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KAZALO
Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine, dragi domoljubi!
Pred vami je nova številka spletnega časopisa Glas domovine, v kateri v
ospredje postavljam življenje in delo dr. Jožeta Pučnika.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
»Vsi narodi, ne glede na svojo velikost ali številčnost,
imajo osnovno pravico do lastne države, kar velja tudi
za Slovence.«
(dr. Jože Pučnik)
Jože Pučnik se je rodil 9. marca 1932 v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Leta 1958 je v
Ljubljani diplomiral iz filozofije in primerjalne književnosti. Zaradi člankov v Reviji 57 je bil
kot vzorčni primer, kaj se lahko dogodi tistim, ki javno izražajo svoje nasprotovanje
totalitarnemu sistemu, obsojen na devet let zaporne kazni. Leta 1966 se je bil primoran preseliti
v Nemčijo, kjer je doktoriral iz filozofije in sociologije ter postal predavatelj na univerzah v
Hamburgu in Lüneburgu.
Konec 80. let se je vrnil v Slovenijo in postal vodja Demokratične Opozicije Slovenije
(DEMOS), koalicije novonastalih slovenskih demokratičnih političnih strank, ki je na prvih
svobodnih volitvah leta 1990 zmagala in povedla Slovenijo na pot demokratizacije in tržnega
gospodarstva.
Kot vodja DEMOSa in podpredsednik vlade je bil eden najbolj zaslužnih pri oblikovanju in
izvedbi plebiscita za neodvisno Republiko Slovenijo.
Leta 1993 je odstopil z mesta predsednika Socialdemokratske stranke, politično pot je potem
nadaljeval kot poslanec v Državnem zboru, leta 1996 pa se je dokončno umaknil iz političnega
življenja.
Umrl je leta 2003 v Nemčiji, pokopan pa je v svojem domačem kraju, Črešnjevcu pri Slovenski
Bistrici, kjer po njem nosi ime tamkajšnja osnovna šola. Pučniku je posvečena konferenčna soba
v Evropskem parlamentu, po njem pa je poimenovano tudi osrednje slovensko letališče na
Brniku.

Foto: arhiv VSO
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
»Naša slovenska pot je jasna. Do konca leta 1990 moramo uresničiti popolno
neodvisnost Slovenije. Zato potrebujemo novo ustavo, ki bo dala naši državi
podlago za dostojno življenje v krogu neodvisnih narodov v Evropi. O slovenski
politiki bomo odločali izključno v Ljubljani, čas do popolnega razpada
Jugoslavije se naglo izteka. Poleg uveljavljanja slovenske državnosti na
mednarodnem področju se moramo naglo posvetiti gospodarskemu preurejanju
države.«
(dr. Jože Pučnik)

Foto: arhiv VSO

»Niti v prvo niti v drugo pravljico danes ne verjamemo več, saj se zavedamo, da
brez političnih strank ni političnega pluralizma in da je njihovo sestopanje z
oblasti le floskula, s katero želijo volivce prepričati, da resno mislijo s svojo
preobrazbo in sestopom. Sestopijo naj ne le komunisti, temveč tudi njihova filiala,
ki jo imenujejo Socialistična zveza.«
(dr. Jože Pučnik)
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Pučnik je prvotno diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vendar mu Univerza v Ljubljani
ni hotela izdati kopijo diplome (original mu je bil ob aretaciji zasežen), oziroma je le-ta prišla
po večkratnem zaprosilu v času, ko je Pučnik v Nemčiji že doktoriral. Na svetovnem spletu se
najde zapis vodje arhivsko muzejske službe na Univerzi v Ljubljani, ki je o Pučnikovem
primeru zapisal sledeče.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV

*Dostopen pdf dokument na spletni strani ljubljanske univerze Prof. dr. Jože Pučnik: študij na ljubljanski
univerzi, njegova diplomska listina in njena kopija Univ. prof. dr. Jože Pučnik (googleusercontent.com)
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
O Pučniku sta izšli dve monografiji, ki sta ju izdali zgodovinarki
dr. Rosvita Pesek z naslovom Pučnik (2013, Mohorjeva založba)
ter
dr. Andreja Valič Zver Jože

