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DOGAJALO SE JE
O mednarodnem priznanju in statusu vojnega veterana
a letošnji prvi redni in slavnostni seji so se minuli petek sešli člani predsedstva
občinskega odbora VSO Laško. Prva slavnostna seja je bila v znamenju obeležitve
30-letnice mednarodnega priznanja naše države, o čemer je spregovoril član
predsedstva Združenja VSO, Slavko Kmetič. Po sprejetju Deklaracije o neodvisnosti 25.
junija 1991 in temeljne ustavne listine, je naša država podala samostojna in neodvisna država.
A to dokazati v mednarodnem prostoru bi bilo lahko. Kmetič je spomnil, kako nenaklonjeno
je bilo mednarodno okolje slovenski osamosvojitvi, še bolj pa mednarodnemu priznanju. Ob
številnih prizadevanjih tudi naših ljudi v diaspori in močnemu delovanju naše diplomacije so
se druga za drugo vrstila priznavanja naše države. Najprej smo drug drugega priznali s
sosednjo Hrvaško (26.6.1991), s katero sva vsaka posebej stopili na negotovo pot
samostojnosti. Potem so v poletnih mesecih sledile baltske države, večina evropskih držav nas
je priznala 15. januarja 1992 (tudi priznanje Nemčije in Švedske je začelo veljati s tem
datumom), ki je hkrati datum, na katerega obeležujemo naše mednarodno priznanje, članica
OZN pa je Slovenija postala 22. maja 1992.
Druga pereča tema, ki žuli številne, ki so tvorno sodelovali pri osamosvojitvenih procesih, pa
je pridobitev statusa vojnega veterana. O tej temi je spregovoril predsednik nadzornega
odbora Združenja VSO, Radovan Cerjak. Več o tem v nadaljevanju.
Na redni seji pa so člani predsedstva VSO Laško analizirali lanskoletno delo in ugotovili, da
so bili zelo dejavni, če že ne najbolj, pa med najbolj dejavnimi odbori v VSO. Dogovorili so
se tudi, kaj bodo počeli letos. Tradicionalno februarsko prireditev Enotni v zmagi bodo zaradi
epidemioloških razmer in da bi ohranila svoj laški značaj, prestavili na maj, ko se lahko odvija
na prostem, sodelovalo pa bo lahko tudi veliko članov, pa tudi otrok, da bi to prireditev
popestrili. Obeležili pa bodo tudi obletnico dviga slovenske zastave v Zgornji Rečici in
obletnico formiranja MSNZ, decembra pa se bodo poklonili spominu Štefana Šemrova in če
bo vse po sreči, bodo začeli zbirati gradivo za knjigo o osamosvojitvi v Laškem ter
dokumentarca o Štefanu Šemrovu.
V nadaljevanju objavljamo nekaj zanimivih ugotovitev, ki jih je na temo statusa vojnih
veteranov podal Radovan Cerjak.

N
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DOGAJALO SE JE
O statusu vojnih veteranov
Radovan Cerjak
akon o vojnih veteranih, ki ureja to področje, je relativno kratek. Cerjak je opozoril na
anomalije, ki jih sam vidi. Zakon je bil sprejet oktobra 1995, s 1. 1. 1996 pa je stopil v
veljavo. To je pomembno za razumevanje zakona. Takrat je bila na oblasti LDS in
Janez Drnovšek. Tisti, ki imamo še nekaj zgodovinskega spomina, se spomnimo, kako je bilo
ravnanje LDS pod Školčem in kasneje v zvezi z nasprotovanjem osamosvojitvi. Par let
kasneje je bil sprejet zakon o vojnih veteranih, ki je sicer nek poskus ureditve, a bi se dalo
bolje urediti. Že tam, kjer se definira, kdo je vojni veteran, je precej pomanjkljiv. Manjkata
dve pomembni kategoriji:

Z
-

fantje, ki so služili vojsko v JLA (množično so dezertirali in pri tem tvegali svoje
življenje. Vsi ki smo služili vojsko, vemo, kaj pomeni biti dezerter. Pogumni fantje, ki
so izkazovali patriotizem, v tem zakonu niso zajeti. V Sloveniji imamo primer, kako
so stražarji streljali na njih. Ti fantje so slabili JLA, da jim je padala morala, zato si
zaslužijo priznanje in ststus)

-

Slovenija je imela ogromno ljudi, ki so se prostovoljno javili, da jih dajo pod orožje,
da bi sodelovali pri obrambi. Te, ki so se v prvih treh, štirih dneh javili, ko še niso
vedeli, kako se bodo zadeve obrnile, niso bili angažirani, saj ni bilo dovolj orožja in
opreme.

