
 

 

 

Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
Posavski muzej Brežice, 

Center za vojaško-zgodovinsko dejavnost Slovenske vojske, 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Združenje Sever, 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - Pokrajinski odbor Posavje in 
Združenje Sever za Posavje 

 
 

kot organizatorji simpozija Slovenska osamosvojitev 1991 pričevanja in analize,  
ki bo 21. in 22. junija v Brežicah,  

pošiljajo v skladu s sklepom seje organizacijskega odbora 28. maja 2001 vsej slovenski 
javnosti,  

najvišjim državnim organom in Državnemu zboru Republike Slovenije 
 

POZIV 

za fizično in pravno zaščito vseh dokumentov in muzealij povezanih z 
slovensko osamosvojitveno vojno. 

 

Ob pripravah na simpozij smo organizatorji ugotovili, da obstaja glede arhivskega gradiva in 
muzejskih predmetov o pripravah na osamosvojitev, sami osamosvojitvi in izgradnji 
samostojne slovenske države nepregledno stanje. Veliko gradiva je v zasebni lasti, arhivsko 
gradivo in materialni ostanki - muzealije ključnih institucij, so neurejeni in ponekod 
neustrezno hranjeni oziroma zavarovani. Za ureditev zaskrbljujočih in slovenske države 
nedostojnih razmer, niso potrebna nobena izjemna finančna sredstva, ampak predvsem volja 
posameznikov - nosilcev najvišjih državnih funkcij in Državnega zbora Republike Slovenije. 
Državni zbor Republike Slovenije, kot naslednika izvajalca vseh zakonskih osamosvojitvenih 
procesov pozivamo, naj takoj naroči ustreznim ministrstvom in njihovim specializiranim 
službam, da kot prednostno in hkrati trajno nalogo izvedejo vse potrebne ukrepe za zaščito in 
strokovno varstvo arhivalij in muzealij iz obdobja osamosvajanja. 

Državljane in pravne osebe, ki imajo arhivsko gradivo ali predmete iz obdobja 
osamosvajanja pozivamo, da jih ustrezno hranijo, o gradivu obveščajo strokovno 
javnost in v primeru, da jih ne nameravajo več hraniti, izročijo ustreznim javnim 
institucijam muzejem in arhivom. 

Država brez samozavestnih in ponosnih državljanov, ki se ne zavedajo svojih korenin in 
kulturne pripadnosti, nima prihodnosti. 

Brežice, 19. junij 2001. 



Organizacijski odbor: predsednik Stane Granda, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
podpredsednik Tomaž Teropšič, Posavski muzej Brežice, tajnica Barbara Šatej, Zveza 
zgodovinskih društev Slovenije.  

Člani: Zvezdan Markovič, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost Slovenske vojske, 
Srečko Lisjak, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Stane Plohl, Združenje Sever, Mitja 
Teropšič, Zveza veteranov vojne za Slovenijo - Pokrajinski odbor za Posavje, Andrej Bobek, 
Združenje Sever za Posavje, Damjan Guštin in Jurij Perovšek, oba Zveza zgodovinskih 
društev Slovenije.   
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Posavski muzej Brežice – zanj: Tomaž Teropšič, 07/49 71 271 
 
Izdal Pokrajinski odbor ZVVS za Posavjve, Zanj: podpredsednik Mitja Teropšič  
/vojašnica Brežice – 07/33 22 149 ali  041-415 691 


