
1 
Glas domovine – 53/VIII – 2021 

 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 

Zaloška cesta 65 

1000 Ljubljana 
 

www.glasdomovine.si 

št. 53 leto VIII 

31 . 1.  2022 

 

GLAS DOMOVINE 

http://www.glasdomovine.si/


2 
Glas domovine – 53/VIII – 2021 

 

 

Zapisi osamosvojiteljev                                                                   3 

Iz kulturnega hrama                     13 

Časovnica                                                  16 

Muzejski kotiček              18 

Pristopna izjava             21 

KAZALO 
 



3 
Glas domovine – 53/VIII – 2021 

 

30 let mednarodnega priznanja Republike Slovenije 

 Zlata knjiga o osamosvojitvi Slovenije: Svetovni slovenski kongres, 2013 

Začetki 

25. junija 1991 je skupščina Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o neodvisnosti 

Republike Slovenije, ki je skupaj s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 

Republike Slovenije in Ustavnim zakonom ustvarila pogoje za uresničitev slovenske 

samostojnosti in predstavlja enega izmed temeljev slovenske državnosti.  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Začetek mednarodnih priznanj 

Slovenija se je začela osamosvajati v časih, ko mednarodna skupnost ni bila naklonjena 

razpadu Jugoslavije in mnogi so dvomili v odločitev Slovencev, da želimo svojo, samostojno 

državo. Kot prva nam je mednarodno priznanje podelila Hrvaška, ki je svojo neodvisnost od 

Jugoslavije razglasila na isti dan. Zatem so začela priznavanja ostalih držav počasi pritekati.  

 

 DRŽAVA DATUM PODELITVE 

PRIZNANJA 

1.  Hrvaška 26. 6. 1991 

2.  Litva 30. 7. 1991 

3.  Gruzija 14. 8. 1991 

4.  Latvija 29. 8. 1991 

5.  Estonija 25. 9. 1991 

6.  Ukrajina 12. 12. 1991 

7.  Islandija 19. 12. 1991 

8.  Nemčija 19. 12. 1991 

9.  Švedska 19. 12. 1991 

10.  Vatikan 13. 1. 1992 

11.  San Marino 14. 1. 1992 

12.  Avstrija 15. 1. 1992 

13.  Belgija 15. 1. 1992 

14.  Bolgarija 15. 1. 1992 

15.  Danska 15. 1. 1992 

16.  EU 15. 1. 1992 

17.  Francija 15. 1. 1992 

18.  Kanada 15. 1. 1992 

19.  Madžarska 15. 1. 1992 

20.  Malta 15. 1. 1992 

21.  Norveška 15. 1. 1992 

22.  Poljska 15. 1. 1992 

23.  Švica 15. 1. 1992 

24.  Velika Britanija 15. 1. 1992 

25.  Italija 17. 1. 1992 

26.  Rusija 14. 2. 1992 

27.  japonska 17. 3. 1992 

28.  Bosna in Hercegovina 19. 3. 1992 

29.  ZDA 7. 4. 1992 

30.  Kitajska 27. 4. 1992 

31.  Izrael 28. 4. 1992 

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Eno pomembnejših priznanj je bilo 13. 1. 1992, ko nas je priznal Vatikan, kar je močno 

vplivalo na potek nadaljnjih priznanj in vključevanjeSlovenije v mednarodni prostor.  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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15. 1. 1991 je Slovenijo priznala Evropska supnost, 22. 5. 1992 pa je Slovenija postala 176. 

članica Združenih narodov. Svojo vpetost v mednarodno okolje smo dodatno utrdili, ko smo 

leta 2004 po zaključenem pristopnem procesu postali polnopravna članica EU in pred tem še 

del zveze NATO. 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Pomen Slovencev po svetu za mednarodno priznanje 

Republike Slovenije 

(povzeto po: Slovenci po svetu v času osamosvajanja Slovenije, Izseljensko društvo 

Slovenija v svetu, 2012) 

ecembra 1990, ko smo se Slovenci udeležili plebiscita in izrazili jasno voljo po 

slovenski samostojnosti, so Slovenci v tujini zbirali podpise v podporo plebiscitu. 

Mnogi so se iz tujine vrnili domov, samo da so oddali svoj glas podpore. Vračali so 

se tudi, ko je Slovenija razglasila samostojnost.  

A sledila je jugoslovanska agresija. Slovenci smo še enkrat stopili skupaj v obrambo novi 

državi, pa naj si bo to v vojski ali pa civilno, z golimi rokami zaustavljali tanke in gradili 

barikade. Tudi v tem času Slovenci v tujini niso pozabili na domovino: v svojih državah so 

izobešali zastave, plakate, se oblekli v narodne noše in množično zborovali na cestah, trgih, 

avenijah ter pozivali svoje vlade, naj podprejo in priznajo slovensko samostojnost.  