Pučnik Oče slovenske države (2019, Študijski
center za narodno spravo).
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VOŠČILO
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IZ KULTURNEGA HRAMA

ON SI JE UPAL
Igor Pirkovič

On si je upal
in trnju navžlic, ga notranji klic
pognal je državo gradit.
On si je upal
in ni spraševal, če čas je ta prav,
da končno presekamo nit.
Nit s prejšnjo državo,
ko zvezda zastavo
krasila je rdeča,
ki mnogim nesreča
in žalostna slika
bila je velika.
A on si je upal.
Po mizi je udaril: »Dovolj«, je zavpil,
»Saj narod slovenski ne bo dovolil,
da bi še naprej teptali mu sanje«.
In ker brezpogojno zaupal je vanje
je naroda hčere pognal in sinove
in z njim odklenili so temne okove.
Ko svoje postoril je, zdi se prerano,
od niti odločanja vzel je slovo.
Vendar največji, kot dobro je znano,
tlakujejo pot in dalje gredo.
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IZ KULTURNEGA HRAMA
V nadaljevanju objavljamo pesmi izpod peresa Martina Pustatičnika, člana Združenja
VSO, ki je nekaj svojih pesmi velikodušno poslal v objavo.
Martin Pustatičnik se je rodil 8. 3. 1940 v Plešivcu. Po končani osnovni šoli v Plešivcu je šolanje
nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in učiteljišču v Celju ter diplomiral na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. V letih 1961–1962 je učil na OŠ Bele Vode in na OŠ MPT v Velenju v
letih 1963/64 do 1966/67. V letih 1971/71 do 1973/74 je bil socialni delavec na OŠ MPT; na
Delavski univerzi Velenje 1974–1981 vodja družbenega izobraževanja in na Rudniku lignita
Velenje od 1981 do 1991 vodja pripravništva.
Literarne prispevke objavlja v številnih revijah, izdal je tudi že nekaj knjig (2004: Graška Gora,
Univerza za III. življenjsko obdobje, Velenje, 2006: Učilna zidana pod Graško Goro,
samozaložba, Velenje, 2010: Rad vas imam: pesmi, samozaložba, Velenje, 2015: Graška Gora:
Plešivec, Šmiklavž, Završe in Cirkovce, samozaložba, Velenje) ter za svoje delo prejel številne
nagrade (1973: priznanje za delo s pionirji od Društva prijateljev mladine Velenje, 2001:
zahvala za večletno nesebično in požrtvovalno delo ZDUS – Društvo upokojencev Velenje,
2004: odlikovanje z redom Antona Janše III. Stopnji, 2005: plaketa za dolgoletno aktivnost na
različnih področjih dela v KS Konovo, 2011: odlikovanje z redom Antona Janše II. Stopnje,
2013: častni član Kulturnega društva Graška Gora (vir: Šaleški biografski leksikon)

PESEM O PUČNIKU
V Črešnjevcu tiho spi v grobu
veliki naš rodoljub;
na grobu lučka gori,
se plamen iskri;
z njim se veter poigrava,
a pokojnikovo srce govori:
»Domovina bodi srečna,
sem te ljubil večno;
ko me v tujino so pregnali,
v srcu šel s teboj sem
in ti rekel – srečno,
in kot Zupančič pravi:
»… in še danes v tuji slavi,
neznanca me tuja zarja pozdravi:
Hamburg, Hamburg – pada črno,
meša se, lije, vse ovije
v svojo motnjavo, zemljo in nebo.«
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Tako me sprejela je mati tujina,
a hrepenel sem po tebi domovina,
klical bogove zate in zame,
da plamen ljubezni se vname,
iz srca prežene sovraštvo,
ki ga kovalo je divje kovaštvo,
dalo na tnalo
vse cvetje, ki bi pognalo
zlatega sija cvet.
In šel sem v svet.
Zarja me tuja pozdravi,
kruha mi daje,
a tam v daljavi
še vedno, vse zvezde gorijo,
me domoljuba poljubit želijo.
In so privreli črni oblaki iz juga,
grozeče oplazili nam domovino.
Posamezniki, ki so divje kovali sovraštvo,
najraje te domovina bi jugu izdali,
a rodoljubi, tebi domovina
roko so podali.
Slišali glas srca
in se vrnili domov,
da domači rešijo krov.
Bil med njimi je Jože Pučnik,
nekoč od krvnikov pregnan,
z njim prišel v deželo je sončen dan.
Vsi rečni tokovi so se zbistrili,
z vlado smo novo svobodo dobili.
Svoboda ranljiva, vsa občutljiva,
le malo prinesla ti sončnih je žarkov.
V prihodnost zazrt, tisočkrat prezrt
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IZ KULTURNEGA HRAMA
postal si strt,
… misel na mrtvaški prt.
V grobu zdaj spiš brez bolečin,
ostal nam boš svetal spomin,
a za tvoje krvnike
se pesem Mateja Bora glasi:
»Nasprotnik ti je umrl. In postal njegovo si posmrtno skrivališče.
Lahko te, kadar te želi, obišče,
p a naj bo tebi prav ali ne.«

