
Kum 2010 
 
V soboto, 19. junija 2010, je bila na Kumu ob 19. obletnici vojne za Slovenijo in dnevu 
državnosti osrednja slovesnost, ki  tradicionalno vsako leto poteka v organizaciji 
pokrajinskega odbora ZVVS Zasavje. 
 
Na tokratni slovesnosti bi moral biti slavnostni govornik predsednik RS in vrhovni 
poveljnik SV dr. Danilo Turk, ki pa je nekaj dni pred prireditvijo na Kumu dobil vabilo za 
obisk naših nogometašev, ki nastopajo na SP v Južni Afriki in ogled tekme z ZDA. 
Predsednik RS je zato povabil na razgovor predsednika OZVVS Marjana Dolinška   v 
kabinet predsednika vlade in razložil nastali položaj, ter zagotovil, da se bo slavnostnega 
dogodka na Kumu zagotovo udeležil leta 2010, ko bo 20. obletnica vojne za samostojno 
Slovenijo. Namesto aktualnega predsednika RS  se je letošnjega slavnostnega dogodka 
udeležil in zbranim na Kumu spregovoril nekdanji predsednik RS Milan Kučan. S svojim 
obiskom so prireditev na Kumu počastili tudi: svetovalec predsednika RS za obrambne in 
vojaške zadeve generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZVVS  Janez Pajer, Predsednik 
ZSČ podpolkovnik Miha Butara, predstavniki vseh sorodnih domoljubnih veteranskih 
organizacij iz področja Zasavja in župani občin Zagorje, Hrastnika in Trbovelj. 
 
Povezovalka programa na Kumu Romana Beravs, je s svojo pripovedjo o osebni izkušnji 
doživetja napada na Kum segla do src vseh, ki so bili prisotni na prireditvi in s čustvenim 
pričanjem,  slehernega prebivalca okoliških zaselkov in mest v soteskah pod Kumom, 
spomnila, kakšen strah so med ljudmi povzročila letala s svojim napadom na Kum. 
 
Milan Kučan je izrazil zahvalo vsem, ki so se leta 1991 z orožjem v roki postavili po robi 
agresorju, še posebej pa tistim, ki so se v času napada letal nahajali na Kumu z 
namenom, da  branijo in obranijo zasavskega očaka. 
 
Nekdanji dolgoletni predsednik RS, ki  še vedno uživa velik ugled in spoštovanje med 
Slovenci, je kritično spregovoril tudi o današnji politični situaciji v naši državi. Še posebej 
kritičen  je bil do tistih, ki s svojim hlastanjem po oblasti ne izbirajo sredstev in sejejo 
razdor med državljani. 
 
Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja za pomoč in požrtvovalnost pri delu OZVVS 
Zasavje. Predsednik ZVVS Janez Pajer,  je zlato plaketo podelil Občini Hrastnik in Občini 
Zagorje. Zlato plaketo za požrtvovalno delo pa je prejel tudi član predsedstva OZVVS 
Zasavje Emil Bovhan. Predsednik OZVVS Zasavje Marjan Dolinšek, pa je podelil 
zaslužnim posameznikom za požrtvovalno delo srebrna in bronasta priznanja. 
 
K svečanosti prireditve na Kumu so velik prispevek dali tudi številni praporščaki 
veteranov borcev za vrednote ZB NOV, veteranov sever, veteranov ZVVS in Zveze 
slovenskih častnikov. 
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