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Nasprotovanja slovenski osamosvojitvi 

Zapisala: Simona Pavlič 

Foto: Bela knjiga slovenske osamosvojitve in arhiv Muzejske zbirke VSO 

 

Na kratko o procesu slovenske osamosvojitve  

Proces slovenske osamosvojitve ne zajema samo vojne za Slovenijo, ki je potekala uradno med 

27.6.1991 in 7.7.1991, temveč tudi celotno pripravo slovenskih oboroženih sil na uspešno 

obrambo vojnega napada s strani Jugoslovanske ljudske armade. Nihče od resnih 

zgodovinarjev, pa naj bo to dr. Rosvita Pesek ali dr. Božo Repe ali pa kdo drug, v svojih delih 

o osamosvojitvi Slovenije ne morejo mimo dogodkov kot so JBTZ, Majniška deklaracija, t.i. 

Pisateljska ustava, stavka v Litostroju, preprečitev t.i. mitinga resnice (ki ga ni bilo), ustanovitev 

političnih strank (oziroma takrat še imenovanih zvez), ustanovitev DEMOS-a, prvih 

večstrankarskih volitev, izida 57. številke Nove revije, ter drugih dogodkov v letih 1987-1991. 

Zato lahko rečemo, da pri procesu slovenske osamosvojitve govorimo o procesu 

demokratizacije in procesu osamosvojitve, oboje pa je na primeru države Slovenije neločljivo 

povezano, saj je en proces odločilno spodbudil drugega in brez demokratizacije ne bi bilo 

osamosvojitve. Vojaška sila bi bila premalo, pomembna je bila odločitev naroda. Namreč, če 

bi bila vojaška sila resnično dovolj1, potem bi danes narodi, kot so na primer Baski, živeli v 

samostojni državi. Tako pa je bila želja in odločitev naroda tista ključna moč, ki je bila potrebna, 

da se je kolesje zavrtelo Sloveniji v prid. Proces demokratizacije je Slovenke in Slovence 

pripeljalo do točke, ki ji pravimo slovenska pomlad in je kasneje omogočila slovensko 

osamosvojitev. Lahko rečemo, da je proces demokratizacije neizpodbitno povezan s procesom 

slovenske osamosvojitve. Sedaj pa si poglejmo še proces slovenske osamosvojitve od blizu. Če 

osamosvojitev povezujemo z nekim uporom zoper oblast ali stanje, v katerem posamezna 

narodna skupnost ne vidi več preživetja, potem poglejmo, kateri je v letih 1987 do 1991 bil tisti 

prvi upor, ki je omogočil slovensko osamosvojitev. Prvi upor je bila februarja 1987 57. Številka 

Nove revije, s katero je slovenska inteligenca razpravljala o slovenski stvarnosti in zapisala 

(vedoč ali ne) politični program slovenskega naroda ali (kot so sami poimenovali izdajo 57. 

Številke)Prispevki za slovenski nacionalni program. Začelo se je. Nasprotniki osamosvojitve 

so reagirali – 7 let kasneje je izšla pri Novi reviji posebna izdaja z naslovom Ampak – Zadeva 

57.  

A) AMPAK - ZADEVA 57  

V Ampaku so bili zbrani odzivi zoper 57. Številko Nove revije, ki so jih avtorji prispevkov 

zbirali 7 let in jih objavili. Pomenljivo, kdo so bili nasprotniki zapisov intelektualcev. Poglejmo 

si nekaj primerov, pozorno spremljajte imena nasprotnikov od leta 1987 do danes (!)   

