
PROGRAM OBELEŽITVE 30. OBLETNICE 
RAZGLASITVE IN OBRAMBE 

SAMOSTOJNE IN NEODVISNE 
DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 



Republika Slovenija letos praznuje 30. obletnico vrste pomembnih 
dogodkov in procesov, ki so tlakovali pot v razglasitev in zaščito ukrepov 
samostojne in neodvisne države. Slovenska skupščina je sprejela osamosvojitveno 
zakonodajo na temelju plebiscitarne odločitve iz decembra 1990, razglasitev 
samostojnosti in neodvisnosti pa 25. junija 1991. Takrat se je jugoslovanska vlada 
odločila, da bo preprečila zgodovinsko odločitev slovenskega naroda. S svojimi 
političnimi in policijsko - vojaškimi aktivnostmi, ki so se začele že mesece pred 
razglasitvijo neodvisnosti, ter z močnimi propagandnimi dejavnostmi je 
jugoslovanska vlada dala vedeti, da ni pripravljena na demokratičen 
dialog in miren razplet. Toda učinkovitost slovenske vlade, visoka motivacija in 
odlična organizacija slovenske vojske in policije ter enotnost slovenskega
javnega mnenja so že po nekaj dneh vojne pripeljali do spoznanja, doma in
v tujini, da Slovenije z nobeno silo ne bo mogoče pokoriti. Do tedaj do 
slovenskih osamosvojitvenih namer skeptična mednarodna skupnost je počasi 
spreminjala svoje mnenje. Minilo je nekaj mesecev in Slovenija je dobila
mednarodno priznanje. Pred 30 leti se je spisala zgodba o uspehu 
slovenskega naroda v srednji Evropi.

To ni bila podarjena zgodba, uvožena iz tujine, ampak si 
je narod pravico do samostojnega bivanja in spoštovanje 
moral priboriti s svojim zgledom in dejanji tudi v mednarodnih odnosih.

Tako se je v letu 1991 zgostilo ogromno dogodkov in procesov, ki so 
vzpostavili slovensko samostojno in neodvisno državo. Pomembni so bili tudi 
akterji, ki so sprejemali pogumne in dolgoročne odločitve v dobrobit Slovenije.

Zato Vlada Republike Slovenije meni, da je tridesetletnica nastanka 
slovenske države s ključnimi dogodki pred razglasitvijo samostojnosti, vključno 
z njeno obrambo, nadvse primerna priložnost za njihovo ustrezno obeležitev.

Program, ki je sestavljen iz več delov, vsebuje dogodke, ki so jih 
poslali člani Častnega odbora za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe 
Republike Slovenije, člani Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, 
ministrstva, drugi organi Vlade Republike Slovenije, drugi državni organi, 
organizacije, združenja, društva in lokalne skupnosti.

V publikaciji so za zdaj vključeni dogodki, ki so nam jih organizatorji poslali 
do 15. marca 2021. Glede na okoliščine, predvsem pa zaradi epidemioloških
razmer, se bo program v nadaljevanju dopolnjeval.

Program obeležitev, vključno z možnimi spremembami in dopolnitvami, 
bo javnosti na voljo tudi na spletišču Vlade Republike Slovenije (www.gov.si/slovenija30).
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30 LET SLOVENIJE
KOLEDAR DRŽAVNIH PROSLAV                 IN PRIREDITEV

27. april - Dan upora proti okupatorju 
lokacija: Mala gora 
organizator proslave: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve

25. junij - Dan državnosti 
lokacija: Trg republike 
organizator: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve
     
23. september - Dan slovenskega športa  
organizator: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, olimpijski komite 
Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport   
   
25. oktober - Dan suverenosti 
lokacija: Koper 
organizator: Ministrstvo za obrambo in Koordinacijski odbor za državne 
proslave in prireditve
   
29. oktober - Dan reformacije 
lokacija: Krško 
organizator: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve
   
23. december - Dan samostojnosti in enotnosti 
lokacija: Cankarjev dom 
organizator: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve
   
19. april - 30-letnica sprejetja Zakona o vojaški dolžnosti 
lokacija: Ljubljana, DZ 
organizator proslave: Ministrstvo za obrambo in Koordinacijski odbor za državne proslave 
in prireditve

22. maj - 30. obletnica Pekrskih dogodkov in smrti 
Josefa Šimčika 
lokacija: Maribor 
organizator proslave: Ministrstvo za obrambo, Mestna občina Maribor in Koordinacijski 
odbor za državne proslave in prireditve
   
2. junij - 30. obletnica prve zaprisege slovenskih vojakov 
lokacija: Ig pri Ljubljani in/ali Pekre 
organizator proslave: Ministrstvo za obrambo in Koordinacijski odbor za državne proslave 
in prireditve 
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KOLEDAR DRŽAVNIH PROSLAV                 IN PRIREDITEV

21. junij - 30. obletnica zaključka operacije BOR 
lokacija: Tacen 
organizator proslave: Društvo MORiS in Koordinacijski odbor za državne proslave in 
prireditve
   
26. junij - Obeležitev začetka napada s strani agresorske armade na RS 
lokacija: Vrhpolje 
organizator proslave: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve in Koordinacijski 
odbor za državne proslave in prireditve

27. junij - Odkritje spominske plošče - ustanovno zasedanje Svetovnega slovenskega 
kongresa 
lokacija: Ljubljana, Cankarjev dom 
organizator: Ministrstvo za kulturo, Svetovni slovenski kongres in Koordinacijski odbor za 
državne proslave in prireditve
   
3. julij - 30. obletnica bojev na mejnem prehodu Ljubelj s pohodom 
lokacija: Ljubelj 
organizator proslave: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve in Koordinacijski 
odbor za državne proslave in prireditve

3. julij - Proslava ob obletnici spopada v Gornji Radgoni 
lokacija: Gornja Radgona  
organizator proslave: Občina Gornja Radgona, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in 
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve
   
7. julij - Dan zmage v vojni za Slovenijo 
lokacija: Ljubljana  
organizator proslave: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve, Rimskokatoliška 
cerkev in Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve

23. avgust - Obeležitev ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh 
totalitarnih  in avtoritarnih režimov 
lokacija: Ljubljana 
organizator proslave: Državni svet, Ministrstvo za zunanje zadeve, Rimskokatoliška cerkev, 
Vojaški vikariat, Študijski center za narodno spravo in Koordinacijski odbor za državne pro-
slave in prireditve 
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30 LET SLOVENIJE
DRŽAVNI ORGANI

23. marec 2021 - Ljubljana / organizator: Ministrstvo za obrambo 
Obeležitev vaje Premik 91

19. april 2021 - Ljubljana, Državni svet / organizator: Ministrstvo za obrambo, 
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve Obeležitev 30. obletnice 
sprejetja Zakona o vojaški dolžnosti

28. april 2021 - Brdo pri Kranju (Račji otok) / organizator: Ministrstvo za obrambo
Odkritje spominskega obeležja: obeležitev 30. obletnice sestanka predsednikov strank 
Demosa in nekaterih članov vlade (nastanek ožje projektne skupine za dejansko 
osamosvojitev, nastanek ožjih projektnih skupin)

15. maj 2021 - Ig pri Ljubljani / organizator: Ministrstvo za obrambo  
Praznovanje dneva Slovenske vojske. Pred 30. leti je namreč začela s služenjem domovini
prva generacija vojaških obveznikov

15. maj 2021 - Poljče / organizator: Ministrstvo za obrambo 
Odkritje spominske plošče: 30. obletnica sestanka članov razširjenega predsedstva 
republike, dela kolegijev sekretariatov za obrambo in notranje zadeve, poveljnikov 
pokrajinskih štabov in posebne brigade TO ter vodstva posebnih enot policije

22. maj 2021 - Maribor / organizator: Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Mestno 
občino Maribor in Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve 
Državna proslava: obeležitev 30. obletnice t. i. pekrskih dogodkov

junij 2021 - Ljubljana, Gregorčičeva cesta 27, Prešernova cesta 8 in Cankarjev dom  / 
organizator: Ministrstvo za obrambo Odkritje treh spominskih plošč: obeležitev 
delovanja Operativne koordinacijske skupine za usklajevanje obrambnih priprav in 
zavarovanje slovenske osamosvojitve. V vojni za Slovenijo leta 1991 je vodila obrambo 
države pred agresijo JLA

junij 2021 - Vila Podrožnik / organizator: Ministrstvo za obrambo
Odkritje spominskega obeležja: 30. obletnica sprejetja oblikovanja smernic o ukrepih za 
pripravljenost

2. junij 2021 - Ig pri Ljubljani in Pekre / organizator: Ministrstvo za obrambo 
(Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve in Združenje za vrednote 
slovenske osamosvojitve) 30. obletnica prve zaprisege slovenskih vojakov

3. junij 2021 - Ljubljana, GH Union / organizator: Združenje vojnih invalidov in svojcev 
padlih 1991 (Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve) Slavnostni koncert ob 30. obletnici samostojnosti 
Republike Slovenije

17. junij 2021 - Ljubljana, FURS / organizatorja: Ministrstvo za finance, 
Finančna uprava RS Obeležitev odločitve večine carinikov za spoštovanje slovenskih 
zakonov

6



21. junij 2021 - Tacen / organizator: Društvo MORiS (Koordinacijski odbor za državne 
proslave in prireditve) 30. obletnica zaključka operacije BOR

25. junij 2021 - Mejni prehod s Hrvaško / organizator: Ministrstvo za infrastrukturo
Obeležitev 30. obletnice, ko slovenska policija začne na meji z Republiko Hrvaško opravljati 
svoje naloge

25. junij 2021 - Letališče dr. Jožeta Pučnika / organizator: Ministrstvo za infrastrukturo
Obeležitev 30. obletnice, ko Republiški sekretariat za promet in zveze zamenja posadke 
nadzora letenja na vseh treh letališčih v Sloveniji

26. junij 2021 - Vrhpolje pri Vipavi / organizator: VSO Severna Primorske, Koordinacijski 
odbor za državne proslave in prireditve
Obeležitev 30. obletnice dogodkov Dan prej

26. junij 2021 / organizator: Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS 
Obeležitev dneva, ko so se cariniki SFRJ odločili, da bodo na območju Slovenije 
postali slovenski cariniki

27. junij 2021 - Na Gorjancih / organizator: Ministrstvo za obrambo 
Odkritje spominske plošče: obeležitev 30. obletnice dogajanj, ko je oklepna enota
iz Karlovca prestopila mejo pri Metliki, slovenska vojska jo je blokirala, spopad.

