 
otroško obdobje rasti države nujno 
potrebovalo in zaslužilo. Namesto 

tega se je razrasla splošna nekul-
tura, ki je delila narod, ga usodno 
razdelila in materialno osiromaši-
la. V to nekulturo štejem brezme-
jen tajkunski pohlep, nezmožnost 
sprave in spoštljivega pokopa vseh 
mrtvih, brezvesten odnos do lastne 
države, do njenih simbolov, kjer 
posebno razdiralno vlogo igrajo 
do absurda prignane partizansko 
- domobranske maškarade. Če se 
ta žalostna slovenska veselica ne 
bo kmalu končala, ne bomo ob-
stali. Žal. Dokazali bomo, da nis-
mo zgodovinski narod in da nismo 
vredni lastne državnosti.

Kašno je po vašem mnenju in iz-
kušnjah poznavanje domoljubne 
tematike v kulturi pri mladih gen-
eracijah?
Pomanjkljivo od vsega začetka naše 
samostojnosti. Usodno pomanjkl-
jivi  sta bili  vzgoja in izobraževanje 
najmlajše generacije. Čisto na kon-
cu devetletnega šolanja mladi  pri 
zgodovini, če ne zmanjka časa, zve-
do nekaj malega o osamosvajanju 
in samostojnosti. Zato tako malo ali 
nič ne vedo o Slovenski pomladi, o 
JBTZ, o Pučniku, DEMOSU, rojstvu 
države, o smislu samostojnosti? Da 
o pomanjkanju pedagoške  srčnosti 
ne govorim! Vzgojeni so bili v vsee-
nosti ali celo v nasprotju z vrednot-
ami osamosvojitve, v nespoštovan-
ju lastne države. Zato jih kreiranje 
politike, torej graditev lastne države 
in njene prihodnosti, posledično 
tudi lastne prihodnosti, ni zanimalo. 
Zdaj so pa naenkrat  soočeni s svojo 
neperspektivnostjo in protestirajo. 
Sicer upravičeno, a zmanipulirani in 
zmedeni. Med vstajniki sem samo 
enkrat opazil  pravo geslo: VRNITE 
NAM POMLAD!, enkrat samkrat in 
nikoli več. Prihodnost je v mladih. 
Brez njih narod nima perspektive. 
Menda jih je že 8000 na poti v tuji-
no s trebuhom za kruhom. To čutim 

kot narodno tragedijo.

IZ KULTURNEGA HRAMA
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Odhajajo mladi 
iz naših domov,

kakor da niso več 
tudi njihovi;

odhajajo
z rodne in plodne zemlje
s trebuhom za kruhom,

kakor da rod ni zaveza krvi
in kakor da kruh ni plod zemlje;

odhajajo,
kakor so nekdaj odhajali 

mnogi  
– oropani krušnih sanj –

in se niso nikoli vrnili.
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Zgodil se je čudež

Zgodil se je čudež, še pomnite, bratje,
prišlo odrešenje:

bratstvo med brati;

in z bratstvom pomlad
v vsa naša srca,
v vse naše hiše,

po vsej domovini
in zdomstvih sveta.

In spremenila brezupnost v upanje!

A nismo zoreli in rasli, bratje,
s čudežem

tistih pomladnih dni!

“Na začetku slovenske Pomladi (1987) sva se s prijateljem 
pesnikom Janezom Menartom zaobljubila, da, ko bova 
imela svojo državo, bova pila iz žlice šnops. In, ko se je drža-
va uresničila, sva tudi svojo obljubo uresničila. Vendar, ker 
je bil Janaz takrat že precej bolan, sva pila namesto šnopsa 
vino. Ostala sta nama v spomin dve “plebiscitni žlici”, ka-
kor sva ju poimenova z vgraviranim datumom 23.12.1990. 

On jo je doma obesil na steno, jaz sem jo pa dal v vsakdan-
jo kuhinjsko uporabo - do današnjih dni. Upam, da bo vsaj 
tako dolgo kakor žlica trajala tudi naša samostojna drža-
va.” Tone Kuntner  
Foto: osebni arhiv Toneta Kuntnerja



MAJ 2013
S prireditvijo “Ponosni na Slovenijo”, ki je poteka-
la 16. maja 2013 v Šoštanju, smo obeležili začetek 
oblikovanja MSNZ in izvolitev DEMOS-a v skupšči-
ni. V programu so nastopali MoPZ Adoramus iz 
Slovenj Gradca, Zoran Zorko in harfistka Astrid Ana 
Kljun. Najprej sta prisotne pozdravila župan občine 
Šoštanj, ki je izpostavil Platonovo misel: “Človek se 
ne rodi le zase, ampak tudi za domovino.”, g. Dar-
ko Menih in predsednik pokrajinskega odbora VSO 
Zahodne Štajerske, g. Stane Zorko. Sledil je nagov-
or člana predsedstva VSO, g. Lojzeta Peterleta, ki je 
dejal: “Vrednote osamosvojitve niso vrednote za v  
arhiv, so vrednote za sodelovanje, nove vzpodbude  
nove ideje.”; “Potrebujemo spremembe duha!” ter 

“Če smo zmogli enkrat, bomo zmogli še kdaj!” Predsednik VSO Slavko Kmetič je v nagovoru spomnil, da je slov-
enska osamosvojitev slonela na štirih bistvenih elementih: na zmagi DEMOS-a na volitvah, vzpostavitvi MSNZ 
(slovenske vojske), na posvetu v Poljčah in na plebiscitu decembra 1990. O VSO pa je dejal: VSO je edini glas 
razuma in VSO bo postal najmočnejša civilno-družbena organizacija v Sloveniji.

DOGAJALO SE JE

14

JANUAR 2013
VSO je položil venec pred Pomnikom padlim v vojni za Sloveni-
jo1991

MAREC 2013
V petek, 1. marca 2013, je Mladinska sekcija VSO Triglav v Svetov-
nem slovenskem kongresu izvedla delavnico o domoljubju 
“Ponosen na to, kar si”. Delavnica je bila izvedena v okviru projek-
ta Socialne akademije 10 ključnih stvari. 

Konec meseca je bilo na predsedstvu VSO potrjeno novo vodstvo 
in novo oblikovanje Mladinske sekcije VSO Triglav.

APRIL 2013
Člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve smo se 
udeležili dneva zastave na GEOSS-u. Ob 12.00 je bila maša za do-
movino, ki jo je daroval kardinal Franc Rode, ob 14.00 pa sloves-
nost na GEOSS-u v Spodnji Slivni pri Vačah. Dan zastave so počas-
tili kardinal Franc Rode, predsednik RS Borut Pahor, poslanci v DZ 
RS Franci Breznik, Sonja Ramšak, Ljudmila Novak in Alenka Jeraj, 
kulturnik in pesnik Tone Kuntner, predsednik Heraldica-e Sloven-
ica-e Jožef Lajovec in še mnogi drugi vidni predstavniki slovenske 
javnosti na državnem in občinskem nivoju.