  

                                                           
1 Govorimo o demokratičnih volitvah, ne o diktatorskih, kjer bi bila moč vojske dejansko dovolj za kar koli.  
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57. številka Nove revije je bila del demokratičnih premikov, hkrati pa neizbežni del 

osamosvojitvenega procesa. Brez te številke Demos morda ne bi imel političnega programa, 

razprave v javnosti ne bi bilo. Naslednji demokratični premik je bila stavka v Litostroju 

decembra 1987. Zbudil se je delavski razred. V boju za pošteno plačilo in osemurni delavnik 

so se rodile prve politične stranke, oziroma zametki le-teh. takrat imenovane politične zveze, ki 

so razmišljale izven okvirja pogubne Komunistične partije, so bile ključne, da so se aprila 1990 

zgodile prve večstrankarske volitve po II. svetovni vojni. Po stavki v Litostroju je bil ključen 

mejnik za narod proces proti četverici JBTZ. Politični akt zaprtja treh novinarjev in zastavonoše 

v takratni vojski je sprožil dvoje: boj za rabo slovenskega jezika na slovenskih tleh in boj za 

človekove pravice. Pravica do rabe materinščine je tako poglavitna za obstanek naroda, da je 

bila nepremišljena poteza komunistične oblasti z jugoslovansko armado ob strani ključna, da 

se je narod zbudil. V kolikor bi oblast igrala taktično (da bi novinarjem sodila na civilnem 

sodišču in v slovenščini, po določilih zakonov takratne SFRJ), bi se za JBTZ sicer slabo 

končalo, ampak vprašanje, ali bi se narod v tem primeru zbudil. Ker pa so bili užaljeni zaradi 

norčevanja iz slovenščine in kazanja mišic tam, kjer je bilo to neprimerno, se je rodila slovenske 

pomlad – narod je šel na ulico. Dlje, ko je oblast vlekla proces JBTZ, dlje je narod vztrajal na 

ulici. Ko pa je narod enkrat sit svojih oblastnikov in prepoln energije, je dovolj en sam lider, ki 

zadevo lahko pelje v pozitivno (uspeh) ali negativno (poguba) smer. Za Slovence se je izteklo 

v pozitivni (demokratični) smeri. Igor Bavčar je bil glas Odbora za varstvo človekovih pravic, 

ki je bil sposoben organizirati pet večjih zborovanj in na enem od teh, maja 1989 se je prebrala 

Majniška deklaracija, političen dokument, ki je neizpodbitno zahteval samostojno državo, s 

spoštovanjem slovenskega jezika in človekovih pravic.  

Z Majniško deklaracijo je bilo jasno, kaj 

Slovenke in Slovenci želimo – samostojno in 

demokratično državo – zato je bil tudi 

program jasen. Ljudje so med 1989 - 1990 

izmed sebe izbrali predstavnike, ki so se 

združili v politične zveze (stranke). Tiste 

stranke, ki so imele v svojem programu 

osamosvojitev Slovenije oziroma jasen cilj, 

da Jugoslavije se ne gremo več, so se združile 

v Koalicijo DEMOS. Aprila 1990 je v podobi 

volitev sledilo tehtanje političnih strank in 

resnične volje naroda. Ali je zanos od 1988 

do 1990 še vedno samostojna Slovenija ali 

stara komunistična Jugoslavija? DEMOS je 

zmagal na volitvah in konec 1990 izpeljal 

plebiscit, na katerem so Slovenke in Slovenci 

potrdili odločitev – samostojna in neodvisna 

Slovenija, prihajamo. Plebiscit je tretje vidno 

nasprotovanje. Ne samo, ker so bile razprave 

v parlamentu ločene – konec koncev, 

priznajmo, prav je, da se pretehta vse 

možnosti, kaj pridobimo in kaj izgubimo, če  
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gremo na svoje. V razpravi je dovoljeno vse, a ko je enkrat odločitev prepuščena narodu, potem 

bi se vsaj navzven nasprotniki morali umiriti. Kljub temu plebiscit ni bil 100% uspeh. Kar nekaj 

ljudi je glasovalo PROTI samostojni državi. 

 

Naslednji podatki so iz http://zgodovina.si/jugoslavije-ni-vec-zdaj-gre-za-slovenijo-plebiscit-

za-samostojno-slovenijo/ (dostopno dne 21.5.2021) 

 Število volišč 23.12.1990: 4100  

 Vseh volilnih upravičencev je bilo 1.499.294, v skladu z zakonom pa se je za 

ugotavljanje izida upoštevalo število 1.457.020 volilnih upravičencev. 

 na plebiscitu je svoj glas oddalo 93,2% volilnih upravičencev, odgovor »ZA« pa je 

obkrožilo 1.289.369 ljudi oz. 88,5% vseh oddanih glasov ali povedano drugače: 

približno 86% vseh volilnih upravičencev je glasovalo za samostojno in neodvisno 

Slovenijo. 