27. junij 2021 - Ormož / organizator: Ministrstvo za obrambo 
Slovenske sile so blokirale šest tankov iz agresorske kolone, ki je pripeljala iz smeri Varaždina

28. junij 2012 ob 18. uri - Nekdanji mejni prehod Holmec / organizator: Ministrstvo za 
notranje zadeve in Policija 
Slovesnost ob 30. obletnici dneva Slovenske policije

28. junij 2021 - Ljubljana, Cankarjev dom / organizator: Ministrstvo za kulturo,
Svetovni slovenski kongres, Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve
Odkritje spominske plošče in prireditev v Cankarjevem domu: 30. obletnica začetka prvega 
Svetovnega slovenskega kongresa

1. julij 2021 - Predor Karavanke (Rateče, Korensko sedlo) / organizator: Ministrstvo za 
obrambo (Ministrstvo za notranje zadeve)
Obeležitev 30. obletnice dogodka, ko sta slovenska vojska in policija prevzeli nadzor 
nad karavanškim predorom, vdala se je zadnja skupina agresorskih vojakov.

2. julij 2021 - Kum / organizator: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za infrastrukturo
Obeležitev 30. obletnice letalskega napada na oddajnik na Kumu

3. julij 2021 - Ljubelj / organizator:  Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, 
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve
Obeležitev 30. obletnice osvoboditve mejnega prehoda in bojev na Ljubelju
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30 LET SLOVENIJE
DRŽAVNI ORGANI

7. julij 2021 - Ljubljana / organizator: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, 
RKC in Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve 
Dan zmage v vojni za Slovenijo

avgust/september 2021 - Otočec / organizator: Ministrstvo za zunanje zadeve
Odkritje spominskega obeležja (skupaj z Republiko Hrvaško): 30. obletnica sestanka 
delegacij vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške

23. avgust 2021- Ljubljana / organizator: Državni svet, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
RKC, Vojaški vikariat, Študijski center za narodno spravo in Koordinacijski odbor 
za državne proslave in prireditve Posebna obeležitev ob evropskem dnevu spomina na 
žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

8. oktober 2021  / organizator:  Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS
Obeležitev dneva, ko je bil vzpostavljen carinski nadzor na mej s Hrvaško (pozneje tudi dan 
slovenske carine)

25. oktober 2021 - Koper / organizator: Ministrstvo za obrambo (Koordinacijski odbor 
za državne proslave in prireditve, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Združenje za 
vrednote slovenske osamosvojitve) Obeležitev državnega praznika dan suverenosti

MINISTRSTVO ZA KULTURO

december 2020 – marec 2021 - Ljubljana / organizator:  Arhiv Republike Slovenije 
Razstava ob 30. obletnici osamosvojitve, park pred arhivom

objava razpisa februar 2021 - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 
Poseben javni razpis za sofinanciranje izdaje knjižnih del na domoljubno tematiko

11. marec – 6. junij 2021 - Ljubljana  / organizator:  Muzej in galerije mesta Ljubljane 
Razstava 30 let osamosvojitve

maj 2021 - Maribor  / organizator:  Muzej narodne osvoboditve Maribor, MORS, Park 
vojaške zgodovine Pivka Razstava Začelo se je v Pekrah

maj/junij - Kinoteka / organizator:  Kinoteka v sodelovanju s Slovenskim filmskim 
centrom in Slovenskim filmskim arhivom Številka Ekran maj/junij bo posvečena 30. 
obletnici osamosvojitve Slovenije in 30. obletnici začetka vojne na Balkanu

junij 21 - Kranj / organizator: Gorenjski muzej Kranj v sodelovanju z Gorenjskim 
glasom Razstava Gorenjska 1991

junij–september 2021 - Novo mesto / organizator: Dolenjski muzej Novo mesto 
Razstava Spominjamo se, 30. obletnica vojne za Slovenijo na Dolenjskem

junij–september 2021 - Tržič / organizator: Tržiški muzej v sodelovanju z Zvezo 
veteranov vojne za Slovenijo Obeležitev 30. obletnice samostojnosti Slovenije
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junij 2021  - Slovenski filmski center, javna agencija / organizator:  Slovenski filmski 
center, javna agencija, Slovenska kinoteka Zbornik o slovenski kinematografiji ob 
30. obletnici samostojne Slovenije

junij 2021 - Narodna univerzitetna knjižnica, Slovenski etnografski muzej / organizator:   
NUK v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem Projekt razstava: Vtisi po 
30 letih – spomini Slovenk in Slovencev v izseljenstvu na priznanje samostojne Slovenije

okvirno junij 2021 / organizator: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Slovesna obeležitev dokončanja obnove Aljaževega stolpa na Triglavu

od 15. junija do 31. oktobra 2021 - Cankarjev dom, Galerija CD  / organizator: Cankarjev 
dom, Galerija CD v koprodukciji z Muzejem novejše zgodovine Slovenije Razstava Joca 
Žnidaršiča: Prelomna leta - ob 30. obletnici države Republike Slovenija 

od 23. junija do decembra 2021 - Ljubljana  / organizator: Muzej novejše zgodovine v 
sodelovanju z ostalimi institucijami Slovenije 30 let (delovni naslov) – razstavni projekt 
vključuje: razstavo, publikacijo, spremljevalni pedagoško/andragoški program in promocijo

od 21. avgusta do 5. septembra 2021 - Arboretum Volčji Potok  / organizator: Arboretum 
Volčji Potok Cvetlična razstava ob 30. obletnici samostojnosti

od 1. oktobra 2021 do 13. februarja 2022 - Slovenj Gradec  / organizator: Koroška galerija 
likovnih umetnosti v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje 
V okviru razstave Onkraj meja – obeležitev ob 30. obletnici države Republike Slovenija

od 8. do 12. novembra 2021 - Slovenski filmski center, javna agencija  / organizator: 
Slovenski filmski center, javna agencija, Art kinematografi, Baza slovenskega filma 
(www.bsf.si), osnovne in srednje šole, Zavod za šolstvo Slovenski teden filma ob 
30. obletnici osamosvojitve

od 3. do 15. decembra - Viba  / organizator: Viba v sodelovanju s Slovenskim 
filmskim centom Dan odprtih vrat s projekcijami slovenskih filmov ob prazniku

premiera december 2021, posamezne sekvence v juniju 2021  / organizator: Ministrstvo 
za kulturo v soorganizaciji z UKOM  Dokumentarno-igrani film na temo 30. obletnice 
neodvisnosti Slovenije

2021 - Arhiv RS in Park vojaške zgodovine Pivka / organizator: 
Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Parkom vojaške 
zgodovine Pivka Sodelovanje pri drugem in tretjem sklopu filma »Osamosvojitev« in »Vojna«, 
sodelovanje pri pripravi e-učbenika, virtualne razstave in priložnostnih razstav pred Arhivom 
RS in Parkom vojaške zgodovine Pivka

2021 - Ljubljana / organizator: Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju s 
Slovensko kinoteko Projekt Filmske projekcije ob 30. obletnici slovenske državnosti
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30 LET SLOVENIJE
DRŽAVNI ORGANI

2021 - Kinoteka  / organizator:  Kinoteka v sodelovanju s Slovenskim filmskim 
arhivom in SFC Predvajanje izbranih slovenskih filmov, ki so nastali v samostojni Sloveniji

2021 - Slovenski filmski center, javna agencija  / organizator:  Slovenski filmski 
center, javna agencija Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju 
slovenskega igranega in dokumentarnega celovečernega filma 2020 na temo 
30. obletnice neodvisnosti Republike Slovenije

2021  / organizator:  Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem – Park vojaške 
zgodovine Pivka v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za notranje zadeve Pot v samostojnost

Nova Gorica  / organizator:  Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 
Osamosvajanje v Rožni Dolini - Manjša priložnostna razstava fotografij zasebnika, ki je do-
kumentiral dogajanje junija 1991 v bližini mejnega prehoda v Rožni Dolini.
 
Brežice  / organizator:  Posavski muzej Brežice 
Muzejska vitrina: Življenje na prelomnicah - ob 30. obletnici države Republike Slovenije
 
Celje  / organizator: Muzej novejše zgodovine Celje 
Gostovanje razstave Vojaškega muzeja slovenske vojske
 
Kočevje  / organizator: Pokrajinski muzej Kočevje 
Predavanje in predstavitev - ob 30. obletnici države Republike Slovenije

Ptuj  / organizator: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 
Občasna razstava s poudarkom na dogajanju na območju Ptuja v letu 1991

Ribnica  / organizator: Rokodelski center Ribnica 
Razstava - ob 30. obletnici države Republike Slovenije

Slovenj Gradec  / organizator: Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec 
Razstava Osamosvojitvena vojna na Koroškem

Trbovlje  / organizator: Zasavski muzej Trbovlje 
Vključitev v razstavo Uporništvo Zasavcev - ob 30. obletnici države Republike Slovenije
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Velenje  / organizator:  Muzej Velenje
Spominski center 1991, odprt pred dvema letoma, dogodki, zbiranje spominov, 
park državnosti ob centru
 
Lendava  / organizator:  Galerija muzej Lendava 
Foto razstava Spomini na osamosvojitev
 
Maribor  / organizator:  Umetnostna galerija Maribor 
Kaj nam je prineslo leto 1990/91?