DOGAJALO SE JE 
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31. maja 2013 je minilo 25 let od procesa pro-
ti četverici JBTZ, ko je Služba državne varnos-
ti aretirala Janeza Janšo in Ivana Borštnerja, 
(nekoliko kasneje še Francija Zavrla in Davida 
Tasiča). Pred nekdanjim vojaškim sodiščem na 
Roški je ob 12. uri potekala otvoritev spomin-
skega obeležja. Za tem smo se ob 13.15 zbra-
li v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi, 
kjer smo prisostvovali predstavitvi knjige Ig-
orja Omerze JBTZ. Čas poprej in dnevi pozneje. 
V založbi Karantanija pa je izšla tudi knjiga Ja-
neza Janše, Ivana Borštnerja in Davida Tasiča 
25 let pozneje. Poleg dokumentarca Roška, pri-
poved ulice, sta knjigi pomembna obogatitev 
poznavanja tega obdobja, ki je Sloveniji prines-
lo pomladno vrenje, Odbor za varstvo človekovih pravic in demokratizacijo Slovenije. V hostlu Celica so pripravili 
priložnostno razstavo o JBTZ. 

DOGAJALO SE JE 
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JUNIJ 2013
Član predsedstva VSO in eden kl-
jučnih ljudi slovenske osamosvojitve 
Janez Janša je v knjigarni Mladinske 
knjige v Ljubljani predstavil 3. dopol-
njeno izdajo Premiki, ki obravnava 
tematiko štirih ključnih let slovenske 
osamosvojitve. Prvič so bili Premiki 
izdani 1992. leta. Premiki so bili že 
prevedeni v hrvaščino, nemščino in 
angleščino. Skupna naklada knjig se 
giblje okoli 70.000 prodanih izvodov. 
Na začetku je bilo še kako spod-
budno pojasnilo, da so se za pona-
tis odločili tudi zato, da bo zgodba 
slovenske osamosvojitve dostopna 
mlajšim generacijam. V dopolnjeno 
izdajo je vključenih 70 strani dodat-
nega teksta in dokumentacije. Med 
drugim se najde dokument, ki raz-
kriva, da je Ciril Zlobec izdajal itali-

janskemu konzulu 
vse podrobnosti 
in tajnosti o slov-
enski osamosvo-
jitvi. Takrat mediji 
niso pisali, da je 
član predsedstva 
izdajal, ampak je 
v javnosti izbruh-
nila “prisluškoval-
na afera”. Malo 
bolj podrobno je 
opisan tudi čas, ki 

ga je J. Janša skupaj z I. Borštnerjem 
in D. Tasičem preživel v zaporu. Na 
predstavitvi knjige je bil tudi Alek-
sander Zorn, urednik prve izdaje Pre-
mikov, ki je primerjal omenjeno knji-
go s knjigo Edvarda Kocbeka Strah in 
pogum. Obe knjigi sta takoj po ob-
javi doživeli podobno usodo. Hkrati 
pa je dejal, da ob izdaji Janševih Pre-
mikov niti enega stavka niso mogli 
obdolžiti, da ne drži. Knjiga Premiki je 
merilo za slovensko zgodovinopisje. 
Če je ne bi bilo, bi pisali drugače. Iz-
jemnost te knjige, ki je po zvrsti tako 
zbornik dokumentov kot spomini, 
je tudi v tem, da spomini še nikdar 
niso izšli v tako visoki nakladi. Avtor 
je s  knjigo Premiki odprl novo po-
glavje v memoarski literaturi. Janez 
Janša je med drugim tudi dejal, da je 

pričakoval, da bodo osamosvojitev 
bolj cenili, saj smo se v primerjavi z 
drugimi državami poceni izvlekli iz 
balkanskega kotla, a se je uštel, tako 
kot so spričo tega dejstva razočara-
ni tudi drugi. “Če bi mi tistega leta 
(1991) kdo rekel, da bo leta 2013 po 
ljubljanskih ulicah paradirala skupi-
na s simboli vojske, ki nas je napadla, 
bi mu rekel, da je nor.” Poudaril je, da 
ne bomo sodelovali na nobeni pro-
slavi, ki bi poveličevala agresorske 
simbole. 

VSO je 26.6. položil venec pred 
Pomnikom padlim v vojni za 
Slovenijo 1991.
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V Vrhpolju pri Vipavi je VSO prip-
ravil okroglo mizo na temo dogod-
kov “Dan prej”, ki so se dogajali 
v  času agresije JLA na Slovenijo. 
Kot govorci na okrogli mizi so bili 
udeleženi: mag. Ivan Princes, župan 
Vipave, Branko Tomažič, predsed-
nik KS Vrhpolje v času osamosva-
janja, Martin Groznik, radioamater, 
Peter Curk, Ivan Rehar, Peter Le-
mut in Nedeljko Andjelić, takratni 
miličniki. 
Pogovor je tekel o dogodkih tistih 
dni, ko se je Slovenija postala sa-
mostojna in dnevih, ko je potekala 
vojna in o domoljubju in narodni 
zavesti. Branko Tomažič, takratni 
predsednik KS Vrhpolje je dejal: 
“Dali smo vedeti, da se slovenskih 
domoljubov ne bo dalo kar tako 
umakniti.” Peter Lemut, policist, 
ki je bil takrat miličnik, pa je dejal: 
“Nikoli ne bom pozabil čut ljudi, 
zavest, vsi smo si želeli isto.” Pogov-
or z udeleženci osamosvojitvenih 
dogodkov je vodil Jože Možina, 

zgodovinar, sociolog, novinar in 
dokumentalist na RTV Slovenija.  
Sledila je prireditev v Vrhpolju 
26.6.2013, ki je bila nabita z en-
ergijo, voljo, pogumom. Pozdravni 
nagovor je imel župan občine Vipa-
va mag. Ivan Princes, govorca pa 
sta bila Branko Tomažič in Slavko 
Kmetič. Slovesnost so popestrili 
tamkajšnji cerkveni pevski zbor, Pi-
halni orkester Vrhpolje in otroci, ki 
so recitirali Gregorčičevo poezijo. 
Preprosta slovenska pesem pre-
prostih slovenskih ljudi, zgodba o 
ubranitvi domovine nas ni pustila 
ravnodušne. Vrhpolje je potrditev 
verzov: “Ne z besedo puhlo, ki v us-
tih vene, z deli kažimo ljubezen do 
domovine”. Medtem ko se je Slo-
venija pripravljala na proslavo ob 
razglasitvi samostojnosti Slovenije, 
so proti mejnim prehodom z Ital-
ijo 26. junija 1991 krenile prve ok-
lepne enote reškega korpusa. Med 
potjo so naletele na nebranjene 
barikade in na spontan, ponekod 

