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Obeležitev boja v Krakovskem gozdu 

V Zalokah pri Raki je danes potekala obeležitev boja v Krakovskem gozdu. Zbrane je 

nagovoril predsednik VSO Lojze Peterle: »Ker je šlo za našo svobodo, smo bili pripravljeni 

na vse. In zato smo zmagali. Hvala vam za vašo zvestobo Slovenstvu!." Slavnostni govornik 

Slavko Kmetič je spomnil: "Pogum Slovencev, razum poveljstva ter Božja milost so se 

morali poklopit, da imamo danes svojo državo, na katero smo lahko ponosni. Žal mladi o 

nastanku SLO države nič ne vejo. Narod brez zdravega zgodovinskega spomina nima 

prihodnosti. Tu je prodirala enota JLA s Karlovca, ki je imela za cilj okrepitev enot v LJ. 

Uspešno je bila zaustavljena pri Medvedjeku. Zahvala vsem pripadnikom TO. Tu lahko 

praznujemo zmago nad mnogo številčnejšo vojsko. Pred nami so časi, ko bo Slovenija 

ponovno potrebovala pogumne ljudi." V kulturnem programu je nastopila Kristina Salmič.  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Sveta maša in slovesnost ob obletnici konca oboroženih spopadov 

in zmage v vojni za Slovenijo 

V sredo, 6.7.2022 je v 

ljubljanski Stolnici 

potekala zahvalna 

sveta maša in 

slovesnost ob obletnici 

konca oboroženih 

spopadov in zmage v 

vojni za Slovenijo. 

Mašo je vodil msgr. dr. 

Jože Plut, somaševal 

pa je vojaški vikar 

Milan Pregelj. Prvi 

slovenski vikar Jože 

Plut je v pridigi dejal: 

»Slovenska narodna 

zavest in Slovenstvo je 

postajalo zrelo, zato je plebiscit uspel. Nobena zmaga ni lahka, je pa lepa, če je 

neomadeževana. Če bi zmagala JLA, ne bi bilo tako. Zato smo hvaležni Bogu. Sadov 

osamosvojitve pa nismo izkoristili v polnosti. Kot narod ne rojevamo tega, za kar smo bili 

rojeni. Pozabili smo na Boga, mešamo vsebino in pomen. Vrniti se je potrebno k prvotni 

ljubezni izpred 31 let. Bog blagoslovi našo domovino in državo.« 

Na slovesnosti po maši, ki jo je povezoval Matic Vidic z vojaškega vikariata, sta spregovorila 

Damian Ahlin, predstavnik članov mednarodnega odbora VSO Argentina in Lojze Peterle, 

predsednik Združenja VSO. Njuna govora objavljamo v nadaljevanju. V kulturnem programu 

so nastopili pesnik Tone Kuntner in Obrtniški MePZ Notranjska. Ahlin je v nagovoru dejal: 

»Pred tridesetimi leti, točno 16.1.1992 je Argentina priznala Slovenijo. In tako so se tudi 

nam uresničile sanje. Slovenstvo se mora čutiti in gojiti. Edini pogoji za uspeh in zmago so: 

složnost, sočutje, bratstvo, skupno delo in enotnost.« 

Peterle je v nagovoru dejal: »Vojna in osamosvojitev imata imena in priimke. Ivan Borštnar 

je eno od teh, saj je s posredovanjem tajnega vojaškega dokumenta zavrtel kolesje 

demokratizacije, ki se je preko Majniške deklaracije oblikovalo v zahtevo po samostojni 

Sloveniji. Bog živi Slovenijo!«   

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev 31. letnice konca oboroženih spopadov in zmage v vojni za 

Slovenijo- govor predsednika VSO Lojzeta Peterleta 

Spoštovani gospod vikar, dragi svojci padlih vojni za Slovenijo, spoštovani gospod Janez 

Janša - obrambni minister v osamosvojitveni vladi, nekdanji poslanci Demosa in današnji 

poslanci Državnega zbora, dragi veterani vojne za Slovenijo, domoljubi in demokrati, bratje 

in sestre! 

Poti narodov v svobodo in dostojanstvo lastne državnosti so pogosto zaznamovane z žrtvami. 

Tako je bilo tudi ob osamosvojitvi Slovenije. Na podlagi ustave SFRJ, v kateri je bila 

zapisana pravica do samoodločbe in odcepitve, smo se hoteli z Beogradom dogovoriti za 

miroljubno razdružitev. Centrala se je odločila za drugo pot. Na proglasitev samostojne 

Slovenije je reagirala z vojaškim napadom. Danes praznujemo 31. letnico zmage v vojni za 

Slovenijo. Ker smo nekateri razoroževanje slovenske teritorialne obrambe na dan izvolitve 

Demosove vlade razumeli kot vojno napoved, smo začeli naslednji dan priprave na obrambo. 