 

Zanimiva je tudi statistika dostopna na https://www.stat.si/doc/letopis/2013/05_13/05-12-

13.html (21.5.2021) 

Zgornjo trditev se razume in sprejema. OK. Poglejmo si sedaj številko 1 457 020 od blizu. 

 

1.457.020 oddanih glasovnic 

o DA je glasovalo 1. 289. 369 oseb (88,5 %) 

o NE je glasovalo 57. 800 oseb (4 %) 

o Neveljavne glasovnice 12. 412 (0,9%) 

o Neoddane 2. 157 glasovnic (0,1 %) 

o Niso glasovali 95. 282 (6,5 %) 

 

 

Pod črto – PROTI osamosvojitvi je bilo 167.651 oseb. Vsi tisti, ki zaradi upravičenih razlogov2 

niso mogli glasovati, so že odšteti). Pa četudi od 167.651 odštejemo še 67.651 oseb, ki so ravno 

23.12. umrli/rojevali/se poškodovali/ipd., je 100.000 ljudi, še vedno ogromna številka oseb, ki 

so bile PROTI osamosvojitvi.  

                                                           
2 Na podlagi 8. člena Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se 

nekateri volivci zaradi dela v tujini, služenja vojaškega roka ali vojaških vaj niso mogli udeležiti 
glasovanja. Takih oseb je bilo 42 274, zato se je za ugotavljanje izida upoštevalo 1 457 020 volivcev. 
Vir: https://www.stat.si/doc/letopis/2013/05_13/05-12-13.html 
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Gremo malo nazaj od aprila 1990, ko so bile torej prve večstrankarske volitve po II. svetovni 

vojni. 16. maja 1990 je nova vladna koalicija prevzela oblast. Dan prej, 15.5.1990, je izšel ukaz 

o razorožitvi Teritorialne obrambe socialistične republike Slovenije. Demos oz. bodočo 

osamosvojitveno vlado je pričakala vojska brez orožja. Vojske brez orožja ni. Takoj v glavah 

zavednih in treznih mož začne zvoniti alarm, da nekaj ni v redu. Kjer je bilo mogoče na hitro 

ukrepati in skriti orožje, so to naredili. Že čez dva dni, 17.5.1990 pa se začne oblikovati upor, 

oblikovanje Manevrske strukture narodne zaščite. Vojake bivše TO SRS, ki je bila 15.5.1990 

razorožena in je tako prenehala obstajati so zamenjali »uporniki z razlogom«. MSNZ je bila v 

bistvu »luknja v zakonu«, ki so jo akterji tistega časa izkoristili, da smo lahko vzpostavili svojo 

vojsko (neodvisno od Komunistične partije, agresorske JLA), in se lahko osamosvojili. MSNZ 

je bila simbioza vojske in policije (takratne milice) in se je skrito očem javnosti začela 

oblikovati v 13 pokrajinah in 62 takratnih občinah po slovenskem ozemlju. 15.5.1990 je tako 

postal datum začetka agresije JLA na Slovenijo in začetka procesa slovenske osamosvojitve, ki 

svoj vrh doseže v vojni za Slovenijo ter se zaključi 15.1.1992 z mednarodnim priznanjem RS s 

strani Evropske skupnosti, oziroma 22.5.1992, ko Slovenija postane 176. članica Organizacije 

združenih narodov. Proces slovenske osamosvojitve ima tako vidni (vojna za Slovenijo) kot 

nevidni del (razorožitev TO SRS, vzpostavitev MSNZ, izgon JLA iz Slovenije ter mednarodno 

priznanje).  