SNG Opera in balet Ljubljana  / organizator:  SNG Opera in balet Ljubljana 
Predstava, posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije

Muzej za arhitekturo in oblikovanje  / organizator:  Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
Pregled stanovanjske arhitekture zadnjih sto let – ob 30-letnici delovanja Stanovanjskega 
sklada RS, od prve svetovne vojne do današnjih dni 

Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju z Diplomatskim arhivom Ministrstva 
za zunanje zadeve Priložnostna razstava na temo mednarodnega priznanja Slovenije 
v čast obeležitve 30. obletnice osamosvojitve Slovenije

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

februar 2021 - Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Priročnik Učenje na prostem

8. junij 2021  - Slovenski šolski muzej 
Postavitev mobilne razstave: Šolstvo v samostojni Sloveniji

26. junij do 1. julij 2021 - Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Mednarodna konferenca o učenju na prostem

junij 2021 - Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Otroške delavnice

september 2021 - Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Monografija 30-letnega razvoja učenja na prostem

2021 / organizator:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad vlade za 
komuniciranje, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza 
policijskih veteranov Sever, Združenje za vrednote osamosvojitve Slovenije   
Pričevanja veteranov: obiski šolskih ustanov in pogovori v sklopu domovinske vzgoje (OŠ 
in srednje šole); posneta vsebina je v obliki videofilmov objavljena na spletnih straneh in 
družbenih omrežjih ter se uporablja pri pouku.
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30 LET SLOVENIJE
DRŽAVNI ORGANI

2021 - državni praznik dan slovenskega športa  / organizator:  
Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport Največji uspehi slovenskega športa

2021 / organizator:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Šolski kros

2021 / organizator: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Pismo OKS in panožnim zvezam: različne obeležitve 30. obletnice samostojne Slovenije

2021 / organizator:  V sodelovanju Zavoda RS za šolstvo, Arhiva RS in Vojaškega 
muzeja Pivka Projekt Zbrali smo pogum – obeležuje 30. obletnico Republike Slovenije

2021 / Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo 
Film Pričevanja veteranov

2021 / Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo 
Značke/svinčniki ob 30. obletnici samostojne Slovenije za vse učence in dijake osnovnih 
ter srednjih šol

2021 / Zavod RS za šolstvo 
Natečaj: Inovativnost in ustvarjalnost mladih za prihodnost domovine
Prispevki učencev in dijakov za prihodnost naše države; slavnostna akademija 
ob zaključku natečaja v počastitev 30. obletnice osamosvojitve

2021 / Zavod RS za šolstvo, Arhiv RS, Vojaški muzej Pivka  
Zgodovinskih 30 let: plebiscit, osamosvojitev in vojna za Slovenijo. Priprava virtualne 
razstave v treh delih (plebiscit, osamosvojitev in vojna za Slovenijo) z delovnimi listi za 
učence; izdelava treh krajših izobraževalnih filmov z enakimi poudarki; priprava e-gradiva 
za 9. razred in IV. letnik gimnazije ter druge srednje šole s poudarki na krizi v Jugoslaviji v 
80. letih 20. stoletja, na plebiscitu, osamosvojitvi, vojni za Slovenijo, mednarodnem 
priznanju in vključitvi v mednarodne povezave

2021 / organizator: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vrtci, šole
Dan, posvečen obeležitvi 30. obletnice razglasitve samostojnosti Slovenije

2021 - Planica / organizator: oddelek Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, Planica v 
sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in Muzejem športa  v sodelovanju s 
slovenskimi muzeji
Gostujoča razstava na temo pregleda najpomembnejših dosežkov na športnem področju
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

junij 2021 - Albanija
Projekt Europe Readr, Umetnost bivanja in umetna inteligenca

junij 2021 - Albanija - Rehabilitacijski center Dora  
Slovenski glasbeni program v živo ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Avstralija - Canberra
Obeležitev 30. obletnice neodvisnosti Slovenije in začetka drugega predsedovanja 
Republike Slovenije Svetu EU

V okviru obeležitve dneva državnosti bo v barvah slovenske zastave osvetljen 
telekomunikacijski stolp, ki stoji na vzpetini v središču Canberre in je viden 
v polmeru 50 km okoli mesta.

junij 2021 - Belgija, Luksemburg
Spletni kulturni projekt: #SI30for30 (30 days for 30 years)
Promocija vrhuncev slovenske umetnosti in tedenske obeležitve umetnosti
Slovenska filharmonija – studijski koncert
Promocija gastronomije

junij 2021 - Bosna in Hercegovina
Koncert slovenskih glasbenikov na javnem odprtem prostoru ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije

junij 2021 - Egipt - Italijanski kulturni inštitut v Kairu in rezidenca veleposlanice 
Razstava umetniških del slikarke Darje Štefančič ob 30. obletnici države Republike 
Slovenije

junij 2021 - Grčija - Atene  
Skupno praznovanje 30. obletnice samostojnosti Slovenije in predsedovanju Slovenije 
Svetu EU

junij 2021 - Hrvaška - Zagreb  
Razstava Made in Slovenia – Prihodnost bivanja ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Združeno kraljestvo (London)
Junijski sprejem - projekt 30 let samostojnosti – izkušnje in prihodnost
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30 LET SLOVENIJE
DRŽAVNI ORGANI

junij 2021 - Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu, Vatikan
Koncert za obeležitev 30. obletnice  države Republike Slovenije in sveta maša za domovino

junij 2021 - Srbija
Razstava na prostem na temo napredka Slovenije v tridesetletnem obdobju

junij 2021 - Kosovo - Lapidarium (Glass House) v okviru Nacionalnega muzeja Kosova 
v Prištini Obeležitev 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije:
razstava Made in Slovenia,predstavitev digitalne knjižnice

junij 2021 - Kijev
Gledališče in ples – koprodukcija ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Kitajska
Obeležitev ob 30. obletnici države Republike Slovenije v okviru dogodkov:
– retrospektiva slovenskega filma (junij)
– predstavitev slovenskih ilustracij (junij) in 
– predstavite slovenskega dizajna (september)

junij 2021 - Japonska - Filipini
Promocijski dogodek o Sloveniji ob 30. obletnici države Republike Slovenije v sodelovanju 
s častnim konzulom Republike Slovenije na Filipinih, g. Angom

junij 2021 - Italija, Milano
Kulturni in poslovni dogodek ob 30. obletnici Slovenije – 30 let v središču Evrope

junij 2021 - Islandija, Reykjavik - Konzulat RS  
Prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije 

junij 2021 - Brazilija, Rio de Janeiro
Osvetlitev kipa Kristusa Odrešenika s slovensko zastavo in prikaz del slovenskih umetnikov

junij 2021 - Švica, Ženeva
30 let slovenske samostojnosti – 30 let znanosti in izobraževanja
• Izvedba prvega zasedanja upravnega odbora Slovenija – CERN
• Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport
• Znanstveno-poslovna delegacija v Ženevi (CERN, ITU, GESDA, WEF)
• Virtualna razstava o Sloveniji in dosežkih znanosti (v sodelovanju z MIZŠ - TBC)
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junij 2021 - Slovaška
Kulturni dogodek ob 30. obletnici države Republike Slovenije

22. ali 23. junij 2021 -  Severna Makedonija - Nacionalna galerija ali hotel
Kulturni dogodek ob 30. obletnici države Republike Slovenije

22. junij 2021 - Črna gora  
Kulturni dogodek in športna prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021 - ZDA - Mestna hiša Cleveland
V sodelovanju s Tehničnim muzejem Bistra razstava Znanje brez meja ob 30. obletnici 
države Republike Slovenije

30. junij 2021 - Češka republika
DKP v sodelovanju s slovenskim umetniškim direktorjem enega od orkestrov Praške 
filharmonije. Koncert orkestra, nagovori ob 30. obletnici države Republike Slovenije

predvidoma junija 2021 - Bolgarija
Glasbeni dogodek ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij ali prva polovica julija 2021 - Avstrija, GK Celovec
Koroški glasbeniki
Razstava na temo 30 let samostojnosti Slovenije

junij/julij 2021 - Avstrija - Dunaj
DKP skupaj s Stalnim predstavništvom RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju 
Koncert ob dnevu državnosti

junij/julij 2021 - Ciper
Skupni promocijski dogodek ob državnem prazniku 30. obletnice samostojnosti in začetku 
predsedovanja Slovenije Svetu EU

junij/julij 2021 - Francija
Obeležitev državnega praznika v parku oziroma v salonih senata, odprtje 
Knjižnice pod krošnjami in/ali digitalne platforme Europe Readr,
razstava del Vena Pilona iz Pilonove galerije v Ajdovščini

junij/julij 2021 - Hrvaška 
Postavitev spomenika dr. Francetu Prešernu v Zagrebu ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije
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junij/julij 2021 - Islamska republika Iran - Nakupovalni center Rosha, Teheran, vrt 
veleposlaništva in sedež OZN v Teheranu Obeležitev ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije -Prihodnost bivanja – Made in Slovenia, razstava Slovenskega 
etnografskega muzeja v mini formatu

junij/julij 2021 - Italija - Rim  
Glasbeni nastopi ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije v povezavi 
z začetkom predsedovanja Svetu EU

maj/junij 2021 - Nemčija - Predstavništvo nemške zvezne dežele Severno 
Porenje-Vestfalija Koncert vojaškega orkestra z glasbenim gostom ob 30. obletnici 
države Republike Slovenije

junij/julij 2021 - Stalno predstavništvo RS pri OZN, OVSE in drugih MO na Dunaju  
Koncert in sprejem ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij/julij 2021 - Svet Evrope, Strasbourg - Palača Sveta Evrope
Dogodek na temo skupnih evropskih vrednot

junij/julij 2021 - Združeni arabski emirati - Hotel v Abu Dabiju
Osvetlitev Burj Khalifa v Dubaju ob 30. obletnici države Republike Slovenije 

junij 2021 - Argentina - Usina del Arte, Buenos Aires
Razstava Nesnovna kulturna dediščina v Usina del Arte v Buenos Airesu

julij 2021 - Izrael, Tel Aviv 
Dogodek ob 30. obletnici državnosti RS in začetku predsedovanja Slovenije Svetu EU
Razstava Prihodnost bivanja

julij 2021 - Danska - Kopenhagen  
Ob 30. obletnici in začetku predsedovanja Svetu EU, nastop glasbene skupine, dizajn

julij 2021 - Finska  
Glasbeni koncert ob 30. obletnici države Republike Slovenije

julij 2021 - Španija, Madrid, Park Retiro  
Razstava o Sloveniji ob 30. obletnici države Republike Slovenije

1. julij 2021 - Romunija - Bukarešta
Postavitev slovenskega čebelnjaka in razstava o ZELENI SLOVENIJI. 

julij 2021 - Švedska - Predstavništvo Evropske komisije ali nemška rezidenca  
Koncert ob 30. obletnici države Republike Slovenije

2021 - Belgija, Bruselj, Schumanov trg / organizator: Poslanska pisarna evropske 
poslanke Romane Tomc Obeležitev 30. obletnice Republike Slovenije pred Prešernovim 
spomenikov v Bruslju
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2021 - Poljska, Varšava  
Kulturna prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije

2021 - Estonija, Latvija, Litva  
Kulturna prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije

september 2021 Norveška, Oslo  
Koncert slovenskih glasbenikov ob 30. obletnici države Republike Slovenije, ki bi se 
organiziral v sodelovanju s slovensko skupnostjo na Norveškem

oktober 2021 - Indija
Kulturni dogodek ter razstava ob 30. obletnici države Republike Slovenije

oktober/november 2021 - Madžarska - Muzej Kicselli, Budimpešta  
Razstava Prihodnost Slovenije – Made in Slovenia, vsebinska razprava ob 
30. obletnici države Republike Slovenije

oktober ali november 2021 - Ruska federacija, Moskva
Objava člankov – projekt Diletant (revija), Dnevi slovenskega filma ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije

november 2021 - Argentina - Usina del Arte, Buenos Aires
Praznovanje s slovensko skupnostjo in širšo javnostjo 

december 2020 - Italija - Konzulat Trst, Gorica, Kulturni center Lojze Bratuž  
Razstava slovenskih grafikov iz zbirke MGLC – projekt kulturnega sklada ob 30. obletnici 
države Republike Slovenije

december 2021 - ZDA (Stalno predstavništvo RS pri OZN)
Organizacija virtualne okrogle mize na temo izvajanja človekovih pravic in krepitvi 
državnosti

