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Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine, dragi domoljubi! 

 

Domovina je kot mati, vredna je zlata… pravi pesem Toneta Krkoviča. V mesecu juniju naša 

domovina praznuje rojstni dan. Spominjamo se poguma Slovenk in Slovencev, ki so enotno 

pričakovali samostojno državo, se enotno uprli agresorski vojski in bili tako složni v želji, da 

nam uspe.  

V mesecu juniju naše misli hitijo tudi k našim zamejcem in izseljencem po svetu, ki so ravno 

zaradi junijskih dogodkov 1945. leta morali zapustiti svojo domovino. S svojim angažiranjem 

pri predstavništvih svojih držav so dosegli mednarodno pozornost, ugled in priznanje 

samostojne države Republike Slovenije. Ne smemo pozabiti niti na finančno pomoč, ki smo jo 

preko Slovencev po svetu prejeli za hitro vrnitev v normalno življenje po osamosvojitveni vojni 

1991.  

Veliko negativnih stvari se dogaja. Pred leti smo se pritoževali nad premajhnim domoljubjem 

mladih naših državljanov, preveliko apatičnostjo. Danes se je temu priključilo še kaj drugega. 

Zadeve se stopnjujejo in to ni dobro. Tega si naša domovina in država ne zasluži. Predvsem pa 

si mi, ljudje, ne zaslužimo toliko sovraštva, negativnih misli, cinizma, apatičnosti, zlobe in 

agresije. Slovenski človek je človek petja, pomoči sočloveku, vztrajnosti, poguma in tak 

slovenski človek naj zmaguje. Vsem ostalim duhovom negativizma se moramo upreti. Zamere 

pustiti ob strani, gledati naprej, za boljši jutri naših potomcev.  

 

Želimo si ponosnih praznovanj dneva državnosti. 

Želimo si veliko izobešenih zastav v počastitev praznika naše domovine. 

Želimo si veliko molitev za našo domovino in zdravo pamet slovenskega naroda. 

Želimo si veliko zdravic domovini v čast. 

Želimo si veliko lepih misli o domovini. 

Želimo si, da na dan državnosti odmeva Zdravljica. 

Želimo si slišati veselo slovensko pesem. 

Želimo si sprave v slovenske narodu. 

Hvaležni smo za vse, ki so v vseh časih in obdobjih prelili kri za svobodno domovino. 

Hvaležni smo za veterane osamosvojitvene vojne. 

Bog živi našo domovino.  

Živela Slovenija! 

 

Uredništvo Glas domovine  

UVODNIK 
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Ob dnevu državnosti 
 
Igor Bavčar 

 

 
red slabimi tridesetimi leti, ko smo snovali prvo samostojno in neodvisno državo 

Slovenijo, se je zaključevala hladna vojna med Zahodom in Vzhodom, združevali sta se 

Nemčiji, razpadal je imperij Sovjetske zveze, z Maastrichtsko pogodbo je Evropska 

Unija postavljala nove temelje štirih velikih svoboščin, ki smo kmalu za tem pripeljale do 

evropske valute Euro, utrjevalo se je evro-atlantsko zavezništvo.  

 

To je bil čas evropskega vzpona liberalne demokratične ureditve, ki ji 

socialistična Jugoslavija ni bila pripravljena slediti. 
 

Prevladala so zgodovinska nasprotja med največjima narodoma, ki sta svojo prihodnost videla 

najprej v medsebojnem dogovarjanju o delitvi plena, potem pa, ko je, zahvaljujoč obrambi 

veteranov vojne za Slovenijo, najprej propadla projugoslovanska in prosocialistična vojaška 

intervenca v Sloveniji, sta se zanj spopadla še sama. V tistih razmerah je bila pot Slovenije med 

svobodne in neodvisne evropske narode s svojo lastno državnostjo hkrati logična in prvič v 

zgodovini tudi uresničljiva. Plebiscitarno odločitev Slovenk in Slovencev, državljanov 

Slovenije, je vladna koalicija DEMOS znala pripeljati do dneva, ko je bila razglašena 

ustanovitev slovenske države! 

 

 

P 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Foto: Jože Jerome, arhiv VSO 
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Letošnji Dan državnosti praznujemo v 

samostojni državi Sloveniji a v povsem 

drugačnih okoliščinah. Videti je, da 

nastaja nova hladna vojna, tokrat med 

Združenimi državami Amerike in 

Kitajsko, z Rusijo, ki se ne odreka tega 

tekmovanja, evro-atlantsko zavezništvo 

prestaja veliko preizkušnjo in Evropa 

sama, dodatno načeta s pandemijo in 

posledično ekonomsko krizo, se odmika 

od maastrichtske podobe Evrope, ki 

smo jo pred slabimi tridesetimi leti 

videli kot cilj naše mednarodne 

politične in ekonomske vpetosti. Pomen 

in vloga nacionalnih držav postajata 

večja na račun zmanjšane solidarnosti v 

Evropski Uniji. Obenem oživljajo 

nekatere stare delitve v evropskem 

prostoru.  

 

Slovenci vstopamo v to novo 

obdobje prvič v zgodovini s svojo 

lastno državo, kar je velikanska 

prednost v primerjavi s preteklimi 

zgodovinskimi izkušnjami.  
 

Kot moderen narod smo v razmeroma 

kratkem obdobju sicer uspeli zgraditi njene institucije. A te so še vedno pomanjkljive, tranzicija 

ni še zaključena in mnogi pomembni gradniki še ne ponujajo dovolj gotovosti za soočenje z 

razmerami, ki nastajajo. Kaj šele, da bi nam omogočili, da jih tudi sami s svojim znanjem, 

vplivom in močjo tudi soustvarjamo.  