Ministra Igor Bavčar in Janez Janša sta takrat poverila operativne priprave na obrambo, na 

postavljanje slovenske vojske, Tonetu Krkoviču. Zato smo bili na ključno preizkušnjo 

pripravljeni, zato smo tudi zmagali, zato je tuja vojska oktobra 1991 odšla iz Slovenije. 

Ponosni smo na zmago brez primere, ki je zbudila ves svet. Svet je moral vzeti Slovenijo na 

znanje. Ponosni smo na majhno število žrtev, hvaležni vsem, ki so se borili za Slovenijo, 

najprej in posebej pa tistim, ki so dali za našo svobodo svoja življenja. Vojna in 

osamosvojitev imata imena in priimke. Tri sem omenil že prej, ob tej priliki pa se želim 

posebej spomniti vojaka, podčastnika po imenu Ivan Borštner. Njegovo pogumno in zanj 

skrajno tvegano dejanje s posredovanjem zaupnega vojaškega dokumenta o načrtih JLA glede 

Slovenije, je sprožilo dogajanje, ki je preko procesa JBTZ in ustanovitve Odbora za 

človekove pravice po izidu 57. številke NR bistveno podprlo politični razmah slovenske 

pomladi. Ivan Borštner je bil obsojen in zaprt, kasneje pa je opravljal pomembno delo v 

obrambi Slovenije. Hvala, dragi Ivan, za moralno in obrambno sprožilno dejanje. Vesel sem, 

da sem danes tu v družbi z Damjanom Ahlinom, predsednikom Slovenske kulturne akcije iz 

Argentine. Čeprav je izčrpno govoril o prispevku argentinskih Slovencev, bi rad hvaležno 

dodal še eno ime - ime Tineta Vivoda, nekdanjega predsednika Zedinjene Slovenije, ki je bil 

med vojno za Slovenijo z vsem srcem med nami in z nami. Slovensko skupnost in širšo 

Argentino je izčrpno seznanjal z razvojem doma in delal kasneje za hitro priznanje Slovenije s 

strani Argentine. Kasneje je postal izredno uspešen veleposlanik RS v Argentini. Hvala Ti, 

dragi Tine. 

Hvala vsem, ki ste se borili za Slovenijo, hvala vsem, ki Vam tudi danes ni vseeno, kako je s 

Slovenijo. Vam, gospod vikar pa hvala za vodenje te daritve za domovino. Zahvaljen, 

Gospod, za nasmeh zgodovine, ki se je zgodil za vse in je najboljši navdih za našo skupno 

prihodnost. 

Bog živi Slovenijo! 

DOGAJALO SE JE 
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Obeležitev 31. letnice konca oboroženih spopadov in zmage v vojni za 

Slovenijo- govor ppredstavnika VSO Argentina Damiana Ahlina 

 

Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, cenjeni gostje, skratka vsi navzoči, bodite lepo 

pozdravljeni, 

čast mi je, da smem spregovoriti nekaj besed ravno v tem prostoru, prostor v katerem je moj 

oče prejel iz prve roke škofa Vovka zakrament svete birme, prostor v katerem se spomnimo 

na njih, ki so vse dali za mater domovino. Zbrani smo ob novi obeležitvi zmage in konec 

oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo. Ni bilo lahko. Leta nazaj je Ivan Cankar res znal 

razložiti »jugoslovanstvo«: »Po krvi smo si bratje, po jeziku vsi bratranci, po kulturi, ki je 

sad več stoletne razdeljene vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji, nego je tuj naš 

gorenjski kmet tirolskemu ali pa goriški viničar furlanskemu.« 

In s temi besedami mislim, da je vse povedano. Že pred prvo svetovno vojno je bilo možno 

srečati Slovenca drugod po širnem svetu. Dovolite, da si upam nasloviti to kot Slovenija izven 

Slovenije.   

