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UVODNIK

25 - letnica osamosvojitve Slovenije

L

etos obeležujemo 25 – letnico osamosvojitve Slovenije. Ob srebrnem jubileju naše mlade države je izšla jubilejna številka
spletnega časopisa Glas domovine s prispevki osnovnošolcev
posavskih šol. V lanskem letu je v posavski pokrajini na osnovnih šolah potekal literarni natečaj Domoljubje 2015, ki je za izkupiček imel
številne lepe, domoljubne, izpovedne pesmi svoji očetnjavi. Ker je pesnikov in na sploh literatov, ki bi opevali ali opisovali lepote domače
zemlje tako malo, smo se odločili za objavo pesmi, ki so sodelovale
na natečaju. Mladi so v verzih in rimah izpovedali svoja občutja v
odnosu do domovine in države. Potrebno je pohvaliti pogum vseh, ki
so se prijavili na natečaj in si upali na papir izliti svoja občutja. To seveda ni enostavno. Mladi se srečujejo s krizo identitete - v globalizacijskem svetu, ki je hkrati tudi izrazito individualistično usmerjen, je
potrebno veliko napora, modrosti in kmečke logike, da iz vseh tokov,
smeri, sekt, prepričanj, verovanj, obsesij, idolov, ipd., človek poišče

tisto presežno, kar ga pelje h globljemu razumevanju samega sebe in
sveta okoli sebe, kar ga izpopolnjuje in dela pristnega. - , krizo iskanja službe, s čimer je s finančnega vidika povezano tudi ustalitev in
načrtovanje družine oziroma izgradnja kariere. Kljub vsemu, vsem
tistim, ki se uspe ob obilici težav, preizkušenj in padcev dvigniti nad
vse to in poiskati tisto lepo, kar nas obdaja in kar je v nas, je življenje
enostavnejše, ker jim dan zapolnijo male radosti. Kamen na kamen
palača ,…, pravi rek. V medijih skoraj ne bomo našli prijaznih tem, ki
bi osvetlile izjemne zgodovinske in vsakdanje dosežke naših rojakov
doma in po svetu.
Ker na mladih svet stoji in ker je edino mlada duša polna nad in
optimizma, naj nas v praznovanje 25. rojstnega dne naše države
popelje tudi poezija mladih umetnikov.
Prijetno branje!
Uredništvo spletnega časopisa Glas domovine
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PODELITEV PRIZNANJ

PODELITEV PRIZNANJ RAZPISA LITERARNEGA
NATEČAJA DOMOLJUBJE 2015
VSO Krško –Kostanjevica na Krki, foto: arhiv VSO Krško, Kostanjevica na Krki

V času pred slovenskim kulturnim praznikom, v soboto, 6. februarja 2016, je v Dvorani v parku Krško potekal zaključek
literarnega natečaja na temo Domoljubje 2015 »Ob 25. obletnici plebiscita in samostojnosti Slovenije«, na katerem so bila
podeljena priznanja in nagrade udeležencem literarnega natečaja.

L

iterarni natečaj so pripravili v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve Krško – Kostanjevica na Krki
v sodelovanju s Slavističnim društvom Posavja, šolsko sekcijo Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve in s častno podporo vseh županov posavskih občin. Na literarnem natečaju, ki je potekal od septembra
do novembra 2015 je sodelovalo 37 učencev
iz 9 posavskih osnovnih šol: OŠ Artiče, OŠ
Brežice, OŠ Globoko, OŠ Koprivnica, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Podbočje, OŠ Raka,
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Koprivnica. Strokovno komisijo Slavističnega društva
Posavja, ki je ocenila izdelke, so sestavljali
profesorji slovenskega jezika: Metka Kajtna,
Mateja Bogovič Fifnja in David Križman.
Po slovenski himni so zbrane učence, učitelje in starše nagovorili predsednica VSO mag.
Martina Prevejšek, ki je prireditev tudi vodila,
predsednik VSO g. Aleš Hojs, predsednica šolske sekcije VSO ga. Mojca Škrinjar, predsednik
Slavističnega društva Posavja prof. David Križman ter evropska poslanka ga. Patricija Šulin.
Vsi učenci in učitelji so za sodelovanje na natečaju prejeli priznanje »Domoljub« in darilno
vrečko, ki jo je za vsakega udeleženca prispevala evropska poslanka ga. Patricija Šulin.
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Nagrado za najboljši literarni izdelek I. in
II. triade osnovne šole je prejela Stella Resnik,
učenka 6. razreda na OŠ Adama Bohoriča Brestanica pod mentorstvom prof. Milene Žičkar
Petan za pesem Domovina je tam, kjer je srce.
Nagrado za najboljši literarni izdelek II. triade osnovne šole je prejel Maj Verstovšek Tanšek, učenec 7. razreda iz OŠ Artiče pod mentorstvom prof. Mateje Jankovič Čurič za prozno
delo za naslovom S tabo je prekrasen dan.
Za najboljšo pesem III. triade je bila izbrana
pesem Domovina je tam kjer je srce, ki jo je napisala Lana Pirc, učenka 9. razreda na OŠ Raka
pod mentorstvom prof. Mojce Tomše Žibert.
Vsi trije učenci, ki so napisali najboljša literarna dela so prejeli zbirko poezij z naslovom Mati
Slovenija, pesnika Toneta Kuntnerja, skupaj
z učitelji pa bodo kot glavno nagrado obiskali
slovenski parlament, kjer se bodo srečali s poslanci državnega zbora.
Na prireditvi so podelili tudi nagrado pesnika Toneta Kuntnerja, ki je za najboljšo pesem,
ki po njegovem mnenju »seže dalje in globlje
od pedagogovih spodbud« izbral pesem, ki jo
je napisala Stella Resnik iz 6. r. na OŠ Adama
Bohoriča Brestanica. Stella je prejela najnovejšo
pesniško zbirko Toneta Kuntnerja z naslovom
Slovenska pomlad, ki je izšla lani decembra ob
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25. obletnici plebiscita.
V glasbenem programu smo poslušali
slovenske samospeve Benjamina Ipavca in
Hrabroslava Volariča, ki sta jih ob klavirski
spremljavi Špele Troha zapeli Eva Camloh
in Sara Praznik, učenki petja iz razreda prof.
Martine Prevejšek na Glasbeni šoli Sevnica,
ter slovenske popevke ob kitarski spremljavi
prof. Zorana Koširja v izvedbi Vokalne skupine učenk petja Glasbene šole Sevnica.
Domoljubje vrednota, ki jo moramo doma
v družini načrtno gojiti starši, v šolah pa ta
čast pripada učiteljem. Vsi skupaj nosimo
odgovornost za razvoj domoljubne zavesti,
pripadnosti in ponosa na domovino. Negujmo in ohranjajmo vrednote, ki so Slovence v
času slovenske osamosvojitve množično povezale, imejmo radi svojo domovino, svojo
državo in poskrbimo, da bodo slovenski jezik, slovenska kultura in slovenska narodna
zavest ostali v srcu, mislih in dejanjih tista
pot, po kateri bomo Slovenci skupaj stopali v
boljšo in lepšo bodočnost.
Izdelki literarnega natečaja bodo objavljeni na spletni strani šolske sekcije VSO www.
domoljubje.si.
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NAGRAJENCI LITERARNEGA NATEČAJA DOMOLJUBJE NA
OGLEDU DRŽAVNEGA ZBORA