zelo odločen nastop domačinov in 
miličnikov, zlasti v Vrhpolju. Neob-
oroženi prebivalci pohoda tankov 
niso mogli preprečiti, odločno so se 
zoperstavili proti agresiji, kar je bilo 
pozneje značilno za vso Slovenijo. 
Naredili so vse, da bi ubranili svojo 
domovino in nudili odpor ne glede 
na možne posledice. “Jugoslovans-
ki armadi, ki je postala okupatorska 
vojska, so dokazali, da se tega naro-
da ne da pokoriti”. Slavko Kmetič 
je v govoru poudaril, da je primer 
Vrhpolja pravo odporništvo, ki bi ga 
Slovenci morali proslavljati names-
to 27.4.

DOGAJALO SE JE 
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V prostorih Slovenske matice v Lju-
bljani je potekala predstavitev Bele 
knjige slovenske osamosvojitve, 
nasprotovanje, ovire, izdaja. Janez 
Janša je poudaril, da “zgodovinar-

ji mimo teh dokumentov - to niso 
mnenja, to so dokumenti - ne bodo 
mogli iti, če bodo želeli biti relevant-
ni”. Svoj pogled na stanje v družbi in 
zgodovinospisju je predstavila tudi 

dr. Andreja Valič Zver, direktorica 
Študijskega centra za narodno spra-
vo.

SEPTEMBER 2013
VSO je 6.9.2013 v Stični pripravil slovesnost ob obeležitvi sestanka, na katerem so 7.9.1990 najpomembnejši ustvar-
jalci MSNZ sprejeli in potrdili dokument za vojaško zavarovanje osamosvajanja RS. Po krajšem kulturnem programu, 
kjer je bil slavnostni govornik Aleš Hojs, obrambni minister v vladi 2012/13, je sledila predstavitev Bele knjige slov-
enske osamosvojitve. Program je zaključil Tone Krkovič z besedami, da zgodovinarji pod krinko stroke s poman-
jševalnicami in minimaliziranjem naporov slovenske osamosvojitve potvarjajo zgodovino. Bilo je namreč potrebno 
trdo delo, praktično smo šli skozi šivankino uho, da smo dobili svojo državo. To pa je bilo nujno potrebno, ker “vsak 
totalitarizem je v sorodni povezavi s primitivizmom”. Po prireditvi je sledilo sproščeno druženje in klepet ob pogos-
titvi.
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OKTOBER 2013
VSO ekipa je položila venec pred pomnikom padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Žalah.

NOVEMBER 2013
Dne 8.11.2013 je v Poljčah potekal Zbor članov VSO. Združenje je dobilo novega predsednika VSO Aleša Hojsa. 
Za Generalnega sekretarja je bil potrjen dr. Božo Predalič. Člani smo dobili članske izkaznice in kape VSO. Po 
Zboru članov je sledila obležitev odločitve o slovenski samostojnosti v Poljčah 1990.

Oktobra in novembra 2013 so potekale predstavitve Bele knjige slovenske osamsovojitve, nasprotovanja, ovire, 
izdaja. Knjigo so predstavili Janez Janša, Lojze Peterle in dr. Dimitrij Rupel. Več o predstavitvah, Beli knjigi in 
ustanavljanju obomočnih in občinskih odborov pa v prihodnji številki spletnega časopisa. Oktobra in novembra 
2013 so potekale predstavitve Bele knjige slovenske osamosvojitve, nasprotovanja, ovire, izdaja. 

Foto v rubriki Dogajalo se je: arhiv Mladinske sekcije VSO Triglav

Sredi oktobra je v prostorih Slovenske matice član predsedstva VSO in prvi zunanji minister osamosvojitvene 
vlade RS, dr. Dimitrij Rupel, predstavil svojo novo knjigo Negotovo življenje 176. članice OZN. Knjiga govori o 
političnih dogodkih Slovencev od razpada avstro-ogrske monarhije do danes.

SEKCIJE IN SODELAVCI VSO
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Združenje za vrednote slovenske osamosvo-
jitve (VSO) je organizacija, ki uveljavlja in 
promovira vrednote ter ideale slovenske 
osamosvojitve, svobodno in neodvisno 
demokratično državo Slovenijo ter izročila 
časa izpred 20-ih let, ko je bil slovenski narod 
nerazdeljen in prvič v svoji zgodovini politič-
no res združen. V združenju je prostor za ljudi 
vseh političnih, verskih, ideoloških in nazor-
skih prepričanj, ki so bodisi sodelovali na 
različnih področjih pri osamosvajanju Slo-
venije ali jim vrednote slovenske osamosvo-
jitve predstavljajo temeljni vrednostni okvir 
svojega delovanja. Poleg temeljnih človeških 
vrednot posebej poudarjamo varstvo člove-

kovih pravic in svoboščin, narodove pravice do samoodločbe, domoljubje, slovenski jezik in kulturo, svobodomiselnost 
in solidarnost. 

Pri uresničevanju programa, ki je dostopen na 
povezavi (http://www.vso.si/program.html), se 
VSO opira na sodelovanje s sekcijami in zunanjimi 
sodelavci ter organizacijami s sorodnimi pom-
ladnimi in domoljubnimi vrednotami. V tokratni 
izdaji predstavljamo Mladinsko sekcijo Združenja 
za vrednote slovenske osamosvojitve – Triglav.

Mladinska sekcija VSO Triglav
Mladinska sekcija VSO Triglav pod svojim okriljem 
združuje mlade, ki si prizadevajo za višjo stopnjo 
kulturne zvesti in domovinske pripadnosti. Svoje 
poslanstvo delijo na tri sklope: izobraževanje, ra-
ziskovanje in družbeno-kulturno udejstvovanje. 
V tem letu smo izvedli delavnico o domoljubju 
“Ponosen na to, kar si”, obiskali vojaški muzej v 
Pivki, razstavo Alme Karlin na Ljubljanskem gra-
du , razstavo Kolo 5200 let v Mestnem muzeju 
Ljubljana ter prisostvovali vsem prireditvam v 
organizaciji VSO. Naša razmišljanja in prispevke 
na temo domoljubja, procesa demokratizacije 
in slovenske osamosvojitve najdete na spodnjih 
povezavah družabnih socialnih omrežij.

