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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
April – mesec slovenske zastave
Aprila praznujemo mesec slovenske zastave v spomin na 7. april 1848, ko je Lovro Toman na
Wolfovi ulici 8 prvič javno izobesil slovensko trobojnico. V spomin na to narodnobuditeljsko
dejanje je na pobudo društva Heraldica Slovenica 7. april razglašen kot dan slovenske zastave.
Društvo Heraldica Slovenica tudi vsako leto 7. aprila na Wolfovi ulici 8 zamenja slovensko
zastavo z novo, leta 1997 pa so na tem mestu postavili tudi spominsko ploščo, simbolno
sestavljeno iz treh vrst kamna, kar simbolizira tri barve slovenske trobojnice: bel apnenec iz
Lipice, sivo modri peščenjak iz Slovenske Istre in rdeči marmor iz Hotavelj1.
Na obeležju je v modrem pasu vklesano naslednje posvetilo:

Na tem kraju je bila v evropski pomladi 1848
v rojstnem letu programa Zedinjene Slovenije
prvič razvita slovenska zastava.
Na belem pasu pa je vklesana naslednja misel:

Kdor to bereš
greš mimo davnih sanj
ki jim bo vedno ime
Domovina

1

Povzeto po spletni strani društva Heraldica Slovenica: http://www.heraldica-slovenica.si/obelezje.php
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Lovro Toman – narodni buditelj
Lovro Toman se je rodil 10. avgusta 1827 v premožni
fužinarski družini. Po končani ljubljanski gimnaziji se
je vpisal na študij prava na Dunaju, kjer je kmalu postal
znan pesnik, politik in govornik. Zaradi zaprtja univerze
na Dunaju je študij zaključil in doktoriral v Gradcu 27.
julija 1852.
Kot govornik se je začel uveljavljati že v šestem razredu
s prvim javnim slovenskim govorom – v čast
ljubljanskega župana Janeza Nepomuka Hradeckega je
namreč v slovenščini recitiral Prešernove ode. Od takrat
dalje je bil znan kot narodnobuditeljski govornik na
vseh večjih javnih dogodkih, svoje misli pa je zapisoval
tudi v poeziji. Leta 1849 je izdal pesniško zbirko Glasi
domorodni, napisal pa je tudi besedilo ob obletnici prve
Foto: obrazislovenskihpokrajin.si
mariborske čitalnice.
Leta 1850 je v Preddvoru spoznal Josipino Turnograjsko, s katero si je tekom študija skoraj
dnevno dopisoval. Njuna pisma so pomemben vir spoznavanja takratnega meščanskega
življenja. Leta 1953 sta se poročila in preselila v Gradec, kjer je Toman kandidiral za suplenta
za slovenski jezik na graški gimnaziji in za urednika pri štajerskem deželnem zakoniku,
potegoval se je tudi za predavatelja na zagrebški pravni fakulteti. Naslednje leto je Josipina
umrla, Toman pa se je po njeni smrti vrnil nazaj domov in živel izmenično v Kamni gorici in
na Turnu. Leta 1856 je postal prvi odvetnik v Radovljici. Tam so ga leta 1861 izvolili v kranjski
deželni zbor, ta pa ga je dne 10. aprila 1861 kot svojega poslanca do leta 1870 poslal na Dunaj.
Umrl je 1. avgusta 1870 v Rodaunu pri Dunaju.
Kot konzervativni politik in slovenski poslanec je zagovarjal konkordat, se je zavzemal proti
dualizmu med Ogrsko in deželami zastopanimi v državnem zboru. Cilj njegovega dela je bila
prebuditev narodne zavesti, ljudska izobrazba in blagostanje. Dosledno je spoštoval in se
zavzemal za uporabo slovenskega jezika v šolah in uradih. Z Bleiweisom in Costo je vodil
priprave za ustanovitev Slovenske matice. Po njeni ustanovitvi leta 1865 pa je postal njen prvi
predsednik do leta 1868.
Slovenci se ga nedvomno najbolj spomnimo po sedmem aprilu 1848. Nemški del narodne straže
je na stolpu Ljubljanskega gradu izobesil nemško zastavo, domoljubni Slovenci, ki so študirali
na Dunaju, pa so pod njegovim vodstvom na Wolfovi ulici 8, nad gostilno Zlata zvezda,
izobesili belo-modro-rdečo slovensko zastavo.2
2

Povzeto po: Obrazi slovenskih pokrajin: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/toman-lovro/
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DOGAJALO SE JE
Dan slovenske zastave 2022
Po dveh letih premora zaradi korona situacije v Sloveniji in svetu, je na GEOSSu potekala
prireditev Dan slovenske zastave, na kateri se vsako leto srečajo zastavonoše občinskih zastav
in praporščaki veteranskih praporov.
Po slovesnem mimohodu praporščakov, zastavonoš in pripadnikov Slovenske vojske, je sledil
krajši pogovor, na katerem so sodelovali predsednik VSO Lojze Peterle, predsednik Društva
Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek, župan občine Litija Franci Rokavec ter operativni
zastavoslovec Stanislav Jesenovec.
Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle se je spomnil na dan, ko je bila na trgu
republike prvič razvita slovenska državna zastava. Dejal je tudi, da je vesel, da danes vidi toliko
domoljubov in da je bilo toliko domoljubov na cvetno nedeljo 1990, ko smo volili in izvolili
Demos, brez katerega tudi državne zastave ne bi bilo. Hribovšek pa je izpostavil, da "slovenska
zastava predstavlja vse vrednote, ki smo jih zapisali v Ustavo RS. Je edini moment, ki nas je
1991. tako visoko združil, da je prav, da obeležujemo mesec slovenske zastave ne samo en dan.
V tem tednu je zaplapolala najvišja zastava v Arji vasi (14m)".
Združenje VSO
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VOŠČILO
Objavljamo izvirna in topla voščila, ki smo jih prejeli v teh velikonočnih
prazničnih dneh.

Veselo in blagoslovljeno Veliko noč praznik neomejenega življenja in
nadzemeljske svobode v Kristusu.
Damijan Dolinar,
VSO Argentina

6
Glas domovine – 56/VIII – 2022

VOŠČILO
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IZ KULTURNEGA HRAMA
VELIKONOČITVENA
Vladimir Gajšek

Jagode rožnega venca v molitvi velikonočno,
česar vse nenadoma nimaš več z Jezusom v grobu,
le da vstane tretji dan kot pred vekovi
in izbriše greh tolikero idej in klovnov
morilcev v skalnatem svetu in obrazu
samoizgube, z jagodo rožnega venca
v roki in z okusom sleherne molitve,

kajti velika noč v tridnevju je
poznonočno bedenje, post in Jezusov glas,
kar razumeš s srcem, v spominu
na zadnjo večerjo, umite noge, čudno
žejo po Bogu, z blagoslovljeno vodo
in hrano, z oljem in ognjem in svečo.

Krst je velikonočno seme Božjega,
je naš sakdanji kruh in hrepenenje po Bogu,
da je človek človeku - človek božji,
da so trenutki sanj tvoja večnost,
medtem ko velikonočno moliš
rožni venec in okušaš jagodo
vsega dobrega v miru in Božjo besedo.
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PISMA BRALCEV
Maša za domovino
Pavla Janžekovič
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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MUZEJSKI KOTIČEK
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PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je šestinpetdeseta 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
29. 4. 2022
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