Ukaz o razorožitvi TO SRS je novo nasprotovanje slovenski osamosvojitvi, saj je bilo jasno, da 

je Demos zmagal na volitvah s programom osamosvojitve Slovenije, kar je pomenilo odcepitev 

od Jugoslavije. Da bi Beograd to preprečil, so pričeli s pobiranjem orožja domači vojski. Tako 

bi Slovenci ostali brez realne moči, ki bi zavarovala slovensko osamosvojitev. Žalostno ob tem 

je, da je ukaz o razorožitvi pršel s strani slovenskih poveljnikov. Tudi zato general Krkovič 

govori o samorazorožitvi TO  SRS.  
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Če ne bi bilo ob vodilnih ministrih Janši (obramba) in Bavčar (notranje zadeve) idejni oče nove 

formacije – Manevrske strukture narodne zaščite – Tone Krkovič, bi se sama osamosvojitev 

lahko sfižila. Demos je tako naletel na prvo oviro v borbi za izpolnitev svojega programa – 

samostojna Slovenija. To je bila le ena izmed ovir. Sledilo je še mnogo le-teh. Več o tem govori 

Bela knjiga slovenske osamosvojitve.  

Predstavniki opozicije, med katerimi so še danes zveneča imena kot so Milan Aksentijević, 

Roman Jakič, Gregor Golobič, Franco Juri, Lev Kreft, Vika Potočnik, Jožef Školč, Ciril Ribičič, 

Roberto Battelli, Dušan Semolič ter še mnogi drugi. Nasprotovali so predvsem Ustavnemu 

zakonu, proračunu, Zakonu o obrambi ter Zakonu o vojaški dolžnosti.  

 

Vzemimo za primer Romana Jakiča. Leta 1991 je nasprotoval Zakonu o obrambi in Zakonu o 

vojaški službi. Po kakšni logiki je ta človek med leti 2013 in 2014 postal minister za obrambo 

samostojne Republike Slovenije, kateri je nasprotoval. Kot je razvidno iz dokumenta, je jasno 

dejal: “Vojske po moje pač ne rabimo.” Torej, če jo ne, vsak ima pravico, da izrazi svoje 

mnenje, zakaj je postal minister točne te vojske, ki ni potrebna. Kmalu se je pokazalo, da tudi 

minister ni potreben, na položaju ministra ni bil dolgo.  
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Poleg nasprotovanja znotraj parlamenta, so bili proti osamosvojitvenim procesom tudi vidni 

diplomati. Primer Cristiani – Zlobec, ali kako je član predsedstva RS italijanskemu konzulu v 

Ljubljani izdal datum osamosvojitve RS, ki je bil državna skrivnost, zgovorno priča o tem, da 

so bili proti osamosvojitvi celo najvišji predstavniki države, ki si je prizadevala stopiti na 

samostojno pot.   

“Vsi – tudi Sloveniji sovražni generali JLA – so namreč pričakovali, da bo Slovenija dejansko 

prevzela efektivno oblast 26. junija 1991, v resnici pa se je pripravljala za prevzem efektivne 

oblasti že dan prej, tj. 25. junija. Za ta podatek je vedela le peščica ljudi (člani razširjenega 

slovenskega predsedstva, nekaj članov vlade in ključni operativci), med njimi tudi Zlobec, ki 

pa je ta tajni podatek povedal italijanskemu konzulu v Ljubljani Fabiu Cristianiju. Preko 

tujih diplomatov je Zlobčeva informacija prišla tudi do Srbije. Kot neposredna posledice te 

izdaje so tanki JLA na Primorsko prišli 26. junija, dan prej, kot je Beograd prvotno načrtoval 

intervencijo.« 
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Ciril Zlobec je po osamosvojitvi RS postal celo podpredsednik Slovenske akademije znanosti 

in umetnosti. Združenje VSO je leta 2016, med drugimi, ovadilo tudi Cirila Zlobca, vendar 

zadeva nikoli ni dobila epiloga. V nadaljevanju objavljam dokument, iz katerega je razviden 

dan osamosvojitve: “ZLOBEC to trdi in mu lahko tudi pove datum, to bo predvidoma 25. Sedaj 

se še dokončno dogovarjajo s Hrvati, ker le-ti so v zamudi z zakonu.” 
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Poleg politike in diplomacije se je 

osamosvojitvenim procesom nasprotovalo tudi 

v medijih. V nadaljevanju objavljam tri primere 

nasprotovanj, ki so se znašli v slovenskih 

časopisih. 