Facebook (www.facebook.com/mladinaVSO)
Twitter (www.twitter.com/mladinaVSO)
Instagram (www.instagram.com/mladinaVSO)  
LinkendIn (www.linkendin.com/mladinaVSO) 
e-mail (mladi.vso@gmail.com) 
Foto: arhiv Mladinske sekcije VSO Triglav

Mladinska sekcija VSO Triglav
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Intervju z Janezom Janšo

V prvi številki spletnega časopisa Glas domovine smo 
se pogovarjali z Janezom Janšo, ki je širši javnosti post-
al poznan maja 1988, ko ga je aretirala Služba državne 
varnosti. Rojstvo slovenske pomladi, ki je bila pogojena z 
aretacijo četverice JBTZ in nastankom Odbora za varstvo 
človekovih pravic, ki ga je vodil Igor Bavčar, je v Slovencih 
prebudila željo po drugačni poti. Janez Janša je sodeloval 
v osamosvojitveni vladi kot sekretar za ljudsko obram-
bo, spopasti se je moral z razoroževanjem TO Slovenije, 
oblikovanjem nove slovenske, vojske, uspešno vodil TO v 
času vojne za Slovenijo. Za zasluge pri demokratizaciji in 
osamosvajanju Slovenije je leta 2011 prejel mednarodno 
nagrado za inovacije v diplomaciji. Povsem upravičeno 
lahko trdimo, da je Janez Janša eden ključnih akterjev 
slovenske osamosvojitve in demokratizacije. 

Kako gledate na prehojeno pot slovenskega naroda, 
zlasti v času osamosvajanja?
Slovenski narod je preživel mnoge viharje, vojne in grožn-
je z vseh strani, vendar nikoli nismo prišli do stanja, ko 
smo gospodarji na svoji zemlji. To se je zgodilo šele z 
osamosvojitvijo. V zgodovini Slovencev je odločilen čas 
od leta 1988-1992, to je obdobje slovenske pomladi, ple-
biscita, vojne za Slovenijo in mednarodnega priznanja, v 
katerem se je izoblikovalo vrednostno središče slovenske-
ga naroda. V tem obdobju so med nami dozorela nekat-
era ključna spoznanja in vrednote. Slovenci smo si takrat 
želeli živeti normalno. Želeli smo živeti tako kot v zahodni 
Evropi; brez strahu in tako, da bi za pošteno delo dobi-
li pošteno plačilo. Da bi lahko volili svoje predstavnike. 
Tedaj se je izoblikovalo vrednostno središče naroda, ki je 
bilo ključno za uspeh plebiscita in za dogodke, ki so sle-
dili. Slovenski narod si je s plebiscitom prvič v zgodovini 

sodbo res pisal sam. 

Pogosto slišimo, da so danes ljudje razočarani nad 
državo … 
Danes bi morali biti še vedno enako veseli naše države 
kot takrat, ko smo jo dobili, ne moremo pa biti zadovoljni 
s tem, kar je iz te države nastalo v tem času. To dvoje je 
treba ločiti. Narod zaide v krizo vedno takrat, kadar up-
ravljalci države le-te ne upravljajo skladno z vrednostnim 
središčem naroda. Kar smo dobili leta 1991, ni večno, ni 
naravno in golo dejstvo. Tudi zato je nastalo Združenje 
VSO, ker smo se zavedali, da smo drastično na napačni 
poti in smo se vprašali, kaj nas je povezalo, združilo, 
naredilo kot moderen narod, in ugotovili smo, da je to 
čas slovenske osamosvojitve in vrednote, ki so nas takrat 
oblikovale. Država je danes zatavala zato, ker se držav-
ljankam in državljanom vsiljujejo vrednote, ki ne izhajajo 
iz vrednostnega središča slovenskega naroda, z upra- 
vjanjem skupnosti, pa se ukvarjajo tisti, ki so bili proti 
osamosvojitvenim vrednotam in proti osamosvojitvi Slo-
venije. Kadar zatavaš, se je vedno treba vrniti v izhodišče. 
Če se slavi nekaj, kar je napačnega, se lahko zgodi, da boš 
to tudi ponavljal. Če nekaj slabega prikažeš kot nekaj do-
brega, se to tudi prodaja. Tudi zato je razprava o razlogih, 
zakaj smo se Slovenci odločili za samostojno pot, v teh 
časih izjemno koristna. Kar smo dobili z osamosvojitvijo, 
ni padlo z neba in ni nekaj večnega. Za to se je vedno zno-
va potrebno boriti.

Nekateri kljub vsemu še vedno trdijo, da se je včasih 
živelo bolje. Kako se je živelo v Jugoslaviji?
Poleg pojma inflacije in ideoloških skovank se iz nek-
danje države spomnimo tudi besede dolg - javni dolg, 

foto:arhiv Demokracije
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zunanji dolg. Zato smo hodili v trgovine, ki so bile na-
pol prazne, bencin je bil na bone, vozili smo na parne 
in neparne dneve, inflacija je segala v nebo, zadnji ban-
kovci, natisnjeni v tej državi so morali biti povečani, da 
smo nanje spravili vse ničle na denarju. Država v zad-
njih izdihljajih pa je dobivala tudi politične kredite, ko 
je Evropska unija zato, da bi pomagala ohraniti enotno 
Jugoslavijo, odobrila zelo ugodno posojilo v višini 800 
milijonov evrov, čeprav je to zgolj podaljševalo agonijo 
in Slovenci smo se pravočasno odločili za odhod. 

Bliža se dan samostojnosti in enotnosti, državni 
praznik, ko bodo besede in misli stekle tudi v čas, 
ko je zorela ideja o samostojni državi. 
Bolj ko se je ta ideja o samostojni državi artikulirala, bolj 
se je artikuliralo tudi njeno nasprotovanje. Janez Sta-
novnik je leta 1989 dal intervju za Delo in beograjsko 
Borbo, ki je izšel pod naslovom Odcepitev Slovenije bi 
bil samomor, Milan Kučan je dejal, da odcepitev niko-
li ni bila njegova intimna opcija in da o tem težko celo 
razmišlja. To nasprotovanje se je odrazilo v nasproto-
vanju med Majniško deklaracijo in Temeljno listino. V 
Majniško deklaracijo smo zapisali, da želimo živeti v 
suvereni državi slovenskega naroda, okrog nje pa se je 
izoblikoval Demos. Kot nekakšen odgovor nanjo pa so 
komunisti in SZDL začeli podpisovati Temeljno listino, v 

kateri je bil zapisan koncept Jugoslavije in samoupra-
vnega socializma. Majniško deklaracijo je podpisalo 
nekaj sto tisoč ljudi, Temeljno listino pa ponekod niti 
komunistični funkcionarji ne. Isti dan, ko je prisega-
la Demosova vlada v parlamentu, je JLA razoroževala 
slovensko TO, razorožitev je bila odgovor tistih, ki so 
nasprotovali slovenski osamosvojitvi in so izgubili na 
prvih parlamentarnih volitvah,

Je bila Slovenija v času osamosvajanja enotna?
Enotnost je bila izmerjena na plebiscitu, izpričana s 
pogumom v napadu Jugoslovanske armade na Slo-
venijo, ni pa bilo enotnosti v slovenski politiki.

