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UVODNIK
Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine!
Tokratna številka spletnega časopisa Glas domovine je obarvana z domoljubnimi prispevki
naših članic in članov. V rubriki Intervju lahko spoznate Heleno Bartol Svete, ki piše pesmi. V
rubriki Sekcije VSO in zunanji sodelavci pa objavljamo prispevek mag. Alenke Gortan in
Klemna Travna.
Gortanova piše o domoljubju in šoli, o tem, kako lahko učitelji podajajo domoljubne vsebine,
veseli smo prispevkov pedagoških delavcev in njihove analize stanja, ki je najbolj verodostojna,
saj so dnevno vpeti v odnose z mladimi in jih zagotovo zelo dobro poznajo. O domoljubju
razmišlja tudi član Mladinske sekcije Klemen Traven. Vabimo vas, da skupaj z uredniško ekipo
Glas domovine sooblikujete tudi vi!
Iskreno smo hvaležni Robertu Fojkarju za vse lepe fotografije naše domovine, ki polepšajo
veliko številk našega spletnega časopisa.

Prijetno branje!
Uredništvo Glas domovine

Fotografija: Robert Fojkar
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INTERVJU

»… Sreča je na domači zemlji, tam, kjer so
slovenske korenine, slovenska beseda …«
Pogovarjali smo se s članico Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki del svojega
časa in življenja posveča pisanju poezije in vodenju prireditev. Helena Bartol Svete deluje v
ljubljanskem odboru VSO, o njenem delu, razmišljanju in odnosu do domovine pa lahko
preberete v nadaljevanju. S Heleno Bartol Svete se je pogovarjala Simona Pavlič.
Fotografija: osebni arhiv Helene Bartol Svete
Pozdravljena, Helena, uvodoma te
prosim za kratko predstavitev za tiste
bralce spletnega časopisa Glas
domovine, ki te še ne poznajo.
Rojena Ljubljančanka (1968) odkar
pomnim, gledam na svoje mesto s
ponosom in malo lastniško. Včasih tudi z
jezo, vendar s tem mesto samo nima nič
opraviti. Obožujem stare ljubljanske hiše
in vile, njihova pročelja, okna, portale,
parke pred njimi.
Dostikrat si zamislim, kako je potekalo
vsakdanje življenje v teh stavbah, kakšne
življenjske zgodbe so se odvijale v njih,
kako uspešni so morali biti ljudje
takratnega časa. In dostikrat mi je žal, da
so v te stare lepotice dandanes nameščena
podjetja ali javne službe, ki si ne
zaslužijo teh prostorov. Ljudje ne znajo
videti, ceniti, občutiti moči zidov stopnišč, hodnikov... najbrž sem ena redkih, ki na mesto še
gleda z ljubeznijo.
Vedno sem ogromno brala. Že tam nekje od petega razreda osnovne šole naprej sem iz knjižnice
nosila knjige kar v vrečkah in dostikrat je učna snov ostala neodprta zaradi romanov. Takrat
sem prebrala ogromno romanov - le ti so mi najbrž pustili pečat v izražanju, besedni igri,
prostranosti pisanja, zadnja leta pa ,,požiram,, knjige z bolj resno tematiko. Domača knjižnica
je ob zadnjem štetju štela 1060 knjig, tako da v javno knjižnico niti ne zahajam več tako
pogosto, so pa na domačih policah potopisi, avtobiografska dela, zgodovinski del zbirke je
najobsežnejši in ja ...vedno sem pisala, pisala, pisala ... pesmi pa so začele nastajati 9 ali 8 let
nazaj in lahko le rečem, kot da bi popustil plaz. Dovolj je zgolj ena beseda in na njej nastanejo
verzi.
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INTERVJU
Kaj ti pomeni domovina?
Domovina ... vzgojena sem v zelo patriotskem duhu. Starši se nikoli niso aktivno ukvarjali s
politiko, takrat verjetno ni bilo časa za to. Oba sta prišla v Ljubljano tako rekoč komaj s
kovčkom, oče iz Dolenjske iz Šentruperta, mami pa iz Črnomlja. Včasih nisem razumela
večnega, sicer dobronamernega zbadanja med njima, danes pač razumem. Začela sta iz resnično
nič in ustvarila dom varnost in zavetje za družino.