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Krško – Kostanjevica na Krki s predsednico mag. Martino Prevejšek je nagrajencem literarnega natečaja na temo Domoljubje
2015 za glavno nagrado podarilo ogled slovenskega parlamenta.
V ponedeljek, 8. marca 2015 so se učenci Stella Resnik iz OŠ Adama Bohoriča Brestanica,
Maj Verstovšek Tanšek iz OŠ Artiče, Lana
Pirc iz OŠ Raka z njihovimi mentorji, profesorji slovenskega jezika Mojco Tomše Žibert,
Matejo Jankovič Čurič in Mileno Žičkar Petan, skupaj z organizatorjem literarnega natečaja VSO Krško – Kostanjevica na Krki, v
Ljubljani udeležili vodenega ogleda Državnega zbora.
Po rentgenskem pregledu na vhodu v parlament nam je vodička najprej predstavila zgodovino nastanka zgradbe parlamenta. Skozi
čudovito fresko slikarja Slavka Pengova, ki
6

se v prvem nadstropju razprostira na zgornji tretjini vseh štirih sten, nam je predstavila
Zgodovino Slovencev od naselitve pa vse do
konca druge svetovne vojne.
Sledil je ogled velike Dvorane Državnega
zbora, v kateri poslanke in poslanci razpravljajo ter sprejemajo zakone. Posebna značilnost velike dvorane je, da je zasnovana krožno in zgodovinsko gledano spominja na v
krog zbrane starešine ob kamniti mizi pod
vaško lipo. Krog, ki je v središču poudarjen
s kamnitim tlakom, se povezuje s simboliko
knežjega kamna, ki se plete skozi vso slovensko zgodovino. V preddverju velike dvorane
smo si ogledali razstavljena protokolarna darila, ki so jih prejeli slovenski državniki od
tujih delegacij.
Po ogledu je v prostorih poslanske skupine
Slovenske demokratske stranke potekalo srečanje in pogovor z najmlajšim poslancem g.
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Žanom Mahničem, s sevniškim poslancem
g. Tomažem Liscem, generalnim sekretarjem
VSO dr. Božom Predaličem ter predsednico
šolske sekcije VSO g. Mojco Škrinjar. Obisk
ljubljanskega parlamenta smo zaključili z
ogledom kulturnih znamenitosti ljubljanskega starega mestnega jedra.
VSO Krško – Kostanjevica na Krki

PODELITEV PRIZNANJ

LITERARNI NATEČAJ »DOMOLJUBJE« OB 25. OBLETNICI
PLEBISCITA IN SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE ODMEVAL TUDI
MED SLOVENCI V SRBIJI

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Krško – Kostanjevica na Krki, ki ga vodi
predsednica mag. Martina Prevejšek in Slavistično društvo Posavja pod vodstvom prof. Davida Križmana sta jeseni 2015 za učence in dijake posavskih šol pripravila literarni natečaj na
temo domoljubja ob 25. obletnici plebiscita in
samostojnosti Slovenije. Vsi udeleženci natečaja iz posavskih šol so ob slovenskem kulturnem
prazniku za udeležbo prejeli priznanja, glavni
nagrajenci pa so meseca marca obiskali in si
ogledali slovenski parlament ter se srečali s
poslanci Državnega zbora.
Na literarni natečaj so se z mislimi o Sloveniji odzvali tudi učenci slovenskega jezika v
Društvu Slovencev v Srbiji pod mentorstvom
prof. Rut Zlobec. Za svoje literarno izražanje ljubezni do domovine so prejeli priznanje
»DOMOLJUB« Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Priznanja so bila podeljena v nedeljo, 5. junija 2016 v Zrenjaninu
na kulturni slovesnosti v organizaciji Društvo Slovencev Planika Zrenjanin, s katero so
počastili 25. obletnico samostojne Slovenije.

Priznanja je učencem izročil predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji g. Saša Verbič. Prireditev, na kateri
so se srečali člani slovenskih društev v Srbiji, je potekala pod naslovom »Naša slovenska beseda«, v kulturnem programu pa so
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sodelovali tudi učenci slovenskega jezika iz
Srbije, ki so na prireditvi recitirali svoje domoljubne misli o Sloveniji.
VSO Krško - Kostanjevica na Krki
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DOMOVINA JE KRAJ, KJER JE SRCE

DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

Zakaj imam rad svojo domovino?
Ker zapolni v mojem srcu praznino,
ker je to moj domači kraj
in je zame pravi raj.

Srce ti razbija
za eno domovino,
to je tam,
kjer se imaš fino.

Včasih se zazrem v nebo,
in pomislim, kako mi je tukaj lepo.

Srce ti tako zaigra,
da ti rečeš:»Tu sem doma.«
Na njo me že zdaj
vežejo lepi spomini
o ljudeh, pokrajini
in o moji družini.

Jesen, poletje, pomlad in zima,
vse to – več kot prima.
Jame, polja, gore, morja,
nam širijo obzorja.
V naši domovini imamo največjo skakalnico Planico
in daleč najboljšo sladico, prekmursko gibanico.

Tu so veseli
in pridni ljudje,
tu je moj dom
in moje srce.

Tudi če v druge kraje bi želel,
v svojem srcu Slovenijo bi vedno imel.

TEA AJDOVNIK in EMA ŽIČKAR,
8. r., OŠ Leskovec pri Krškem
Mentorica: Marjeta Košir, prof.
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ALJA KRANJC, 4. r.
OŠ Globoko
Mentorica: Zdenka Bregar Umek, prof.
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DOMOVINA JE KRAJ, KJER JE SRCE

S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN

Od tod, natanko od tod,
odšla bom nekoč.

Tam, kjer sem doma,
moj dan je nasmejan.
Zjutraj mama me budi,
očka iz kuhinje se smeji.
Sestra mojo torbo skriva,
meni v šolo se mudi.

Kam odnesla me bo pot?
Kje čaka me sreča,
ali je res tako opoteča?
Ustavila se na križišču bom,
se vedno vračala v rodni dom.
Sreča se razlije mi v očeh,
tam najlepše odmeva moj smeh.
Hvalnica poraja se v meni,
domovini moji zeleni.
Četudi zvabi me tujina,
s tabo vedno bom, moja domovina.

ALJA PIRC, 9. r.
OŠ Raka
Mentorica: Majda Zidarič, prof.

V šoli moj dan je razigran.
Me učiteljice sto reči učijo,
svoje znanje z nami delijo.
Do kosila moj dan ni zaspan.
Pišem, rišem, računam, berem.
Vse od sebe dam.
Pridem domov, moj dan je mega dan.
S prijatelji se še malo poigram.
Žoga, kolo, kolebnica, rolke, drevo.
Vse to je moje razigrano zlato.
Radi se imamo, radi se igramo.
Tudi zvečer moj dan je nezaspan,
mama pravljico mi bere,
očka pesmico zapoje,
sestra malo me jezi.
Mene pa to ne skrbi,
ker radi se imamo vsi.
Zvečer preden v sanje se podam,
pomislim, da s tabo, domovina,
vsak dan je prekrasen dan.

ANA FRANCEKOVIČ, 6. r.
OŠ Globoko
Mentorica: Nataša Plevnik, prof.
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VSE NAJBOLJŠE, SAMOSTOJNA SLOVENIJA

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATEREMU JE PRIKLENJENA DUŠA

DANES JE POSEBEN DAN.
KER NAŠA SLOVENIJA ROJSTNI DAN IMA.
ČESTITAM JI: EN, DVA, TRI.
ZAPOJEM PESEM JI.
DARILO JI DAM, Z MAŠNO.
JI ROKO PODAM, ČESTITAM IN IZGOVORIM
BESEDE TE, KI SO JI ZELO VŠEČ.

Vsak človek ima svoj dom v svojem kraju. Tako imam tudi jaz. Doma sem v Sromljah v najlepši domovini Sloveniji.

ANAMARIJA PRAH, 2. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Kocjan, prof.

Domovina res ni velika, a vendar je zelo lepa. Veliko je znamenitosti, ki nas spominjajo na naše prednike, ki jih
moramo še kako spoštovati. Vse, kar so storili, moramo ceniti ter tako ohranjati našo kulturo.
S srcem in dušo sem pa najraje v kraju, kjer stoji moj dom. Res so Sromlje majhna vasica, a zame je to najlepši kraj.
Leži na brežičku, kjer moje majhno oko vidi veliko lepega daleč naokoli. Vesel sem, da je blizu gozd. Vsako jutro
me z veselim petjem zbudijo ptički, ki se oglašajo ter mi želijo dobro jutro. Kaj je še lahko lepšega? In kadar se
oglasijo še druge živali, ki pridejo iz gozda, da si poiščejo hrano na travniku, je glasbeno doživetje popolno. Jaz jih
samo mirno opazujem in si mislim – kako lep je ta delček sveta.
Tudi vinogradi so blizu. Jeseni se oglašajo črički ter oznanjajo, da grozdje zori. Pogled na drugo stran neba pa
odpira pogled na cerkvico, ki s svojim zvonom oznanja, koliko je ura. Tudi spomenik padlim borcem stoji blizu.
Borili in umrli so za svojo/mojo lepo domovino, da sedaj mi uživamo mir. Večkrat se sprehodim tudi po pešpoti, ki
spominja na prehojeno pot borcev.
Spomladi po bregu zacvetijo lepe narcise, ki jih neguje turistično društvo. In kako je lepo šele pozimi, kadar zapade veliko snega. Ker so Sromlje na hribu, si prijatelji naredimo nešteto poti za sankanje in smučanje. Zima meni
nasploh prinaša veliko veselja, z dušo in telesom uživam na snegu.
Lepo je povsod, a z dušo in srcem sem doma v vasici, kjer stoji tudi moj dom.