Pred nami so prazniki in morda bo zopet polemika 
o državnih simbolih.
Slovenija ima simbole, ki združujejo in ki se morajo 
uporabljati na državnih proslavah, kdor pa hoče, naj 
ideološke simbole, ki razdružujejo in spominjajo na čas 
diktature, obdobje bencina na bone in kavbojke v Trstu, 
uporablja na svojih stanovskih prireditvah. Danes pote-
ka spopad simbolov preteklosti in simbolov slovenske 
državnosti. V tem spopadu lahko zmagajo samo skupni 
simboli, simboli, ki so Slovence združili v obdobju osa-
mosvajanja.  

foto: osebni arhiv Janeza Janše
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Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 
(VSO)

svojim članom, bralcem in nosilcem 
vrednot slovenske osamosvojitve 

želi
veliko zdravja, uspehov in osebnega 

zadovoljstva v novem letu 2014!

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV



VOŠČILO
Ob spominu na decembrski dan leta 1990 (17.12.), ko je predsednik 
Demosove vlade Lojze Peterle izrekel pomenljive besede: “danes 
mi je prvič zadišalo po slovenski vojski”, smo v Združenju pripravi-
li slovesnost “Prihodnost pripada pogumnim” z repliko postroja iz 
leta 1990, ki je bila v soboto, 14. decembra 2013. Slavnostna gov-
ornika sta bila Lojze Peterle in Janez Janša, ki sta spomnila, kako 
pomemben je bil postroj 1990., ki je vse dvomljivce prepričal, da se  
Slovenija lahko brani pred morebitno agresijo JLA. 

Po Sloveniji še vedno poteka (in bo tudi še v januarju) 
predstavitev Bele knjige slovenske osamosvojitve. Bili 
smo v Stični (Pristava), Preboldu, Kobaridu, Novi Gorici, 
v Radljah ob Dravi, v Podpeči, v Mengšu, v Kopru, Kam-
niku, Celju, Dobrovem v Brdih, Podčetrtku, Vipavi, Mur-
ski Soboti, Kranju, Mariboru, Ptuju in Žireh. Zanimanje 
za Belo knjigo slovenske osamosvojitve je bilo povsod 
veliko.

Projekt “Šopek domovini Sloveniji” je nastal ob dvajseti 
obletnici naše države na pobudo brigadnega generala 
Antona Krkoviča. Projekt vključuje skladbo Mati Domovina, ki je predstavljena v dvajsetih priredbah različnih glas-
benih zvrsti. Glavni namen projekta je spodbujanje narodove domoljubne zavesti in promocija značilnosti slovenske 
kulture. Da bi pesem Mati domovina razumele tudi mlade generacije rojakov po svetu, ki morda več ne govorijo te-
koče slovensko, je pesem Mati domovina predstavljena tudi v španski in angleški različici.
Iz projekta je izšla tudi ideja o festivalu slovenske domoljubne pesmi Mati domovina. 
Letos je potekal že drugi Festival slovenske domoljubne pesmi v organizaciji SKUDa Mati domovina, ki je potekal na 
dan prvega postroja novonastajajoče slovenske vojske, 17. decembra v Grosupljem. Na Festivalu so sodelovali Sim-
fonični orkester in Big Band RTV Slovenija, Slovenski komorni zbor ter Tamburaški orkester Šmartno in Dobrec,  Mladi 
pevci šole Nade Žgur, Nuška Drašček, Eroika, Slovenski oktet, Oto Pestner, Nina Strnad, Marko Vozelj, Jan Plestenjak, 
Gianni Rijavec, Zidaniški kvintet, Mladi Dolenjci, Faraoni, Obvezna smer, Ansambel Gregorji, Victory in Pop Design.

Foto: arhiv VSO
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V tokratni izdaji bomo predstavili dve knjigi, ki sta izšli letos ob 25. obletnici procesa proti četverici. 

JBTZ. Čas poprej in dnevi pozneje

V založbi Karantanija je izšla knjiga mag. Igorja 
Omerze JBTZ. Čas poprej in dnevi pozneje, ki nam na 
skoraj 300 straneh pojasnjuje in razlaga dogajanje 
v zvezi z aretacijo treh novinarjev in enega pripadni-
ka vojske, nastankom Odbora za varstvo človekovih 
pravic ter dejavnosti UDBE. V prilogi je tudi zgoščen-
ka s faksimili 110.957 podpisov članov Odbora. Knjiga 
je razdeljena na dva dela. Prvi del opisuje dogodke 
pred 31.5.1988, drugi del popisuje dneve za tem da-
tumom. 31.5.1988 je Služba državne varnosti areti-
rala Janeza Janšo, vojaški varnostni organi pa Ivana 
Borštnerja, oba osumljena izdaje vojaške skrivnosti. 
Štiri dni kasneje so priprli še Davida Tasiča in Franci-
ja Zavrla (ki se je sicer branil s svobode). Kako je po-
tekalo načrtovanje Janševe in Borštnerjeve aretacije, 
kako je politični vrh ves čas vedel za to in kako se je 
oblikoval Odbor za varstvo človekovih pravic, vse to in 
še več v knjigi Igorja Omerze. V knjigi najdete tudi do-
kumente, časopisne vire ter slikovno dokumentacijo. 

Igor Omerza (1950) je slovenski publicist in magister 
ekonomije. Konec 80. in v začetku 90. let je sodeloval 
v procesih demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. 
Deloval je tudi v vodstvu “Velikega odbora”, kot ga sam 
imenuje. Njegovo pisanje temelji na raziskovanju arhivs-
kega gradiva UDBE. Med njegovimi najbolj odmevnimi 
deli so: Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584, Od Belce do 
Velikovca ali kako sem vzljubil bombo ter 88 stopnic do 
pekla/Kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bato Todorovića. 

V nadaljevanju objavljamo dva odlomka iz omen-
jene knjige.