Vir: arhiv VSO
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PISMA BRALCEV
Po 30 letih je čas, da odstranimo spomenike v čast
krvnikom
Ingo Pasch Wallensberg
Spoštovani Predsednik Republike g. Borut Pahor!
Spoštovani predsednik Vlade RS g. Janez Janša! (v vednost)
Spoštovani predsednik Državnega zbora RS g. Igor Zorčič! (v vednost)
Ev.št. 113
Imamo slovesnost za vse vojne žrtve, imamo pa spomenike zločincem vojne in povojne morije
ter hudih kriminalnih dejanj komunistične diktature, ki jo je javno obsodil parlament EU in vse
evropske države, ki so v preteklosti imele takšne diktature - razen ene izjeme: žalostno, a
resnično - naše države, katere predsednik ste in sredi katere se tudi še danes, 30 let po
osamosvojitvi, bohotijo kipi in druga spominska znamenja najhujšim zločincem pretekle
diktature!
Slovesnosti žrtvam pri nas ne more biti, dokler stojijo celotnemu humanističnemu svetu v
posmeh in vsem slovenskim državljanom v sramoto
- prav pod okni Vaše predsedniške pisarne in sredi parka Sveta Evrope grozljivi soc. realistični
kip Borisu Kidriču, enemu najhujših komunističnih zločincev, odgovornemu za povojne
množične poboje
- v neposredni bližini zgradbe Državnega zbora učiteljsko voditeljski kip Edvarda Kardelja, ki
je iz Beograda ukazoval te množične izvensodne moritve v letu 1945 in vse življenje hlapčeval
- tudi s strani našega Ustavnega sodišča spoznanemu - strahotnemu zločincu t.i. Titu
- na področju Roga, kjer so nepregledna grobišča masovnih grozljivih pobojev komunistične
revolucije, spominsko znamenje Ivanu Mačku Matiji, zločincu, ki je bil strah in trepet celo sami
slovenski partijski vrhuški, po izpovedih prič sposoben lastnoročnih umorov, zločinov, ki so
pretresla njegovo lastno sestro, preminulo v nepojasnjenih okoliščinah (zelo verjetno od
njegove lastne roke ali po njegovem ukazu)
- v številnih naših mestih kipi in druga častna spominska znamenja in poimenovanja po
najhujših zločincih preteklega kriminalnega oblastnega režima, vključno tudi še vedno v čast
t.i. maršala Tita
Kaj naj ob tem pomenita velika stolpa in drevesi slovenske razklanosti? Stolpa z drevesi,
vsepovsod obkrožena z ikonografijo najhujših zločincev ? V letu 2020 ?
Na stopnici Predsednika mogoče lahko živite v iracionalnem svetu simbolov in ikonografij, v
stvarnosti pa ob kipih in drugih znamenjih časti in slave morilcem kričijo nepokopana trupla
pomorjenih žrtev.