2021 - Japonska
Obeležitev ob 30. obletnici države Republike Slovenije: spletni natečaj Slovenia 
challenge – pomlad 2021, okrogla miza o zgodovini in razvoju slovensko-japonskih odnosov, 
predstavitev vin v japonskem parlamentu

2021 - Palestina - Hebron  
Razstava ob 30. obletnici države Republike Slovenije Prihodnost bivanja v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Hebron, kjer imajo že razstavo palestinskega dizajna

2021 - Švica, Bern  
Koncert ob 30. obletnici države Republike Slovenije, dogodek v povezavi z umetno 
inteligenco, postavitev čebelnjaka v Cernieru, postavitev cianometra v Ženevi, razstava 
alpske arhitekture, gastronomski dogodek
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spomladi 2021 - Banka Slovenije 
Odprtje Muzeja Banke Slovenije ob 30. obletnici države Republike Slovenije

15. maj 2021 - Urad predsednika republike
30. obletnica začetka izvajanja poskusnega vojaškega roka v 710. učnem centru Pekre in 
510. učnem centru Ig ri Ljubljani; dan Slovenske vojske

23. maj 2021 - Urad predsednika republike 
30. obletnica pekrskih dogodkov

junij 2021 - Državni zbor 
Poletna muzejska noč, katere rdeča nit bo 30. obletnica države Republike Slovenije

junij 2021 - Državni zbor 
Razstava NUK: Sanje imajo čudno lastnost, da se včasih uresničijo – o slovenski 
osamosvojitveni misli (v času slavnostne seje in vseslovenskega srečanja)

junij 2021 - Državni zbor 
Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu državnosti (30. obletnica razglasitve 
samostojnosti)

junij 2021 - Urad predsednika republike  
30. obletnica začetka bojnih delovanj (razne proslave)

23. junij 2021 - Ustavno sodišče RS 
Obeležitev 30. obletnice delovanja Ustavnega sodišča

24. junij 2021 - Urad predsednika republike  
Sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva 
za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo

25. junij 2021 - Urad predsednika republike 
30. obletnica sprejema Temelnje ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije in Deklaracija o neodvisnosti; dan odprtih vrat Predsedniške palače

25. junij 2021 - Državni svet RS
Slavnostna seja, razstava, Rastoča knjiga (10 držav, predvidoma 2. polovica leta)

27. junij 2021 - Urad predsednika republike 
30. obletnica spopada slovenske policije z Jugoslovansko ljudsko armado na 
mejnem prehodu Holmec; dan slovenske policije
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7. julij 2021 - Urad predsednika republike 
30. obletnica podpisa skupne Brionske deklaracije

7. oktober 2021 - Ljubljana, Cankarjev dom - Banka Slovenije 
Slovesna proslava za obeležitev 30. obletnice Banke Slovenije

25. oktober 2021 - Urad predsednika republike 
30. obletnica dokončnega umika Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije;
dan odprtih vrat Predsedniške palače

23. december 2021 - Državni zbor 
Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
(30. obletnica sprejetja Ustave Republike Slovenije) 

23. december 2021 - Urad predsednika republike
30. obletnica razglasitve Ustave Republike Slovenije

2021 - Državni zbor 
Izvajanje projekta Aktivno državljanstvo, katerega namen je mlade ozaveščati o pomenu 
parlamentarne demokracije in parlamentarizma, s tem pa poseben poudarek dati tudi 
dogodkom procesa osamosvojitve in razvoja mlade države

2021 - Banka Slovenije in MF 
Izdaja priložnostnih kovancev ob 30. obletnici državnosti

2021 - Banka Slovenije 
Izdaja zlate in srebrne medalje ob 30. obletnici Banke Slovenije

2021 - Pošta Slovenije 
Izdaja posebne znamke Pošte Slovenije ob 30. obletnici države Republike Slovenije

Ljubljana, Mala galerija - Banka Slovenije 
Razstava na temo državnotvornih simbolov avtorja Miljenka Licula ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije
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1. april 2021 - Beltinci / organizator: Občina Beltinci 
Pogovori z veterani vojne za Slovenijo, pridobitev izjav vidnejših občank in občanov o 
doživljanju predosamosvojitvenega obdobja, obdobja osamosvajanja in njihovega pogleda 
na prehojenih 30 let samostojne države ter objava na internem kanalu K3, spletnih straneh 
občine in javnih zavodov ter v občinskem informativnem glasilu.

26. april 2021 - Dolga vas / organizator: KoDVOP za Pomurje 
Pohod in slovesnost v počastitev bojev na mejnem prehodu Dolga vas in mostu na Muri v 
Petišovcih

15. maj 2021 - Dolenjska / organizator: Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjske 
in Bele krajine Pohod po poteh hraniteljev orožja pod Gorjanci 91 s proslavo in zaključkom 
pri enem od hraniteljev orožja, predvidoma na Uršnih selah pri Novem mestu

25. maj 2021 - Dobrepolje / organizator: Občina Dobrepolje 
Obeležitev ob 30. obletnici države Republike Slovenije: odprtje športne dvorane, 
skozi občino bo tudi tek z olimpijsko baklo

31. maj 2021 - Kulturni dom Štore / organizator: Občina Štore 
Na predvečer občinskega praznika proslava s kulturnim programom, podelitev občinskih 
priznanj ter obeležitev 30. obletnice samostojne Republike Slovenije

junij 2021 - Dvorec Bukovje / organizator: Koroški pokrajinski muzej 
Prenova razstave Osamosvojitvena vojna na Koroškem 1991

junij 2021 - Beltinci / organizator: Občina Beltinci 
Osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti 

junij 2021, ob 19. uri - Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice / organizator: 
Občina Dolenjske Toplice Prireditev ob dnevu državnosti z mašo za domovino

junij 2021 - Kulturni center Semič / organizator: Kulturni center Semič, Knjižnica 
Črnomelj in Krajevna knjižnica Semič Pogovorni večer z Dušanom Plutom ob 30. 
obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Renče / organizator: Občina Renče - Vogrsko v sodelovanju z Območnim 
združenjem veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica in Osnovno šolo 
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče Dvig zastave s krajšim kulturnim programom ob 30. 
obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Vrhnika / organizator: Občina Vrhnika 
Postavitev spomenika v Parku samostojnosti, koledar ob 30. obletnici 
osamosvojitve Republike Slovenije in 15. obletnici podelitve zlatega častnega znaka 
svobode Republike Slovenije
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junij 2021 - Kulturna dvorana KPC Majšperk / organizator: Kulturna društva v 
sodelovanju z Občino Majšperk in osnovno šolo Proslava v čast državnemu prazniku 
ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Trebnje / organizator: Zveza društev veteranov vojne za Slovenijo, 
lokalna kulturna društva, društva upokojencev, otroci vrtcev in osnovnih šol, Občina 
Trebnje Prireditve ob 30. obletnici države Republike Slovenije, izdelava spominskih značk

junij 2021 - Spominski park na Medvedjeku / organizator: Veterani vojne za Slovenijo 
in Občina Trebnje Obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike 
Slovenije

junij 2021 - Geodetski stolp na Kuclju, Grosuplje / organizator: Občina Grosuplje, 
vključena tudi kulturna društva Počastitev obletnice – dvig slovenske zastave na najvišjem 
vrhu v Občini Grosuplje s kulturnim programom

junij 2021 - Mislinja / organizator: Občina Mislinja v sodelovanju z Osnovno šolo Mislinja 
Praznovanje 30. obletnice v okviru občinskega praznika

junij 2021 - Rogatec / organizator: Občina Rogatec 
Proslava v počastitev 30. obletnice nastanka samostojne države 

junij 2021 - Šentjur / organizator: Občina Šentjur 
Slavnostna prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije s tradicionalnim 
koncertom Pihalnega orkestra Šentjur

junij 2021 - Lukovica / organizator: Občina Lukovica, vključena tudi kulturna društva 
Obeležitev 30. obletnice državnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Župnijska cerkev sv. Marije Magdalene v Sodražici / organizator: Sodražica 
Maša za domovino

junij 2021 - Sodražica, Park osamosvojitve / organizator: Občina Sodražica 
Slovesnost ob 30. obletnici države Republike Slovenije

junij 2021 - Dom športa in kulture ali telovadnica pri OŠ Poljčane / organizator: Občina 
Poljčane v sodelovanju z lokalnimi društvi  Kulturna prireditev ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije

junij 2021 - Hajdina / organizator: Občina Hajdina v sodelovanju z ZKD Občine Hajdina 
in OŠ Hajdina Prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije
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junij 2021 - organizator: Občina Brežice
Predstavitev izida knjige Mitje Teropšiča o vojni za Slovenijo

junij 2021 - organizator: Občina Zagorje ob Savi v sodelovanju z Območnim 
združenjem slovenskih častnikov Slovesna postavitev spominske plošče z odprtjem 
spominskega parka ob 30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne Republike 
Slovenije

junij 2021 - Evropark Zagorje ob Savi / organizator: Občina Zagorje ob Savi 
Slovesna zasaditev 30 lip na območju Evroparka

junij 2021 - organizator: Občina Trbovlje, 
Slovesnost ob občinskem prazniku ter obeležitev 30. obletnice samostojne države 
Republike Slovenije

3. junij 2021 od 8.00 - Gaj Prebold / organizator: Društvo upokojencev Prebold 
Medobčinsko športno upokojensko srečanje in tekmovanje ob državnem 
prazniku in prazniku občine

3. junij 2021 - Kulturni center Semič / organizator: Zgodovinski arhiv 
Ljubljana in Kulturni center Semič Odprtje razstav (V slogi k uspehu, Razstava Arhiva 
Republike Slovenije ob 30. obletnici plebiscita za samostojno državo Slovenijo)

13. junij 2021 ob 16. uri - pred pomnikom Geoss na Slivni / organizator: Občina Litija in 
Društvo za razvoj  in varovanje GEOSS-a Kulturna prireditev ob 40 – letnici uresničevanja 
projekta GEOSS, ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije in ob 17. dnevu Geoss

14. junij 2021 - Štore / organizator: Občina Štore v povezavi z 
Olimpijskim komitejem OKS-ZŠZ V okviru obeležitve 30. obletnice države Republike 
Slovenije občinski bazar društev: v povezavi z Olimpijskim komitejem Slovenije OKS-ZŠZ 
bodo izvedli športni dogodek. Potovanje slovenske bakle, s katero želijo ponesti 
sporočila solidarnosti in izjemne jeklene volje med ljudi ter ustvariti zgodo o širjenju 
olimpijskih vrednot, povezanosti, solidarnosti in volje.