Učila sta nas, da je sreča na domači zemlji, tam, kjer so slovenske korenine,
slovenska beseda in dobrodušnost, tam, kjer sta doma preprosta kmečka pamet
in razsodnost.

Fotografija: Robert Fojkar

Predvsem pa da le z delom in svojimi rokami nekaj dosežeš in predvsem tisto tudi obdržiš.
Zlasti očetovo delo je še dandanes vidno marsikje po Ljubljani, delo starega očeta pa pokriva
malodane četrt Dolenjske.
In to imamo v krvi, pravi Slovenci imamo delo, trud, ustvarjanje in čuvanje svojega v krvi in
to mi pomeni domovina. Da lahko brezskrbno hodim po mestu, da s svojim delom ugodno
skrbim za svoj eksistenčni položaj, da imajo moji otroci možnost mirnega, uspešnega življenja
in da s svojim delom pripomorem k blagostanju drugih ljudi oz. da kakorkoli prispevam k
razvoju družbe.

Pričakujem pa od domovine, da me ščiti in upošteva moje korenine, zrasle na
slovenski zemlji.
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INTERVJU
Tu pa sem razočarana, pa ne morem reči nad domovino, saj se mi včasih zdi, da naša prelepa
ljuba dežela vedno bolj sklanja glavo in ramena kot onemogla zgarana starka pod težo krivic in
laži razmetavanja slabih gospodarjev.
Kateri dogodek, občutek iz časov osamosvojitve ali demokratizacije ti najbolj ostaja v
spominu?
V spomin mi vedno privrejo dogodki tistega časa. Navdušenje in zanos ter upanje in vera v
boljšo prihodnost. Vizionarji in stvaritelji slovenske osamosvojitve si verjetno takrat niso
predstavljali, da pa le ni ideja samostojne Slovenije vsem pogodu. To smo v letih tranzicije vse
do današnjih časov spremljali in na svoji koži občutili in občutimo še sedaj vsi zavedni
državljani.

Danes si ne bi mislila, da bom v demokratični ureditvi kdajkoli doživela, da
moj glas in pa glas večine ne pomeni nič.
Bolj kot pričakovanje me žalostijo stvari, ki smo jih izgubili …Vrednota spoštovanja do vseh,
ki so kakorkoli gradili to deželo, od kmetov, delavcev, inženirjev, znanstvenikov, zdravnikov,
učiteljev itd. - koliko zgodb slišim od ljudi, ki so pisali, ustvarjali Slovenijo, danes pa ne
pomenijo nič. Nihče nima ne spoštovanja ne časa za njih, ravno nasprotno - prej slišim reči »Pa
kaj potem, kaj je pa več vreden«. Ne gre za to, koliko je nekdo vreden, to je neumno, gre za to,
da spoštuješ delo, ustvarjalnost, zamisli, zanesenost, znanje, ki ga je ta človek dal družbi.

Fotografija: Robert Fojkar
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INTERVJU
Še bolj neumno in žalostno pa se mi zdi, da take pripombe slišiš iz ust ljudi, ki sami ne ustvarjajo
ničesar in se ne znajo niti nočejo od starejših učiti. Vse je kar naenkrat dobro, vsi bi morali biti
strpni, potrpežljivi, odprti do tujcev ... NE MOREM!
Ker ne morem preko sebe, svojih načel in prepričanj, ki sem si jih zadnja leta ustvarila ob
spremljanju dogodkov in pozornejšim pogledom v zgodovino. Ne morem biti strpna, ko vidim,
da nas mediji zasipajo s šestorazrednimi programi, kvazi novicami, glasbo, govorom. Če šole
niso oz. nimajo pooblastil otrok naučiti manir in na že od doma prinesenem obnašanju
nadgrajevati bonton in človeško kulturo. Ne morem biti strpna do tega, kar vidim, da se sprehaja
po naših mestih ... ne morem.

Tu sem se rodila ... tu sem doma, tu je moja družina, tu je moja zgodovina in
vsa moja prihodnost.