Druga slabost zakona je, da želi krovno urejati veterane vojne za Slovenijo 1991 in borce II.
svetovne vojne ter celo borce za severno mejo, to je mešanica, ki ne funkcionira. Veterani
vojne za Slovenijo bi morali imeti svoj zakon.
Problem pravic vojnih veteranov je v tem, da nekdo, ki zanje zaprosi, jih v praksi zelo težko
pridobi. Na mesečni ravni imam stike z ljudmi, ki ne morejo priti do rešitve prošenj. To je
anomalija, ki bi jo bilo treba rešiti.
Problem pridobitve statusa vojnega veterana danes je v tem, da obstaja veliko ljudi, ki bi ga
želeli pridobiti, pa ne morejo do njega. Upravne enote prošnje zavračajo, če so evidence
pomanjkljive, a v vojni ni vedno jasnih evidenc. Slovenija se je skozi tolmačenje zakona o
veteranih izkazala kot zelo mačehovska. Primer: Jože je bil ob agresiji zaposlen kot
komunalni nadzornik na občini. 23. 6. 91 je šel na stražo v občinskih prostorih. A vseeno ne
more pridobiti statusa veterana.
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DOGAJALO SE JE
Pogovorni večer z dr. Jožetom Možino

V

petek, 25.2.2022 je v Šempasu v Novi Gorici potekal pogovorni večer z
zgodovinarjem dr. Jožetom Možino.

Dr. Jože Možina je zgodovinar mlajše generacije, zaposlen kot novinar, voditelj in
avtor dokumentarnih filmov na TV SLO. Je režiser nekaterih najodmevnejših dokumentarnih
filmov iz obdobja slovenskega osamosvajanja: Slovenski plebiscit, Domovina, Dosje:
Slobodan Milošević, Urok Depale vasi. Prejel je številne nagrade v Sloveniji, v ZDA
(najboljši režiser dokumentarnih filmov na festivalu ITN v Hollywoodu), v Kanadi in v
Indoneziji. Leta 2014 je za izjemno odmeven dokumentarni film o misijonarju Opeki in druge
dokumentarne stvaritve prejel Nagrado Prešernovega sklada.
Na pogovornem večeru je spregovoril o svojem delu, spominih na osamosvojitev RS ter o
svoji knjigi Slovenski razkol.
VSO Nova Gorica
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Slovenščina v samostojni Sloveniji
luči minulega praznika kulture smo v tokratni rubriki Iz kulturnega hrama
spregovorili o slovenskem jeziku. Osamosvojitev Republike Slovenije je močno
vplivala tudi na status slovenskega jezika, saj se je, po dolgi zgodovini, končno
uresničil kot polnofunkcionalen jezik – postaja je državni in uradni jezik RS.Tudi zakonsko se
je uveljavila kot jezik javne rabe. Državni jezik jeslovenščina postala na dan razglasitve
samostojnosti, status uradnega jezika pa je prejela s sprejetjem Ustave Republike Slovenije.
Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik
tudi italijanščina ali madžarščina, to so Koper, Izola, Ankaran in Piran, kjer je uradni jezik
tudi italijanščina, ter Moravske toplice, Lendava, Hodoš, Šalovci in Dobrovnik z madžarskim
uradnim jezikom.

V

SLOVENŠČINA KOT DRŽAVNI JEZIK

25. 6. 1991
SLOVENŠČINA KOT URADNI JEZIK

23. 12. 1991
Z vstopom Slovenije v EU se je bistveno izboljšal nivo ugleda in uporabne vrednosti
slovenščine, saj je postala eden izmed uradnih jezikov Evropske unije in tako pritegnila še
več pozornosti iz tujine. Slovenščino uporablja in se uči vse več ljudi po svetu, mednarodno
narašča tudi zanimanje za slovenska narečja, ki so vse bolje popisana, posneta in analizirana
tako doma kot v tujini. Slovenski jezik je v smislu narečij namreč zelo poseben – na relativno
majhnem ozemlju (20.271 km²) namreč obstaja skoraj 50 različnih narečij, kar pomeni, da je
slovenščina narečno zelo močno razčlenjena, kar je posledica številnih naravnih (reke,
hribovja….), družbenih (zgodovinska delitev na fare) in zgodovinskih dejavnikov.