*Ta prošnja je bila poslana večkrat že najmanj v zadnjih petih letih.
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Ga. Erika Žnidaršič, ali še niste opazili, da smo v vojni ?
Ingo Pasch Wallensberg
Ev.št. 111
V vojni, v kateri na osvojenih položajih naropanih in nakradenih milijard evrov in dolarjev in
zlata ter srebra in draguljev v kleteh slovenskih inštitucij, bančnih ustanov in gospodarskih
družb čepi ZMAGOVITA ELITA proslulega komunizma ?
V vojni, v kateri z njenim brezobzirnim potekom, kopičenjem zla v grozljivih scenah porušenih
hiš, mestnih četrti, celih mest, celotne dežele, z množico trupel strahotno pomorjenih ljudi in
živali, kot je še pred nedavnim potekala v deželi nekega Baschar al-Assada, NI MILOSTI, NI
MILOSTI ? V majhni deželici med Alpami in Jadranom, kjer so rdeči zločinci zverinsko morili
ljudi, dojenčke, matere, može in starce, krvave storilce in priče pa pustili pri življenju le pod
prisego dosmrtnega molka ter morišča nato zakrili, pozidali z naselji in cestami ter zaprtimi
rudniki ?
Boste rekli, da tega ne veste ? Da to ni res ??
Jaz Vam povem, kaj je RES: oddaje, kjer bi o tem javno in odprto spregovorili pri Vas ne bo!
NE BO!
In prav tako ne oddaje o tem, kako naši komunistični prijatelji in bratje s svojo strahovito
zračno floto sejejo zmagovito TOTALNO RUŠENJE mest in dežele in kjer se VSEM
SVETOVNIM MEDNARODNIM PAKTOM IN KONVEMCIJAM O PREPOVEDI
NAVKLJUB MASOVNO UPORABLJA PLINSKO MORJENJE CIVILNEGA
PREBIVALSTVA, VSEH OD STARCEV DO DOJENČKOV. KJER BOMBARDIRAJO IN
RUŠIJO CELA MESTA.
Take oddaje o teh strahotnih zločinih in dosmrtnih lažeh in ponarejanju zgodovine PRI VAS
NE BO.
To, da naša komunistična elita gradi ves čas pristne in zaupne odnose z najvišjo politično
vrhuško te še vedno komunistične velesile z dosmrtnim predsednikom na čelu, ki je sejala ta
strahoviti pomor in brezobzirno rušenje – vse to seveda ni vredno nobene pozornosti TV
SLOVENIJA, ki jo prisilno plačujemo.
Vse to ni tema za njeno oddajo.
Moteči so tviti, porojeni iz dolgih desetletij pohojene duše v surovi krajini ZLOBE, kjer se
uradno tudi sodi in zapira – sicer nedokazano, a več kot očitno – PO NAROČILU. (Storilce pa
pušča na prostosti in pri naropanem bogastvu.)
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PISMA BRALCEV
Ovire za demokratičen razvoj Slovenije - in tudi EU
Ingo Pasch Wallensberg