17. junij 2021 - Botanični vrt v Pivoli / organizator: Občina Hoče Slivnica v 
sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor Proslava in koncert ob 30. 
obletnici države Republike Slovenije v naravi 

18. junij 2021 - Botanični vrt v Pivoli / organizator: Občina Hoče Slivnica 
Izvedba kina na prostem ob 30. obletnici države Republike Slovenije

18. junij 2021 - Spominsko obeležje Poganci v Novem mestu / 
organizator: Občina Novo mesto Župan v spremstvu predstavnikov veteranskih 
organizacij položi venec pri spominskem obeležju Poganci ter cvetje na grob Franca 
Uršiča, ene prvih žrtev vojne, po kateri je poimenovana vojašnica v Novem mestu.

18. junij 2021, ob 18.00 - Dolenjski muzej Novo mesto / organizator: Občina 
Novo mesto Odprtje razstave z delovnim naslovom: Spominjamo se! 30 let samostojnosti 
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18. junij 2021, ob 19.00 - Ilirska Bistrica / organizator: Občina Ilirska Bistrica 
Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije s kulturno prireditvijo

18. junij 2021 - Terme Olimia, na trgu Vasi Lipa / organizator: Občina Podčetrtek 
Proslava ob 30. obletnici države Republike Slovenije

18. junij 2021, ob 18.00 - Pri spominskem obeležju – tetraedru, ki stoji na lokaciji 
dogodkov iz leta 1991  / organizator: Občina Muta Slovesnost v počastitev 30. obletnice 
države Republike Slovenije

19. junij 2021, ob 19.00 - Park Dežela štorkelj v Veliki Polani / organizator: 
Občina Velika Polana  Obeležitev državnosti naše države

19. junij 2021 - Miklavž na Dravskem polju / organizator: Osnovna šola Miklavž 
na Dravskem polju Proslava ob dnevu državnosti

19. junij 2021, ob 17.00 - Mejni prehod Rateče / organizator: OZVVS Zgornja 
Gorenjska in Občina Kranjska Gora Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije

19. junij 2021 - Terme Snovik / organizator: Občina Kamnik in Terme Snovik 
Prireditev Vse najboljše Slovenija – praznovanje z lokalnimi ansambli in umetniki

19. junij 2021 - Botanični vrt v Pivoli / organizator: Občina Hoče Slivnica v 
sodelovanju z Botaničnim vrtom V okviru obeležitev 30. letnice nastanka samostojne 
države izvedba vesoljskega dneva (planetarij, opazovanje s teleskopi, delavnice za otroke)

19. junij 2021, ob 19.00 - Ajdovščina, Lavričev trg / organizator: Občina 
Ajdovščina Koncert Policijskega orkestra v počastitev dneva državnosti

19. junij 2021  / organizator: Občina Kidričevo 
Počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Slovenije z odprtjem 
Parka generacij

19. oziroma 20. junij 2021 - Duplek  / organizator: Občina Duplek 
V sklopu občinskega praznika (ki ga občina praznuje 25. junija) tudi prireditve, posvečene 
obeležitvi 30. obletnice države Republike Slovenije 

20. junij 2021 - Cerkvenjak  / organizator: Občina Cerkvenjak 
Prireditev, posvečena 30. obletnici državnosti  Republike Slovenije, 
v okviru 23. občinskega praznika Občine Cerkvenjak

20. junij 2021 popoldan - Kidričevo  / organizator: Občina Kidričevo  
Slavnostna proslava ob prazniku samostojne Slovenije in prazniku 
Občine Kidričevo 

20. junij 2021 ob 10.00 - Na Stopnem / organizator: Občina Škocjan v 
sodelovanju z občinskimi društvi Prireditev Dan državnosti z mašo za domovino 
in kulturnim programom
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20. junij 2021, ob 14.00 - Litija / organizator: Občina Litija in Društvo za 
razvoj  in varovanje GEOSS-a Obeležitev dneva državnosti

med 21. in 24. junijem 2021 - Občina Ravne na Koroškem (Dom na Obretanovem)  
/ organizator: Zveza veteranov za vojno Mežiške doline Slovesnost z okroglo mizo 
ob 30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije

med 21. in 24. junijem 2021 - Medvode  / organizator: Občina Medvode 
Osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti

21. junij 2021 - Ankaran / organizator: Občina Ankaran 
Obeležitev 30. obletnice nastanka samostojne države ter 10. obletnice 
ustanovitve samostojne občine Ankaran

21. junij 2021 - Podlehnik / organizator: Občina Podlehnik v sodelovanju s Kulturnim 
društvom Podlehnik in OŠ Podlehnik Proslava, v sklopu katere bodo na sedežu občine 
odkrili spominsko ploščo v spomin na dogodke izpred 30 let

21. junij 2021 - Horjul, občinski trg / organizator: Občina Horjul 
Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije in praznovanje občinskega 
praznika  

21. junij 2021, ob 13.00 - Trg vstaje 11, pred občinsko stavbo / organizator: Občina Ruše 
Zasaditev lipe ob 30. obletnici države Republike Slovenije

21. junij 2021, ob 11.00 - Gimnazija in Srednja kemijska šola / organizator: 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše v sodelovanju z dijaki 
Gimnazije in Srednje kemijske šole Ruše Okrogla miza ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije

21. junij 2021, ob 18.00 - Dom kulture Ruše in zunanja ploščad 
Športnega parka Ruše ter Letno gledališče Ruše / organizator: Občina Ruše 
Slavnostna seja občinskega sveta, podelitev nagrad zaslužnim posameznikom; na 
slavnostni seji bodo posebno pozornost namenili počastiti 30. obletnice samostojne države

22. junij 2021, ob 20.00 - Naklo / organizator: Občina Naklo 
Proslava ob občinskem prazniku in obeležitev 30. obletnice države Republike 
Slovenije

22. junij 2021 ob 20. uri - Glavni trg Celje / organizator: Mestna občina Celje
Slovesnost ob dnevu državnosti, panojska razstava “Tri zvezde treh desetletij - Celje 1991” 
(odprtje 16. junija 2021)

23. junij 2021 - Vodice, prireditveni prostor ob vrtcu / organizator: Občina 
Vodice v sodelovanju z javnim zavodom, vrtcem Škratek Svit Vodice 
Izvedba skupne proslave ob 30. obletnici dneva državnosti in 60. obletnici vrtca Škratek Svit
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23. junij 2021, ob 11.00 Kulturni center Rogaška Slatina  / organizator:  
Občina Rogaška Slatina v sodelovanju z lokalnimi šolami Osrednja prireditev ob dnevu 
državnosti

23. junij 2021, ob 20:00 - Kranj, Letno gledališče Khislstein, Vrt gradu Khislstein   
/ organizator: Zavod za turizem in kulturo Kranj, Petra Žibert v sodelovanju z 
Gorenjskim muzejem ter Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj Obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne Republike 
Slovenije

23. junij 2021, ob 19.00 - Park 1. slovenskega tabora Ljutomer  / organizator: 
Občina Ljutomer Osrednja prireditev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije, v čast 
tej pomembni obletnici bodo organizirani številni manjši dogodki in prireditve, ki jih 
načrtujejo društva, zavodi in organizacije iz občine.

23. junij 2021 - Prebold / organizator: Občina Prebold 
Slavnostna seja ob državnem in občinskem prazniku s podelitvijo priznanj

23. junij 2021 - Kočevje / organizator: Občina Kočevje 
Obeležitev dneva državnosti 

23. junij 2021, ob 18.00 - Na platoju Pred Mestno hišo Ravne na Koroškem / 
organizator: Občina Ravne na Koroškem Proslava v počastitev dneva državnosti

23. junij 2021, ob 19.30 - Športna dvorana OŠ Prebold  / organizator: Občina 
Prebold Slavnostna seja ob občinskem in državnem prazniku s podelitvijo priznanj

23. junij 2021, ob 18.00 - Cerknica, Tabor / organizator: Občina Cerknica 
Odkritje obeležja samostojni Sloveniji

23. junij 2021, ob 18.00 - Park vojaške zgodovine / organizator: Občina Pivka in Park 
vojaške zgodovine Prireditev v počastitev 30. obletnice samostojne države Republike 
Slovenije

23. junij 2021 ob 19. 00 - župnijska cerkev sv. Martina v Poljanah  / organizator: Občina 
Gorenja vas - Poljane Obeležitev ob 30. obletnici države Republike Slovenije: sveta maša za 
domovino
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23. junij 2021, ob 20.00 - v parku sredi Poljan  / organizator: Občina Gorenja 
vas - Poljane Obeležitev ob 30. obletnici države Republike Slovenije: odprtje poplavnih 
ureditev Poljan, novega mostu in krožišča ter prireditev s kulturnim programom, podelit-
vijo priznanj in kresovanjem ob lipi samostojnosti v parku sredi Poljan (v primeru dežja bo 
prireditev v dvorani kulturnega doma)

23. junij 2021 ob 18. uri- Maribor, pred Kadetnico Maribor / organizator: Mestna občina 
Maribor v sodelovanju z Vojašnico generala Maistra Slovesnost ob dnevu državnosti

24. junij 2021, ob 19.00 - v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi / 
organizator: Občina Gorenja vas - Poljane Sveta maša za domovino

24. junij 2021, ob 20.00 - na Trgu Ivana Regna  / organizator: Občina 
Gorenja vas - Poljane Prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije s kulturnim 
programom na Trgu Ivana Regna 

24. junij 2021, ob 19.30 - župnijska cerkev sv. Janeza Nepomuka v Novi Oselici / 
organizator: Občina Gorenja vas - Poljane  Sveta maša za domovino, kulturna prireditev 
s kulturnim programom ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021, ob 18.00 - župnijska cerkev sv. Tilna v Javorjah / organizator:  Občina 
Gorenja vas - Poljane Sveta maša za domovino in prireditev s kulturnim 
programom ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021 - Po vsej Sloveniji / organizator: lokalne skupnosti, Združenje za 
vrednote slovenske osamosvojitve, Slovenski gorniški klub Skala- zveza gorniških 
klubov in drugi Kurjenje kresov ob 30. obletnici samostojne Slovenije