20. 271 km2
7 NAREČNIH SKUPIN

gorenjska
štajerska

koroška

panonska

dolenjska

primorska

rovtarska

skoraj
50 NAREČIJ
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Čeprav je slovenščina majhen jezik, lahko v vseh parametrih konkurira večjim evropskim
jezikov; je živa (ima nad milijon govorcev), kodificirana (uradni in državni jezik) ter
uveljavljena v mednarodnih inštitucijah ter priznana kot eden od uradnih jezikov Evropske
unije.
Razvito ima terminologijo v mnogih strokah, kar pomeni, da lahko Slovenci v svojem lastnem
jeziku razmišljamo o skorajda vseh vidikih in področjih sveta in življenja. Ravno tako lahko v
svojem jeziku pišemo in raziskujemo veliko področij znanosti in družbe.
Zanimivo je, da smo, kljub majhnosti, eden vodilnih jezikov, kar se tiče dostopnosti
jezikovnih slovarjev in priročnikov. Navsezadnje imamo veliko tega tudi na internetu,
izpostaviti velja predvsem spletni portal Fran, ki v enem iskalnem okencu združuje brskanje
po več jezikovnih priročnikih: etimološkem, zgodovinskem, terminološkem, narečnem in
splošnem slovarju slovenskega jezika, pravopisu, slovarju novejšega besedja … Nastal je na
Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU z namenom približati jezikoslovno
iskanje informacij čim širšemu krogu uporabnikov.
PORTAL FRAN, SLOVARJI INŠTITUTA ZA
SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA ZRC SAZU
www.fran.si

Slovenci v zamejstvu1
Slovenci, ki živijo na obmejnih področjih na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji in na Madžarskem,
so avtohtona slovenska narodna skupnost. Obsega okoli 130.000 ljudi in imajo, glede na
državo prebivanja, različne pravice in zakone.

Slovenci po svetu2
Poleg zamejstva veliko Slovencev živi tudi drugod po svetu: v ostalih državah Evrope,
Severni in Južni Ameriki, Avstraliji in Kanadi. Slovenija je leta 2006 sprejela Zakon o
odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in se tako zavezala k ohranjanju
kulture in jezika med Slovenci po svetu.

1
2

povzeto po: portal GOV.si: https://www.gov.si/podrocja/zunanje-zadeve/slovenci-zunaj-slovenije/
povzeto po: portal GOV.si: https://www.gov.si/podrocja/zunanje-zadeve/slovenci-zunaj-slovenije/
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Slovenci v ZDA
Med obdobjem osamosvjitve Republike Slovenije so rojaki v ZDA delali vse, kar so lahko, da
bi ZDA priznale Slovenijo kot samostojno državo. ZDA so takrat zagovarjale integriteto
obstoječih držav, kar je pomenilo, da so načeloma bolj naklonjene obstoju Jugoslavije.
Slovenci tam so delovali na dva načina: javno, preko množičnih kampanj in zborovanj, ter
zasebno, preko številnih stikov s senatorji in kongresniki.

(foto: arhiv VSO)

V ZDA naj bi živelo okoli 300.000 pripadnikov slovenskega rodu, populacija pa se je
oblikovala skozi preseljevanja v 19. stoletju in po prvi in drugi svetovni vojni, ko so Slovenijo
zapuščali kot politični in ekonomski migranti, v sodobnosti pa se Slovenci v ZDA preseljujejo
zaradi »bega možganov«.
Jezik se je v teh skupnostih večinoma že izgubil, se pa skozi glasila, radijske oddaje, časopise,
pevske zbore in folklorne skupine ohranja slovenska kulturna tradicija.
Najpomembnejši inštituciji sta Slovenska narodna podporna enota ter Kranjska slovenska
katoliška enota, ki sta sprva delovali kot centra za pomoč migrantom, danes pa združujeta
dejavnost zavarovalnice ter kulturne ustanove.
Mesto Lemont v zvezni državi Illinois velja za nekakšno versko središče Slovencev v ZDA.
Tam deluje samostan slovenskih frančiškanov, medtem ko v mestu Cleveland (zvezna država
Ohio) delujejo Slovenski muzej in arhiv ter Muzej polke.
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Slovenci v Kanadi
V Kanadi se je slovenska skupnost začela oblikovati leta 1855, ko je v Torontu začel delovati
škof Friderik Baraga.
Med osamosvajanjem Slovenije so rojaki v Kanadi priskočili na pomoč preko množičnih
zborovanj, javnih pisem vladi, v katerih so zahtevali mednarodno priznanje in podporo
Sloveniji. Ustanovili so tudi sklad za pomoč Slovencem.

(foto: arhiv VSO)

Danes v Kanadi živi okoli 50.000 Slovencev. Najpomembnejši instituciji sta Vseslovenski
kulturni odbor in Slovenski koordinacijski odbor, ki organizirata kulturne dogodke in skrbita
za ohranjanje izročila. Z vidika druženja so pomembna počitniška letovišča v Boltonu –
Slovenski park in Slovensko letovišče. V Montrealu deluje Slovensko društvo Baraga,
pomembna je Slovenska šola Marije Brezmadežne, po Kanadi pa obstaja še več kot 50
različnih društev in ustanov.