ANDREJ VRANETIČ, 8. r.
OŠ Artiče
Mentorica: Mateja Jankovič Čurič, prof.
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DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN

Domovina je le ena,
iz samih lepih misli spletena.

Domovina, moja draga,
kaj vse si nam ti dala.
Morje, Alpe, Karavanke, kraške jame
in seveda lipicance.

Je tam, kjer domuje srce,
pa kaj, če neznano je njeno ime.
Je tam, kjer ptice najlepše pojo,
je tam, kjer rože prekrasne cveto …
Tako lahko našteli bi še ogromno lepih stvari,
saj toliko jih imaš le ti.
Ti del si prekrasnega morja
in visokih veličastnih gora.
Ti si tisočerih rek in jezer dežela,
zato, da sem ravno jaz v tebi vesela.
Torej, čeprav majhna in nepomembna si,
vedno v mojem srcu si ti.

ANJA PIRC, 12 let
7.a, OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Mentorica: Milena Žičkar Petan, prof.

A znajo vsi ljudje ceniti to?
Ceniti to modro nebo, zemljo, ki rodi
na milijone cvetov in plodov?
Gozdove zelene, brez katerih nas ne bi bilo?
Na žalost jim ni mar,
če v Savo plastično vrečko spustijo.
Ni jim mar, ko žvečilni gumi na drevo zalepijo.
Ne zanima jih, kaj s folijo zgodilo se bo, če jo v gozdu pustijo.
A meni je mar zate, Slovenija.
Ne želim, da postala kot Kitajska bi.
Želim dihati čist zrak, brez zaščitne maske na obrazu.
Piti čisto vodo brez skrbi, da je onesnažena.
Želim jezditi s svojim zvestim konjem
po čistem pašniku, travniku in gozdu.
Občutiti toplo sonce, veter,
ki se poigrava z mojimi lasmi.
Želim si reči le: »S tabo, domovina, je prekrasen dan.«

BARBARA BRODNIK, 8. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Tomše Žibert, prof.

14

Glas Domovine· 7/III · Julij 2016

Glas Domovine· 7/III · Julij 2016

15

S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN
Ko pomislim nate, domovina, ne morem spati. Takrat se zavem, da sem lahko vesel, da živim v Sloveniji.
Ko se sprehajam po domovini, pomislim, da je dan, ki ga lahko preživim tu, res prekrasen. Pa kaj potem, če dežuje, moja domovina je tudi takrat prečudovita. Ti domovina mi polepšaš dan, ko se zavem tvoje lepote: cvetoči
travniki v maju, mogočna drevesa, pojoče ptice, skalne gore, hribi in doline, in še bi lahko našteval, a ne bi bilo
konca ne kraja. In kaj sploh pomeni beseda domovina? To pomeni tvoj dom, kraj, ki ti veliko pomeni. To je kraj,
kjer sem se rodil, naredil prve korake, spregovoril prve besede, prestopil šolski prag. Na našo domovino smo lahko ponosni tudi zato, ker še ni preveč onesnažena in njeni prebivalci moramo poskrbeti, da bo taka tudi ostala.
Tega, da je majhna, se nam ni potrebno sramovati, ker ima veliko krasot in mnogi turisti pravijo, da jim je pri nas
lepo. Tudi to nam polepša dan. Veliko lepega lahko doživimo v enem samem dnevu v svoji prelepi domovini.
Zelo pomembno vprašanje, ki se mi velikokrat poraja, je, da če ne bi imeli svoje domovine, bi se morali venomer
seliti. Takrat bi morali iskati svojo novo domovino drugod. Hudo je, če moraš zapustiti svojo domovino, ker ti
strežejo po življenju. Skoraj pa bi pozabil omeniti, da so del domovine tudi tvoji prijatelji, ki so se rodili v tem kraju. A če moraš oditi drugam, jih izgubiš, nove pa je težko poiskati. Po tem, ko se preseliš v drugo državo, postane
ta tvoja nova domovina. Upaš, da bo vsak naslednji dan v novi domovini lepši. Tudi ko grem na dopust na morje
ali kam drugam, daleč stran od doma, postajam neučakan. Vedno pogosteje si zastavljam vprašanje: Kdaj se
bomo vrnili domov? Velikokrat pa sem slišal, da je domovina kakor mama in s tem se tudi strinjam, saj mama zate
skrbi, te neguje in ji ni vseeno, kako se počutiš. Taka je tudi prava domovina. Svojo domovino imam neizmerno
rad in ni mi vseeno, kaj bo z njo. Res mi je zelo lepo, ko gremo na morje, a se ne strinjam s tem, ko nekateri ljudje
govorijo, da bi tam najraje ostali za vedno in se sploh ne bi več vrnili v svoj rodni kraj. Ko prideš domov, si tega
vedno znova vesel. Posebno všeč pa so mi poletni dnevi, ko so počitnice in ko lahko pozno v noč ležiš na mehki,
topli trati in strmiš v zvezdnato nebo svoje domovine. Modro nebo, polno zvezd, ki ti mežikajo nad glavo, zapreš
oči in rečeš hvala domovini za prekrasen dan. In če se kdo sprašuje, zakaj sem izbral takšen naslov, mu bom najverjetneje odgovoril, da zato, ker imam rad svojo domovino. Domovina je lahko samo ena. In samo en je kraj,
kjer živiš s srcem. Res pa je tudi, da brez ljudi ni domovine, saj mnogo različnih ljudi predstavlja eno domovino,
ki mora biti trdna. Mi vsi moramo skrbeti, da bo takšna tudi ostala in da ne bo razpadla. Seveda pa se mora vsak
človek zavedati, h kateri domovini pripada in jo mora spoštovati. Zelo pomembno je, da je v domovini mir. Vsak
človek mora spoštovati drugo osebo, potem vlada mir. Je pa res, da je bilo včasih, ko še nismo bili samostojni,
drugače. Bili smo del druge, večje domovine. Ker se v njej nismo dobro počutili, smo se odločili za samostojnost.
Takrat so bili dnevi drugačni in vesel sem, da sem se rodil, ko smo bili že samostojni. 1. maja 2004 se je moja
domovina Slovenija priključila Evropski uniji. To je bil dan, ko so me moji starši prinesli iz porodnišnice na moj
dom, v moji domovini. Za moje sorodnike je bil to nepozaben prekrasen dan. Veliko ljudi odide na počitnice kam
drugam, čim dlje od svoje domovine. In lepo je videti, ko se vrnejo nazaj domov srečni in zdravi z mislijo: »Ljubo
doma, kdor ga ima«. Nekateri ljudje pa tudi uničujejo svojo domovino, kar je velika škoda in takšne ljudi bi bilo
potrebno naučiti spoštovanja.

S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN
Tam, kjer sonce žari,
ob meni si ti.
Ti lepa domovina!
Nisi bronasta ne srebrna,
ti si zlata domovina.
Ti stala vedno bom ob strani,
te branila in častila,
ljuba moja domovina.

EMA DELIVUK, 4. r.
OŠ Globoko
Mentorica: Zdenka Bregar Umek, prof.

Če vsi skrbimo za svojo domovino, postajajo dnevi sončni, lepi, taki kot je moj naslov. Prekrasni. Dnevi, ki jih
preživljam, so lepi. Zato, ker imam domovino, ki je kot ljubeča mati. Tu nekje se moje razmišljanje, ki sem ga
pisal z vsem srcem, zaključuje. Želim, da bi v moji domovini Sloveniji preživel še mnogo prekrasnih dni s tistimi,
ki jih imam rad.

David Omerzel
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Mentor: David Križman, prof.
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VSE NAJBOLJŠE, SAMOSTOJNA SLOVENIJA

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATEREMU JE PRIKLENJENA DUŠA

RAD IGRAM NOGOMET.
VESEL SEM, DA NI VOJNE.
RAD IMAM STARŠE.
S STARŠI GREM NA IZLET.
VOJAKI POSTAVLJAJO ŽIČNO MEJO.
ŽIVIM V SLOVENIJI.
RAD HODIM V ŠOLO.
RAD SE UČIM.
SLOVENIJA JE LEPA.

