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DOGAJALO SE JE
Likovna delavnica,
predstavitev knjige ter
odprtje razstave v
muzeju VSO ob 30.
letnici slovenske države

V

sredo, 29.9.2021 se je v muzeju
odvilo
več
umetniških
dogodkov: likovna skupina
Društva Fran Govekar Ig je od 15. do 18.
ure ustvarjala akvarele na temo Sloveniji
za 30 let. Predstavili sta se nam slikarki
Julijana Peršič in Zdenka Vinšek. O sami
likovni skupini je malo več spregovorila
Mateja Jere Grmek. V našem muzeju že
imamo razstavo del Umetniški šopek
domovini za 30 let, ki so jo pripravili
člani DFG Ig, in na kateri slike, prikaz
slovenskega tihožitja, narave in kulturne
dediščine, predstavljajo: Jožica Šubic,
Irena Brovet Zupančič, Zmago Werbole,
Minka Žagar, Marijana Rous Gojak, Julijana Peršič, Jožica Serafin, Milan Šubic in Zdenka
Vinšek. Predsednica DFG Ig Alenka Jeraj je povedala, da društvo v prihodnjem letu praznuje
30 let delovanja, ter naštela večje projekte, ki
se dogajajo pod okriljem različnih umetniških
in turističnih skupin znotraj društva.
V nadaljevanju popoldneva je bila
predstavljena knjiga Tine Matoz Simon in
popotovanje v svet državnih simbolov.
Matozova je povedala, da tudi sama rada
ustvarja - fotografira in da ima rada živali.
Ilustracije za knjigo je prispevala Zdenka
Vinšek, razstavljene pa so v Muzeju VSO.
Knjiga je lep poklon domovini in v spodbudo,
da
odkrivamo
vrednote
slovenske
osamosvojitve. Tisti, ki so knjigo že prebrali,
so pohvalili njen preprosti in nevsiljivi ton, s
katerim nagovarja bralce vseh starosti in jih
spominja na vrednoto domoljubja.
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Barbara Seifreid je predstavila svoje
fotografije s potepanj po Sloveniji. Pravi,
da je že pred korona časom odkrila, kako
lepa je Slovenija in da človeku ni potrebno
iti daleč, da se naužije lepot slovenske
zemlje. Tej misli se je pridružil tudi pesnik
in kulturnik Tone Kuntner, ki so ga slike
in fotografije ganile in je z nami podelil
nekaj Prešernovih, Cankarjevih in svojih
mislil. Popoldan smo zaključili z
nagovorom predsednika VSO Alojza
Peterleta, ki je dejal, da je v muzeju prostor
vedno odprt za vse, ki negujejo vrednote
slovenske osamosvojitve.
Vabljeni na ogled razstave akvarelov
Zdenke Vinšek, fotografske razstave
Poklon Sloveniji za 30 let ter k branju
knjige Simon in popotovanje v svet
državnih simbolov, ki jo lahko dobite na
Združenju VSO ali v Muzeju VSO.
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Predgovor k knjigi Simon in popotovanje v svet državnih
simbolov
Simona Pavlič

Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.
(Matej 6,19-21)
30 let slovenske osamosvojitve je velik jubilej, ki s seboj prinaša niz obeležitev in
počastitev v spomin na zlato dobo slovenskega naroda. Tudi v Združenju za
vrednote slovenske osamosvojitve smo se na okrogli jubilej naše države pripravili.
Letos ga bomo obeležili tudi z izdajo otroško-mladinske knjige o Simonu in
njegovem popotovanju v svet državnih simbolov. Že nekaj let je nepogrešljiva
pomoč pri delu na Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve Tina Matoz,
sicer univ. dipl. slovenistka. Skrbi za oblikovanje in lektoriranje spletnega
časopisa Glas domovine, pomaga pri socialnih omrežjih društva in administraciji
v pisarni ter skrbi za Muzejsko zbirko VSO na Cankarjevi 11 v Ljubljani. Ravno
tu so se, v zavetju muzejskih sten, ki z razstavami nosijo ponos in težo
osamosvojitvenih let in tudi tragiko razorožitev TO SRS in nasprotovanj
osamosvojitvi, ob spremljanju obiskovalcev muzeja (zlasti šolskih skupin) ter ob
neštetih pogovorih ob kavi, porodile ideje, kako mladim sploh kvalitetno in
nevsiljivo pokazati na vrednote slovenske osamosvojitve ter jim razložiti
zgodovino nastanka našega naroda. Tina se je odzvala klicu domovine na
drugačen način kot vojni veterani 1991. leta. Manko kvalitetne literature na
področju demokratizacije in osamosvojitve RS za mlajše bralce je zapolnila s
čudovito zgodbo, ki je
pred nami. Veliko
kreativnosti, domišljije
in iznajdljivosti je bilo
potrebno,
da
je
avtorica našla prave
besede, da je pripoved
o Simonu naredila
dostopno
mladim,
drugačno, zanimivo,
lepo in domoljubno.
Tina
Matoz
je
odmaknjeno od hrupa
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prireditev, ki je prvenstveno delo Združenja VSO, snovala zgodbo o malem
Simonu, ki počasi vstopa v svet domoljubja. Pričujoča knjiga je (upamo in
pričakujemo) le prva v zbirki in je nastala kot darilo Sloveniji ob njenem 30.
rojstnem dnevu. Tudi avtorici je zgodovina osamosvojitve sprva bila zelo tuja in
odmaknjena od vsakdanjosti. V tem smo resnici na ljubo vsi malo Simon –
zabubljeni v svetu sanj z našimi kapitani Berniji, ki so enkrat materialne dobrine,
drugič skrite strasti, vsakdanja opravila in podobno. Težko vidimo pred seboj
zaklad, ki ga imamo – samostojno Slovenijo, svojo zastavo, svoj grb, svojo himno.
Simonova starša, zlasti oče, pa nas vse učita, da je včasih dobro videti tudi onkraj
naših kapitanov, da se nam lahko odpre nov svet, ki prejšnjemu nič ne odvzame,
veliko pa doda. Matozova je zato imela težko nalogo, da zgodbo naredi prijazno
mlademu bralcu, verodostojno in v čast domovini ter hkrati ohranja nivo otroškomladinske književnosti. Vse to ji je uspelo, kar je dokaz o izjemnem talentu
pisanja, ki se skriva v avtorici. S preprostim in tekočim slogom, ki je sveže, lepo
in prijetno branje za vse starosti, je avtorica zasnovala prvo knjigo o Simonu in
njegovih dogodivščinah. Matozova ima izjemen talent za natančno opazovanje in
analizo okolice, ljudi in odnosov med ljudmi. Njena narava navzven je tiha in
rahlo nedostopna, v sebi pa je glasen vulkan besed, ki jih zna, zmore in hoče
ubesediti v krasne sestavke, članke, besedila in, končno, tudi leposlovje.
Simon se na koncu zgodbe le dokoplje do spoznanja, da je imeti svojo domovino
izjemen zaklad. Čeprav v zgodbi to ni striktno omenjeno, pa vendarle lahko
sklepamo, da je Simonovo srce začelo biti še za domovino. In Simon je zagotovo
ugotovil, da če ljubezen deli, se samo še poveča. Ne bo je nič manj za Bernija.
Zato naj nas bralce spremlja zavest, da kjer bo naš zaklad, tam bo naše srce. In
obratno, kjer bo naše srce, tam bo naš zaklad. Naj bo domovina naše srce in naš
zaklad!
Članica Glavnega odbora VSO in poslanka v DZ RS Alenka Jeraj je za prvo izdajo
prispevala luštno pesem, ki je objavljena na platnici knjige, z ilustracijami pa je
zgodbo o Simonu obogatila ilustratorka Zdenka Vinšek.
Čestitke avtorici Tini Matoz in zahvala vsem, ki ste pomagali pri realizaciji izdaje
knjige za mlajši rod. Verjamem, da bo knjiga vsem prijetno branje!
Tina, se veselim naslednje kave 😊
Simona Pavlič
Generalna sekretarka VSO
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Predavanje dijakom šole
Grm Novo mesto - center
biotehnike in turizma
letošnjem letu na Grmu Novo mesto centru
biotehnike
in
turizma
obeležujejo pomembne obletnice,
spomine in mejnike. V sklopu dogajanja pod
projektnim naslovom "Domovinski dan Praznujmo skupaj" je v petek, 15. oktobra 2021
dijakom srednje šole o prelomnicah v zgodovini
nastanka naše države spregovoril tudi Lojze
Peterle, predsednik Združenja VSO ter
predsednik osamosvojitvene vlade RS. Peterle
si je po predavanju ogledal še izdelke dijakov
srednje šole Grm Novo mesto.

