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tnsovlro rN vsEBtNSKo RAzStRITEV DELovANJA

OBELEZEVANJE SPOMINA NA IOO.IETNICE PRVE

Vlada Republike Slovenije je poleti leta2Ot2 ustanovila Nacionalni odbor za obeleievanje 1O0-letnice l.

svetovne vojne (v nadaljevanju: Odbor) in se dejavno vkljudila v vseevropsko poEastitev spomina na

strahote >velike vojne< v Zelji, da se kaj podobnega ne bi nikoli ved zgodilo. Temeljna naloga odbora je

zagotavljanje usklajenega delovanja kulturnih, izobraZevalnih in znanstvenih ustanov, dru5tev ter drugih

organizacij civilne druZbe na razlidnih ravneh pri obeleZevanju 100. obletnice L svetovne vojne v

celotnem Stiriletnem obdobju. V Odbor so imenovani drZavljani z ugledom na podrodjih kulture in

znanosti ter visoki uradniki razlitnih ministrstev. Odbor vodi minister za obrambo.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih druStev Sever predlagata Vladi

Republike Slovenije, da se:

- sedanji odbor preimenuje v >Nacionalni odbor za obeleievanje mejnikov slovenske poti do

dokondne osamosvojitve Slovenije leta 1991<,

za vodenje Odbora imenuje uglednega ilana Slovenske akademije znanosti in umetnosti ali

lnStituta za novejSo zgodovino, ki bo lahko neprekinjeno vodil odbor, ne glede na morebitno

spremembo oblasti, kar politiino - strankarski osebnosti ni omogoieno, in

v odbor vkljudijo tudi predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij'

O B R AZL O Z IT E V

V letoinjem letu mineva 70 let, odkar se je v Evropi koniala ll. svetovna vojna in kjer je bila slovenska

partizanska vojska na strani zmagovite koalicije. Prav tako bo drugo leto 25. obletnica, ko se je kondala

osamosvojitvena vojna za samostojno Slovenijo, po kateri je Slovenija postala samostojna driava v

demokratidni druiini evropskih narodov.



Ne samo l. svetovna vojna, temved vsi trije zgodovinski dogodki oziroma mejniki in z njimi povezane
obletnice povezujejo in obeleiujejo pot nacionalnega osvobajanja in dokonine osvoboditve Slovencev,
torej pot, kije pripeljala do tega, da smo postali enotna, samostojna in suverena driava Slovenija.

Slovenci so pred l. svetovno vojno Ziveli v eni skupni, deprav tuji drZavi. Po koncu vojne je bilo, po volji
zmagovalcev in zaradi nesposobnosti takratnih slovenskih politikov, nacionalno ozemlje in narodno telo
razdeljeno med Stiri driave. Prva svetovna vojna za Slovence ni bila pozitivna zgodovinska prelomnica, v
kateri naj bi Slovenci dejavno stopili v svetovno zgodovino in jo soustvarjali. Zgolj zahvaljujod vojakoma
Maistru in Svabidu ter domoljubnim katoli5kim duhovnikom v Prekmurju se imamo zahvaliti, da je v
Kraljevini SHS slovenskietniini prostor moral biti priznan.

V drugi svetovni vojni se je veiina Slovencev z oroijem uprla okupaciji sil Nemdije, ltalije in Madiarske.
Ustanovljena je bila narodnoosvobodilna vojska Slovenije, ki je bila priznana tudi s strani zavezniSkih sil

antihitlerjevske koalicije. Proti koncu vojne je XlV. divizija osvobajala Stajersko in Prekmurje, Vll. in lX.

korpus narodnoosvobodilne vojske Slovenije pa sta skupaj s 4. jugoslovansko armado osvobodila Trst in
Gorico ter celotno Primorsko. Tako je Slovenija iz ll. svetovne vojne izSla osvobojena in zdruZena ter je z

lastno partizansko vojsko skupaj z zavezniki stopila na pot samostojnosti in driavnosti. ln ta pot se je
zaiela s prvim slovenskim taborom in kondala z osamosvojitveno vojno leta 1991.

Prav povezanost zgodovinskih dogodkov na poti k samostojni dr2avi omogodajo in nalagajo raz5iritev
poslanstva in iasovnega obdobja delovanja Odbora 3e zlasti zato, ker program sedanjega Odbora,
generala Maistra in prikljuditev Prekmurja k matidni domovini sploh ne omenja.

Mnenja smo, da bi nova sestava Odbora, vsebinska obogatitev in raziiritev programa obogatilo
delovanje Odbora ter obravnavo prenesla iz sedaj teiiSinega prostora soSke fronte na prostor celotne
drZave. ln gotovo se bo v delovanju Odbora na5el prostor tudi za predstavnike veteranskih, domoljubnih
in drugih organizacij civilne druZbe, kar bo zagotovilo, da bo Odbor z vedjo zgodovinsko natandnostjo in

objektivnostjo obravnaval slovensko pot v samostojnost na celotnem nacionalnem prostoru in iasu.
Tako bo tudi mednarodni doseg novega Odbora povedan tako v pietetnem, kot tudi v znanstveno

zgodovinskem, na rodno povezovalnem in tudi turistiino gospodarskem smislu.

Takina sestava, predvsem pa delovanje odbora, bo sigurno prispevalo tudi k temu, da bomo Slovenci

bolj enotni na Dan driavnosti ter Dan samostojnosti in enotnosti.

Spo5tovani predsednik, vojni veterani zdruZeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih

veteranskih druStev Sever smo prepritani, da bi vsebinsko in dasovno prenovljen program odbora
uravnoteieno obravnaval najbolj usodne dogodke v zgodovini Slovencev, ki so se zgodili v enem samem

stoletju. Mandat dlanov odbora bi zagotavljal neodvisnost od dnevne politike ter bolj objektivno razlago

in predstavljanje novej5e zgodovine, za katero se zavzemate. Vojni veterani verjamemo, da se boste na

naSo pobudo odzvali drZavniSko odlodno in tudi na ta nadin pokazali, da je pomiritev in sprava

slovenskega naroda uresnidljiva.

Zelimo vam vse dobro in veliko uspeha pri opravljanju vaiega pomembnega dela!

Dr. Tomai eas
predsednik ZPVD Sever
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