Domovina. Nikoli nisem razmišljala o tej besedi. Toda zdaj, ko to pišem, se sprašujem, kaj je zame sploh domovina? Je to dežela mojega naroda − Slovenija? Je kraj, v katerem živim?

GAŠPER KOVAČIČ, 2. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Kocjan, prof.

Menim, da bi vsak človek na tem svetu moral imeti domovino, na katero bi lahko bil ponosen, se v njej počutil
varnega, upoštevanega in svobodnega. Hvaležna sem, da lahko za svojo domovino trdim vse to in upam, da
bom vedno lahko. Toda kljub tej moji sreči bi bila – čeprav bi se utapljala v morju beguncev, ki so svojo domovino in vse njim drago morali zapustiti – osamljena srečnica. Gotovo ogromno ljudem, ki so prehodili mnogo
kilometrov, srca joče za domovino, kajti domoljubje je močno čustvo, ki se ga ne da kar tako zatreti.
Mlada sem še in čeprav imam zelo rada svojo domovino in sem vesela, da živim tu, pri Podbočju, v okolici Krškega, še ne čutim pretiranega domoljubja. Zavedam se, da bi veliko ljudi dalo vse, da bi lahko živeli v takšnem
okolju kot jaz, toda že od nekdaj sem raje povsod drugod kot doma. In zopet se mi poraja isto vprašanje – kje je
dom? Domovina?
Slovenija je preprosto čudovita dežela z lepo naravo in ljudmi dobrega srca, zato sem vesela, da sem Slovenka, in
prav nič ne zavidam vrstnicam drugih narodnosti, ki ta trenutek morda trpijo. In če se osredotočim še na bližnjo
okolico, občino Krško, lahko rečem, kako ponosna sem, da sem del nje, pa čeprav sem še vedno tudi Brežičanka,
od koder smo se preselili pred nekaj leti.
Pravijo, da je doma najlepše, kar zagotovo niso le prazne besede in se z njimi po eni strani strinjam, toda nekoč
bi rada rekla, da sem stala tudi na tujih, ne le slovenskih tleh, kjer je bilo prav tako lepo. Zavedam se, da bom, če
bom želela potovati, potrebovala denar, do katerega bom pošteno prišla le z dobro izobrazbo, katere pomena
se še kako zavedam. Za enkrat mi šola še ni muka, saj dobro vem, da mi le koristi, povrhu vsega pa se učenci
zaradi urejenosti naše šole še bolje počutimo.
Žal mi je za tiste, ki o svoji domovini ne morejo govoriti in pisati tako lepo kot jaz. Morda zaradi vojn ali podobnih
tegob. Pa so sploh sami krivi za to? Je njihova krivda, da iščejo boljše pogoje za življenje? Vem, šele dvanajst let
imam, toda prepričana sem, da vsi begunci, ki jim naša država tako velikodušno pomaga, močno ljubijo svoje
domovine, ne glede na zdajšnje stanje in se bodo gotovo nekoč želeli vrniti …
Jaz bi se zagotovo. Kljub moji želji po nečem novem, bi prišla nazaj, v mojo ljubo domovino. Morda je ta nekje,
daleč stran, na kraju, za katerega sploh še ne vem. Vem le to, da bom, če bom le lahko, ostala v domovini, pa naj
bo to Slovenija, Krško, Podbočje ali država na drugem koncu sveta. Ne morem vedeti, kaj odrasli razumete pod
pojmom domovina, toda jaz mislim, pravzaprav sem prepričana, da je domovina v kraju, h kateremu je priklenjena duša.
In čeprav mojo dušo nitke vežejo na Slovenijo, priklenjena zagotovo še ni!

HANA ILJAŠ, 7. r.
OŠ Podbočje
Mentorica: Janja Rostohar, prof.
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VSE NAJBOLJŠE, SAMOSTOJNA SLOVENIJA

DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

Vse smo mi Slovenci začeli,
ko smo si svojo državo zaželeli.
Himno, grb, zastavo smo izbrali
in samostojni postali.

Slovenija, od kod lepote tvoje,
je pesem, ki vedno me razveseli,
najbolj pa takrat, ko na drugi strani meje
srce po njej močno hrepeni.

Že vse od začetka je bilo vsem prav,
da več ne bomo odvisni od drugih držav.
Nobeden pa ni pričakoval,
da bo že naslednji dan prišlo do velikih težav.

Sem videla visoke gore,
sem videla puščavski svet,
občutila slano morje ter
z gozdom svet prežet.

Takrat je k nam prišla jugoslovanska sila,
ki je veliko škode za seboj pustila.
A Slovenija samostojnost je obdržala,
saj se je vojna v desetih dnevih končala.
In zdaj imamo prav vse,
gore, morje in zelene travnike.
In vsem nam bi moralo biti lepo,
saj imamo samostojno Slovenijo.

JOŠT BIBIČ, 8. r.
OŠ Brežice
Mentorica: Darinka Ferenčak Agrež, prof.

Me očaral je Kitajski zid,
Eifflov stolp mi vzel je dih,
piramide čudovita so zadeva,
Indijance vsaka knjiga že opeva.
Ko vidim vse lepote te,
si vedno znova zaželim,
da na domačih tleh stojim.
Slovenija ima vse, kar si lahko poželim.
Srce razbija mi močno
in misli so tam, kjer prijatelje imam.
Nič zato, če daleč je telo,
domovino, kjerkoli, v srcu nosim lahko.
Srce mi bije le za eno stvar,
za domovino, ki jo rada imam.
Tisoče kilometrov stran,
tega ne vzame mi nihče in nikdar.

LANA PIRC, 9. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Tomše Žibert, prof.
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DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATEREMU JE PRIKLENJENA DUŠA

HVALA SAMOSTOJNA SLOVENIJA, DA NI VOJEN, IN DA NISMO LAČNI IN ŽEJNI.
HVALA, DA SO NAŠE GORE LEPE IN POTOKI.
HVALA, DA NIMAMO TORNADOV.
HVALA, DA IMAMO LEP SVEŽ ZRAK.
HVALA, DA NIMAMO ONESNAŽENE SLOVENIJE.
HVALA, DA IMAMO PRIJATELJE.
HVALA, DA IMAMO DRUŽINO, IN DA HODIMO V ŠOLO.

Kaj sploh je domovina? Zakaj to deželo imenujem domovina?
To je prav gotovo okolje, narava. Zakaj čutim, da je to moja domovina? Ker je lepa, ker so mi všeč letni časi.
Ampak, opazila sem, da sta bor, hrast tu enaka tistemu, ki je onkraj reke v drugi državi.
Zakaj je tu lepše, boljše, prijetneje? Zakaj je moja domovina ravno tu?
Ali domovino lahko omejijo meje - kletke v naših glavah in črte na papirju?
Živali teh meja nimajo, gibljejo se prosto.

LAURA VENE KOVAČ, 2. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Kocjan, prof.

So moja čustva pomembna? Seveda so. Ljudi, ki me obkrožajo, moram imeti rada. Tudi oni mi morajo ta
čustva vračati. Tako sem sproščena in zadovoljna - takšna je moja domovina. Tu se počutim svobodno.
Kako pomemben je jezik, ki ga govorijo ljudje okoli mene? Ne, ni tako zelo pomemben. Jezika se boš hitro
naučil, če te imajo drugi radi, če ti je jezik všeč in če želiš biti del njih, živeti z njimi.
Jaz ne bi želela živeti med ljudmi, ki me sovražijo, ne razumejo, ki me ne marajo in me ne spoštujejo.
Ne želim se počutiti kakor tujka.
Moram se z njimi sporazumevati in razumeti, med nami mora vladati mir, harmonija.
Kaj torej sploh je domovina? To ni vedno tam, kjer se rodiš. Domovino si izbereš sam.
Domovine ti nihče ne more določiti, vsiliti.
Domovina je lahko kjerkoli in kadarkoli. Ni za vsakega vse življenje na istem kraju. Ni omejena.
Nič te ne more zaustaviti pred tem, da je tvoja domovina tam, kjer si želiš.
Moja domovina je, kjer sem ustvarjalna, srečna in svobodna - in to je Slovenija.

LEILA MOKROVIČ, 7. r.
OŠ Brežice
Mentorica: Darinka Ferenčak Agrež, prof.
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S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN

DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

ZELO RADA IMAM SVOJE PRIJATELJICE, VELIKO SE SKUPAJ IGRAMO.

Ni nas veliko,
bolj malo nas je,
ampak tu živimo
dobri ljudje.