Fotografija: Robert Fojkar

Rada bi, da moji otroci živijo v deželi blaginje, napredka, kulturne rasti in predvsem, da se v
tej deželi počutijo varne. S sprejemanjem politike do tujcev, politike, šolstva, kadrovanja,
kulture, kakršna je sedaj (že dolgo se bojim iti peš čez Čopovo) jim tega ta dežela ne zagotavlja.
Če mi bo kdo oporekal, da s z tujci prihaja svež veter, bi mu rada rekla … dajmo, uvažajmo
mercedeze, ker to, kar sedaj hodi k nam, so manj kot trabanti. S turisti vred.
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INTERVJU
V nadaljevanju objavljamo nekaj pesmi Helene Bartol Svete, o začetkih pisanja pesmi pa je
povedala naslednje:
»Neke ločnice ali pa dneva, ko bi tehnično začela pisati in vse zlivati na papir, ni. Je pa dolgo
obdobje - kar nekaj let lahko rečem, ko so se pa rojevali osnutki, ideje, prebliski in spomnim se
da sem v bojazni, da nekaj ne pozabim, popisala včasih prav vse. Od službenih zapiskov pa
do… hm, no, ja… tudi toaletnih robčkov.
Lahko rečem, da pisati poezijo pisati pesmi ni muha enodnevnica, ampak to je človekov stil;
vzponi in padci smeh in solze skozi življenje. To ni poklic niti ni hobi ampak ..to sem jaz.
Vse pesmi so žive, v njih je vpleteno in se prepleta vse, kar me je spremljalo na življenjski poti
tako osebno kot tudi socialno. Če naredim zaključek - vile sojenice so mi že zelo zgodaj položile
v zibelko posluh do vsega, tako lepega kot tudi na čase grenkega in le čas je potreben, da se
vse potem spontano zlije iz duše na papir.«

Fotografija: Robert Fojkar
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INTERVJU

KAKO LEPO
Kako lepo nekoga je ljubiti…
v srcu svojem nositi ga…
kako prijeten je občutek, da si ljubljen…
da nekdo te rad ima…
ko z roko v roki z njim prehodiš steze
z njim opazuješ oblake
čutiš vetrič,
nasmeh lunin ,ko smeje se
skozi veje breze..
ko nežen vonj pomladi te vznemirja..
in te pomiri
takrat začutiš
kako pri nekomu ljubljen si.
Še trdneje na prsi Biser si privijem
Spočij se tu pri meni, oči zapri
V naročju mojem ti…
Kot popotnik po naporni poti
Umiri se, zaspi…
Ker jaz tvoje sem zavetje, varno zatočišče…
Ti meni si pristan….moje si svetišče.

Fotografija: Robert Fojkar
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INTERVJU
SNEŽINKA
Tiha noč na zemljo se spusti
Jo v skrivnost ovije, sen na veke ji spusti..
Poči v gozdu od mraza vejica, hip za tem
Nežno jo poljubi drobna snežinkica…
Rahlo naletava sneg, s sanjami razposajeno se igra,
Medtem ko v gluho noč odbije glas zvona….
Soj sveče le razsvetli ti obraz ko približaš
Lice k oknu na katerega pritiska mraz.
Riše rože hladne, z vetrom se igra, ko glej
Na steklo prileti drobcena snežinkica….
Krhka nežna vsa v kristalih čaka, da jo vzameš v dlan…
Poneseš k licu…in…slišiš, komaj slišno nekaj ti šepeta..
Komaj vidno kristalni njen poljub ti da…
Prisluhni….prišla ti je povedat, rad ima te Biser tvoj..
In dobro poglej ker v njej ugledal obraz boš moj….
TRENUTEK VEČNI
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 dušo 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 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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INTERVJU
PREKO POLJA
Polje, polje…v mladem soncu
In prek polja gaz…
Med visokim klasjem greva…
Po tej poti ….ti in jaz…
Ti ne veš in jaz ne slutim…
Kam ta tiha pot pelja..
Daleč…..blizu??
Morda naju noč zagrne in tema…
Ah ne boj se ….
Nama sveča sanj svetila bo v temi…
Vso to pot in prav do konca
Ko ob smrti dogori…
In takrat bo prazno polje
In takrat bo znana gaz…
Saj jo v hipu prehodila bova drugič….
……….ti in jaz……

