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KAZALO
Dragi bralci spletnega časopisa Glas domovine!
Glavne obeležitve ob 30. rojstnem dnevu naše domovine smo za vas pripravili nabor
dogodkov realiziranih v okviru Združenja VSO ali s sodelovanjem našega društva. Odbori po
Sloveniji ste pridno, kot vsako leto, tudi letos pripravili zanimive obeležitve v počastitev
visokega jubileja. Pred nami je številka spletnega časopisa posvečena pregledu dogajanja v
juniju in juliju. Prijetno branje in obujanje spomina na čas, ko smo Slovenci postali gospodar
na svoji zemlji!

Dogajalo se je
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DOGAJALO SE JE
Obeležitev 30. obletnice prve smrtne žrtve
24.5.1991 je pod kolesji agresorske
JLA
umrla
prva
žrtev
osamosvojitvenega procesa Josef
Šimčik. Dan prej je JLA s tanki
obkolila 710. Učni center TO v
Pekrah, kjer se je usposabljala prva
generacija slovenskih nabornikov;
začel se je oborožen odpor za
slovensko
samostojnost
in
neodvisnost. Dogajanje v Pekrah je
imelo velik simbolni pomen.
Pokazalo je resen namen prebivalcev
Peker in Maribora, da bomo
plebiscitarno voljo naroda tudi
dejansko izvedli in zavarovali. Pekre
pa so bile tudi prvo neposredno
merjenje moči agresorske JLA ter
slovenske vojske in policije.

Obeležitev začetka formiranja MSNZ v Kočevju

V ponedeljek, 17.5.2021 je delegacija
VSO obeležila 31. letnica nastanka
Slovenske vojske. Po razorožitvi TO
SRS je bil edini logičen in ključen
odgovor na to dejanje vzpostavitev
nove formacije, ki bi bila sposobna
zavarovati osamosvojitev in se upreti
potencialnim zunanjim sovražnikom.
Zibelka Manevrske strukture narodne
zaščite je občina Kočevje, saj je tu
vzniknila ideja o formaciji obrambne
sile, tu so delovali "uporniki z
razlogom".
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30 let osamosvojitvenih dogodkov na Ptuju

N

a Ptuju na Vičavi je odbor VSO pod vodstvom veterana Antona Krajnca posadil lipo
v spomin na osamosvojitvene dogodke na Ptuju. V soboto, 22. 5. 2021 smo se zbrali
pri lipi, da bi slovesno zalili lipo v spomin na osamosvojitvene dogodke na Ptuju.

Na Ptuju živi in deluje Boris Fras, ki je prvi ranjenec v aktivnostih za samostojno in
neodvisno Slovenijo. Iz utemeljitve predsednika RS Boruta Pahorja, ki je Borisu Frasu ob
25 -letnici Pekrskih dogodkov leta 2016 podelili častni znak svobode Republike Slovenije:
V torek, 24. maja 1991, je bil Boris Fras napoten, da skupaj s sodelavcem odklopi iz
elektrodistribucijskega omrežja ptujsko vojašnico. Ko je delo že skoraj opravil, je izza
vojašniške ograje nanj začel streljati vojak JLA. Boris Fras je padel. Ranjen je bil v koleno.
Zavlekel se je v bližnjo hišo, kjer sta mu prvo pomoč nudili dve mladoletni osebi. Toda
vojaki jugoslovanske armade niso odnehali. Obkolili so hišo in zahtevali njegovo predajo.
Da ne bi ogrozil ljudi, ki so mu požrtvovalno pomagali, je zapustil hišo in obležal pred
vhodnimi vrati. Ko so prispeli reševalci in ga je zdravnik obvezal, vojaki niso dovolili, da
se prepelje v ptujsko bolnišnico. Skušali so ga izvleči iz vozila, češ da ga bodo odpeljali v
vojaško bolnišnico z vojaškim sanitetnim vozilom.
Toda Boris Fras se je uprl in jim ga ni uspelo izvleči. Tudi miličniki, ki so prispeli na kraj
dogodka, niso dovolili, da bi ga odpeljali. Oficir JLA je zato Borisu Frasu na glavo
prislonil pištolo in mu zagrozil, vojaki in oficirji JLA pa so hkrati obkolili miličnike in
reševalno vozilo. Šele ko so se zbranim pridružili še drugi vojaški oficirji, so oficirji po
pogovorih vendarle popustili in pristali, da je reševalno vozilo ranjenca odpeljalo v ptujsko
bolnišnico. Pred tem dogodkom je bil Boris Fras športnik. Po njem je postal trajni invalid.
Prej je bil petnajst let motokrosist. Potem je lahko uporabljal le še posebej prirejeno kolo, a
je ostal dejaven. Še naprej je požrtvovalno delal za družbo Elektro Maribor, bil je med
soustanovitelji Združenja vojnih invalidov 91.Z izpolnitvijo zadane naloge je Boris Fras
izpričal neomajno privrženost slovenski domovini. Klonil ni niti pred puškino cevjo.
Pokazal je pogum in odločenost dati svoj prispevek k obrambi plebiscitno izražene volje
slovenskih državljanov, da zaživijo v samostojni slovenski državi."