RADE PA SE POGOVARJAMO.
MOJE PRIJATELJICE PA SO:
DEJA, MARINA, LANA, LAURA, LARISA, ANA, LEJA, SIMONA, ANAMARIJA, EVA, MARUŠA IN NINA.
VESELA PA SEM TUDI, DA LAHKO HODIM V ŠOLO.
V ŠOLI RADA DELAM NALOGE, RADA PA SE TUDI IGRAM.
NAJRAJŠI SEM PA TUDI V NARAVI.
TO JE MOJA DOMOVINA.

LUCIJA SKINDER, 2. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Kocjan, prof.

Reke, polja, morje,
hribi in gore,
vse to premore
naše srce.
Za nekatere je pekel,
zame je raj,
saj živim tam,
kjer je prekrasen kraj.
Domovina je tam, kjer sem se rodil,
sem se in se še bom veliko naučil
in bom iz sebe nekaj naredil,
ampak v njej bom vedno srce pustil.

MAJ ROZMAN,
8. r., OŠ Raka
Mentorica: Mojca Tomše Žibert, prof.
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S TABO JE PREKRASEN DAN

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATERMU JE PRIKLENJENA DUŠA

Rad imam sprehode v naravo s svojo psičko Belo. Zelo je radovedna, zato pretakne vsako bilko. Zato imam tudi
sam čas, da podrobno opazujem okoli sebe. Včasih pa se prepustim le svobodnemu razmišljanju.

Agnes je že po naravi navihano dekle. Vsa svoja najstniška, najlepša leta je preživela v Sloveniji. Na ta leta jo vežejo
spomini na mnogo dogodivščin in vragolij, ki jih je uganjala skupaj s svojimi prijatelji. Pozneje je spoznala Petra.
To je bila ljubezen na prvi pogled. Kasneje sta se tudi poročila. A kmalu sta morala iti s trebuhom za kruhom.

Tako sva se prejšnjič odpravila na potep v gozd. Hodila sva po pokošenem travniku ob zorani njivi. Pomislil
sem, kako se kmetje trudijo, da je naša zemlja obdelana. Čeprav je veliko hrane uvožene, vendarle lahko dobimo in jemo slovensko hrano.

Odločila sta se za Ameriko. Agnes se je od Slovenije poslovila s težkim srcem, Peter pa je že po naravi popotnik.
V Ameriki sta začela novo poglavje v življenju. Kar dobro se jima je godilo, saj je Peter imel svoje podjetje, ki je
zraslo v »velikana«. Rodila sta se jima sin in hči.

Zavila sva v gozd. Bilo je tiho in mirno. Obdajalo naju je neslišno zelenje. Razmišljal sem, kako je Slovenija
obdana z gozdovi. Velikokrat sem že slišal in videl, kako ponekod po svetu nepremišljeno sekajo gozdove. Ne
pomislijo, da ne vzamejo dom samo živalim, temveč hudo škodijo sami sebi. Zagledal sem srno z majhnim
srnjačkom, ki sta mulila sočno travo na jasi nasproti naju. Kako lepo je, da lahko gledam te prelepe živali tako
od blizu.

Leta so minevala kot namazana in čas ni hotel teči počasi. Na stara leta je Agnes začela čutiti bolečino v srcu. Vedela je, da je to zaradi velikega domotožja, a tega ni hotela priznati. Še sama sebe je začela prepričevati, da ve, da
nikoli ne bo več videla svojega doma, da bi ji bilo pri duši lažje. Leta so minevala, Agnes pa se je bolečina samo še
večala.

Bela ju je zavohala in zalajala. Srna in srnjaček sta se prestrašila in oddirjala v gozd. Midva sva se odpravila naprej. Prispela sva do potočka in Bela se je odžejala. Voda je bila tako čista, da sem lahko gledal dno. Na svetu pa
so kraji, kjer voda ni več pitna. K sreči ima Slovenija pitno vodo.

Peter jo je peljal k veliko specialistom, a nihče ni mogel ugotoviti razloga za to veliko bolečino in žalost. Peter je bil
zaradi Agnesine nesreče tudi sam nesrečen. Vprašal je, ali lahko stori kaj, da bi jo razveselil, a je ona le skomignila z
rameni. Peter jo je peljal na večerjo, celo na Maldive sta šla. Tam je bila zares srečna, saj si je to želela že celo življenje, a je sreča kmalu izpuhtela.

Obrnila sva se in krenila po hribu navzgor. Ustavila sva se pri mogočnem tristoletnem hrastu. Trije odrasli bi
komaj objeli njegovo deblo. Zazrl sem se v ogromno krošnjo. Veliko je moral doživeti v vseh teh letih. Saj je
kakor Slovenec. Marsikaj je moral naš narod preživeti, da danes živimo v samostojni Sloveniji.
Z Belo sva stekla naprej po poti do vrha vzpetine. Zadihana sva se ustavila. Pred nama se je razširila čudovita
pokrajina. Zagledal sem obarvane vinograde. Med njivami in travniki se je vila cesta. Hiše so bile kot iz legokock. Naprej so se raztezali gozdovi. Na obzorju so se raztezali Gorjanci. Vse je zgledalo pomanjšano, vendar
je imelo lep videz. Zavedal sem se, kako je naša dežela lepa v svoji raznolikosti. Lahko sem srečen, da živim v
miru. Lahko sem srečen, da živim v tako mali in lepi deželi.
Pogled se mi je ustavil na domači hiši. Pogledal sem Belo in kot da bi oba pomislila isto, sva veselo stekla proti
domu.

Čez nekaj mesecev pa se je Peter spomnil, da ga je v mladosti Agnes velikokrat vprašala, če bodo šli še kaj v Slovenijo. Spomnil pa se je tudi, da ima Agnes čez en mesec rojstni dan. Ta bo jubilejni, sedemdeseti, zato je mislil, da
bi bilo to kot nalašč za praznovanje v njuni prvi domovini. In res, podjetje je predal svojima otrokoma, vsakemu
pol, on pa je organiziral to presenečenje. Bilo je težko, saj Agnes ponavadi vse izve slej ali prej. Nekaj ur pred
njenim rojstnim dnevom so šli Agnes, Peter in njuna otroka z družinama na letalo. Peter je Agnes rekel, da grejo v
Nemčijo. Ko so pristali v Frankfurtu, niso vzeli prtljage, ampak so se presedli v drugo letalo. Agnes je vprašala, kam
grejo, ampak vsi so samo nekaj momljali in pravega odgovora ni izvedela.
Ko so pristali na letališču, je Agnes takoj videla slovenske napise in kar ni mogla verjeti, da je to res. Na letališču so
jo čakali njeni bratje in sestre s sinovi in hčerami ter vnuki. Čakala jo je tudi velika torta in vsi ljudje, ki so bili na
letališču, so ji zapeli; najprej po slovensko, potem pa še po angleško, če je že slučajno pozabila domač jezik. Stevardese so jo pospremile do družine, Agnes pa je od sreče jokala. Še bolj pa, ko ji je Peter povedal, da je podjetje predal
in da se bosta preselila v Slovenijo.
Vsako leto dvakrat gresta Agnes in Peter v Ameriko pogledat svoje otroke, tudi ti redno prihajajo k njima. Agnes je
sedaj srečna in tudi praznina v njenem srcu je izginila.

MAJ VERSTOVŠEK TANŠEK, 7. r.
OŠ Artiče
Mentorica: Mateja Jankovič Čurič, prof.

MAJA GLOGOVŠEK, 8. r.
OŠ Artiče
Mentorica: Mateja Jankovič Čurič, prof.
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DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE
Domovina. Kaj sploh predstavlja beseda domovina? Je to kraj, kjer živim? Ali kraj, kjer sem se rodila? Mogoče
samo pojem? Je skupna vsem?
Domovina nam lahko predstavlja več stvari, vsak pa jo nekje ima. Lahko je to tvoj dom, kraj, kjer živijo tvoji ljubljeni, prijatelji, sorodniki, kjer si odrasel, prvič izrekel besedo ali pa preprosto kraj, kjer se počutiš sproščeno.
Meni domovino predstavlja Slovenija, mala država z ljubeznijo v imenu. Res smo majhni, zato ne ve vsak, kje
na zemljevidu natančno leži naša država, a smo Slovenci več kot ponosni, da živimo tu in smo del te skupnosti.
Slovenija skriva mnogo zanimivih predelov; različne parke, hribovja in še mnogo posebnosti. Domovina je kraj,
kjer živiš, kjer doživljaš in obujaš dogodivščine, kjer se počutiš, da nekomu pripadaš, da nekaj veljaš. Veliko ljudi
pa se iz svojih domovin izseli v druge, večje države. Kljub temu v srcu nosijo svojo domovino, njene običaje in
navade ter do nje gojijo posebna čustva.