Tako ni čudno, da so ravno države, v katerih delujejo močne slovenske skupnosti, bile med 

prvimi, ki so mednarodno priznale slovensko samostojnost: Nemčija in Švedska sta jo priznali 

19. 12. 1991, Avstrija, Avstralija, Belgija, Francija, Kanada, Velika Britanija, Madžarska in 

Italija 15. 1. 1991, Argentina, Čile, Nova Zelandija pa 16. 1. 1992.  

 

D 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

OPOMBA K PREJŠNJIM ŠTEVILKAM GLAS DOMOVINE 

V tej številki ponovno izpostavljamo enega izmed zelo pomembnih podpornikov 

mednarodnega priznanja Slovenije na Švedskem, gospoda Milana Emila Starca. 

Gospod Emil Milan Starc je Muzejski zbirki VSO podaril transparente z demonstracij na 

Švedskem v času osamosvojitve RS in prizadevanj za podelitev mednarodnega priznanja. Vse 

slike, ki se navezujejo na tematiko Švedske in mednarodnega priznanja, so iz osebnega arhiva 

Emila Milana Starca (spletni časopis, številke 42, 43 in 51).  

Gospodu Milanu Starcu kot tudi vsem rojakom doma in po svetu se zahvaljujemo za njihov 

doprinos pri osamosvojitvi in naporih za podelitev mednarodnega priznanja mladi državi 

Republiki Sloveniji.  

 

Čestitke ob 30 - letnici mednarodnega priznanja in ostanimo zdravi! 

 

Uredništvo Glas domovine 
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Igor Pirkovič 

Domovina je tam 

Domovina je tam, kjer pesem domača 

Prenaša iskreno od tam se do tod, 

Od zibelke, kakor bila bi igrača, 

Do pozne jeseni iz roda v rod. 

 

Domovina je tam, kjer njena beseda, 

Iščoč preživetje kljubuje v temi, 

Ko že iz pozabe prihodnost zagleda 

In potlej iz nič spet prižiga luči. 

 

Domovina je tam, kjer vneto tiktaka 

Med solzo in smehom slovensko srce, 

Ki ne popusti kot morala vojaka, 

Ki branit odide čast svoje zemlje. 

 

Domovina je več kot meje države. 

Razpredena je, kjer živijo ljudje, 

Ki pesem, besedo, srce očetnjave, 

Ponesli so daleč, celo čez morje. 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

Protesti v podporo priznanju Slovenije pred mestno hišo v San Franciscu (foto: arhiv VSO) 
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Igor Pirkovič 

Rojakom 

Slovenija ste tudi vi. 

Ste njena zavest in ste zibelka njena. 

Čeprav so oddaljene vaše poti, 

Ostaja navezanost nanjo iskrena. 

 

Slovenija ste tudi vi, 

Ki onkraj meja ste prepletli si mreže. 

Prav vi dobro veste, ko najbolj boli, 

Je laže, ko misel ognjišče doseže. 

 

Slovenija ste tudi vi 

In tega nikoli nihče vam ne vzame. 

Oa kaj če se kdaj orosijo oči 

Ob žametnih slikah očeta in mame. 

Slovenija ste tudi vi. 

In taki do zadnjega dne ostanite, 

Saj čas ne izbriše najlepših sledi, 

Čeravno v srcu ostajajo skrite. 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

 Protesti v podporo Sloveniji pred konzulatom v Angliji (foto: arhiv VSO) 
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Igor Pirkovič 

Zamejci 

 

Zamejci živijo za mejo. 

So blizu in daleč, so čez in so tam. 

Naj vrata do njih se nikdar ne zaprejo.  

Nihče naj ne bo tam odrinjen in sam.  

 

Jim stati je treba ob strani 

In tamkajšnjo kdaj povprašati oblast, 

Če jim zagotavlja pravice na dlani 

In niso morda nepotreben balast. 

Manjšina je naša svetinja, 

Saj širi nam prostor in širi srce 

In vsak njen korak in prav vsaka stopinja 

Naj najde odtis v domovini nekje.  

 

Naj meje ne bodo prepreke. 

Če zrasel je kje, naj poruši se zid.  

Prek Trsta, Celovca, Monoštra in Reke 

Prepleta zamejstva se žametna nit. 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

 Zborovanje na trgu Generala San Martina V Buenos Airesu (foto: arhiv VSO) 
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Muzej je odprt ob torkih in četrtkih 

od 10 – 14. ure ter ob sredah od 13. – 17. ure.  

Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni mogoč.  

MUZEJSKI KOTIČEK 
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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 2m. 

• 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.  

• V prostorih muzeja je obvezno nošenje maske! 
 

 

 

 

 

 

 

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

varnost. Veselimo se vašega obiska! 
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Izšla je triinpetdeseta 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 

Instagram: zdruzenjevso 

 

ISSN: 2350-4684 

Glas domovine 

Urednica: Simona Pavlič 

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