V nadaljevanju objavljamo govor vodje iniciative za posaditev lipe in veterana
osamosvojitvene vojne Antona Krajnca:
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Spoštovani!

Dovolite mi, da ob današnji svečanosti v imenu organizatorja spregovorim par
besed. Najprej vas vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste se odzvali
povabilu. Posebej v naši sredi pozdravljam naše goste iz Ljubljane. Opravičil bi
gospoda Borisa Frasa, upokojenega elektrikarja, ki je bil prvi ranjenec naše
osamosvojitvene borbe. Gospod bi se dogodka zanesljivo udeležil, vendar ima
prav danes v Ljubljani kegljaško tekmo, ker je še vedno zelo aktiven športnik. Z
veseljem pa bo prišel ob kakšni drugi priložnosti.
Letos praznujemo 30. jubilej naše samostojne države Slovenije. zato smo se
zbrali tukaj, da ob posajeni lipi, ki predstavlja naš slovenski simbol, počastimo
ta svečani jubilej. Tistih časov se s ponosom spominjamo. Ponosni smo na naše
hrabre državljane, ki so se zoperstavili veliko močnejšemu nasprotniku. Ponosni
smo, da smo uresničili sanje naših prednikov, da imamo svojo državo, v kateri
lahko sami odločamo o svoji usodi. Nihče nam tega ne bo vzel.
Pred 30-imi leti je bila na tem območju kasarna JLA. Armada, ki se je
imenovala ljudska, pa se je zaradi zaslepljene ideologije, v ključnih trenutkih,
obrnila proti svojemu narodu. Našo osamosvojitev so hoteli s silo preprečiti.
Zaslepljeni oficirji JLA so slepo izvrševali ukaze takratnega partijskega vodstva.
Zato je prišlo, dne 24. maja 1991, v tej kasarni do streljanja na civilista
električarja, gospoda Borisa Frasa, ki je bil pri tem težko ranjen v koleno. To
nasilje nad nedolžnim civilistom pa nas ni prestrašilo. Nasprotno, lahko rečem,
da je bil ta dogodek samo dodatna vzpodbuda, da se tej agresiji zoperstavimo z
vsemi silami. Naš boj ni bil zaman, saj je zadnji vojak JLA, za vedno zapustil
slovensko ozemlje 25.10.1991, ki ga od takrat naprej obeležujemo kot praznik
Dneva suverenosti.
Uresničili smo torej naše dolgoletne sanje. Že 30 let živimo v samostojni
domovini. Sedaj imamo svojo vojsko, ki je res ljudska. V njej so naši fantje in
dekleta, ki se zavzemajo za mir po celem svetu. Na tem območju ni več tujih
vojakov. Namesto rezkih vojaških ukazov se sliši razposajen smeh dijakov in
dijakinj srednješolskega učnega centra Ptuj, v katerem si naša mladina nabira
znanje za lepšo bodočnost. Od danes naprej bo tukaj rastlo slovensko drevo.
Vonj po smodniku bo vsako pomlad zamenjal vojn cvetoče lipe. Nihče nam ne bo
ukazoval na naši zemlji. Imamo svoje korenine, kot lipa, ki smo jo tukaj posadili
ali kot pravi naš general in pesnik Rudolf Maister: Bratje, naša pomlad gre iz
tal, bistra kot burja, močna kot val.
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Ob tej priložnosti bi se rad posebej zahvalil za pomoč pri izvedbi projekta
ravnatelju šolskega centra, gospodu Rajku Fajtu, vrtnarstvu Kovačec iz Žamenc,
ki je lipo posadilo ter generalni sekretarki Simoni Pavlič za pomoč pri
pridobivanju dokumentacije in dovolilnic.
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Obeležitev začetka procesa proti četverici JBTZ
31. 5. 1988 je slovenska služba državne
varnosti in vojaška varnostna služba zaradi
suma izdaje vojaške skrivnosti sinhronizirano
aretirala Janeza Janšo, tedanjega komentatorja
Mladine, in Ivana Borštnerja, tedanjega
zastavnika JLA. "Ob branju in analiziranju
dokumenta sem ugotovil, da je vojska začela
načrtovati tiste korake, ki so običajno
predhodnica represije v neki državi. Bil sem
prepričan, da predvidene aktivnosti skupaj z
reorganizacijo JLA, predstavljajo veliko
nevarnost za slovenski narod", je dejal
Borštner v knjigi 25 let kasneje. Proces je
sprožil
slovensko
pomlad,
odločilne
demokratične procese, ki so zavrteli celotno
kolesje in odločilno vplivali tudi na
osamosvojitev RS.