 

Zgodovina nas je naučila, da nam nihče ne bo nič podaril, prav za vse se je 

potrebno boriti sam. 

 
Nimamo neomejenih naravnih danosti, čeprav imamo lepo domovino, nimamo tako trdnega 

gospodarstva, da ga kriza ne bi mogla zamajati, in nimamo neomejenih sredstev, da bi lahko 

eksperimentirali s prihodnostjo. Imamo pa dva milijona državljanov katerih znanje ni omejeno 

z njihovim številom, zato je dolžnost naše mlade države, da v to znanje neprestano vlaga in ga 

spodbuja. 

Dan državnosti je priložnost, da dvignemo kozarce k dosežkom, a tudi priložnost, da se zavemo, 

da jih bo potrebno ne le braniti, pač pa tudi nadgraditi zato, da bomo zmogli nove preizkušnje. 

Pri tem naj nam bo slovenska pomlad v navdih in spodbudo.  
  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

Foto: Jože Jerome, arhiv VSO 
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VOŠČILO 
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Ob državnem prazniku – o grbu in zastavi  

 

Grb Republike Slovenije 

Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na 

modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve 

valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa 

so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate 

šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb 

se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. 

Geometrijsko pravilo za oblikovanje grba 

Tridimenzionalna podoba grba je razdeljena v gornji konkavni 

in spodnji konveksni del. Med njima je izveden mehek prehod, 

ki poteka diagonalno z leve in desne strani po zunanji stranici 

lika Triglava. Grafične linije grba tudi pri tridimenzionalni 

izvedbi določa "Geometrijsko pravilo za risanje grba". 

 

Zastava republike Slovenije 

Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje 

med širino in dolžino zastave je ena proti dve. 

Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini 

tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v 

belo polje, z drugo pa v modro. 

 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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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. 

 

(Tone Kuntner) 

  

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

Foto: Robert Fojkar 



9 
Glas domovine – 34/VII – 2020 

 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije 

ter o slovenski narodni zastavi 

 

13. člen 

Zastava se izobesi: 

1. Ob praznikih Republike Slovenije, in sicer: 

- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 

- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju, 

- na dan 1. in 2. maja, praznik dela, 

- na dan 25. junija, dan državnosti 

- na dan 26. decembra, dan samostojnosti. 

Zastava se v primerih iz te točke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih 

organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na javnih objektih, na stanovanjskih hišah 

ter na drugih primernih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov; 

2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora oz. 

predsednika državnega sveta kadar odhaja iz Republike Slovenije  na obisk v tujo 

državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo; 

3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne 

organizacije v Republiko Slovenijo oziroma ob slovesu pri njegovem odhodu iz 

Republike Slovenije; 

4. na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, in to spuščeno na pol droga; 

5. v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi zakon.  

V primerih iz 1., 4. In 5. točke prejšnjega odstavka tega člena, je poleg zastave lahko izobešena 

tudi slovenska narodna zastava; na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna 

skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.  

14. člen 

Zastava je lahko izobešena: 

1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, 

vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija 

predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov; 

2. ob praznikih lokalnih skupnosti; 

3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo, in jih določi Vlada 

Republike Slovenije; 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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4.  

4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem zakonom. 

Zastava je lahko izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih 

državnih organov in organov lokalne skupnosti. 

V primerih iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, se poleg zastave lahko izobesi tudi 

slovenska narodna zastava; na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna 

skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti. 

17. člen 

Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol 

po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani 

zastave v levem zgornjem delu. Zastavo moramo pritrditi na drog, ki je postavljen navpično 

ali pod kotom. Če je drog postavljen vodoravno, je zastava izobešena nezakonito.1 

  

                                                           
1 Viri:  
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) 
- Izobesi zastavo: https://www.izobesi-zastavo.si/ 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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riginalna zastava  širine 2,67 metra in dolžine 13,5 metra je bila kasneje zaradi posledic 

vremenskih vplivov zamenjana, danes pa je ta izjemna dragocenost shranjena v Muzeju 

novejše zgodovine. V društvu Heraldica Slovenica pa so opozorili na stanje 

zgodovinske lokacije, kjer je bila prvič izobešena zastava države Slovenije ob razglasitvi 

slovenske samostojnosti na Trgu republike, 26.6.1991. V društvu se zavzemajo za ureditev te 

zgodovinske lokacije, ki bi tako končno izgledala državnemu simbolu primerno.  

 

O 

ČASOVNICA 
 

ZGODOVINA 

Slovenska zastava je bila prvič slovesno dvignjena 26. junija 1991 na večerni slovesnosti 

razglasitve samostojnosti na današnjem Trgu republike v Ljubljani.  

 

Vir: Twitter, 8. 5. 2020, Heraldica Slovenica (@heraldicaSVN), 
povzeto: 23. 6. 2020 



12 
Glas domovine – 34/VII – 2020 

 

Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino 

osamosvojitve in demokratizacije v prvi polovici 

junija 

    

 

 

ČASOVNICA 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

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

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

od 11.00 – 17.00. 

Vabljeni! 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

 

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 2 m in 

obvezno nosite zaščitno masko! 

 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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PRISTOPNA IZJAVA 
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Izšla je štiriintrideseta številka spletne revije Glas domovine! 

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

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

na povezavi (gumb spodaj). 

 

 

Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si 
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:  

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

Instagram:@zdruzenjevso 
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