“Posmehovanja prizadevanjem za 

osamosvojitev se je kazalo v vseh slovenskih 

medijih, ki jih je obvladovala levice. Prednjačila 

sta Mladina in Dnevnik. Pričujoči “štos” s črno 

piko je iz Mladine 26. Januarja 1990, ki jo je 

uredil Miran Lesjak.” (Bela knjiga slovenske 

osamosvojitve, str. 592) 
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Primer odprtega pisma ene največjih 

organizacij po števiilu članstva v 

Sloveniji – Zveza združenj borcev za 

vrednote NOB, ki so bili proti odcepitivi 

Slovenije.  

Odprto pismo poslanca Franca Jurija 

slovenski javnosti, s katerim sporoča, da 

ga na razglasitev samostojne Slovenije ne 

bo, da bo raje doma gledal morje. Za 

nagrado je postal veleposlanik države, ki si 

je ni želel, v Španiji, danes pa je direktor 

Pomorskega muzeja v Kopru in je pred 

dnevi javnost razburil zaradi razstave ob 

30. Letnici osamosvojitve, ki jo bo 

postavil njegov muzej. Pripravljajo 

namreč razstavo v čast padlim vojakom agresorske 

jugoslovanske aramade. Franco Juri je bil tudi proti 

preusmeritvi nabornikov v slovensko Teritorialno 

obrambo.3 

                                                           
3 https://www.gov.si/novice/2021-03-01-1-3-1991-franco-juri-proti-preusmeritvi-nabornikov-v-slovensko-to/ 
(8.5.2021) 
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Primer 4 – poglavje 2.4. 

Deklaracija za mir oz. Zloglasna deklaracija za hitro enostransko razorožitev Slovenije, “ki je 

povzročila velik problem pri pripravi učinkovitih ukrepov obrambe. Podpisali so jo kar štirje 

člani vrhovnega poveljstva slovenskih obrambnih sil, iz Demosa pa tudi podpredsednik vlade, 

predsednik Zelenih Slovenije in predsednik Mladih krščanskih demokratov.” (Bela knjiga, str. 

592) 
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Namesto zaključka 

Vidimo, da je slovenski narod v primeru osamosvojitve se razvijal tako pravilno, da je s svojim 

razvojem lahko šolski primer dobre prakse osamosvajanja. Od navdiha in modre misli 

inteligence do angažiranja delavcev in prebujanje celotnega naroda. Ko je bil narod prebujen, 

si je med naborom svojih ljudi, ki so se združevali v politične zveze, izbral predstavnike, ki so 

ideje 57. Številke Nove revije in Majniške deklaracije udejanjili politično. Da pa bi lahko 

zavarovali politično odločitev (ki ima temelj v narodu) v primeru nasprotovanj nasprotnikov, 

je bila potrebna realna fizična moč To je narod našel v Slovenski vojski, ki je (s pomočjo 

naroda) ubranila odločitev, da želimo živeti v samostojni in neodvisni državi. Na koncu je 

potrebna še zadnja kljukica procesa osamosvojitve – priznanje bolj pomembnih mož in 

institucij, ki ti podelijo titulo: mednarodno priznan, da si zrel in samostojen za življenje po 

svoje. Živela Slovenija! 

V nadaljevanju objavljamo še kazensko ovadbo, ki je bila leta 2016 vložena s strani Združenja 

za vrednote slovenske osamosvojitve, zoper bivšega predsednika CK ZKS in predsednika 

Predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana zaradi veleizdaje Slovenije.  
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Pozabljene prve žrtve 

Alojz Senekovič 

ojna za samostojno Slovenijo je zahtevala prve žrtve v Mariboru, kjer so padli: Josef 