Ev.št. 112
Po vojni z jugoslovansko vojsko, osvoboditvi in mednarodnem priznanju Slovenije v letih 1990
- 1992 so stare komunistične strukture (podobno kot v večini držav nekdanjega vzhodnega
bloka) - z nekaterimi prilagoditvami - še vedno ostale na oblasti (v obdobju 1992 do 2020 je v
Sloveniji blok političnih strank, ki jih lahko imenujemo naslednice stare komunistične oblasti,
vladal približno 80% celotnega trajanja). Blok novih demokratičnih strank, med katerimi je
najmočnejša Slovenska demokratska stranka (katere predsednik je sedanji predsednik
slovenske vlade, gospod Janez Janša) - je bil v tem obdobju nenehno potisnjen v opozicijo. *
Stare komunistične strukture v Sloveniji, ki imajo danes žal tudi mlade naslednike, na sedanjih
vodilnih političnih in gospodarskih položajih silovito izpodrivajo demokratični, politični in
odprt, konkurenčni gospodarski razvoj te države. Še posebej problematično pa je stanje na
področju javnih medijev in sodstva na vseh ravneh, zlasti na državnem tožilstvu. Primerov je
veliko. **
1. Ogromni kipi in spomeniki najbolj krvavih komunističnih zločincev, ki so se ohranili do
danes - kljub opozorilom in protestom številnih državljanov - odkrito in nesramno pričajo, da
do zdaj v Sloveniji še ni prišlo do resničnega političnega in pravno-demokratičnega razvoja. Po
30 letih njene neodvisnosti, so ti kipi in spomeniki še vedno na najbolj častnih mestih v javnosti
po vsej Sloveniji. Javno jih častijo tudi politični nasledniki nekdanje komunistične stranke,
predstavniki sedanje "socialdemokratske stranke" (kot je razvidno iz priloženih slik). Na
priloženih posnetkih je videti takratno vodstvo navedene stranke, t.j. "tovarišico" Tanjo Fajon,
ki je danes že njena izvoljena predsednica (takrat je bila še vršilka dolžnosti te funkcije), ter
"tovariša" Dejana Židana (na sredini), takratnega "še predsednika" navedene stranke, in Marka
Koprivca, predsednika Organizacije SD Ljubljana. Tako je vodstvo slovenske SD lansko leto
počastilo 75. obletnico prve komunistične vlade v Sloveniji. Pred ogromnim kipom množičnega
morilca Borisa Kidriča, takratnega predsednika zločinske vlade, so javno z globokim
spoštovanjem obujali spomin nanj. Slavnostno so pred ta grozljivi kip položili venec in se mu
globoko poklonili (kar je demokratična slovenska javnost – ki je še vedno zatirana – zaznala z
veliko žalostjo in prizadetostjo). –
Priloge: Fotografije 1 do 3.
V tem kontekstu je treba pojasniti (in to podprto z dokazi), da je ta - s strani vodstva te stranke
SD - še danes (!) visoko slavljeni množični morilec s strogo zaupnimi odredbami ukazoval
množične poboje civilnega prebivalstva (kot neposredno priča njegova izjava z dne 16.IX.1941)
in da je te grozljive množične pomore po drugi svetovni vojni tudi osebno organiziral –
Priloge: Dokumenta 4 in 5.
Tudi po 30 letih stojijo v Sloveniji – po tej desetletja dolgi premoči starih komunističnih sil slovesni kipi, javne spominske plošče in slike najstrašnejših komunističnih zločincev
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(„maršala" Tita, njegovega namestnika Edvarda Kardelja, strašnega morilca Ivana Mačka Matije in mnogih drugih) še vedno na svojih starih, najbolj častnih javnih mestih. Zaradi tega
žaljivega javnega čaščenja teh grozljivih zločincev je že v preteklosti tedanji veleposlanik ZDA
v Ljubljani, častiti gospod Joseph Adamo Mussomeli, smatral za nujno, da je dal na zunanji
strani ograje tega ameriškega veleposlaništva pritrditi javni napis, da so bili kriminalni politični
režimi "nacionalsocialistični, fašistični in komunistični". Ta napis od takrat javno opominja
slovensko oblast.
Za ljudi, kot sem jaz, ki so resnično hudo in več desetletij trpeli v takratni komunistični diktaturi,
je še vedno nerazčiščena vloga te strašne komunistične preteklosti v Sloveniji nevzdržna. Zato
sem v zadnjih letih že večkrat prosil Predsednika Republike Slovenije, da se s svojim vplivom
zavzame za odstranitev kipov in spominskih obeležij, postavljenih v čast največjim
komunističnim zločincem, iz slovenskega javnega prostora. –
Priloga: Dokument 6.
Žal vse do danes brez uspeha.
Še vedno ne obstaja na državni ravni resnično javno odkrivanje strašnih zločinov. Zgodovina
te takratne kriminalne politike je v šolah popolnoma izpuščena ali pa je še vedno zastrta ali celo
pozitivno prikazana. Vse vodilne položaje v državni upravi, podjetjih in medijih v največji meri
zasedajo kadri iz stare komunistične dobe ali njihovi potomci. Razmere v sodstvu (in tudi na
državnem tožilstvu) so še posebej nevzdržne, saj se v veliki meri reproducirajo v demokratični
ločitvi treh vej oblasti. Posledice tega so v Sloveniji neposredno oprijemljive.
Zastavlja se vprašanje, kam je usmerjena EU, če ne obravnavamo res konkretno in temeljito
posledic zločinske pretekle komunistične oblasti - ki je še pred tremi desetletji drastično
zaznamovala velik del Evrope? Nemčija se je odkrito in temeljito ukvarjala s svojo strašno
nacistično preteklostjo in si je zato prihodnost resnično odprla. V mnogih državah s
komunistično preteklostjo je ta naloga še vedno odprta. Zato se zastavlja vprašanje:
Ali lahko ljudje, ki danes odkrito častijo največje komunistične zločince, opravljajo katero koli
politično funkcijo v EU (in v kateri od držav EU)?