Lahko omenim, da so te generacije slovenskih izseljencev dobile pomembno vlogo za 

slovensko prihodnost. Zlasti tisti v Severni Ameriki so se vključili v tamkajšnje politično 

življenje. Nekateri so celo skušali vplivati tudi na rodno grudno življenje. Zlasti v obdobju 

med vojnama so finančno pomagali pri obnovitvi cerkva in drugih javnih potrebah, se pravi 

tako po materialni kot politični plati, v naslednjih krizah, ki so močno prizadele Slovence. In 

tudi drugje je bilo slično. Če se vrnem v domovino, je v neki meri dokazano, da v zgodovini 

nismo bili zmožni do svobode, ker nismo bili dovolj enotni in složni … saj nas je le peščica 

ljudi na majhnem ozemlju in peščica tudi vse naokrog. Po drugi strani pa, če razmislimo in si 

damo večjo vrednost, smo očividno zelo pomembni in važni, ker so se skozi zgodovino vedno 

prerekali in bojevali za ta košček zemlje. Bodisi iz zamejstva ali drugod, delili so našo zemljo 

kakor vojaki Jezusovo oblačilo in temu ni konca, še vedno obstaja nekdo, ki bi rad vsaj meter 

slovenskega ozemlja zase. In vsi vemo, da je res. 

Torej, vseskozi, bilo je morda lažje, da drugi nadzorjujejo in se prilastijo tega kot, da se mi 

zanimamo in zmenimo za to, kar je naše. Odgovor lahko razberemo v knjižni analizi Albina 

Prepeluha Problemi malega naroda. 

Konec osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je sledila preureditev Evrope. Nemir in 

ekonomska kriza. Vmes je bilo večkrat slišati željo po »Samostojni Sloveniji«. Razmere, so 

nam bile vse bolj jasne. V socialnem, političnem in kulturnem področju, so zapadli 

mednarodni dolgovi in energetska mednarodna kriza, povzročili padec v prepad. Dosti je bilo 

ideologije in politične manipulacije. Splošno nezadovoljstvo se je dihalo in jasno je bilo, da je 

bil enotni klic po demokraciji in samostojnosti. Pogled na novi svet. Novo upanje. Nove 

sanje. 

DOGAJALO SE JE 
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Diaspora je vedno spremljala deželo pod Triglavom.V diaspori smo se vedno spraševali, kako 

bi lahko še mi pomagali. Člani Slovenske kulturne akcije so sodelovali na študijskih dnevih 

DRAGA, med drugimi so tudi predavali dr. Katica Cukjati, dr.Andrej Fink, Branko Rozman 

in Janez Zorec. 

Tako kot so kulturniki pripomogli s prispevki in izjavami v novi reviji številki 57, so tudi naši 

člani objavljali razne prispevke v tej Novi reviji (št.95) . 

Pred in med osamosvojitvijo so se tudi, zlasti v Buenos Airesu, izvedla razna predavanja in 

kulturni večeri. Duhovni izraz zdomskega kulturnega delovanja se iskri v neštetih fasetah. 

Ena izmed njih je tudi revija Meddobje. 

Avgusta in septembra leta 1990, v zamejstvu, ob DRAGI, je bilo tudi zasedanje osrednjega 

iniciativnega odbora za pripravo svetovnega slovenskega kongresa (SSK) in srečanje 

slovenskih revij. Bili smo prisotni s člani in tudi z revijo Meddobje. 

In vremena so se Kranjcem zjasnila. In zgodilo se je kar v zgodovini slovenstva se še ni. 

Vojaških in političnih zapletov ni bilo konca. Dan po razglasitvi, kljub okoliščinam, je bil 

dosežen cilj. 

Med drugimi je bila tudi ustanovitev Svetovnega Slovenskega Kongresa. Tudi argentinska 

delegacija je takrat z navdušenjem pozdravila ta korak in se udeležila ustanovnega zasedanja. 

Delegacijo je sestavljalo pet članov Slovenske kulturne akcije: dr. Katica Cukjati, Tine 

Debeljak, arh. Marijan Eiletz, dr. Andrej Fink ter Ivan Korošec. Predstavniki predvojne 

emigracije so bili Rudi Guštin, Ciril Kren, Roberto Mislej, Elsa Okretič in Silvio Pavlin ter 

predstavniki Zedinjene Slovenije Božidar Fink, Marjan Schiffrer, Ivana Tekavec, prof. Tine 

Vivod in Stane Grebenc. Od tega trenutka naprej smo bili tesno povezani z našo materjo 

domovino in smo delali na tem, da bi bila priznana. 

Severna Amerika nam ni bila naklonjena, je bila vse bolj na strani bivše Jugoslavije in zato 

države, ki so bile njej podrejene ni so hotele priznati samostojne Slovenije. 

Med temi državami šteje tudi Argentina. Veliko napora je bilo. Vsa slovenska skupnost si je 

takrat prizadevala in združeno delala. Argentinskemu narodu, vodilnim osebnostim in 

tedanjim oblastem je bilo razjasniti položaj, zgodovino, veljavnost in pravico do 

samostojnosti. 