Udeležba pripadnikov uniformirane enote VSO Severna
Primorska na prisegi vojakov SV v Vipavi

V

petek, 11. junija 2021 so se predstavniki VSO Severne Primorske udeležili slovesne
prisege vojakov SV generacije "FEBRUAR 2021" na usposabljanju v
VEŠČINSKEM CENTRU SV v Vipavi.
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Dogodki dan prej v Vrhpolju 1991
V soboto, 26. Junija 2021 je v Vrhpolju pri Vipavi potekala obeležitev dogodkov Dan prej,
odpor domačinov, ki so 26.6.1991 goloroki zaustavili agresorske tanke pred prodorom v
osrčje Slovenije.
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Obeležitev sestrelitve agresorskega helikopterja v Mahu
pri Igu
Dernovšek: »Čakal sem, da se je helikopter umaknil z Iga, takrat sem izstrelil.
Slovensko nebo nad Igom je bilo osvobojeno prvo, za tem ni bilo več preletov
agresorskih letal. V vojni smo dokazali, da hrabre spremlja sreča. Ali kot je
dejal general JNA Aksentijević: "Ko je raketa zadela, sem vedel, da je konec
Jugoslavije«.

9
Glas domovine – 47/VIII – 2021

DOGAJALO SE JE
Odkritje obeležja Alojzu Gaubetu
V četrtek, 24.6.2021 smo v Radencih na križišču ulice Slovenske osamosvojitve in Kajuhove
odkrili spominsko ploščo Alojzu Gaubetu, ki ga je okupatorska JLA ustrelila v hrbet.

Rigonce 1991 – 2021
V Rigoncah smo se
poklonili spominu na
Jerneja Molana, ki je
27.6.1991 umrl pod streli
JLA.
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Obeležitev Prilipe in Poganci 1991 – 2021
V Pogancih je prišlo do prvega strela v vojni za Slovenijo. Brez sodelovanja naroda,
policije, vojske, novinarjev, civilne zaščite in delavcev cestnega podjetja kot v primeru
Poganci, bi bil uspeh obrambe naše samostojnosti klavrn.
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Položitev venca slave pri Pomniku umrlim v vojni za
Slovenijo
23. 6. 2021
Delegacija VSO položila venec slave na
ljubljanskih Žalah v spomin umrlim v vojni za
Slovenijo.

Slava junakom!

Obeležitev 30. Letnice državnosti v Šentrupertu
24. 6. 2021
Ob 30. letnici slovenske samostojnosti je bil v
Šentrupertu postavljen 12 metrski drog s
slovensko zastavo in spominska plošča z napisom

»Hvala vsem pogumnim ljudem,
ki so uresničili večstoletne sanje.
Hvala tistim, ki so za te sanje
dali svoje življenje.«
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Odprtje parka slovenske osamosvojitve v Litiji
25. 6. 2021
V Litiji je potekalo odprtje Parka slovenske osamosvojitve v počastitev 30. rojstnega dne

slovenske države.