S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN
MOJA ROJSTNODNEVNA ZABAVA. NA MOJI ZABAVI SO ME PRIJATELJICE UBOGALE, KER SEM BILA
SLAVLJENKA. SO MARUŠA, NINA, LUCIJA, EVA. ZELO RADA IMAM SVOJE PRIJATELJICE. NA MOJI
ZABAVI JE TUDI LEJA, KI JE STARA ENO LETO. MOJA SESTRIČNA JE POTEGNILA VOZIČEK K SEBI IN V
VOZIČKU JE BIL LOVRO. LEJINA MAMICA JE DALA LEJI KRUH IN STA SI GA DELILA.

MAJA SKINDER, 2. r.
OŠ Raka
Mentorica: Mojca Kocjan, prof.

Razlogov, zakaj smo Slovenci ponosni na svojo domovino, je mnogo. Od osamosvojitve leta 1991 je Slovenija
samostojna in enotna država. S številnimi pisatelji in pesniki smo se tudi mi povzpeli na evropsko raven, zato
smo res lahko ponosni na vse ustvarjalce, ki so nam omogočili napredek in »dvig« Slovenije iz ozadja. Vsak
človek si želi biti ljubljen in postati član neke skupnosti ─ domovine. Vsak si želi ustvariti družino, imeti otroke,
zato moramo za našo domovino skrbeti, jo spoštovati, ji biti hvaležni, da bomo lahko enkrat v prihodnosti svojim otrokom dejali: » Poglej, ta kraj tu, kjer se nahajamo in živimo iz dneva v dan, je naša domovina ─ domovina
Slovenija. Zato pomni, da je domovina tam, kjer je srce. Takšno energijo in zgled, kot ju boš razdajal naprej, v
tolikšni meri ti bo domovina vračala toplino doma in ljubezen.«
Hvaležni smo lahko, da imamo čast imeti domovino in v njej v miru živeti, saj bi veliko ljudi dalo marsikaj za mir
in svoj prostor.

MAJA PAVKOVIČ, 9. r.
OŠ Raka
Mentorica: Sabina Božič, prof.
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VSE NAJBOLJŠE, SAMOSTOJNA SLOVENIJA

S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN

Letos je Slovenija praznovala štiriindvajseto obletnico osamosvojitve, a njena oziroma naša zgodovina sega
mnogo dlje, v obdobje preseljevanja ljudstev. Že takrat so Slovani najbrž opazili, da je košček sveta na sončni
strani Alp najlepši. Ustanovili so državo Karantanijo, ki so si jo druga plemena hotela polastiti, kar jim je tudi
uspelo. Od takrat pa do leta 1991 nismo imeli svoje samostojnosti. Pri tem pa mi je všeč, da se slovenski narod
ni predal. To je opazil tudi angleški zgodovinar Lovett F. Edvards, ki je zgodovino slovenskega naroda označil
takole: „Resnično, najbolj čudovito pri Slovencih je, da obstajajo kot narod po toliko stoletjih tuje oblasti.ˮ To,
da smo Slovenci poseben narod, je opazilo tudi veliko naših pesnikov in pisateljev, ki so s svojimi deli Slovenijo
ponesli v svet in slovenski jezik dvignili na raven preostalih evropskih jezikov. Vsi ti dosežki pa nas opominjajo,
da moramo biti ponosni na to, da smo Slovenci in da govorimo slovenski jezik.

Ljubo doma,
kdor ga ima.

Slovenija leži na evropskem gospodarskem središču, saj se tu Alpe in Panonska kotlina najbolj približata
Jadranskemu morju. To je najboljša gospodarska priložnost, s katero bi v Slovenijo lahko privabili številna podjetja, ki bi lahko poceni izvažala izdelke po morju ali pa s kopenskim prevozom. Slovenci bi se morali, tako kot
naši dedje, povezati, stopiti skupaj in poskrbeti za svetlejšo prihodnost naše države.
Slovenci bi morali tudi bolj promovirati našo »kokoško”, saj je obdarjena s številnimi naravnimi, arhitekturnimi
in etnografskimi značilnostmi. Le-te so edinstvene in močno povezane s tradicijo, kar pa jim daje posebno
žlahten pečat. Slovensko tradicijo bi morali predstaviti še drugim, pokazati turistom različne, majhne koščke
slovenskega ozemlja, na katerih je skoncentrirana rajska lepota.
Tretja stvar, ki bi jo rad močno poudaril pa je NOV ZAČETEK. Rad bi, da se Slovenci ne bi več delili na leve in
desne, zgornje in spodnje. Rad bi, da Slovenci pozabimo, oziroma vsaj odpustimo drug drugemu stvari, ki so
se dogajale v zgodovini, da pustimo zgodovino za sabo in prenehamo pogrevati stvari, ki so se zgodile. Želel
bi, da se spremenijo tipični slovenski lastnosti, kot sta nevoščljivost in nepovezanost. Upam da se Slovenci ne
bomo več ravnali po reku „Če meni pogine ena krava, naj sosedu dveˮ. To nas le vleče nazaj in nas ovira pri
razvoju in gospodarskem napredku. Pričakujem tudi, da se bomo Slovenci spametovali in se bomo povezovali
brez predsodkov in diskriminacije. Tako bi bili primer dobre prakse drugim državam Evropske unije in državam
v razvoju.
Na srečo Slovenci nimamo le slabih, temveč kar nekaj dobrih lastnosti. To smo pokazali v teh dneh, ko je
Slovenijo zajel prvi val beguncev. Pokazali smo, da v sili znamo stopiti skupaj in smo ljudem v stiski ponudili
topel sprejem. Ob tem pa se je sprožilo veliko komentarjev kot na primer „posrali bodo celo Evropoˮ ali „to je
začetek islamizacije Evropeˮ. Takšni komentarji se mi zdijo zelo nesramni in nezreli. Nas Evropejcev je približno
pol milijarde, migrantov pa okoli pol milijona in težko verjamem v islamizacijo Evrope.
Slovenija, ob tvoji obletnici ti želim, da bi se tvoja pot strmo vzpenjala, Slovencem pa želim, da naj za sabo
pustijo delitev na dve strani, naj se združijo in naj bodo skupaj nepremagljivi. Bodimo zgled drugim državam in
bodimo enotni, saj bomo našo prelepo deželo okronali z ljudmi, ki so ponosni na to, kar so - Slovenci.

Pogledam čez mejo,
izginem pod odejo.
Topla postelja,
kjer prostora je za dva,
jaz pa sam ležim
in se že petka veselim.
Svoboda, domačnost,
iskrenost, drugačnost.
Vse to lahko vdahneš
in pod jasnim nebom ugasneš,
kjer svoboden si kot ptica,
najbolj diši le slovenska potica.
Domovina je tam,
kjer se razdam
in nihče mi nič ne more,
čeprav nisem vsak dan dobre volje.
Prijazna, domača
je topla pogača
in ta dar
ne zavrnem nikdar.

MIHA PEČARIČ, 9. r.
OŠ Raka
Mentorica: Sabina Božič, prof.

MAKSI BOGOVIČ, 14 let
9. r., OŠ Koprivnica
Mentorica: Andrejka Šerbec, prof.
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S TABO JE PREKRASEN DAN

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATEREMU JE PRIKLENJENA DUŠA

Jaz oziroma današnji otroci vidimo Slovenijo kot svojo oziroma našo državo. Nekaj, kar nas brani, ščiti, varuje,
vodi. Naši pradedki pa so se borili za našo domovino Slovenijo.

Kaj je domovina? Ne vem, kako naj to besedo opišem z nekaj stavki. Je to okolje, v katerem živim? So to ljudje, s
katerimi živim? Je domovina omejena z mejami? Verjetno v veliki meri je, a tu že prehaja v pojem »država«.