24. junij 2021, ob 20.30 - Cerknica, Tabor / organizator: KD Godba Cerknica in Občina 
Cerknica 22. poletni večer ob dnevu državnosti

24. junij 2021 - Cerkvenjak / organizator: Občina Cerkvenjak 
Kulturni večer Pod Lipo samostojnosti – kulturna prireditev, posvečena samostojni državi 
Republiki Sloveniji

24. junij 2021, ob 18.00 - Medgeneracijska borza na Rečici ob Savinji / 
organizator: Občina Rečica ob Savinji v sodelovanju z društvi Proslava ob prazniku 
Slovenije z naslovom Poklon državi, pozdrav občini, predstavitev knjige o opisu življenja v 
preteklosti in bogat kulturni program

24. junij 2021, ob 20.00 - Grad Komenda na Polzeli / organizator: 
Občina Polzela Občinska proslava ob dnevu državnosti

26



24. junij 2021 - Dobrepolje / organizator: Občina Dobrepolje 
Proslava ob državnem prazniku in 95-letnici delovanja Gasilskega društva Kompolje, 
načrtovanje postavitve spomenika umetnikoma bratoma Kralj, v lokalnem časopisu Naš 
kraj, rubrika Slovenija praznuje 30 let

24. junij 2021, ob 15.00 - Dobrovnik / organizator: Občina Dobrovnik V okviru obeležitev 
30. obletnice države Republike Slovenije predaja novega Centra za zaščito in reševanje ter 
odprtje gasilskega muzeja

24. junij 2021, ob 20.30 - Logatec, pri vodnjaku na Čevici / organizator: Pevsko društvo 
Logatec v sodelovanju z Občino Logatec 37. večer pri vodnjaku na Čevici in 30. obletnica 
državnosti Republike Slovenije

24. junij 2021 - Tržič, amfiteater Gorenjska plaža / organizator: Občina Tržič 
v sodelovanju z veteranskimi organizacijami Slovesnost ob dnevu državnosti 
s spominskim pohodom, kulturnim programom in polaganjem vencev. Brošura in 
razstava v galeriji Atrij v Tržiškem muzeju. Okrasitev mostu pri občini z državnimi simboli, 
spominski pohod Po poteh teritorialne obrambe in položitev cvetja ob spomenikih. 
Počastitev dneva državnosti z dogodki v osnovnih šolah. 

24. junij 2021, ob 19.00 - Ivanov izvir na Razkrižju / organizator: Občina 
Razkrižje v sodelovanju s Turistično narodopisnim društvom Razkrižje in Župnijo 
Razkrižje Sveta maša za domovino ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021, ob 20.30 - Center Zavirje, Razkrižje / organizator: Občina 
Razkrižje v sodelovanju s TND Razkrižje 31. kresovanje ob dnevu državnosti

24. junij 2021, ob 18.00 - Kulturno središče Stare Žiri / organizator: Občina Žiri 
Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije - slavnostna seja občinskega 
sveta in kulturni program s podelitvijo občinskih priznanj

24. junij 2021, ob 20.00 - Nova Športna dvorana Žiri / organizator: Občina Žiri 
v sodelovanju z Osnovno šolo Žiri, moškim pevskim zborom Alpina Žiri. 
K sodelovanju bodo povabljena tudi druga žirovska društva Proslava v počastitev 
30. obletnice razglasitve državnosti

24. junij 2021, ob 18.00 - Dom krajanov Makole / organizator: Občina Makole Proslava 
ob dnevu državnosti in 30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije

24. junij 2021 - Radenci  / organizator: Občina Radenci 
Prireditev s kulturnim programom ob 30. obletnici države Slovenije. Predstavitev dogajanja 
med vojno za Slovenijo na OŠ Kapela in OŠ Kajetana Koviča Radenci v sodelovanju z VSO in 
Občino Radenci.
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24. junij 2021 zvečer - Sevnica / organizator: Občina Sevnica 
Regijska proslava ob dnevu državnosti. Izdelava dokumentarnega filma o poteku 
osamosvojitvenega dogajanja v Posavju, ki bo premierno predvajan na osrednji posavski 
proslavi ob dnevu državnosti v Sevnici.

24. junij 2021 - Ribnica, grad / organizator: Občina Ribnica 
Kulturna prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021 - Vitanje / organizator: Občina Vitanje 
Praznovanje občinskega praznika ob 30. obletnici samostojnosti države

24. junij 2021 - Gorje / organizator: Občina Gorje
Proslava s programom OŠ Gorje ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021 - Avditorij Portorož / organizator: Občina Piran 
Predstava Krst pri Savici ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. ali 25. junij 2021 - Brda / organizator: Občina Brda v sodelovanju z ZTKMŠ Brda in 
Mladinskim društvom Cerovo  Proslava ob prazniku dneva državnosti

24. junij 2021, ob 21.00 - Moravče, na lokaciji Trga svobode in Vegove ceste / 
organizator: Občina Moravče Obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe 
samostojne in neodvisne države Republike Slovenije s kulturnim programom domačih 
društev in kulturnih ustvarjalcev

24. junij 2021, ob 18.30 - Pri Lipi samostojnosti v Radovljici  / organizator: Občina 
Radovljica in Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje Slovesnost ob dnevu držav-
nosti z 9. Radol’ško 10ko (tek po ulicah Radovljice)

24. junij 2021, ob 19.00 - Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice / organizator: 
Občina Dolenjske Toplice Prireditev ob dnevu državnosti

24. junij 2021 - Grajsko dvorišče v Ormožu / organizator: Občina Ormož 
Občinska proslava v počastitev 30. obletnice nastanka samostojne države s tradicionalnim 
sprejem članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož 
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, bo v Grajski pristavi Ormož pripravil razstavo z naslovom 
Vojna za Slovenijo na ormoškem območju. 

24. junij 2021, ob 20.00 - Šmartno pri Litiji, Staretov trg / organizator: Javni zavod 
Bogenšperk, vsebinska zasnova Knjižnica Litija - Šmartno Sloveniji za rojstni dan – 
osrednja slovesnost ob državnem prazniku
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24. junij 2021 - Sežana  / organizator: Občina Sežana  
Okrogla miza na temo 30. obletnice države in proslava ob dnevu državnosi s svečanim 
odprtjem spominskega parka pri sodišču v Sežani – združeno z osrednjo proslavo ob dnevu 
državnosti.

24. junij 2021 - Park pred nekdanjo vojašnico v Škofji Loki / organizator: 
Občina Škofja Loka Slovesnost v parku pred nekdanjo vojašnico v Škofji Loki, kjer bo 
postavljeno tudi posebno obeležje 30. obletnici osamosvojitve. 

24. junij 2021, ob 17.00 - Mejni prehod Radelj / organizator: Občina Radlje ob Dravi 
Proslava ob počastitvi 30. obletnice države Republike Slovenije. Sodelujejo Glasbena šola 
Radlje ob Dravi, Osnovna šola Radlje ob Dravi in Mestni pihalni orkester.

24. junij 2021 med 12. in 15. uro - Lovrenc na Pohorju / organizator: Območno združen-
je veteranov vojne za Slovenijo Ruše V okviru obeležitev 30. obletnice države Republike 
Slovenije odkritje spominske plošče na naslovu Tovarna kos in srpov, 
proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., Kovaška cesta 100, Lovrenc na Pohorju

24. junij 2021, ob 20.30 - Mirenski grad / organizator: Občina Miren - 
Kostanjevica  v sodelovanju s Kulturnim društvom »Stanko Vuk« Miren 
Osrednja prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije

24. junij 2021, ob 20.00 - Na Placu v Železnikih / organizator: Kulturno društvo Scena 
Železniki Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti

24. junij 2021, ob 20.00 - Na Sv. Otu / organizator: OZVV za Slovenijo »Veteran« Nova 
Gorica, Sekcija Šempeter - Vrtojba in Občina Šempeter - Vrtojba Proslava ob 
30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije

24. junij 2021, ob 18.00 ali 19.00 - Dvorec Lisičje ali Kulturna dvorana Občine Škofljica / 
organizator: Občina Škofljica Proslava ob dnevu državnosti

24. junij 2021, ob 20.00 - Polhograjska graščina  – ob slabem vremenu bo občinska 
proslava v športni dvorani pri Osnovni šoli Polhov Gradec / organizator: Občina 
Dobrova - Polhov Gradec in JZ Polhograjska graščina Proslava ob občinskem prazniku 
občine Dobrova - Polhov Gradec in dnevu državnosti Republike Slovenije. Sledila bo 
slavnostna podelitev občinskih priznanj s kulturnim programom, ki ga bodo oblikovala 
društva iz občine Dobrova - Polhov Gradec

24. junij 2021, ob 10.00 - Pri Lipi osamosvojitve in pri spominskem obeležju ob vaškem 
gasilskem domu v Nuskovi / organizator: Občina Rogašovci Obeležitev 30. obletnice 
države Republike Slovenije, sodelovanje učencev Osnovne šole Sveti Jurij

24. junij 2021 - Ptuj / organizator: Mestna občina Ptuj, območno združenje veteranov 
za Slovenijo Ptuj ter druge veteranske organizacije, ki delujejo na območju Ptuja in 
širše Občinska proslava ob dnevu državnosti
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24. junij 2021 zvečer - Prevalje / organizator: Občina Prevalje 
Občinska proslava in obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije

24. junij 2021, ob 19.00 - Ambrus / organizator: Krajevna skupnost Ambrus v sodelo-
vanju s turističnim, gasilskim in kulturnim društvom iz Ambrusa Tradicionalna 
prireditev Krajevni praznik na predvečer dneva državnosti

24. junij 2021, ob 19.00 - Letni oder gledališke in koncertne dvorane v 
Lendavi / organizator: Občina Lendava in KKC Lendava - KKK Lendava 
Osrednja slovesnost s tradicionalnim programom Balet pod zvezdami

Okrogla miza na temo dogajanj pred tridesetimi leti z naslovom »Tri desetletja kasneje« s 
povabljenimi gosti, ki bodo osvetlili različne vidike političnega, družbenega in vojaškega 
dogajanja v lokalni skupnosti in širše leta 1991. 