“Glavna tarča tajne hišne preiskave je bila pisalna miza 
Janeza Janše, vodje organizacije in razvoja ter namest-
nika direktorja Mikro Ade. Njegovo mizo in njene predale 
so udbovci zelo natančno prečesali, pa ne zaradi podjet-
niških skrivnosti, ampak zaradi že kar petletnega Janezo-
vega bodenja z vrhom jugoslovanske vojaške kaste 
ter federalnim in slovenskim enopartijskim režimom. 
In to je prav v prvih mesecih istega leta doseglo višek z 
Janševo kandidaturo za predsednika Zveze socialistične 
mladine Slovenije in njegovo smelo napovedjo, da se 
bo, kako bogokletno za jugo-slovenski režim, boril za 
oblast! Iskali so torej kakršne koli papirje, ki bi ga lahko 
hudo politično in pravosodno obremenili ter spravili na 

hladno….” (iz knjige JBTZ. Čas poprej in dnevi pozneje)

“V naslednjih dneh, torej po 6. juniju 1988, se je število 
posameznih in kolektivnih članov Odbora za varstvo 
človekovih pravic skokovito povečevalo. Poleg tega so 
številni aktivisti in aktivistke Bavčarjevega odbora povsod 
po Sloveniji neprenehoma izvajali številne mirne in dosto-
janstvene protestne akcije. Velikemu odboru je uspelo or-
ganizirati (včasih tudi skupaj z drugimi organizatorji), po-
leg številnih manjših dogodkov, pet množičnih zborovanj 
v podporo Janši, Borštnerju, Tasiču in Zavrlu. Prvo 21. juni-
ja 1988 na Kongresnem trgu (trideset tisoč udeležencev), 
drugo 22. julija 1988 v Mostecu (15.000 ljudi), tretje 27. 
julija 1988 na Roški (pred vojaškim sodiščem), kjer se je 
ob izpustitvi JBT iz pripora znašlo na tisoče protestnikov, 
četrto 21. novembra 1988 na Trgu revolucije, ki se ga je v 
snežnem metežu udeležilo 10.000 ljudi, ter peto 8. maja 
1989, spet na Kongrescu z udeležbo dvajsettisočglave 
množice…” (iz knjige JBTZ. Čas poprej in dnevi pozneje)

foto:arhiv Demokracije
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 25 let pozneje

Prav tako je v založbi Karantanija izšlo tudi 
delo 25 let pozneje, ki so ga skupaj napisa-
li trije od štirih udeležencev v procesu proti četveri-
ci: Janez Janša, Ivan Borštner in David Tasič. 

Knjiga je razdeljena na tri dele, na tri zapise akterjev 
slovenske pomladi: Borštnerjev del nosi naslov “Svi-
tanja”, Tasičev del je naslovljen kot “Izročeni, žrtvo-
vani, odstranjeni” in Janšev “Kako zaustaviti slovensko 
pomlad”. Zapisom - spominom je priložena ustrezna 
dokumentacija in posebno poglavje Dokumenti o pro-
cesu. Predgovor k izdaji knjige je napisal Viktor Blažič.

Ivan Borštner (1944), zastavnik v JLA, od koder je kasneje tudi izstopil. 31. maja 1988 ga je aretirala varnostna 
služba JLA zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti. Leta 1995 je bila sodba razveljavljena. Po letu 1990 aktiven pri 
izgradnji obrambnega sistema. 

David Tasič (1962), novinar, založnik, urednik. V osem-
desetih letih prejšnjega stoletja je bil urednik in novinar 
tednika Mladina. Leta 1988 je bil udeležen v aferi JBTZ 
zaradi izdaje tajnih vojaških dokumentov. Ustano-
vil privatno založbo Karantanija, kjer je tudi direktor. 

Janez Janša (1958), novinar Mladine. Aretiran 31. maja 
1988, aktiven v procesu osamosvojitve RS, obramb-
ni minister, predsednik vlade, predsednik Evrops-
kega sveta 2008 in tudi pisatelj. Njegova dela: Pre-
miki, Okopi, Na svoji strani, Za kulturo življenja. 

Vsi trije JBT so leta 1995 izdali knjigo 7 let pozneje in leta 1996 8 let 
pozneje. Knjiga 25 let pozneje prinaša nova spoznanja in je nekakšna 

dopolnitev obeh predhodnih knjig.

PRIPOROČAMO V BRANJE
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“Iztrganost iz prostora, v katerem si se rodil, in 
težave prilagajanja ob številnih premestitvah niso 
omogočale normalnega bivanja v tujem okolju. 
Premestitve in prilagajanja so mnogokrat povz-
ročala notranje tesnobe in tudi bolečine domo-
tožja. Številni smo dobesedno goreli zaradi želje, 
da se čim prej vrnemo v svojo pravo domovino.” 
(Ivan Borštner, Svitanja)

“Ivan je odvrnil: “Dokument je tu, jaz sem svoje 
opravil, s tem sem ogrozil svojo varnost in varnost 
svoje družine, vi pa presodite, kaj boste s tem do-
kumentom storili. Gre za prihodnost Slovenije, in 
tudi na vas leži odgovornost za njeno usodo. /…/ 
Jaz pravzaprav dokumenta nisem prinesel zaradi 
objave; tudi meni se to ne zdi pametno; objava 
lahko tudi počaka. Pomembneje je, da dokument 
vidijo tisti, ki edini lahko ukrepajo, če bodo pozna-
li njegovo vsebino in pomen.” je dejal Ivan.” (Da-
vid Tasić, Izročeni, žrtvovani, odstranjeni)

“Grozljivo občutje. Ljudje iste narodnosti, ki so 
govorili isti jezik (mišljeni so dejavniki slovenske 
politike), so me ob vzvišeni aroganci predali tuji 
vojski, tujim uniformam, ljudem tujega jezika in 
zlih nakan. Ob tem so se skoraj objeli v zadovoljst-
vu nad uspešno izvedeno skupno akcijo. V zapo-
ru sta me pričakovala stara znanca, vojaški tožilec 
Živko Mazić in preiskovalni sodnik Milan Ranić. 
Usta sta imela razpotegnjena kot hijeni pred kosilom. Najbrž me nobena stvar v zaporu 
ni bolj prizadela kakor to izdajalsko dejanje. Vsaj jaz sem predajo tako občutil. Nalog za predajo je podpisal neki 
visok funkcionar slovenske Udbe ali milice ob podpori celotne politične garniture. Tako so odločali ljudje, ki so 
leta prej in pozneje, vse do danes imeli polna usta obsodb domačih izdajalcev, kolaboracije in vsega podobnega. 
Kolaboracijo so obsojali, stoječ v močvirju udijanjanja tuji ideologiji.” (iz Predgovora, Janez Janša, Kako ustaviti 
slovensko pomlad)

