
 

 
Država nam je podelila status društva, 

ki deluje v javnem interesu (šifra: 026-6/2005) 

 
 
 

KAKŠNO SLOVENIJO SI ŽELIM - ustvarjalno-dramilni natečaj 
  
Spoštovani! 
  
Naj otroci in mladostniki (še čista srca) povedo odločevalcem in vsem odraslim:  
- kaj jih moti v naši domovini 
- kaj je treba spremeniti, da bi nam vsem bilo lepše.  
  
S tem natečajem smo začeli v lanskem letu (pod naslovom: Kakšna naj bo moja domovina), in se je potrdilo: 
izjemno koristen je. Učenci in dijaki krepijo kritiško mišljenje, občutek za pravičnost (pripravljajo se za 
aktivne državljane) ter ustvarjalne talente; odrasli, predvsem odločevalci, pa so se zamislili. Otroci so namreč 
povedali veliko dragocenih resnic (kot tisti deček iz Andersenove pravljice Cesarjeva nova oblačila), ki jih 
odrasli zaradi različnih razlogov nočejo povedati (deloma razvidno iz priloženih Desetih dramilnih zapovedi).  
  
Spoštovani! Predvidevajoč, da bomo skupaj premišljali o lepši stvarnosti, vam poklanjamo knjigo Slovenija 
ima srce. Knjiga je večplastna in vsebuje dovolj snovi oziroma spodbud za premišljanje o našem vsakdanu in 
iskanje možnosti za prijaznejšo stvarnost. Prvo in drugo poglavje sta povsem dojemljiva otrokom, drugo in 
tretje (glas ljudstva in strokovnjakov) pa mladostnikom (s pomočjo mentorjev tudi otrokom).   
  
Kaj naj bi učenci in dijaki brali – ne sugeriramo; naj se odločijo učitelji oziroma profesorji. Bilo bi koristno, da 
bodoči odrasli premišljajo o vprašanjih, ki so zelo življenjska, o njih pa odloča politika in lastniki kapitala 
oziroma interesne skupine (Nekatera med njimi najdemo na straneh 40, 52, 53, 54, 110, 128, 166, 215, 223, 
228, 229 knjige). Osnovno je: naj mladi bralec izraža občutke. Naj to počne s krajšim proznim tekstom, s 
pesmijo, z apelom, ali naj doživetje nariše oziroma naslika (prosimo, da so odzivi posamični, ne skupinski). 
Povzetek vseh odzivov bomo strnili v Deset dramilnih zapovedi. Bralcem, ki nam bodo izročili stvaritve, bomo 
poskusili zagotoviti izvod knjige Slovenija ima srce. 
  
Ob zaključku akcije bomo pripravili vseslovenski dramilni dogodek: razstava sporočil otrok in mladostnikov 
ter okrogla miza na isto temo. Deset dramilnih zapovedi bomo izročili Predsedniku Republike, predsedniku 
Državnega zbora, predsedniku vlade in predsedniku SAZU.  
  
Aktivnosti lahko izvajate tudi pod krajevnim imenom (kot so na Jesenicah). V tem primeru bo zaključni 
dogodek tudi v vašem kraju, Deset dramilnih zapovedi pa bomo izročili vašem županu. Tudi v tem primeru 
so stvaritve otrok v konkurenci za vseslovenski zaključni dogodek, ki se bo »sprehodil« po vsej Sloveniji in 
bo uresničil vlogo množičnega občila.  
  
Že zdaj je jasno: poučnega, ganljivega, streznitvenega in obvezujočega gradiva bo toliko (že zdaj ga je), da 
bomo pripravili knjigo, dragoceno knjigo. Vsi soustvarjalci bodo dobili avtorski izvod.  
  
Je torej veliko razlogov in spodbud, tudi tistih najbolj vzvišenih, da smo skupaj v tem projektu. Prosimo, da 
z aktivnostmi začnete že v septembru – projekt bi namreč zaključili konec leta. 
  
Veseli, da smo skupaj na pravi strani življenja, se vam iskreno zahvaljujemo in vas pozdravljamo z neko večno 
resnico: Dobro je početi dobro! 
  
Maribor, 11. junija 2018                                                                            mag. Mateja Jamnik, predsednica   