24. junij 2021, ob 19.00 - Letni oder gledališke in koncertne dvorane v 
Lendavi / organizator: Galerija - Muzej Lendava  Fotografska razstava z naslovom 
Spomini na osamosvojitev (kot del občinske slavnostne prireditve)

24. junij 2021, ob 19.00 - Letni oder gledališke in koncertne dvorane v 
Lendavi v organizaciji OZVVS Lendava, OZSČ in SEVER pododbor Lendava 
Izdaja knjige Občina Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991

24. junij 2021, ob 16.00 - Šentrupert, pri župnišču / organizator: Občina 
Šentrupert, Združenje Sever Odkritje spominske plošče v počastitev 30. obletnice države 
Republike Slovenije

24. oziroma 25. junij 2021, ob 20.30 - Kulturni center Primoža Trubarja / organizator: 
Občina Šentjernej Proslava ob dnevu državnosti

25. junij 2021 - Prebold  / organizator: Občina Prebold
Športno-rekreacijska prireditev ob državnem in občinskem prazniku – Osvojimo Blažev 
bivak na Golavi – s kulturnim programom na temo 30. obletnice nastanka samostojne 
države

petek, 25. junij 2021, ob 18.00 - Spominsko obeležje osamosvojitvene vojne na 
Gibini / organizator: Občina Razkrižje v sodelovanju s TND Razkrižje, Območnim 
združenjem veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Območnim združenjem 
slovenskih častnikov Ljutomer in Policijskim veteranskim društvom Sever za 
Pomurje Osrednja občinska proslava ob 23. občinskem prazniku Občine Razkrižje 
z obeležitvijo 30. obletnice državnosti Republike Slovenije 

petek, 25. junij 2021 - Idrija / organizator: Občina Idrija v sodelovanju z Osnovno šolo 
Idrija, Godbenim društvom rudarjev Idrija, Idrijskim oktetom in veteranom vojne za 
Slovenijo Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije 
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25. junij 2021, ob 6.00 - Poljane / organizator: Občina Gorenja vas – Poljane  
Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije in pohod izpred župnijske cerkve v 
Poljanah k poljanskim podružnicam

25. junij 2021, ob 8.00 - Poljane  / organizator: Občina Gorenja vas – Poljane  
Kolesarjenje izpred Gostilne na Vidmu k poljanskim podružnicam 

25. junij 2021, ob 19.00 - na športnem igrišču na Trebiji / organizator: Občina Gorenja 
vas – Poljane Prireditev ob 30. obletnici države Republike Slovenije s kulturnim 
programom na športnem igrišču na Trebiji

25. junij 2021 - Park Polhograjske graščine / organizator: Dramsko društvo 
Neptun Gledališka igra na prostem z vsebino ob 30. obletnici dneva državnosti 

25. junij 2021, ob 18.00 - Bohinj, Kulturni dom Joža Ažmana / organizator: 
Občina Bohinj Slovesnost ob 30. obletnici države Republike Slovenije s kulturnim 
programom, odkritje doprsnega kipa v spomin občanu Francu Bučarju

25. junij 2021, ob 21.00 - Piran, Tartinijev trg / organizator: Občina Piran, Občina Izola, 
Mestna občina Koper in Občina Ankaran Skupna proslava ob dnevu samostojnosti v 
Piranu s koncertom Policijskega pihalnega orkestra. Ogled ladje Slovenske vojske Ankaran v 
mandraču.

25. junij 2021 - Loški Potok / organizator: Prostovoljno gasilsko društvo 
Hrib – Loški Potok Glasbena prireditev v počastitev dneva državnosti

25. junij 2021, ob 19.00 - Murska Sobota, grajska ploščad v mestnem jedru 
 / organizator: Mestna občina Murska Sobota v sodelovanju s Policijskim veteranskim 
združenjem Sever za Pomurje in pokrajinskim odborom Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, sodeloval bo tudi Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota   
Regijska slovesnost ob 30. obletnici države Republike Slovenije

25. junij 2021, ob 10.00 - Muzej graničarstva v Čepincih / organizator: Občina Šalovci 
Tradicionalni pohod ob dnevu državnosti, ogled muzejske zbirke graničarstva 
Varuhi meje, sledi krajši kulturni program

25. junij 2021, ob 11.00 - Na Polževem, Višnja Gora / organizator: Občina Ivančna Gorica 
Slovesna prireditev ob dnevu državnosti; sveta maša za domovino in kulturni 
program

25. junij 2021, ob 19.00 - Knobleharjev trg / organizator: Občina Škocjan v sodelovanju 
z občinskimi društvi Prireditev ob dnevu državnosti

25. junij 2021, ob 17.00 - Dravograd, Dvorec Bukovje, Bukovje 13 / organizator: Javni 
zavod Dravit Dravograd, ZSČ Dravograd in veteranska združenja v občini 
Dravograd Prireditev ob dnevu državnosti z naslovom Še pomnite,
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25. junij 2021 - Pomnik v parku pod Močilnikom v Dobu pri Domžalah / 
organizator: Občina Domžale Občinska proslava ob obeležitvi 30. obletnice razglasitve in 
obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Položitev venca ob 
pomniku v parku pod Močilnikom v Dobu pri Domžalah. 

25. junij 2021, ob 19.00 - Jezerska promenada na Bledu / organizator: 
Občina Bled v sodelovanju z domačimi kulturnimi društvi, glasbeno šolo, osnovno 
šolo, domačim jazzovskim ansamblom in godbo Osrednja proslava v počastitev 30. 
obletnice samostojne države Republike Slovenije

25. junij 2021, ob 19.00 - Spomenik talcev v Mostah / organizator: Občina 
Žirovnica s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z veterani 
vojne za Slovenijo in OO ZB Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije v okviru 
občinskega praznika – spominskega dneva 

25. junij 2021, ob 18.00 - Mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu / organizator: 
Občina Lenart Proslava in koncert v počastitev obeležitve 30. obletnice države Republike 
Slovenije

25. junij 2021, ob 9.00 - Pred spomenikom Dan prej na vhodu v Divačo 
/ organizator:  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov, 
Območno združenje slovenskih častnikov Sežana, Policijsko veteransko društvo 
Sever za Primorsko in Notranjsko v sodelovanju z drugimi organizacijami, Občino 
Divača in sosednjimi občinami Tradicionalna prireditev Dan prej, sledil bo 
tradicionalni pohod na hrib Kokoš

25. junij 2021 ves dan - Žepovci / organizator: Občina Apače 
Kulturni dogodek ob 30. obletnici države Republike Slovenije in prevzem novega 
gasilskega vozila PGD Žepovci

25. junij 2021, ob 20.00 - Postojna, Titov trg / organizator: Občina Postojna  
Večer slovenske popevke – osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, nastopajoči: 
Postojnska godba 1808

25. junij 2021, ob 9.00 - Lovski dom na Golavi PD Prebold  / organizator: Občina 
Prebold in SŽ Prebold 4. športno-rekreacijska Prireditev ob državnem in občinskem 
prazniku Osvojimo Blažev bivak na Golavi

25. junij 2021, ob 12.00 - Lovski dom na Golavi  / organizator: KD Marija Reka Kulturna 
prireditev ob občinskem in državnem prazniku

25. junij 2021, ob 10.00 - GD Šešče - Golava / organizator: PGD Šešče – Športna sekcija, 
Občina Prebold 15. kolesarski vzpon na Golavo
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25. junij 2021 - Tolmin / organizator: Občina Tolmin in Komorni zbor Musica Viva 
Prireditev Vse najboljše Slovenija ob 30. obletnici države Republike Slovenije

25. junij 2021, ob 11.00 - Bližina mejnega prehoda Metlika / organizator: 
Občina Metlika Osrednja proslava s Policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in 
Bela krajina ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne

25. junij 2021, ob 20.00 - Park samostojnosti, Tržaška cesta 9, Vrhnika / 
organizator: Občina Vrhnika Obeležitev 30. obletnice razglasitve samostojnosti Republike 
Slovenije

25. junij 2021 - Rogla/ organizator: Občina Zreče Srečanje enot za zveze in 
službe opazovanja in obveščanja bivše občine Slovenske Konjice ter (194.) oziroma 865. 
protidiverzantske čete, ki bi jih organizirali na Rogli, ločeno 25. junija 2021 in 27. junija 2021.  

25. junij 2021 - Občina Turnišče v sodelovanju  z društvi iz občine, osnovno šolo in 
vrtcem Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije 

25. junij 2021 - Zagorje ob Savi / organizator: Občina Zagorje ob Savi 
Srečanje občank in občanov na mestni ploščadi ob 30. obletnici razglasitve in obrambe 
samostojne Republike Slovenije

26. junij 2021, ob 19.00 - Bovec / organizator: Občina Bovec, Kobarid in Tolmin 
Skupna prireditev za obeležitev obletnice razglasitve samostojne Republike Slovenije

26. junij 2021, ob 20.00 - Dežela kozolcev, Šentrupert / organizator: Občina 
Šentrupert Koncert zimzelenih pesmi ob 30-obletnici osamosvojitve: Poletna noč v Deželi 
kozolcev

26. junij 2021 - Dolenjska  / organizator: Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Dolenjske in Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto v sodelo-
vanju z Mestno občino Novo mesto Spominski pohod Poganci

26. junij 2021, ob 18.00 - Večnamenski dom Lokvica / organizator: Občina 
Metlika Obeležitev dneva državnosti in 90-letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Lokvica

26. junij 2021, od 14. ure naprej - Obnovljeno trško jedro, Rečica ob Savinji / 
organizator: Občina Rečica ob Savinji v sodelovanju z društvi Prireditev Rečica 
praznuje

26. junij 2021, ob 20.30 - Samostan Mekinje / organizator: Občina Kamnik 
Osrednja slovesnost ob dnevu državnosti

26. junij - Vrhpolje / organizator: Občina Vipava in Združenje VSO Severna Primorska
Tradicionalna proslava Dan prej
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26. junij 2021 - Adergas / organizator: Občina Cerklje na Gorenjskem v sodelovanju 
s kulturnimi društvi Dogodek ob obeležitvi 30. obletnice razglasitve in obrambe 
samostojne Republike Slovenije

26. junij 2021 - Jezerski vrh / organizator: Občina Jezersko skupaj z ZVVS in 
organizacijo Sever Osrednja slovesnost na Jezerskem vrhu

27. junij 2021 - Črnomelj / organizator: Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Bela krajina v sodelovanju z občinami Črnomelj, Semič in Metlika 
Osrednja belokranjska slovesnost ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije

27. junij 2021, ob 10.30 - Župnijska cerkev sv. Ane, Dolenjske Toplice / 
organizator: Dolenjske Toplice Sveta maša za domovino

27. junij 2021, ob 18.30 ali 19.00 - Trzin / organizator: Občina Trzin 
Most čez Pšato – proslava ob 30. obletnici dneva državnosti in 30. obletnici bitke v 
Trzinu ter odkritje spominskega obeležja padlemu slovenskemu vojaku Edvardu Peperku

27. junij 2021, ob 20.00 - Rigonce / organizator: Občina Brežice 
Žalna slovesnost v Rigoncah

28. junij 2021 - Rožna Dolina / organizator: Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica, Društvo veteranov »Sever« 
Severne Primorske, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren - Kostanjevica, Občina 
Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba 
Slovesnost v počastitev dneva državnosti in v spomin na osvoboditev mejnega prehoda 
v Rožni Dolini v osamosvojitveni vojni leta 1991

30. junij 2021, ob 17.00 - Knjižnica Šentilj / organizator: Občina Šentilj 
Odprtje razstave dogodkov iz leta 1991

do junija 2021 - Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad / organizator: Mestna 
občina Ljubljana Obeležitev 30. obletnice države Republike Slovenije s postavitvijo 
spomenika braniteljem mesta v vojni za Slovenijo. 