V

"Domovinski dan praznujmo skupaj" v
Lendavi

V

sklopu projekta Domovinski dan Praznujmo skupaj je ob 30. letnici
državnosti v Lendavi v nedeljo, 17. oktobra 2021, potekal pogovorni večer, na katerem
so sodelovali Lojze Peterle, predsednik VSO ter predsednik osamosvojitvene vlade, Tone
Krkovič, načelnik MSNZ RS 1990 in poveljnik brigade MORiS ter Alan Geder, generalmajor
Slovenske vojske. Za glasbeno-domovinsko vzdušje je poskrbel De Niro AS Orchestra.
Prireditve so se udeležili tudi predsednik pokrajine Franc Zagorc ter član predsedstva VSO ter
vodja uniformirane enote praporščakov VSO Tomaž Svete.
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Maša za domovino na Sveti Gori
VSO Severna Primorska
Mitja Humar
soboto, 23. oktobra 2021, smo se člani VSO
Severne Primorske na Sveti Gori ob dnevu
suverenosti
udeležili maše za domovino,
obeležili izgon zadnjega vojaka JLA iz Slovenije in
počastili padle v vseh vojnah na Slovenskem.

V

Polaganje venca ob spomeniku padlim v vojni za Slovenijo

P

redsednik VSO Lojze Peterle je v ponedeljek, 25. oktobra 2021, z delegacijo ter
praporščakoma VSO pred praznikom vseh svetih položil venec slave pred spomenikom
umrlim za Slovenijo 1991.

Slava jim!
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Postavitev spominskega
obeležja v počastitev
osamosvojitvenih dogodkov
na Ptuju

O

dbor VSO Ptuj Destrnik je v ponedeljek,
25. oktobra 2021, ob 30. obletnici
slovenske osamosvojitve postavilo
spominsko
obeležje
v
počastitev
osamosvojitvenih dogodkov na Ptuju – Vičavi.
Spominsko obeležje je svoj prostor dobilo ob
spominski lipi, posajeni maja letos. Zbrane so
pozdravili Simona Pavlič, generalna sekretarka
VSO, v svojih nagovorih pa so na dogodke
tistega časa spomnili član predsedstva VSO
Slavko Kmetič, predsednik odbora VSO Ptuj
Destrnik Alojz Kranjc in poslanec DZ RS Jožef
Lenart. Za tem je sledila slavnostna seja v
počastitev dneva suverenosti ter volilni zbor članov, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo.
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Priprta vrata
Helena Svete Bartol
repih veje po moji ljubljeni domovini, pa ne vleče izpod oken ampak kar skozi
vrata….skozi mnogo priprtih vrat. Ali zagovarjaš svoje stališče, mnenje, nadzore, ali pa
bodi vsaj do sebe toliko pošten in si priznaj, da si zrel da zamenjaš površnik oziroma
stran ceste po kateri hodiš.

P

Mnogo priprtih vrat je…. Za vsak slučaj….če bo po moji strani ceste preveč deževalo bom pa
stopila na drugo stran….tam sicer tudi pada ampak delijo zastonj dežnike. Skozi vsa ta vrata se
čuti prihuljen, potuhnjen vonj koristoljubja, sončenja v senci ljudi, ki z dušo in srcem delajo za
Slovenijo. To sončenje prinaša tudi nagrade, priznanja. Kako si lahko tako pokvarjen, da pošlješ
na oder drugo osebo po lastno priznanje, ker se ne želiš izpostavljati ?? Ker se skrivaš pred
fotografi, ker nočeš biti fotografiran na določenih prireditvah? Ker se privlečeš samo tja kjer je
dobra hrana?