“Iztrganost iz prostora, v katerem si se rodil, in težave prilagajanja ob številnih premestitvah niso omogočale nor-
malnega bivanja v tujem okolju. Premestitve in prilagajanja so mnogokrat povzročala notranje tesnobe in tudi 
bolečine domotožja. Številni smo dobesedno goreli zaradi želje, da se čim prej vrnemo v svojo pravo domovino.” 
(Ivan Borštner, Svitanja)

Vabljeni k branju predstavljenih del!

foto: arhiv VSO



Junija 2013 je bila v prostorih Slovenske matice predstavitev Bele knjige slovenske osamosvojitve – nasprotovanja, 
ovire, izdaja. Knjiga je pravzaprav zbornik dokumentov (poročil, zapisniki in magnetogrami sej, časopisni članki, 
…), ki govorijo o poskusu preprečitve in oviranja procesa slovenske osamosvojitve. Zbornik dokumentov Bele 
knjige so junija predstavili Slavko Kmetič, takratni predsednik VSO, Janez Janša, član predsedstva VSO, dr. Andreja 
Valič Zver in Metod Berlec.

Vabimo vas, da nam pošljete svoja razmišljanja in vtise ob predstavitvah Bele knjige slovenske osamosvojitev po 
Sloveniji. Najbolj zanimive in vsebinsko bogate zapise bomo objavili v naslednji številki spletnega časopisa Glas 
domovine, en prispevek pa bomo nagradili s knjižno nagrado.
Svoje prispevke pošljite na e-mail info@vso. si pripisom “VSO nagrajuje”. Osebni podatki bodo obravnavani v skla-
du z Zakonom o vasrtvu osebnih podatkov.

“Ta knjiga ni samo bela, ampak je tudi debela” Lojze Peterle

“Bela knjiga je izšla 20 let prepozno” Janez Janša

VSO NAGRAJUJE
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Ob državnem prazniku Dnevu 
samostojnosti in enotnosti
“Najprej bi rekel, da sem še danes vesel, da imamo sa-
mostojno državo.”
dr. Jože Pučnik

Podoben zapis smo zapisali že junija ob Dnevu držav-
nosti. Ker se nam zdi, da je potrebno večkrat omeniti 
zadeve, ki se tičejo naše države in narodne zavesti, svo-
ja razmišljanja pošiljamo še enkrat v objavo.

Domovina, država, osamosvojitev niso ravno pogoste 
besede v našem pogovoru. Sprašujemo se, zakaj je 
stanje tako? Je kriva vzgoja doma, v izobraževalnih 
sistemih ali je stanje v družbi res tako negativno vpliva 
na našo (ne)ljubezen do domovine? Mislimo, da nekje 
globoko v vsakem človeku je iskrena pripadnost do-
movini, vendar nam vsakdanje razmere jemljejo samo-
zavest, pogum in ponos, da bi izrazili in bili ponosni na 
svojo nacionalnost.
Samo vprašajmo se, koliko nas ob državnih praznikih 
res izobesi slovensko zastavo? Koliko nas sploh ima 
doma zastavo? Z državno zastavo izrazimo pripadnost 
narodu. Povsod po svetu so ponosni na svoje simbole 
in jih bolj pogosto uporabljajo kot mi.
Slovenska himna je 7. kitica Zdravljice. Prešernova 
Zdravljica je napisana v obliki čaše (kozarca) in je po 
vsebini pesem napitnica, s katero nazdravljamo. Toda, 
komu nazdravljamo s 7. kitico? Drugim narodom? V 
redu, kaj pa sebi? Ali ni na prvem mestu naš ponos, 
naše zavedanje, da smo Slovenci? Mladinska sekcija 
VSO Triglav podpira prizadevanja, da se 7. kitici doda 
še 2. kitica, ki nazdravlja slovenski zemlji in narodu. Na-
jprej je potrebno biti ponosen nase in na svojo pretek-
lost, kajti le samozavesten narod lahko spoštuje tudi 
druge narode. Neznani avtor pravi: “Kdor ljubi svojo 
domovino, spoštuje tudi domovino drugih”.

Izraz domoljubja je poleg slovenske zastave in himne 
tudi poznavanje slovenske zgodovine. Naša zgodovina 
je zgodovina pogumnih mož in žena. Enkratno dejanje 
v slovenski zgodovini pa je borba za Slovenijo. Uspelo 
nam je nekaj, o čemer že stoletja dolgo sanjajo Baski 
ali Katalonci ali mnogi drugi narodi, ki še danes nimajo 
svoje države. 
V času procesa osamosvajanja in demokratizacije Slo-
venije je veliko pogumnih ljudi ubranilo slovensko 

državo, imeli smo dobro vojaško taktiko, srčne ljudi 
in malo žrtev. Tudi zato, ker smo imeli v tistih prelom-
nih časih na položajih pogumne in domoljubne ljudi, 
kot so dr. Jože Pučnik, Janez Janša, Tone Krkovič, Igor 
Bavčar, Lojze Peterle, koalicija DEMOS, nam je uspe-
lo! Zato nikakor ne moremo pristati na inkriminacijo 
slovenskih osamosvojiteljev, na njihovo diskreditacijo 
in poskuse omadeževanja njihovih imen. Ljudje, ki si 
samostojne Slovenije niso želeli, ne smejo voditi naše 
države in ne smemo dovoliti, da blatijo ljudi, ki so za 
samostojnost največ naredili. 

Čas je, da resnica o slovenski osamosvojitvi pride v šol-
ski sistem, v učbenike za zgodovino, v učne načrte in 
da se obravnavi zgodovine Slovencev nameni več ur. 
Namreč, dejstvo, da ne vemo skoraj nič o tem, zakaj in 
kako je nastala slovenska država – kot to rad poudari 
Slavko Kmetič -- je nacionalna sramota in za to smo 
odgovorni vsi: od družine do šolskega sistema, politike 
in celotne družbe. Le kdor pozna svojo zgodovino, je 
lahko trdna in samozavestna oseba, ki ne naseda medi-
jskim manipulacijam in pritiskom. Le taka oseba lahko 
dela za prihodnost in v dobrobit naroda. Kako naj nek-
do dela v korist Slovenije, če svoje države ne pozna, 
je ne ljubi in je ne spoštuje? Želimo si, da domovinska 
vzgoja pride v izobraževalne sisteme in zelo na mestu 
je predlog, da naj bi tudi vsak javni uslužbenec  opravil 
tečaj o poznavanju Slovenije in njene zgodovine. Jav-
na uprava naj dela v korist človeka!