Šimčik, Robert Hvalc in Boris Adam, kateri imajo spominsko ploščo na zgradbi 

Rdečega križa na Ljubljanski ulici. Na tleh je za 1 m2 velika cvetlična greda, ki ni 

negovana, saj je polno plevela. V steno je vgrajena železna palica, kjer se lahko obesijo 

spominski venci. Danes, 19. Maja, tu ni nobenega venca in okolica ni urejena. Torej so 

odgovorni na občini pozabili na te prve žrtve za samostojno Slovenijo! Tak mačehovski odnos 

do ljudi, ki so dali svoja življenja za našo domovino! Prava sramota! Predlagam, da župan 

MOM g. Saša Arsenovič sproži postopek, da te žrtve dobijo dostojen spomin s tem, da se 

preimenujejo ulice in trgi po voditeljih komunistične revolucije, ki se še danes slavijo. Trg 

revolucije naj se preimenuje v Trg Josefa Simčika, Kardeljeva cesta v Cesto Roberta Hvalca in 

Titova cesta in Titov most v Cesto Borisa Adama, ravno tako tudi Titov most v Most Borisa 

Adama, Kidričev trg pa naj se preimenuje v Trg dr. Jožeta Pučnika. 

Maribor ima tudi največje morišče na Balkanu! Tu je bilo po koncu druge svetovne vojne, 

meseca maja, pobitih 15.000 žrtev brez sodbe. Zmetani so bili v protitankovske jarke na Teznu. 

Udeleženec teh pobojev se je novinarju Večera »hvalil«: »Oh, v Mariboru je bilo krasno, šli 

smo par ur streljat na Tezno, pobite pa so naslednji dan pometali v protitankovske jarke tisti, ki 

so bili na vrsti naslednji dan.« Te žrtve še danes tam počivajo. Da ne bi prišlo kdaj do izkopov 

teh žrtev, je komunistična oblast takratnega Maribora odredila, da se ta teren odkupi in oblikuje 

pokopališče, da se bo tako preprečilo ponovno izkopavanje. Pred leti so na pobočju tega terena 

napravili par metrov visok napis iz belega kamna in se imenuje Park spominov. Te žrtve imajo 

veliki spomenik z napisom: »Pobiti po 9. maju 1945. Mrtvim v spomin, živim v opomin«.  Ob 

tem spomeniku so bile prejšnja leta v maju komemoracije v spomin na pobite. Prišli so 

predstavniki hrvaške in Slovenije. Hrvatje zato, ker je bila množica teh žrtev Hrvatov. Letos pa 

nič! Ob spomeniku je položen samo en venec z napisom: »Pobitim v spomin, predsednik 

Republike Hrvaške« in par sveč! Kaj pa slovenska stran? NIČ! Torej prava polomija! Sramota! 

Žrtve komunizma niso vredne spomina! Na koncu pa bo razsodil Sodnik, ki dobro plačuje in 

hudo kaznuje! 

Alojz Senekovič 

 

 

Priloga: članek iz knjige teologa Danijela Brkiča Od ovčje staje do palače  

V 

PISMA BRALCEV 
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Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino 

osamosvojitve in demokratizacije v maju 

  

ČASOVNICA 
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May 31 

May 31 
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Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob  

torkih in četrtkih (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)  

od 10.00 – 14.00. 

Vabljeni! 

Muzej je odprt ob torkih in četrtkih 

od 10 – 14. ure 

Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni 

mogoč.  

MUZEJSKI KOTIČEK 
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Muzejski bonton 

V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja 

veljajo omejitve in pravila: 

 

 Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih 

bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).  

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m. 

 Zbirko si lahko hkrati ogledata dve zdravi osebi oz. eno 

gospodinjstvo/družina 

 Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite 

roke. 

 Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.  

 Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.  

 Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne 

rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si 

redno umivate roke.  
 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo 

varnost. Veselimo se vašega obiska! 
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Izšla je štiriinštirideseta številka spletne revije Glas domovine! 

Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na 

tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki 

na povezavi (gumb spodaj). 

 

Prispevki, objavljeni v spletnem časopisu, niso uradna stališča Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve. 

 

V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO. 

 

Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si 

Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:  

Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts 

Twitter: @VSO_Slovenija 

 

ISSN: 2350-4684 

Glas domovine 

Urednica: Simona Pavlič 

Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana 
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