Takšnih sprehajalcev ne potrebujemo, takšnih spogledljivcev ne maram, ne prenašam!
Neglede na to, če je na tvoji strani cestišča storjena napaka, zato ne boš z vsemi culami in kovčki
letel k sosedu, ampak ostaneš na svoji strani, saj tvoj prav, tvoje stališče je še vedno isto, ti si
še vedno isti!
Kot siva, dolgočasna, hladna, nebodi je treba megla se te dotakne občutek, zavedanje, da je
obnašanje ljudi, ki so ti še včeraj bili blizu danes odklonilno. Od daleč pogledujejo proti tebi,
kot pravi pesem ;……..samo nasmeh je bolj grenak…;tisti o, živijo! Kako si? Težko izdavljen.
Hvala Bogu, da nikoli nisem veliko dala na sklepanje vezi v službi ali med znanci, prevečkrat
sem ostala potisnjena ob stran, ker ne opravljam, ne kujem zarot, predvsem pa nikoli ne jamram.
Povem pa svoje mnenje, podam rešitev, medtem ko drugi jadikujejo in hladno stopim čez
zanemarljivo ali napihnjeno novico, ki jo drugi dojemajo kot tragedijo.
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Ampak …… imam, pravim temu, svoj krog svojih ljudi in tisti, ki so v tem krogu so čudoviti
ljudje, odprti, nasmejani, ustvarjalni, delavni, nekateri pravi garači, predvsem pa smo
neobremenjeni, veseli ko se dobimo, polni idej, takoj pripravljeni zapeti kakšno domačo vižo
in potem spet kot volkovi razpršeni vsak na svojem področju delamo, ustvarjamo, vsak na svoj
mali ali pa veliki način pomaga ohranjati, negovati, naše izročilo.
In takrat zaprem vrata svojega doma. Ta vrata dobro tesnijo in čuvajo dom, v katerem so doma
ljubezen, delo, povezanost, za temi vrati je prepričanje, da cesta pred njimi poteka po pravi
strani.
Na njej ni prostora za male, nepomembne kamenčke. Tu ni prepiha, včasih zgolj žalost in
razočaranje nad dogajanjem in razmišljanjem množice.
Takrat ob toplem zavetju kamina, nežni glasbi in svečah nastajajo pesmi….tudi tiste, zelo
osebne, intimne, naj tokrat, ker smo v času tihih, spokojnih jesenskih večerov, delim z vami
nekaj tistih, v katerih boste vsi, ki me poznate, prepoznali njihov pomen in namen.

Ali veš, kje je kraj??
kjer listje pod nogami ti šumi,
ali veš, kje je kraj, kjer sledove mivke slana voda spira…
ali veš, kje je kraj, ko sonce v zatonu riše na nebo čarobne slike…
ali veš, kje je kraj kjer košček hrane slastne se v ustih ti topi…..
ali veš, kje je kraj kjer v travi poležavaš, kjer črno vino v dveh čašah zadiši…
ali veš, kje je kraj ko dež poletni po obrazu ti polzi…
ali veš….
vem, to je dan, stkan iz tisoče drobnih a najpomembnejših reči..
to je kraj kjer moj korak ubira pot…
to je kraj, kjer hodil si ti…vem, ta kraj je tam, kjer si ti,
ti si mi list, ki prepletaš mi pot, si mivka na moji koži...
so kot dišeče, žlahtno dragoceno vino…
….kraj, kjer je sreča doma…kraj, ki zavetje mi da…
12
Glas domovine – 50/VIII – 2021

IZ KULTURNEGA HRAMA

Če se kdo kdaj vpraša, je ljubezen čista???
to na svetu sploh obstaja??
je kje pot, ki vodi duši dve do raja…
ni je knjige, ki o tem pisala bi,
ni zapisa, ki trdi, da se to lahko zgodi.

Človeška čemernost bi to kaj kmalu obsodila,
za njih se ljubezen čista še ni rodila.
Pa vendar vem, da ta ljubezen res obstaja.
Vem za steze, ki vodijo do raja.
Duši kot metulja dva tiho poletita do neba,
srci pa kot reki dve, zlijeta se v morje.
Vem, kaj je ljubezen čista, po tiho tli, obstaja…
Vem za duši dve, vem za poti do raja.
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Na pomolu v mesečini…
Tihih kril spustita se dva angela.
V jezerski tam tišini za trenutek krila si prepleteta.
Spočijeta si tam utrujene peruti…
Srce in duši v eno zlijeta.
Za trenutek večni ne doseže več ta svet jih kruti.
Piš vetra kodre zlate vije, obraz svoj v njih drugi angel skrije.
Med njima le glasna je tišina, tišina ki napolni, ohrabri skrivnostna
Tadva sarafina.
In zopet tja pod nebo vsak k sebi odletita, vedoč da veže skupaj sila jih neznana,
Skrivnostna …….a vendar….le njima je poznana…
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Muzej je odprt ob torkih in četrtkih
od 10 – 14. ure ter ob sredah od 13. – 17. ure.
Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni mogoč.

17
Glas domovine – 50/VIII – 2021

MUZEJSKI KOTIČEK

Muzejski bonton
V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja
veljajo omejitve in pravila:



Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih
bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje,
bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m.



Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite
roke.
Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.



Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.



Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne
rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si
redno umivate roke.



V prostorih muzeja je obvezno nošenje maske!



Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo
varnost. Veselimo se vašega obiska!
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Izšla je petdeseta 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. 10. 2021
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