(foto: arhiv VSO)
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Slovenci v Argentini
V času osamosvojitve Slovenije v argentini ni bilo diplomatskega predstavnika, zato je
Božidar Fink, pooblaščenec zunanjega minstrstva RS, v okviru Zedinjene Slovenije skrbel, da
je bila agrentinska javnost seznanjena s stvarnostjo na slovenskih tleh. V pol leta so skozi
demostracije, shode in mnoga pisma dosegli, da je Argentina podelila Sloveniji mednarodno
priznanje.

(foto: arhiv VSO)

Danes v Argentini živi okoli 30.000 ljudi, tja pa so se naseljevali skozi tri valove; v 60.
letih 19 stoletja kot posledica dogovora med Argentino in Avstro-Ogrsko, ki je Slovence
naselila kot kmete na področju province Entre Rios. Pri tej skupnosti je prisotno močno
zanimanje za slovenske korenine, tam pa delujeta dve močni društvi – Triglav in Slovenski
duh. Zelo so dejavnitudi na področju šolanja in jezikovnih tečajev slovenskega jezika.
Drugi val preseljevanja se je vršil v času 1 in 2 svetovne vojne, ko so se Slovenci izseljevali
kot politični migranti. Največ se jih je naselilo na področje Buenos Airesa, kjer deluje društvo
Triglav, v katerem se združujejo Slovenci s primorskimi koreninami, ter društvo Bernal, ki
združuje Slovence s prekmurskimi koreninami.
Tretji val preseljevanja pa je potekal po drugi sevtovni vojni. Šlo je za povojne begunce, med
njimi veliko duhovnikov in izobražencev, ki so se tako hitro znašli pri graditvi skupnosti in
postavili slovenske šole, pevske zbore, gledališke skupine, umetniške skupine, srednješolski
tečaj, športna igrišča, sakralne objekte…
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Krovna organizacija Slovencev v Argentini je Zedinjena Slovenija, ki izdaja časopis
Svobodna Slovenija in je zadolžena za radijsko oddajo Okence v Slovenijo. Za druženje je
zelo pomembna Slovenska hiša v Buenos Airesu, ki je srce slovenske skupnosti.

(foto: arhiv VSO)

Na področju Južne Amerike poleg Argentine nekaj Slovencev živi tudi v Čilu, Urugvaju,
Venezueli in Kolumbiji.
V Čilu od 2009 deluje Društvo Slovencev v Čilu, v prestolnici Santiago de Chile. Slovenska
skupnost v Venezueli se je oblikovala preko zbiranja pri duhovnika Janez Grilca oziroma v
okviru slovenskega društva Sv. Cirila in Metoda v Caracasu. Leta 2017 so ustanovili tudi
slovensko društvo, ki deluje predvsem na spletu.
V Urugvaju je bilo
leta
1935
ustanovljeno Prvo
slovensko
prekmursko društvo.
To obstaja še danes
in
velja
za
najstarejše
še
delujoče društvo v
Južni Ameriki.
(foto: arhiv VSO)
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Slovenci v Avstraliji
Po uradnih ocenah naj bi v Avstraliji živelo okoli 25. 000 ljudi slovenskega izvora. Ravno
tako kot drugje so se tudi tukaj Slovenci največ priseljevali kot ekonomski in politični
begunci med prvo in drugo svetovno vojno, predvsem zato, ker so v ZDA začeli uvajati
imigracijske kvote. Največji val priseljevanja pa se je zgodil okoli leta 1960 zaradi slabih
razmer v Jugoslaviji.
Slovenci v Avstraliji so združeni v kulturna in športna društva. Trenutno deluje kar 11
slovenskih društev in pa tri verska središča, imenovana slovenski misijoni – ta se nahajajo v
Melbournu, Sydneyu in Adelaidi, v Wollongongu pa deluje slovenska cerkev. Ta verska
središča, ki jih vodijo slovenski frančiškani, so trenutno gonilna sila združevanja Slovencev,
saj so le ta zmožna pritegniti veliko število tako Slovencev kot njihovih potomcev, ki so
rojeni v Avstraliji.
V Melbournu, Geelongu in Brisbanu delujejo tri slovenske šole. Slovenska kultura se ohranja
skozi tedenske oddaje na nacionalni postaji ter nekaj lokalnih slovenskih radijskih postaj,
frančiškani pa resdno izdajajo dvomesečnik Misli.
V zadnjem ondobju se v Avstralijo preseljujejo tudi slovenski izobraženci, združujejo pa se v
okviru Slovenian Australian Academic Association (SAAA), pa tudi Slovensko-avstralske
gospodarske zbornice s sedežem v Sydneyu.