Tokratno delo je povezoval odbor krovnega društva Zedinjena Slovenija v sodelovanju z 

Medorganizacijskim svetom, Slovensko kulturno akcijo in tudi posameznimi skupinami. Tudi 

vsak rojak, ki je imel znance v argentinskem svetu, je s svoje strani posegal čim bolj aktivno v 

to delo. 

Še posebno poslanstvo je bilo vplivati na parlament, ki je končno v posebnih deklaracijah 

zahteval od izvršilne oblasti, naj prizna novo državo. V senatu npr. je bil ključna osebnost 

senator Horacio Felix Bravo Herrera. 

DOGAJALO SE JE 
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Mnogo je bilo predstavitev, ki jih je odbor zaprosil in odposlal. Izrazito, med najbolj 

pomembnimi, je bil poseben spis oz. študija, ki ga je pripravil član Slovenske kulturne akcije, 

filozof in teolog pater Alojzij Kukovica. V odgovor na to je senator dr. Bravo Herrera tudi 

uradno odpotoval v Slovenijo. 

Vsak izmed nas je v svojem krogu in kar je bilo v lastni moči pomagal, da bi bila Slovenija 

prepoznavna kjerkoli po širnem svetu. 

Pred tridesetimi leti, točno 16.01.1992 je Argentina priznala Slovenijo. In tako 

so se tudi nam uresničile sanje… 

Danes smo ti še vedno ob strani in si prizadevamo za tvoje blagostanje, draga Mati Slovenija 

in smo ponosni nate. 

Slovenstvo se mora čutiti in gojiti. Edini pogoji za uspeh in zmago, res dokazani, so :složnost, 

sočutje, bratstvo, skupno delo in enotnost. To velja ne samo za Republiko Slovenijo na 

svojem, pač za vsakega Slovenca bodisi v Sloveniji, zamejstvu ali po svetu, za vsako 

organizacijo, ustanovo, društvo ali podjetje. Složnost je nujno potrebna za uspeh v vsaki 

skupni dejavnosti od najbolj enostavne do najbolj zahtevne na vseh področjih. 

Da se uresničile besede, ki so bile napisane pred davnim: 

 

Tod bodo živeli veseli ljudje in veselo Zdravljico bomo ponosno zapeli ter 

trobojnico svobodno zavihrali v sinje nebo.  

Priznana in spoznana ter pozdravljena in spoštovana tudi onstran meja! 

 

DOGAJALO SE JE 
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Podelitev spominskih medalj članom VSO Ljubljana - mesto 

V četrtek, 7.7.2022 je v potekala podelitev spominskih medalj članom in veteranom mesta 

Ljubljana. Zbrane sta nagovorili zgodovinarka dr. Andreja Valič Zver in podpredsednica VSO 

Mojca Škrinjar.  

Prejemnikom medalj iskreno čestitamo! 

 

DOGAJALO SE JE 
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Poklon Štefanu Šemrovu 

 »Že dolgo nisem imela priložnost govoriti o osebi, ki sem jo poznala osebno in ki sem jo 

neizmerno spoštovala,...to je o Štefanu Šemrovu,« je svoj slavnostni nagovor začela osrednja 

govorka, nekdanja poslanka in veteranka vojne za Slovenijo Sonja Ramšak, na spominski 

slovesnosti ob 32. obletnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite Zahodne 

Štajerske. To je pripravil občinski odbor VSO Laško pri kozolcu na Slogih v Tevčah pri 

Laškem 21. julija. Prisotne sta nagovorila tudi župan gostitelj, Franc Zdolšek in predsednik 

občinskega odbora VSO, Srečko Javornik. Poklon Štefanu Šemrovu pa so s svojo prisotnostjo 

izkazali tudi vojaki iz 20. pehotnega polka iz vojašnice Franca Rozmana Staneta Celje pod 

poveljstvom vodnika Matije Glažarja in praporščaki VSO, pa trobilni kvintet Orkestra 

Slovenske vojske. V kulturnem programu so nastopili Ljudski pevci Šentlenartčani, Brigita 

Pavčnik pa je prebirala pesmi iz pesniške zbirke Toneta Kuntnerja, Podorane sanje. 