NEKDO
Nekdo potuje k tebi…sam nekje na hladnem ždi..
Ko v mrzli noči misliš da sveti se snežinke lesk..
To njegove so oči…
Nese ti poljub nese topli ti objem,
Nese vso nežnost ,toplino in vonj ti njen…
Nekdo potuje k tebi, dolga ga še čaka pot,
A tam kjer drobne v snegu pušča sledi,
Vedi tam sem jaz tam od ljubezni se vse stopi…
Ker z njim grem jaz, mislim nanj in v mislih spremljam ga vso pot…
O, da srečno ti mi prideš brez vseh nezgod…
Potuje k tebi nekdo to noč…
na hrbtu krila dajejo mu moč…
v dlani nese skrbno moj poljub ti vroč……
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SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI

Domoljubje in domovinska vzgoja v šolah
Avtorica: mag. Alenka Gortan

K

aj je pravzaprav domoljubje? Aleksander ZORN izpostavi zanimivo misel, da bi znova
vzpostavili vrednost domoljubja, so nam potrebni pesniki. Ideologi so naredili vse, da
bi nam domoljubje priskutili. Iz domoljubja so skovali nacionalizem, šovinizem,
domoljubje pa ne domuje v ideologiji, temveč v ljubezni.

Domoljubje je tista ljubezen, ki jo čutimo ne do države, temveč do domovine.
Če se preseliš v Nemčijo, bo tvoja država Nemčija, kot domovino boš pa še vedno občutil
Slovenijo. Domovina je tisto, kar nam daje korenine, da nas v življenju ne odpihne kot drevo
brez korenin. Daje nam identiteto. Daje nam materni jezik, družijo nas skupni običaji. Imamo
skupno pot skozi čas, skupne bitke, gremo skozi iste poraze in zmage. Ko je Cankar govoril o
domovini, je rekel: O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in
rekel: tod bodo živeli srečni ljudje! In ko je trosil lepoto po svetu, jo je skopo odmeril. In ko je
prišel do Slovenije, mu je ostalo polno prgišče lepote: razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih
goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in rekel: veseli ljudje bodo živeli tod.
Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! Nato nadaljuje o slovenščini in pravi, da je
slovenska beseda praznika, petja in vriskanja. In še potem, da se zvezde ozrejo na čudežno
deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca! Na začetku sem omenila, da
za obuditev domoljubja potrebujemo pesnike. Pesniki nam odprejo oči in srce za to, da
občutimo domoljubje. Cankar ali Prešeren ali Kuntner s svojo poezijo delajo prav to: obujajo
našo ljubezen do domovine.

Fotografija: Robert Fojkar

11
Glas domovine – 26/VI – 2019

SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI
Kako gojimo učitelji domoljubje v šolah, kako to vrednoto znova vzpostavljamo pri dijakih, je
v precejšnji meri prepuščeno učitelju samemu. Pravzaprav lahko domoljubno noto vpletemo v
vsak predmet – pri angleščini, nemščini, španščini primerjamo tuje in slovenske praznike, kako
jih praznujemo, zakaj … Pri slovenščini je literatura neizbežno povezana z domoljubno poezijo
in prozo – tudi ko beremo tuje avtorje, lahko postavimo paralele z našimi avtorji ali s tematiko.
Ravno sem odbila v roke učni načrt za slovenščino v 7. razredu oš in opažam, da je en cel sklop
poimenovan Slovenskega naroda sin – v tem sklopu učenci obravnavajo Levstikovega Martina
Krpana, Kunterjevo Pojem ti hvalnico, Mileta Klopčiča … V glasbi razvijamo slovensko
ljudsko glasbeno izročilo, pri pouku likovne umetnosti spoznamo bogato slovensko umetniško
izročilo in smo upravičeno ponosni, ko gledamo Kofetarico ali Lovca. Pri geografiji lahko
primerjamo tuj svet z našim, pri zgodovini poudarimo trud za naš obstoj skozi mnoga stoletja,
da smo ohranili svojo kulturno in jezikovno identiteto. Pri športni vzgoji se učimo o naših
športnih vzorih, ki so soustvarjali slovensko zgodovino in identiteto, kajti po mnogih je
Slovenija, četudi čisto majhna državica, posegla v svetovni športni vrh. Tudi med matematiki,
fiziki in kemiki imamo znamenite Slovence, Jurij Vega, matematik in fizik, avtor logaritemskih
tablic; Herman Potočnik Noordung, astrofizik, po njegovem delu Problem vožnje v vesolju je
Kubrik 1968 posnel kultni film Odiseja 2001, Jožef Stefan, odkril je zakon o sevanju črnega
telesa, Stefanov zakon.
Želim si, da bi Zavod za šolstvo pripravil učne načrte, ki bi že vsebovali povezavo snovi z
domoljubjem, ker bi to učiteljem močno olajšalo vnašanje domoljubja v vsakdanjo učno snov.
Če tega ni v učnem načrtu, je učitelj prepuščen svoji odločitvi, ali bo v pouk vnašal elemente