Velikokrat, ko gremo z družino na sprehod, se pogovarjamo o naši državi. Kako je lepa, krasna in čudovita. Kako
smo lahko srečni in zadovoljni, ker nimamo vojn, ker ne stradamo, er imajo moji starši službo, ker imam pravico
do izobraževanja. Če pa pogledamo drugod po svetu, vidimo, koliko ljudi nima svojih domov, služb, denarja,
koliko ljudi ni jedlo že več dni … Če pogledamo pa še malo izven Evrope, vladajo zelo hude vojne. Malo stran
od nas so migranti, begunci. Vsak dan po televiziji, radiu gledamo in poslušamo grozne zgodbe ubogih ljudi.
Premalokrat se zavedamo, kaj nam naša Slovenija vse omogoča in nudi. Premalokrat se sploh vprašamo, če
smo srečni, da imamo toliko hrane, oblek … A mi bi vedno imeli še več in več. Res, da živimo v svetu krize, ki
vlada tudi pri nas, vendar zaradi tega nismo prisiljeni oditi kam drugam. Vesela sem, da sem Slovenka, da sem
tukaj rojena. Tukaj se počutim varno, veselo, srečno, zadovoljno in obenem tudi svobodno.

Domovina je vsekakor več kot država. Kot je rekel Voltaire, je domovina kraj, h kateremu je priklenjena duša. Je
kraj, za katerega smo včasih pripravljeni tvegati tudi življenje. Ali je domovina samo ena? Marsikdo se je napotil v
tujino, da bi si tam poiskal lepše življenje. A je s tem našel tudi novo domovino? Po mojem prepričanju ne, saj je
domovina ena sama.

Slovenija je prekrasna dežela, kot nekakšen lep, prekrasen dan. Na ta prekrasen dan je lepo, smo vsi zadovoljni,
lahko smo zunaj in si pomagamo. Tak prekrasen dan nam mine hitro, vendar si ga zapomnimo in nam je bil
všeč.
Svojo domovino imam rada. Ta domovina je Slovenija, v kateri se imam najlepše.

Pred nekaj meseci sem brala časopisni članek o ženski, ki se je odselila v tujino, saj je iskala boljšo službo, hišo in
predvsem boljše življenje. V tujini je bila nekaj let, njeno domotožje pa je naraščalo iz dneva v dan, ko se je končno
odločila, da se bo vrnila domov, v Slovenijo. Na tej točki moramo pritrditi Voltairu, da je domovina res tam, kamor
nas vleče duša.
Slovenija je resda le majhna, skoraj neopazna pikica na zemljevidu, a je zame in za vse Slovence zelo pomembna.
Vsak človek ima svoj dom drugje. Mislim pa, da je naša domovina tam, kjer smo rojeni in imamo korenine. Le redko se zgodi, da kdo sprejme drugo državo za svojo domovino. A vsaj v mislih pa se skoraj zagotovo vračajo domov,
v rojstno domovino.
Moja domovina je Slovenija. Moja »mala« oziroma ožja domovina pa so Artiče. Večina ljudi še za ta kraj ni nikoli slišala. Resda so Artiče zelo majhne, a so kot kraj meni zelo pomembne. To je kraj, v katerem preživljam svojo
mladost. Je kraj, ki je občutil vojno, žalost in solze, a hkrati tudi veselje, smeh in srečo.
Domovina je tam, kjer nam je udobno, kjer si želimo živeti in kjer smo srečni. V Sloveniji je še veliko takih majhnih krajev, kot je moj, a vsi skupaj tvorijo našo prelepo domovino in jo delajo takšno, kot je. Edinstveno.

NIKA BEVC, 7. r.
OŠ Artiče Mentorica: Mateja Jankovič Čurič, prof.

NIKA KVARTUH, 13 let
8. r., OŠ Artiče,
Mentorica: Mateja Jankovič Čurič, prof.
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VSE NAJBOLJŠE, SAMOSTOJNA SLOVENIJA

DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

Vsakdo ima rojstni dan. Na svetu je zagotovo nekdo, ki ima danes rojstni dan. Prav tako pa nima vsak rojstnega dne samo enkrat na leto. Zveni malce čudno, a naj vam razložim. Vsak praznuje rojstni dan na dan, ko se je
rodil, vendar imamo prebivalci Slovenije rojstni dan tudi 25. junija. Na ta dan je naša Slovenija uradno postala
republika.

Naša domovina resda ni velika, a jo vsepovsod opisujejo kot deželo z naravnimi čudesi. Prav zaradi tega je res
žalostno, ko včasih opazimo nespoštovanje človeka do narave. Nekateri se res ne zavedajo, kakšne naravne značilnosti in znamenitosti imamo v Sloveniji, zato nadaljujejo z onesnaževanjem narave, ko bi lahko odpadne snovi raje
reciklirali.

25. junija 1991 je bila Slovenija razglašena kot neodvisna država. Da smo sploh prišli do neodvisnosti, pa je
23. decembra 1990 v Sloveniji potekal plebiscit. Rezultati so bili nato razglašeni 26. decembra. Torej je letos
Slovenija praznovala svoj 24. rojstni dan. Hkrati pa je vsak izmed nas tako praznoval vsaj enega izmed dveh
rojstnih dni. Vsako leto v Sloveniji potekajo proslave ob dnevu državnosti, dnevu, ko Slovenija obeležuje svoj
praznik. Zadnja leta se Slovenci vedno manj zanimamo za ta praznik, saj se ne zavedamo pomena dneva, še
posebej pa ne mladi. Ne zavedamo se, koliko so morali ljudje tvegati, da je Slovenija postala samostojna. Začelo se je v 20. stoletju, ko so naši predniki prvič izrazili željo po samostojnosti. Boj pa se je nato končal v takratni
državi Jugoslaviji, ko smo končno dobili možnost, da se osamosvojimo.

Prav tako je z odnosi med ljudmi. Včasih so otroci pomagali staršem na poljih, njivah in sodelovali pri različnih
aktivnostih. Ponekod tudi danes, a jih večina, tako otrok kot tudi staršev, veliko časa preživi za računalnikom, tablicami, telefoni … Danes se sploh ne pogovarjajo več o osebnih temah, ne kramljajo pri kosilu, saj imajo v mislih
»pomembnejše opravke«. Nekateri ljudje pa se prav razveselijo, ko se vrnejo s potovanj in uzrejo znano pokrajino,
obraze svoje domovine. Tudi tistih prijateljev, ki ti stojijo ob strani, je malo, saj te marsikdo raje izkoristi za lastno dobro. Slovenija je res pomembna, predstavlja ljubezen, saj se v njej in v besedi sami skriva pojem ljubezen v
angleščini, in sicer »love«.

Ne vemo, kaj bo v prihodnosti, ali se bodo mladi in drugi prebivalci Slovenije še zavedali pomenov 25. junija in
26. decembra. Da bo Slovenija še praznovala rojstni dan kot ga sedaj, moramo bolj spoštovati takratne prebivalce slovenskega ozemlja in pomen samostojnosti. Upam, da bo Slovenija v slogi rasla še nadaljnja leta, da
ne bodo naši nasledniki pozabili pomena dveh pomembnih državnih praznikov. Slovenija bo le tako lahko kot
samostojna država obeleževala ta dva ključna praznika, zato ti, Slovenija, želim vse najboljše.

PATRICIA ŽIBERT, 9. r.
OŠ Raka
Mentorica: Sabina Božič, prof.
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Smo samostojna država in državljani si med seboj pomagamo. Čeprav imamo veliko narečij, se znamo združiti in
se med seboj povezati kot celota. A tudi druge države se kot narodi povezujejo. Čeprav smo si med seboj drugačni,
imamo v Evropi skupno zgodovino in vsak jezik ima svojo zgodbo. Vsaka domovina po svetu ima svoj kulturo, a
hkrati je potrebna tudi ljubezen do lastnega naroda.

SABINA KERIN, 9. r.
OŠ Raka
Mentorica: Majda Zidarič, prof.
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DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE
Kje je moje srce doma?
Doma je moje srce doma.
Doma nas sonce greje, veter hladi,
potoki žuborijo, morje, trava šumi.
Doma so gozdovi, griči, travniki,
tu so domača mesta in vasi.
Kje je moje srce doma?
Moje srce je doma v domovini.
Doma so moja mama, oče, brat,
v naši družini je vsak dan bogat.
Moja družina je moj zaklad
naš dom imam močno rad.

DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE
Vsak človek se nekje rodi. Na Zemlji mu je odmerjen košček sveta, kjer preživlja svoje otroštvo, kasneje odraslo
življenje. Včasih ostane na enem mestu, včasih se preseli v drugo vas ali mesto. Naveže se na okolje, kjer biva, kjer
doživlja vse dobro, a tudi hudo. Naveže se tudi na ljudi, prijatelje, sošolce.
Takšno življenje je lepo. Umirjeno in čudovito. Včasih pa se zgodi, da je potrebno oditi v druge kraje s trebuhom
za kruhom. V želji poiskati boljše življenje si pripravljen oditi, spoznati nove kraje, nove ljudi, poznanstva in prijateljstva. V hitrem ritmu življenja delaš in se trudiš, da obstaneš in preživiš. Tako pa življenje teče hitreje, mimo
tebe. Preden se zaveš, lahko mine že deset, dvajset ali trideset let. Nato z leti pride več časa za razmislek o življenju.
Kdo si in kam pravzaprav spadaš. Takrat osvežiš spomine na rojstni kraj.
Spomini začnejo živeti v vsej zavesti. Spomniš se na drevo v sadovnjaku, ki je rodilo bogate plodove čudovitega
okusa, na njivo, iz katere se je kadilo v jutranjem hladu, ko je plug zarezal novo brazdo. Na brezskrbno otroštvo,
starše, sorojence. Spomini se vračajo. Ljubezen se čuti v globini duše in želiš se vrniti v svojo domovino. V svet,
kjer si najsrečnejši. Ko se vrneš, veš vse to, veš, da bi moral ostati tu, na svoji zemlji. Čutiš, da si jo nekoliko izdal,
ko si odšel. Zaveš se, da je bila zavest prešibka in želja po boljšem življenju prevelika.

Kje je moje srce doma?
Doma je med dobrimi ljudmi.
Skupaj bomo domovino gradili,
zame, zate, za nas srečo lovili.
Iz našega doma svet mirili,
vsi skupaj varen dom dobili.

STELA HRUŠEVAR, 8. r.
OŠ Raka
Mentorica: Majda Zidarič, prof.

SIMON GERŠAK, 6. r.
OŠ Globoko
Mentorica: Nataša Plevnik, prof.
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DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

Kje je domovina?
Tam, kjer je moje srce,
tam je moja oskrbnina,
kjer živijo dobri ljudje.

Moja prekrasna domovina
veliko sem po tebi potoval
in svoje srce ti dal.

Domovina je moj rodni kraj,
kjer slabih misli ni.
To je moj večni raj,
kjer misel nate spi.
Tu je moj dom,
dom, poln ljubezni.
Nikoli odšla ne bom
navkljub bolezni.
Te bele gore,
te dolge vode,
kjer sanje na tebe bede,
in ptički mi zraven poje.

Prekrasne lepote nam skrivaš
in v zelenem okolju uživaš.
Vsak dan hrepenim,
da čim več tvojih lepot dobim.
V planinah sončne žarke štejem,
v dolini, na jasi, med kravicami se grejem.
močno upam, da tvoje lepote ne zbledijo,
večno v mojem srcu naj živijo.

TILEN OMERZEL, 9 let
4. r., OŠ Globoko
Mentorica: Zdenka Bregar Umek, prof.

V srcu toplota,
v mislih dobrota.
Kjer sonce sije,
tam srce bije.

TADEJA OSOJNIK, 8. r.
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Mentor: David Križman, prof.
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DOMOVINA JE TAM, KJER JE SRCE

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATEREMU JE PRIKLENJENA DUŠA

Kje sem jaz doma?
Doma sem tam, kjer sonce sije noč in dan.
Tam, kjer potočki žuborijo in ptički žvrgolijo.

Domovina je dežela, v kateri se kdo rodi in v njej prebiva. Sam sem se rodil v Sloveniji, torej je moja domovina.
Prav tako je Slovenija domovina večine mojih prijateljev in znancev. Opažam pa, da moja generacija premalo ceni
in spoštuje svojo domovino.

Tam v Brestanici stoji visoka hiša,
tam sta moje srce in moj dom.
Tam hodim v šolo in treniram atletiko.

Pravijo, da se ne zavedaš, kaj dejansko imaš, dokler tega ne izgubiš. Zadnje čase, ko je Slovenija pod pritiskom
begunske krize, veliko razmišljam o izgubi svoje domovine. Razmišljam o tem, kako hudo mora biti tem ubogim
ljudem, ki zaradi neznosnih razmer bežijo iz svoje domovine. Kako hudo mora biti, ko v upanju na boljše življenje
zapustiš svoj dom in greš v neznano … Ko te ne obdaja več tvoj materni jezik, ampak popolnoma druge govorice
… Ko si obdan z neznanci in nikamor ne spadaš ...

Rad bi, da se življenje v Sloveniji pa tudi drugod spremeni v raj za vse ljudi na svetu.
Čuvajmo naš planet.

TIM BREZNIKAR, 11 let
6. a, OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Mentorica: Milena Žičkar Petan, prof.

S ponosom povem, da sem Slovenec in živim v Sloveniji. Slovenija je dežela z zelo raznoliko pokrajino, od Pirana
do Prekmurja jo lahko prečkaš v dobrih dveh urah. Lahko splezaš na njen najvišji vrh Triglav, se ohladiš v hladnem
Blejskem jezeru ali ogreješ kosti v katerih izmed bazenov s toplo termalno vodo. V Sloveniji lahko študiraš, kar
želiš. Lahko veruješ in svobodno poveš svoje mnenje. Brez skrbi se lahko zvečer sprehodiš po mestu. Vso to varnost, gotovost in svobodo, ki ti jo mora domovina dati, nam Slovenija da.
Vsak dan moramo biti hvaležni za svojo domovino. Jaz sem, saj je Slovenija res prelepa dežela, v kateri je lepo živeti. Saj veste, kako pravijo: “Povsod je lepo, ampak doma je najlepše!”

TIM JAMBRIŠKO, 12 let
7. r., OŠ Brežice
Mentorica: Darinka Ferenčak Agrež, prof.
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S TABO, DOMOVINA, JE PREKRASEN DAN
Kamorkoli stopim,
kamorkoli se zazrem,
tebi domovina,
tečem v objem.

PRISTOPNA IZJAVA
Priimek in ime

Od rojstva, pa do smrti,
od začetka, pa do konca
tebi domovina pripada moje srce.
Od tebe me ločiti,
ne more nihče,
ti edina si me znala naučiti,
kako vzljubiti vse.
S tabo, domovina,
je prekrasen dan,
moja ljubezen do tebe
je širša kot ocean.

Datum rojstva
Kraj rojstva
Naslov
Pošta
Občina
Številka mobilnega telefona (GSM)
Elektronski naslov (e-mail)

Status
učenec/dijak

študent

zaposlen

nezaposlen

upokojenec

Želim delovati v sekciji, ki se ukvarja z naslednjim področjem osamosvojitve
TOMAŽ TRAVNIKAR, 8.r.
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Mentor: David Križman, prof.

Kulturnim

Medijsko – propagandnim

Političnim

Gospodarskim

Vojaško – policijskim

MORiS

Varnostnim

MSNZ

Mednarodnim

Prva generacija nabornikov SV

Civilno – družbenim

Statusna vprašanja veteranov

Sindikalnim

Mladinska sekcija Triglav

Arhivskim (dokumenti, foto, A/V)

Zgodovinskim

Civilno - obrambnim

Ostalo

Izjavljam, da imam status veterana vojne za Slovenijo
Sprejemam statut Združenja VSO in soglašam, da združenje obdeluje moje osebne podatke v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za potrebe Združenja VSO.

Kraj _________________

Datum ___________

Podpis ___________________

Pristopno izjavo poslati na naslov:
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana
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Odslej lahko
prevzamem paket
kadar koli, 24/7!

Izšla je sedma številka spletne revije Glas domovine!
Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije, ali pa uporabite smernike na tipkovnici levo in desno.
v kolikor se vam ne prikaže revija v virtualni obliki, odprite revijo v pdf obliki na povezavi (gumb spodaj)

PS Paketomat –
diskretno, hitro & priročno!
Vzpostavili smo mrežo samopostrežnih poštnih avtomatov,
kjer boste lahko brez vrst in gneče preprosto prevzemali in
oddajali svoje pakete. Diskretno, hitro in priročno!

Za več informacij
poskenirajte QR kodo,
pokličite na 080 14 00 ali
obiščite www.pspaketomat.si.

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

PREVZEM PAKETA v samo 3 korakih!
1

2

SMS

3

24

Opravi spletni
nakup

Prejmi SMS z
unikatno kodo

Prevzemi svoj
paket 24/7
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Glas domovine
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