Slovesnost ob 30. letnici
slovenske samostojnosti na
Stolnem vrhu
1. 7. 2021
Ob 30. letnici slovenske samostojnosti je
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v
last in upravljanje prevzelo spomenik na Stolnem
vrhu pri Mariboru, ki je bil postavljen ob peti
obletnici slovenske samostojnosti leta 1996.
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Dvig slovenske zastave v Rečici pri Laškem
2. 7. 2021

Obeležitev 30. letnice osvoboditve mejnega prehoda Ljubelj
3. 7. 2021
Veteran vojne za Slovenijo Darko Jarc: Mejni prehod Ljubelj je bil
osvobojen brez ene same žrtve, tako na slovenski kot na jugoslovanski strani.
S hvaležnostjo se spominjam vseh pogumnih mož, ki so branili naše meje,
Sloveniji pa ob rojstnem dnevu želim predvsem srčnih povezav med ljudmi in
razvoj ter napredek.
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Obeležitev osamosvojitvenih dogodkov na Krimu
4. 7. 2021
Domači župnik Aco Jerant:
»Človek ni rojen samo za sebe,
tudi za domovino
(Platon).Lahko je govoriti o
voditeljih in kazati na napake,
a domovina je dobra le toliko,
kolikor je dober posameznik.
30. letnica je čas, da
premislimo o tem, ali nosimo
domovino le na jeziku ali tudi v
srcu«.

Spominski pohod na Cesarski vrh
10. 7. 2021
Prvi vojaški duhovnik v Sloveniji Jože Plut:
»Kristjani moramo biti sol in kvas.
Mi moramo prinašati veselje, optimizem, pogum in vztrajnost med naše
ljudi.«
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Sveta maša ob koncu oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo
7. 7. 2021
Nadškof msgr. Stanislav Zore:
»Nekateri omalovažujejo pomen vojne. Hvaležni smo lahko, da so oboroženi
spopadi trajali le nekaj dni: Dober gospodar bedi in ne pusti, da bi tat vlomil
v našo hišo. Slovenci smo bili leta 1991 dober gospodar.«
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DOGAJALO SE JE
Strokovna ekskurzija v Park vojaške zgodovine Pivka ter
izlet po poteh osamosvojitve na Postojnskem in Pivškem
14. 7. 2021
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PISMA BRALCEV
Ne-ukrepanje policije
Zap.štev. 134
Ingo Pasch Wallensberg

Policiji javno zastavljam naslednje vprašanje:
Zakaj Policija ni ukrepala zoper znanega neformalnega vodjo nezakonitega shoda, divje
organiziranega proti državni proslavi Dneva slovenske državnosti, katerega ime in priimek so
znani celotni slovenski javnosti
Zakaj te osebe, ki je Policiji javno ukazovala in grozila, da v primeru neizpolnitve njegovih
zahtev sama s prisotnimi udeleženci protestne »jugoslovanske« proslave razžene udeležence
vzporednega protesta t.i. »rumenih jopičev«, ni prijela in odstranila s prizorišča, kot je to
storila z udeleženci omenjenega vzporednega protesta ?
Ali ima Policija za svoje ukrepanje dvojna merila ?
Takšno očitno popolnoma nestrokovno in glede na znane okoliščine celo nezakonito neravnanje Policije v tem primeru
JAVNO OBSOJAM.
Iskanje opravičila, da policija ni ravnala po ukazu in javno izrečeni grožnji navedenega
neformalnega vodje neprijavljenega shoda zoper navedeno Državno proslavo – z
obrazložitvijo, da naj bi bil sprejet za to dan ukaz s strani pristojnega odredbodajalca kratek
čas pred ukazom in grožnjo omenjene osebe (neformalnega vodje shoda) – je POPOLNOMA
NERESNO :
POLICIJA ZOPER TO OSEBO, KI JE DEJANSKO VODILA TA NEFORMALNI,
PROTESTNO INSCENIRANI SHOD ZOPER DRŽAVNO PROSLAVO IN JE ZNANA
CELOTNI SLOVENSKI JAVNOSTI, SPLOH NI UKREPALA.
To je dejstvo, s katerim smo bili soočeni ob praznovanju 30 letnice rojstva slovenske države.
Na vprašanja, ki se ob tem zastavljajo, si lahko vsakdo odgovori sam.
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PISMA BRALCEV
Država dveh kriterijev
Zap.štev. 133
Ingo Pasch Wallensberg