Fotografija: Robert Fojkar
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SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI
domoljubja ali ne. Vzgoja ne bi smela biti prepuščena posameznikovi pripravljenosti, da se s
tem ubada ali pa ne.
Danes je učiteljem na voljo spletna stran www.domoljubje.si, kjer lahko učitelji najdemo nekaj
materialov za pouk domoljubja. Mislim, da portal ni povsem zaživela, saj je kljub obetavnemu
začetku na voljo ne prav veliko materialov.
Drugo, kar je učiteljem na voljo, je priročnik za učitelje srednjih šol za proslavitev slovenskih
državnih praznikov, tako da učiteljem ni potrebno vrteti po zvočnikih Hej brigade in podobnih
ostalin iz države, ki ni več naša in ki smo jo mnogi (torej 98%) občutili kot okupatorsko državo.
Na srednjih šolah obstaja projekt državljanska vzgoja, pri čemer dijaki spoznajo vlogo
aktivnega državljana, vendar državljanska vzgoja ni isto kot domovinska vzgoja. Kot državljani
imamo kup pravic in dolžnosti, ki jih moramo nujno spoznati. Tako da je državljanska vzgoja
več kot potrebna. Vendar to ni isto kot domoljubna vzgoja.

Kot domoljubi nimamo ne pravic ne dolžnosti, temveč ljubezen do domovine.

Fotografija: Robert Fojkar

Kaj je domoljubje? Govor prečastitega kanonika Josipa Maric-a v stolni cerkvi v Zagrebu 13.
dec. 1860: »Perva dolžnost vsakega domoljuba tedaj je zmernost do samega sebe, in to v tihem
in burnem času. Ima se tedaj pravi domoljub čisto in pošteno ponašati, da bo krepka podpora
domovini svoji; zakaj kaj ima domovina od tega, ako so ji sini bolehni, slabi in spačeni? Pravi
domoljub mora svoje duševne moči, kolikor je le mogoče, razvijati in izobraziti se, da svoji
domovini na vse kraje koristi; mora varovati svoje zdravje in življenje,
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da ga v potrebi svoji domovini žertvuje; mora nad svojim poštenjem čuti, da ga domovina
spoštuje in sodeželani stavijo zaupanje v njega;
Nepravičen deželan je tak kakor hajduk, kteri svojo lastno mater v robstvo (sužnost) daje in
ubija, ter v robstvo daje in ubija svojo domovino. Ta domovina je ona mati, ktera nam je
gradjansko življenje dala, ktera ga pestova in hrani, ktera skerbi za naše izobraženje, čuje nad
našim ponašanjem, zavarjuje opravila, tergovino, obertuost in umetnost, brani nas notraujih in
unanjih sovražnikov, in to ona vse dela iz materne skerbnosti, ljubezni in zvestosti. — O
domovina! sladko ime, ime sveto, ime izvišeno, ime ljubljeno za vsako pošteno serce, kdo more
vse tvoje prava našteti! Kot domovina imaš pravo, da te ljubimo, kot braniteljica, da te
ubogamo, kot dobrotuica, braniteljica in čuvarica, da smo ti udani in zvesti. Vr tebi, domovina
I smo pervo luč ugledali, v tebi materne persa sisali, v tebi na ročju matere iz njenih sladkih
ust našega sladkega govora angeljske pili glase, po tvojih smo poljanah skakali, skoz tvoje gore
pevali, žubore tvojih potočkov poslušali, s tvojo se hrano hranili in na tvojih hladnih studencih
žejo gasili. V tebi počiva prah naših starišev, bratov, sester in prijatlov, v tebi tudi mi danes ali
jutri in v tvojem krilu zaspati želimo.
Tretja dolžnost domoljuba je spoštovanje Boga in vere.
Kdor tedaj želi, da ga mati domovina svojega zvestega in dragega sina imenuje, je treba, da je
zmeren do sebe, pravičen do vseh in pobožen do Boga.«