26. decembra 1990 so bili znani uradni izidi plebiscita, 
ki je potekal 23. decembra 1990 in na katerem so pre-
bivalci Slovenije 1.289.369-krat izrekli svoj “da” samos-
tojni in neodvisni Sloveniji.
Ob državnem prazniku čestitamo vsem Slovenkam 
in Slovencem ter vsem državljanom Slovenije. Drage 
Slovenke in Slovenci, državljani RS, vabimo vas, da se 
na državni praznik naužijete lepot Slovenije, izobesite 
slovensko zastavo, zapojete himno in dan preživite 
v krogu vaših najdražjih. Na ta dan se bo po Sloveni-
ji odvilo veliko dogodkov in svetih maš za domovino. 
Udeležite se jih! 

Mladinska sekcija VSO Triglav

PISMA BRALCEV



Odziv Mladinske sekcije VSO Triglav na “prodajo” 
obeležja JBTZ

Odločno obsojamo vsakršno primitivno ravnanje s 
simboli slovenske osamosvojitve! 

“Neznancem” očitno ni dovolj, da so inkriminirali slov-
enske osamosvojitelje, ni jim dovolj, da skrunijo simbole 
samostojne Republike Slovenije, ni jim dovolj, da obu-
jajo spomine in ideje totalitarizma, sedaj so se spravili 
še na obeležje, ki simbolno označuje mesto in čas zač-
etka procesa demokratizacije Slovenije. Pri slovenski 
osamosvojitvi in demokratizaciji ne gre za “neznane lju-
di na neznanem mestu ob neznanem času na neznan 
način”, kot se tovrstnega besedišča zelo radi poslužujejo 
nasprotniki osamosvojitve. Proces slovenske demokra-
tizacije in osamosvojitve ima jasna imena in priimke 
ljudi, ki so v teh procesih sodelovali in jasne dogodke, 
ki so do osamosvojitve pripeljali. Na našo zgodbo smo 
ponosni in jo predstavljamo pri belem dnevu, vsem na 
očem in ne tako kot “neznanci” pod lažnimi imeni, ne 
ponoči kot tihotapci in lopovi, ker nam ni treba, ker nas 
ni ničesar sram in ker smo na vsak prehojen korak Slo-
venije ponosni. Naša moč je v resnici.

Ob stavku slovenske policije: “Za to kaznivo dejanje 
kazenski zakonik predvideva, da se pregon kaznivega 
dejanja prične na predlog oškodovanca. Oškodovan-
ec predloga za pregon ni podal, zato ni osnove, da bi 
policija izvajala kakršne koli ukrepe,” (citirano s spletne 
strani: http://www.24ur.com/novice/slovenija/neznan-
ec-prodaja-plosco-jbtz-na-spletnem-oglasniku.html), se 
sprašujemo, ali naj ne bi bila za obeležja, ki so spomin na 
demokratične spremembe Slovenije odgovorna država. 
Prav bi bilo, da tudi na ta način brani svojo suverenost in 
ugled.  Vsaka normalna država poskrbi za to. Pri nas pa 
se s tem mora ukvarjati Združenje za vrednote sloven-
ske osamosvojitve, ker so ostali očitno nesposobni, brez 
volje ali pa brez poguma. 

In potem še sramotno barantanje za prodajo plošče po 
spletu, ko zopet “neznanec” ureja umazane zadeve Saj 
Vemo Koga. Več kot očitno je, da jim gre v nos samosto-
jna Slovenija. Kot da si ne bi mogli oprostiti, da niso ver-
jeli v zgodbo o samostojnosti,kot da ne morejo sprejeti 
dejstva, da jih pri osamosvojitvi ni bilo zraven, da niso 
sodelovali. Namerno zavajajo slovensko javnost, da ta 

resnica ne bi prišla med ljudi. Pa bo, v kolikor še ni! 

Samo poglejmo, v celi zgodovini Sloveniji se niso spravi-
li na noben kip/obeležje/spomin, samo na spomenike 
žrtvam povojnih pobojev,  na stavbe Katoliške cerkve ter 
na obeležja slovenske osamosvojitve in demokratizaci-
je. Mar ni to nenavadno? Če bi bilo to delo navadnega 
državljana, bi se spravil na vse kipe/stavbe, ne samo na 
izbrane. 

Pa naj še tako skrunijo, blatijo in kradejo, resnične vred-
nosti dogodka procesa proti četverici JBTZ, ki je sprožil 
proces demokratizacije Slovenije, ne morejo umazati.

Slovenska osamosvojitev je zgodba resnice sicer 
miroljubnega naroda, ki pa se za svojo zemljo bori.

Mladinska sekcija VSO Triglav
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Svoje zapise in razmišljanja nam lahko posredujete 
na info@glasdomovine. Uredništvo si pridružuje 
pravico, do zavrnitve objave (razlogi: žaljiva vsebina, 
prevelika količina prispelih člankovm ...). 
Hvala za razumevanje!
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Barbara iz Postojne nam je poslala nekaj svojih fotografij iz potepa po Sloveniji 

Bled, foto: Barbara Benčan

Izola, foto: Barbara Benčan



1.12.1981  
strmoglavi slovensko letalo pri korziškem Ajacciu, kjer je umrlo 180 ljudi

3.12.1919  
ustanovljena univerza v Ljubljani. Prvo predavanje je imel Ivan Prijatelj.

3.12.1947  
se prične gradnja Nove Gorice

4.12.1989 
ustanovljena koalicija Demos

9.12.1987  
poteka velika delavska stavka v Litostroju v Ljubljani

15.12.1846  
izidejo Prešernove Poezije

17.12.1990  
dan, ko je “zadišalo po slovenski vojski”; prvi postroj novonastajajoče Teritorialne obrambe

20.12.1994  
Teritorialna obramba Republike Slovenije se preoblikuje v Slovensko vojsko

21.12. 2007  
Slovenija skupaj s še osmimi državami začne izvajati Schengenski sporazum, s čimer je odpravljen obmejni nadzor 

na kopenskih mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko

22.12. 1961  
ljubljanska škofija je povišana v nadškofijo, Anton Vovk postane prvi nadškof

23. 12.1900 
poteka plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti RS

24.12.1963   
prvo potniško letalo pristane na letališču Brnik

26.12. 1848  
Matija Majar v listu Slovenija predstavi načrt o preureditvi Habsburške monarhije v zvezno državo narodov

28.12.1789  
v Ljubljani prvič uprizorjena Linhartova Županova Micka

30.12.1947 
izdana odločba o ustanovitvi Slovenske filharmonije
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Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino v decembru
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