Številen del slovenskih državljanov občutimo pasivnost slovenske policije v razmerju do
udeležencev, še posebej pa dejanskih vodij in organizatorjev – neke osebe z imenom Jaša
Jenull in ožjega kroga oseb okoli njega – ki dejansko vodijo neprijavljena, javna protestna
zborovanja v razmerju do sedanje Vlade, še prav posebej do njenega predsednika g. Janeza
Janše, kot neverjetno in pravno popolnoma nedopustno toleranco. Njihov neprijavljen shod
zoper državno proslavo Dneva Republike, katerega rušilni domet proti resnično izjemno
profesionalno organizirani ter estetsko vrhunski predstavi, je imel – zaradi profesionalno
izvedenega varovanja – v resnici le omejen moteč domet.
Prvi, ki bi jih policisti morali pozvati, da se razidejo in ne motijo poteka državne proslave, pa
so bili prav ti t.i. yugonostalgiki in oboževalci nekdanje zločinske diktature - Jaša Jenull in
njegovi privrženci.
Prvo vprašanje, ki se zato evidentno zastavlja, je:
- Zakaj Policija ni teh udeležencev t.i. alternativne „yugo-proslave", divje organizirane na
Prešernovem trgu v Ljubljani in celo z motečim vplivom na odvijanje državne proslave predvsem uvodnih slavnostnih govorcev - v skladu z zakonom, ki ureja množična zbiranja,
pozvala, naj se takoj razidejo ?
- Zakaj Policija ni v skladu z navedenim zakonom ustrezno ukrepala, še posebej, da se
prepreči oddajanje glasnih zvočnih piskov t.j. očitno namerno motenje poteka državne
proslave ?
- Zakaj Policija ni takoj pozvala udeležencev tega divjega shoda „protestnikov" t.i.
„alternativne proslave", da se razidejo (kar bi se zanesljivo zgodilo v vsaki pravni državi), v
primeru neodziva pa skladno z zakonom ukrepala ?
- Kako to, da je Policija – na poziv neformalnega vodje Jaše Jenulla tega divjega shoda ali pa
– kot naj bi sedaj naknadno preverila in ugotovila – nekaj hipov pred tem sama - razgnala
nasproten shod t.i. „rumenih jopičev"( ki je predstavljal le peščico protestnikov), in to potem
ko NI POPOLNOMA NIČ UKREPALA ZOPER VODJE IN RAZGRAJAČE GLAVNEGA
PROTI VLADNEGA SHODA ?
Utemeljeno je mogoče domnevati, da v primeru, ko bi Policija skladno z zakonom ukrepala
zoper navedeni divji, razgrajaški protestni shod, ki je bil očitno ORGANIZIRAN ZOPER
SEDANJO VLADO, tudi nasprotnega neprijavljenega shoda, katerega udeleženci so (v
očitno manjši skupini) protestno nastopili zoper številčnejše in bistveno glasnejše divje
mitingaše, sploh ne bi bilo.
23
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DVOJNA MERILA SO VEČ KOT OČITNA. Vidna so bila že pred časom, ko se je eden od
pripadnikov Policije, ki je bil celo v uniformi in na službeni nalogi, da nadzira in po potrebi
ukrepa zoper udeležence teh divjih shodov zoper sedanjo Vlado,
sam pridružil
tem„protestnikom" z vidnim odobravanjem njihovega početja. Danes poslušamo, da naj bi
Policija pri tem zadnjem divjem shodu teh nostalgikov zločinskega komunističnega režima,
tudi zaznala 4 (reci in piši vsega skupaj štiri) kršitelje reda in miru – a žal – po pomoti ali iz
ne vem katerega drugega razloga – zoper nje ni ukrepala in, kot je razumeti, jih tudi sploh ni
idenitificirala.
Takšna ravnanja in smešne izgovore poznamo iz temnih obdobij polpretekle evropske
zgodovine.
Po navedenem Policija v danem primeru ni ukrepala v skladu z zakonom in je obenem podan
utemeljen sum, da je ravnala tudi izrazito pristransko.