Fotografija: Robert Fojkar
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SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI

Domoljubje
Avtor: Klemen Traven

B

eseda domoljubje
jasno
izraža
pojem, ki ga
opredeljuje: ljubezen do
doma,
ljubezen
do
domovine, ljubezen do
svojega
naroda.
Domoljubje kot pojem je
pogoj za obstoj nekega
naroda in je usmerjeno v
varovanje in ohranitev
narodne
samobitnosti,
njegove
kulture,
zgodovine in jezika. Ne
vsebuje
nobene
agresivnosti
nasproti
drugim narodom, le krepi
Fotografija: arhiv VSO
narodno zavest. Sorodni
pojem 'nacionalizem' pomeni poveličevanje lastnega naroda proti drugim in je bil mnogokrat
zlorabljen za agresiven odnos do ostalih narodov.

Fotografija: Robert Fojkar
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SEKCIJE VSO IN ZUNANJI SODELAVCI
V zgodovini slovenskega naroda najdemo številne izraze domoljubja, posebno na področju
kulture, čeprav nismo imeli lastne države. Naši največji pesniki in pisatelji so izražali svoja
domoljubna čustva v svojih najboljših delih. Narodna zavest, pripadnost svojemu narodu, se je
okrepila v 19. stoletju, pa je vendar trajalo še skoraj 200 let, da smo dobili svojo državo – državo
slovenskega naroda - kar smo zapisali tudi v svojo ustavo. Osamosvojitvena vojna, vojna za
ohranitev samostojne države Slovenije, razglašene 25. 6. 1991, pomeni vrhunec in zmago
slovenskega domoljubja in izpolnitev tisočletnih sanj slovenskega naroda.
Zato je VSO – Združenje za ohranitev vrednot slovenske osamosvojitve, najbolj žlahtno
domoljubno združenje v Sloveniji.
Njegova naloga je krepiti narodno zavest in domoljubje med Slovenci, zlasti med mladimi, z
ohranjanjem in promoviranjem vrednot slovenske osamosvojitve, posebno na izobraževalnem
in kulturnem področju. Odpraviti je potrebno posledice petdesetletne indoktrinacije in
neresnično prikazovanje zgodovine s strani preteklega totalitarnega in nedemokratičnega
sistema. Ne smemo dopustiti, da svetle dogodke izpred 30 let preraste pozaba.
Da se to ne bo zgodilo, skrbi tudi vsakoletni festival domoljubnih pesmi 'Mati domovina' in
seveda VSO s stalnimi in občasnimi razstavami in prireditvami ter s promocijo knjig, ki
opisujejo in razlagajo dogodke iz osamosvojitvenega časa. Žal vključevanje teh domoljubnih
dogodkov v učne načrte naših šol še ni zaživelo, kot bi moralo.
Zavedati se moramo, da brez domoljubja ni nacionalne države in da tudi država ni kar za vedno
dana. Vseskozi se moramo boriti zanjo.

Domovina, ti si kakor zdravje.

Fotografija: Robert Fojkar
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Šolske skupine, otroke z oratorija in druge skupine mladih vabimo v Muzej
slovenske osamosvojitve, ki je prvi tovrsten muzej, kjer je predstavljena samo
vsebina vezana na čas demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije.
Vodenje po muzeju prilagodimo starosti otrok in mladih ter glede na morebitno
predhodno poznavanje osamosvojitvenih procesov.
Ogled muzejske zbirke traja predvidoma 30-45 minut, možna je časovna
prilagoditev potrebam skupine, prav tako lahko glede na želje pripravimo
tematsko delavnico ali pogovor z osamosvojitelji.
Najava za ogled skupine je na naslov tajnistvo@vso.si
Vstop je prost!
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Izšla je šestindvajseta 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).
Naslovna fotografija: Robert Fojkar
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
11. 11. 2019
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