 

Slika Foto: Bojan Herek 

Nadvse slovesno je bilo na tem slavju, ki je zadnja leta že tradicionalno namenjeno obeležitvi 

spomina na tajno srečanje Laščana Štefana Šemrova s Tonetom Krkovičem na gradu Tabor v 

Laškem, 25. julija 1990, da bi se dogovorila o ustanovitvi MSNZ Zahodne Štajerske. MSNZ 

je bila sprva neformalna, nato pa formalna mreža, ki jo je nova slovenska vlada legalizirala 

kot Manevrsko strukturo narodne zaščite zato, da bi (vojaško) obvarovali procese novo 

nastajajoče slovenske države. Tajna operacija, s katero je ta organizacija nastajala, zanjo pa je 

vedel le najožji vojaški vrh, se je imenovala Operacija 2-1-12-62. Ne le hipotetično 

nezaupanje nove oblasti do obstoječe vojaške strukture, poglaviten razlog za njeno 

ustanovitev je bila razorožitev sredi maja 1990 (v obdobju brezvladja, ko je prejšnja vlada 

zapuščala prizorišče, nova, DEMOSova, pa še ni zasedla svojih mest), se je jugoslovanski  

DOGAJALO SE JE 
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vojaški vrh odločil razorožiti Slovenijo. Večina občin je orožje oddala, šlo je za 70.000 kosov 

orožja, le manjši delež občinskih štabov TO je temu nasprotoval in orožja niso oddali. 

 

Foto: Vančo Tegov 

MSNZ je bila zagotovilo, da bodo procesi osamosvojitve izpeljani. Enostavno ni bilo. 

»Morda nekateri mislijo, da to niso bili hudi časi, ampak iz svojih izkušenj lahko povem, da 

ni bilo enostavno, vsi smo imeli doma družine, in smo vedeli, naše naloge pa so potekale v 

tajnosti in če bi se kaj izvedelo, bi bili na določenih seznamih in nas danes tudi ne bi bilo 

tukaj,« je še poudarila Ramšakova. Zato je pomembno, kot je naglasila govorka na tokratni 

slovesnosti, dogodke iz obdobja naše osamosvojitve obujati in jih ohranjati. 

 

 

 

 

 

 

 

DOGAJALO SE JE 
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Občinski odbor VSO Laško se vsako leto slovesnosti, ki jo pripravlja v spomin na ustanovitev 

MSNZ Zahodne Štajerske in osrednjega človeka, ki je k temu pripomogel, Štefana Šemrova, 

loti z veliko odgovornostjo. Zato, da bi krepili domoljubje in to ključno vrednoto prenašali na 

mlajši rod, ki bo krmilo vodenja države prevzel v prihodnjih letih.   

 

Občinski odbor VSO Laško 

DOGAJALO SE JE 
 

Foto: Bojan Herek 
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Tokrat v rubriki Iz kulturnega hrama objavljamo pesmi pesnika Ivice Brajkoviča, člana VSO 

iz Ilirske Bistrice.  

Slovo 

Ko sonce vzhaja 

Tam za goro 

Ko lastovka preleti 

Nad mojo glavo. 

 

Ko srnjak zabavska 

Tam pod vasjo 

Fantič se odpravlja 

Na dolgo pot. 

 

Ne joči, dekle 

Saj pride nazaj. 

Samo en dolg poljubček mu daj. 

Tvoja ljubezen 

Zanj je raj. 

 

Ne jezi se, človek 

 

Ne jezi se, človek 

Postal boš grd.  

Pozdravi soseda. 

Podaj mu roko.  

Pospravi smeti 

Ptičke nahrani 

Rožice zalij. 

V gostilno pojdi 

Si vinca nalij.  

S prijatelji se pomeni 

In srečo podeli 

In bogu se zahvali 

Za svoje žive dni.  

 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
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Stara šembijska lipa 

 

Stoletna lipa še vedno stoji. 

Na njej ptiček še vedno gnezdi. 

Pod njo so počivali naši rojaki 

In mnogi tujci in neznanci. 

 

Burje in strele klestile so njo, 

A do živega nikoli ji prišle niso. 

Pod njo si popotnik spočije noge 

In dekle fantiču daruje srce. 

 

Zemlja je bolna 

 

Pod morjem sem plaval, 

po zraku letel. 

Po gorah sem plezal, 

v luknjah živel.  

Od rojstva do danes 

marsikaj videl.  

 

V današnjem času 

svet se spreminja. 

Bolezen prihaja. 

Zemlja gori. 

Povodenj nastaja. 

Vojna se zgodi.  

 

Narod se bori 

Brez božje pomoči 

Živeti nam ni.  

 

 

 

IZ KULTURNEGA HRAMA 
 

Če tudi vam v arhivih počiva kakšna lepa misel, pesem, pripoved … in bi jo želeli deliti z 

bralci našega časopisa, bomo vaših prispevkov v uredništvu zelo veseli. 

Pišite nam na tajnistvo@vso.si. 

mailto:tajnistvo@vso.si
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Izšla je devetinpetdeseta 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. 7. 2022 

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