OBLASTNE SAMOVOLJE SMO STAREJŠI DRŽAVLJANI DOŽIVELI VEČ KOT DOVOLJ V
VSEH PRETEKLIH AVTORITATIVNIH ZLOČINSKIH OBLASTNIH REŽIMIH – nacionalsocializmu, fašizmu in komunizmu.

Še žive žrtve teh režimov ne bomo molčale.
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Referendum o oblasti
Zap.št. 136
Ingo Pasch Wallensberg
Za nami je referendum o noveli zakon o vodah, katerega so se množično udeležili nasprotniki
zakonskih sprememb in dopolnitev – in USPELI! Zakon je padel !
Kakšna euforija pri političnih nasprotnikih sedanje Vlade ! Prinašalka te izjemne, odlične
vesti v večernih, predvsem pa v zadnjih nočnih poročilih „Odmevi" na dan izvedenega
referenduma, TV Slovenija v podobi svojega poročevalca g. Igorja E. Berganta sploh ni
mogla prikriti svojega velikega zadoščenja. Vidno zadoščenje pa je bilo na TV ekranih
mogoče spremljati še posebej pri vodilnih politikih sedanje opozicije, zlasti tov. Tanji Fajon
in seveda večno užaljenemu komiku, samo-odstopljenemu predhodnemu predsedniku vlade (ki
bi očitno sedaj naknadno s partnerji, ki jih je izigral, ponovno sestavljal vlado). Res je treba
pritrditi – v visoki slovenski politiki imamo pravo komedijo zmešnjav, ki meji že na resnično
pokvarjenost. Zvesto ji asistirajo večinski, rdeče zlepljeni mediji – na čelu seveda z
vsemogočno priviligirano državno TV hišo, trenutno neposredno usmerjeno proti Vladi te iste
države. Seveda je ta TV takoj spremenila referendum o vodah v referendum o Vladi. Voditelj
oddaje g. Igor E. Bergant je na TVS svoja novinarska sogovornika dr. Nežmaha in dr.
Žerdina v naknadni oddaji o izidu tega referenduma izzivalno spraševal o tem, ali mora
Vlada zaradi tega neuspeha na referendumu pasti – želenega odgovora od njiju (ki sta
izkušena novinarja) ni dobil. Barka TV Slovenije, ki bi rada pristala v varen pristan rdečega
obdobja, vsaj za zdaj ostaja v nemirnih vodah demokracije.
Referendum o vodah ni bil referendum o Vladi.
A ko smo že pri tej temi, je treba opozoriti vsaj še na dvoje:
Minister Andrej Vizjak je utemeljeno opozoril, da se naravo-varstveniki žal niso oglasili, ko je
(celo ob zelo spornih upravnih dovoljenjih) potekala gradnja kanala fekalij skozi največji
vodonosnik. Vprašanje, ki ni dobilo odgovora, za vse, ki sta jim tako narava kot zdravje ljudi
pomembna, še vedno boleče odmeva.
Vendar je treba tudi ministra vprašati, zakaj se ob številnih pripombah strokovnih inštitucij in
naravovarstvenikov pred sprejetjem tega zakona, pa tudi še po njegovem sprejemu v
Državnem zboru ni bil pripravljen z njimi resnično poglobljeno pogovoriti ? Zakaj odklanja
tudi sedaj – ko je izid tega zakonskega projekta znan – to sodelovanje - tako z naravo
varstveniki kot še posebej s kritično stroko ?
Slovenija smo majhna država.
Sam ljudi, ki jim je narava resnična skrb, spoštujem. Da je v Sloveniji voda ustavno
zavarovana dobrina, podpiram. Celo več – celotna narava, v kateri smo, t.j. tudi zemlja in
zrak ter vse naravno stvarstvo, je neločljivo povezana z nami – je naše resnično življenje in
smrt. Ne pozabimo tega !
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MUZEJSKI KOTIČEK
Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob
torkih in četrtkih (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)
od 10.00 – 14.00.
Vabljeni!

Muzej je odprt ob torkih in četrtkih
od 10 – 14. 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 sedeminštirideseta 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. 7. 2021
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