Slovenci na Novi Zelandiji
Na Novi Zelandiji živi približno 400 Slovencev in njihovih potomcev, preseljevanje tja pa se
je večinoma začelo po letu 2000. Leta 2010 so v Aucklandu ustanovili prvo slovensko
društvo.
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PISMA BRALCEV

Volili smo s kroglicami
Alojz Senekovič
Po končani drugi svetovni vojni, leta 1945, smo v takratni Socialistični Jugoslaviji imeli prve
državne volitve. Volili smo s kroglicami. Bili sta samo dve volilni skrinji, ena za Tita, druga
pa za kralja. Jaz sem bil takrat star 18 let in sem imel prvič volilno pravico, zato so me
imenovali v volilni odbor za volitve v Krajevnem odboru Šmarjeta ob Pesnici (sedanja
Pernica). Maribor je bil kot Okrajni odbor, ki je imel 30 krajevnih odborov. Jaz sem bil na
volišču Vukovje, ki je bilo v prostorih kmeta Ivana Čučka.
Nekaj dni pred volitvami smo bili člani volilnih odborov vabljeni na občinsko volilno
komisijo, kjer so nas podrobno seznanili z našim delom na volišču. Dan pred volitvami smo
prejeli od občinske volilne komisije material, potreben za izvršitev volitev. V veliki sobi smo
namestili ves material, sobo pa zaklenili in zapečatili. Zgradbo volitev so varovali oboroženi
vojaki (KNOJ). Na dan volitev je vsak volilec prejel eno kroglico, katero je moral držati v
pesti in jo vtakniti v obe skrinji, in nato nam pokazati, da je kroglico spustil v volilno
skrinjico. Spomnim se, ko je prišel na volišče župnikm je potisnil roko s kroglico v prvo
skrinjo, in nam pokazal, da je kroglo spustil v Titovo skrinjo. Rekel je: »Da ne boste mislili,
da sem volil kralja!«
Ob 19. uri smo zaprli volišče in se pripravili na štetje. Predsednik volilnega odbora Janko
Kocbek, ravnatelj šole, je odredil, da smo morali kroglice iz kraljeve skrinje presipati v
Titovo, in potem šteti. Bilo je namreč, da je ob koncu volitev bila kraljeva skrinja skoraj
polna, Titova pa napol prazna. Takrat sem prvič doživel zločin komunizma, ki je poteptal
pravice volilcev, ki so želeli kralja. Po kasnejših pogovorih sem izvedel, da se je podobno
dogajalo na drugih voliščih na Štajerskem, zato smo imeli potem desetletja strožji nadzor nad
ljudmi, sociala je bila okrnjena in tudi gospodarske dejavnosti!
Jaz sem bil takrat uradnik Krajevnega ljudskega odbora Šmarjeta ob Pesnici. Ko sem prišel
naslednji dan v službo, sem starejšemu uradniku povedal, kaj se je dogajalo na volišču, in mu
rekel, da jih grem prijavit na UDBO. Rekel je: »Bog ne daj, ne delaj tega, če hočeš priti živ
domov!« Gospod je bil Anton Šuman, bivši uradnik Kraljevine Jugoslavije. Hvala mu, da mi
je rešil življenje.

Torej, takšno je bilo življenje v novi »svobodni« domovini.
Bodite zdravi in lepo pozdravljeni!
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Vojna za Slovenijo
Monika Pangeršič (5. 5. 1992)

Toliko let v tihem obupu,
Toliko let v »bratovskem strupu«,
Smo končno svobodo le doživeli,
Na pot samostojnosti sami prispeli.

Branili oditi so naši nam brati
Saj nočemo zanje ponovno garati.
Ne s tanki, ne z bombami niso uspeli,
So naši topovi drugače zapeli.

Zdaj luč nam Evropa je še pokazala,
A nova je Juga, balkanska ostala.
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MUZEJSKI KOTIČEK
Muzejska zbirka je na ogled po naslednjem urniku:
Ob torkih in četrtkih od 10.00 – 14.00
in ob
sredah od 11.00 – 18.00.

Vabljeni!

Muzej je odprt ob torkih in
četrtkih od 10. – 14. ure ter ob
sredah od 13. – 17. ure.
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 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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PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je štiriinpetdeseta 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
Elektronski spletni časopis
28. 2. 2022
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