
 
 
Sporočilo za medije 

  

KAKŠNO SLOVENIJO SI ŽELIM – KAKŠEN MARIBOR SI ŽELIM 
  

Spoštovani! 

  

Večplasten projekt, s številnimi koristnostmi, končujemo v sredo, 8. maja, ob 18 uri v Narodnem domu. Dogodek 

vsebuje odprtje razstave ubesedenih in upodobljenih premišljanj učencev in dijakov o mariborski in slovenski 

stvarnosti, razpravo (okrogla miza) na isto temo ter izročitev Deset dramilnih zapovedi županu Saši Arsenoviču 

(sporočila otrok in mladostnikov v strnjeni obliki). 

  

Projekt je Jasa oblikovala izhajajoč iz dejstva, da je stvarnost krivična, za velik del prebivalstva pa postaja 

neznosna. Odločevalci resnično ne iščejo rešitve, odločnega glasu mislecev ni, množice prežema občutek nemoči. 

In je treba dati besedo otrokom. Čistemu srcu, ki pove resnico, ne misleč na posledice (kot otrok iz Andersenove 

pripovedi Cesarjeva nova oblačila). Besede otrok pa odločevalci ne morejo odmisliti kot ideološko ali kakorkoli 

interesno motivirane.  

  

Leto dni je nekaj tisoč učencev in dijakov mariborskih osnovnih in srednjih šol bralo odlomke iz naše knjige 

Slovenija ima srce, premišljalo o naši stvarnosti in sporočalo odločevalcem, česa si želijo in česa ne. In nam izročilo 

več bitnosti, kot vsi politiki in intelektualci v samostojni Sloveniji skupaj. Kar bo razvidno na razstavi. Po tem apelu 

se odločevalci ne bodo mogli izogniti spreminjanju stvarnosti. Bodoči odrasli pa so hkrati krepili ustvarjalne 

talente in kritiško mišljenje, kar je učinkovita priprava za aktivno državljanstvo.   

  

Večina mariborskih javnih podjetij je razumela trajno koristnost te akcije in je vsem sodelujočim zagotovila izvod 

poučne knjige iz Jasine zbirke Onežimo svet.  

  

Doživetja in sporočila otrok in mladih je Jasa strnila v Deset dramilnih zapovedi in jih bo izročila prvemu 

odločevalcu – županu Saši Arsenoviču. 

Poučna in razburljiva bo tudi razprava. O smislih in nesmislih v družbi in koristnosti projekta bodo spregovorili: 

pisatelj Tone Partljič, vodja kolegija ravnateljev mariborskih osnovnih šol Damir Orehovec, prof. dr. Erih 

Tetičkovič ter predstavnica Jase mag. filozofije Mateja Jamnik. Dogodek bo uglašala filozofinja Vesna Mlakar. 

 

S kratkimi umetniškimi odlomki bodo razpravo požlahtnili mladi umetniški talenti. 

 

Spoštovani! Bodite, prosimo, priča izražanja skrbi in osvetljevanja kažipoti za pravo stran življenja; razširjajte 

Deset dramilnih zapovedi – ustvarila so jih čista srca bodočih odraslih.  

 

 
za Društvo Jasa                           za Mestno občino Maribor               za Narodni dom   
mag. Mateja Jamnik l.r.                     Saša Arsenovič l.r.                                Vladimir Rukavina  l.r. 
 
 
 

http://www.onezimosvet.si/slovenija-ima-srce


 
 
 
 
 
 

DODATNO POJASNILO VODJE PROJEKTA, mag. MATEJE JAMNIK 

  

V stanju, ko se vse igre preigrane, a stvarnost postaja za večji del prebivalstva neznosna, je treba iskati nove 

načine preobrazbe človeka in družbene skupnosti. Udeležba večine državljanov v javnem življenju je neka 

možnost. Težava pa je v tem, kako zagotoviti 51 odstotkov logičnih odzivov na stvarnost. Odrasli se namreč 

večinoma odzivajo ideološko ali interesno. V takšnem stanju pa lahko država dopove, da je ob somraku poldne. 

Zato je Andersen napisal pripoved Cesarjeva nova oblačila, kajti le otrok je zmožen povedati: Cesar je nag. Po 

tem, šele po tem, se odrasli zresni.   

  

Zato smo izvajali vseslovenski natečaj Kakšno Slovenijo si želim – v Mariboru pod krajevnim imenom: Kakšen 

Maribor si želim – s katerim smo zagotovili videnje naše stvarnosti s strani več tisoč otrok in mladostnikov. In 

imamo na dlani (razvidno bo na razstavi in v Desetih Dramilnih zapovedih): Cesar je nag. S tem natečajem 

postajajo torej otroci mariborskih (in drugih slovenskih) šol nemirna vest odločevalcev in vseh odraslih, ki si ne 

upajo tega javno povedati. 

  

Kako se bodo odločevalci in vsi odrasli opredelili do sporočil otrok: bodo zaradi tega zrcala kaznovali Jaso, otroke 

in učitelje, ali bodo to doživeli kot nek up – up, da svet še ima nekaj možnosti. Da, takoj smo na preizpraševanju 

duš. Jaz ali vsi; imeti ali biti – o tem se pogovarjamo. V Jasi verjamemo v čistost in moč izvirne človeške duše. 

Slovenska duša pa je v ozkem krogu najvitalnejših. 