Nedvoumen odgovor je: NE.
________________________________________________________________
*
Ta situacija ni značilna samo za Slovenijo - velja (z nekaj izjemami) tudi za vse druge države
nekdanjega vzhodnega bloka v Evropi. V tem okviru je danes treba reči, da so nasledniki teh
komunističnih struktur očitno v veliki meri vključeni tudi v parlament, izvršno in
administrativno službo EU. Po mojih izkušnjah - ker sem bil vključen v več projektov EU in
sem vodil nekatere (za vse takrat nove države članice EU) tudi v imenu Slovenske zbornice za
zasebno varovanje - so stare strukture moči, kot so v Sloveniji, tudi v državah, kot so Bolgarija,
Romunija in druge iz nekdanjega vzhodnega bloka, ostale še vedno močno ohranjene.
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PISMA BRALCEV
**
V gospodarstvu in finančnem sektorju izropane firme in banke - vsa nekdanja največja gradbena
podjetja, kot so „SCT", „GPG" in druga velika podjetja, kot so „METALNA", „TAM", vsa
pooblaščena izvozno-uvozna podjetja itd., itd., zlasti pa banke, zlasti bančne skupine „LB" danes „Nova LB" -, nato „KBM" - danes „Nova KBM" in številne manjše komunistične banke
s sumljivim "rdečim" kapitalom; Na prvem mestu v medijih je državna radiotelevizija Slovenije
"RTV Slovenija" in vsi pomembnejši časopisi, kot sta "Delo" in "Dnevnik", pa tudi tedniki pod
vplivom starih komunističnih struktur, s katerimi šibki novi mediji na področju televizije in
revij niso v nobenem ravnovesju ; v pravosodju in zlasti na državnem tožilstvu so razmere še
posebej težke: še vedno potekajo inscenirani kazenski postopki (kot je bil pred nekaj leti proti
sedanjemu premierju Janezu Janši, nedavno pa proti gospodu, ki je bil nedolžen dve leti in pol
v zaporu in je bil obsojen na 25 let zapora, sodnik, ki je nato ugotovil njegovo nedolžnost, pa
se je znašel v disciplinskem postopku s strani vodstva sodišča, prepovedana mu je bila vsaka
dejavnost sodnika in je kot sodnik pod tem pritiskom nato sam odstopil); po drugi strani pa
tožilstvo dela tudi velike pravne napake, pri čemer je očitna domneva, da je bilo to storjeno
namerno (v primeru gnusne zlorabe ženske s strani visoko postavljenega politika, ki je
zakoreninjen v rdeči preteklosti, je državno tožilstvo vodilo postopek tako dolgo, da so se iztekli
vsi zakonski roki za preiskavo tega kaznivega dejanja itd.itd.)
V tej zvezi je treba omeniti, da je to le nekaj primerov - pojavi pravnih, gospodarskih in
političnih zlorab, še posebej tudi na področju informacij so na žalost v Sloveniji tudi po 30 letih
njene osvoboditve in neodvisnosti še vedno veliko breme.
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ČASOVNICA
Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino
osamosvojitve in demokratizacije v marcu
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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ČASOVNICA
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MUZEJSKI KOTIČEK
Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob
sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)
od 11.00 – 18.00.
Vabljeni!

Muzej bo odprt ob sredah
od 11 – 18. ure
Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni
mogoč.
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MUZEJSKI KOTIČEK

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



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

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m.
 Zbirko si lahko hkrati ogledata dve zdravi osebi oz. eno
gospodinjstvo/družina


Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite
roke.



Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.



Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.



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

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo
varnost. Veselimo se vašega obiska!
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PRISTOPNA IZJAVA
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Izšla je triinštirideseta 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
31. 3. 2021
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