1. julij 2021 - Šentilj / organizator: Občina Šentilj in Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo občin Kungota in Pesnica; pri izvedbi prireditve 
sodelujeta tudi občini Kungota in Pesnica. Prireditev v počastitev 30. obletnice nastanka 
samostojne Republike Slovenije

1. julij 2021, ob 18.00 - Korensko sedlo / organizator: OZVVS Zgornja 
Gorenjska in  Občina Kranjska Gora Prireditev v počastitev 30. obletnice razglasitve in 
obrambe samostojne Republike Slovenije

2. julij 2021 - Kuzma – betonsko spominsko obeležje / organizator: Občina Kuzma 
Praznovanje občinskega praznika
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3. julij 2021 ob 20.00 - Benedikt / organizator: Občina Benedikt 
Počastitev 30. obletnice razglasitve samostojne Republike Slovenije na osrednji proslavi 
ob občinskem prazniku

3. julij 2021 - Šentilj / organizator: Občina Šentilj 
Počastitev 30. obletnice razglasitve samostojne Republike Slovenije na osrednji proslavi ob 
občinskem prazniku

3. julij 2021 ob 12.00 - Ludranski vrh nad Črno na Koroškem / organizator: 
Občina Črna na Koroškem Obeležitev  30. obletnice prvega srečanja državnikov pod 
Najevsko lipo in obeležitev  30. obletnice razglasitve samostojne države.

3. julij 2021 ob 19.00 - Gornja Radgona, Maistrov trg / organizator: 
Občina Gornja Radgona, Območno združenje Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Gornja Radgona in Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje – 
Pododbor Gornja Radgona Prireditev ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, 
veteranska društva bodo izvedla tradicionalni 20. spominski pohod ob meji od Radencev do 
Gornje Radgone. 

3. julij 2021 - Gornja Radgona / organizator: KoDVOP za Pomurje 
Pohod Radenci – Gornja Radgona in slovesnost v Gornji Radgoni

3. julij 2021 - Vuzenica / organizator: Občina Vuzenica skupaj z Društvom 31. čete, 
društvom Veteranov vojne za Slovenijo zgornje Dravske doline in društvom 
Sever Koroška Prireditev pripravljajo skupaj s člani Društva 31. čete, ki praznujejo 30 let 
ustanovitve, člani društva Veteranov vojne za Slovenijo zgornje Dravske doline in člani 
društva Sever Koroška. Vzporedno z dogodkom bo potekala razstava, predstavniki 
Slovenske vojske bodo predstavili poklic in delo vojaka v SV.

4. julij 2021 - Razkrižje / organizator: KoDVOP za Pomurje 
Pohod in slovesnost v spomin izgona zadnje tankovske kolone JLA iz Pomurja

4. julij 2021, ob 11. 00 - Ivančna Gorica / organizator: Občina Ivančna Gorica in Vojaški 
vikariat Slovenske vojske Prireditev s sveto mašo ob 30. obletnici države Slovenije, 
v zahvalo za zmago v vojni za Slovenijo ter v spomin na prvo sveto mašo s pripadniki 
Teritorialne obrambe na vojaških položajih. 

17. ali 24. julij 2021 - Hodoš / organizator: Občina Hodoš 
Obeležitev 30. obletnice nastanka samostojne države v okviru občinskega praznika

23. julij 2021 - Cirkulane / organizator: Športno društvo Cirkulane v 
sodelovanju z drugimi društvi Anin tek – športna prireditev ob 30. obletnici države 
Republike Slovenije

01. avgust 2021 - organizator: Občina Zagorje ob Savi 
Slavnostna seja občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ob 30. obletnici države Republike 
Slovenije in občinskem prazniku
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1. avgust 2021 - Zagorje ob Savi / organizator: Občina Zagorje ob Savi v sodelovanju z 
Območnim združenjem slovenskih častnikov Tematska fotografska 
razstava ob 30. obletnici države Republike Slovenije

2. avgust 2021 – 14. september 2021 - v poslovnem času Upravnega centra Logatec 
Preddverje Upravnega centra Logatec / organizator: Občina Logatec in društvo 
Pazi!park  Razstava Občine Logatec in društva Pazi!park - Spoznajmo izjemna drevesa, ki 
z nami rastejo od osamosvojitve in še veliko dlje – s fotografijami Luke Vidica in besedilom 
Tine Trampuš 

5. avgust 2021 - Nazarje / organizator: Občina Solčava 
Občinski praznik – proslava ob 30. obletnici države Republike Slovenije

september ali oktober 2021 - Brežice / organizator: Občina Brežice 
Predstavitev dokumentarnega filma 30 let po osamosvojitvi avtorja Jožeta Grajža – 
premierno naj bi bil film predvajan na posavski proslavi ob dnevu državnosti junija 2021 
v Sevnici, v Brežicah pa predvidoma v septembru ali oktobru.

1. oktober 2021 - Brežice / organizator: Občina Brežice 
Odkritje pomnika osamosvojitveni vojni

1. oktober 2021 - Sveta Gora pri Gorici / organizator: Katoliška cerkev 
Sveta maša za veterane (škofijski dogodek)

2. oktober 2021 - Loški Potok / organizator: Občina Loški Potok 
Prireditev ob praznovanju občinskega praznika

27. december 2021, ob 13.00 - Martinova vas v Šmartnem ob Paki / 
organizator: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje 
in šport Obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije 
in 130-letnice savinjske železnice (Celje–Velenje). V sklopu programa se bo ob 8. uri zjutraj 
vlak odpravil iz Celja. Na poti do Velenja ga bo na vsaki postaji v občinah ob železnici 
pričakal krajši kulturno-etnološki program.  Osrednja prireditev z nastopom in predstavit-
vijo društev iz občine Šmartno ob Paki in drugih sodelujočih občin bo na prireditvenem 
prostoru pod šotorom v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki. V sklopu dogodka bosta 
pripravljeni še priložnostna razstava in ustrezna publikacija.

2021 - Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec / organizator: KGLU 
Slovenj Gradec Razstava na temo osamosvojitve

2021 / organizator: Dvojezična srednja šola Lendava
Zgodovinska ura na temo 30. obletnice nastanka samostojne države v vsakem 
oddelku

Obeležitev 30. obletnice državnosti na internem dogodku
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Predsednik vlade Janez Janša in župan MO Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar sta v parku pri občinski stavbi 
v Slovenski Bistrici odkrila doprsna kipa dr. Jožeta Pučnika in Ivana Pučnika, delo akademskega kiparja 

in restavratorja Viktorja Gojkoviča (Slovenska Bistrica, 18. junij 2021).

Nagovor predsednika vlade pred koncertom Big Band Orkestra Slovenske vojske 
ob 30. obletnici pekrskih dogodkov (Maribor, 22. maj 2021)
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april 2021 - Zavod Antona Martina Slomška, Maribor / organizator: Pedagoška sekcija 
VSO Tabor domoljubja (tabor za maturante zgodovine o osamosvojitvenih procesih)

17. maj 2021 - Stavba Občine Kočevje / organizator: Društvo MORiS Kočevska Reka 
Obletnica Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ)

17. maj 2021 - Geoss / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Proslava ob dnevu vojnih veteranov 1991

22. maj 2021 - Pekre / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Osrednja slovesnost ob 30. obletnici pekrskih dogodkov in začetka služenja 
vojaškega roka v TO

23. maj 2021 - Novo mesto, stolnica sv. Nikolaja / organizator: Katoliška cerkev  
Koncert Novomeškega sakralnega abonmaja ob 30. obletnici države Republike 
Slovenije (škofijski dogodek)

24. maj 2021 - Maribor / organizator: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve 
Maribor Obeležitev prve smrtne žrtve osamosvojitvene vojne – Josefa Šimčika

24. maj 2021 - Ptuj (Vičava) / organizator: Združenje za vrednote Slovenske 
osamosvojitve Ptuj Počastitev osamosvojitvenih dogodkov na Ptuju (Vičava, prvi ranjeni v 
vojni za Slovenijo – Boris Fras)

26. maj 2021 - Kranj  / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici ustanovitev koordinacijske podskupine za Gorenjsko 
1991

28. maj 2021 - Murska Sobota / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Postavitev spominskega obeležja na bojevanje miličnikov Postaje milice Murska 
Sobota in Posebne enote milice UNZ Murska Sobota v vojni 1991

29. maj 2021 - Ljubljana / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Okrogla miza ob 30. obletnici bojnih nalog Specialne enote milice v vojni za Slovenijo

30. maj 2021 - Zaplaz, Čatež / organizator:  Katoliška cerkev 
Slovesno bogoslužje ob spomeniku sprave – Romarska cerkev (škofijski dogodek ob 30. 
obletnici države Republike Slovenije)
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junij 2021 - Šentilj v Slovenskih goricah / organizator: Zveza policijskih veteranskih 
društev Sever Osrednja slovesnost ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne na območju 
vzhodnoštajerske pokrajine

junij 2021 - Tolmin / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev občinskega pomnika ob 30. obletnici osamosvojitve

junij 2021 - Dravograd / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Postavitev spominske plošče 1991 na nekdanjem mejnem prehodu Vič

junij 2021  - Radlje ob Dravi / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče 1991 na nekdanjem mejnem prehodu Radelj

junij 2021 - Trebnje / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice 1990–1991 na hiši Marjana Venclja

junij 2021 - Mašun (Pivka) / organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitvene vojne

junij 2021 - Velenje / organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Vseslovensko srečanje vojnih veteranov 1991

1. junij 2021 - Brežice / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Okrogla miza o zajetju vojakov JLA iz Krakovskega gozda na Planini leta 1991

5. junij 2021 - Dobrovnik / organizator:  Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Postavitev spominske plošče1991 na zgradbi nekdanjega oddelka milice Dobrovnik

6. ali 7. junij 2021 - Ljubljana / organizator: Katoliška cerkev 
Sveta maša ob dnevu zmage (nacionalni dogodek)

18. junij 2021 - Petišovci / organizator:  Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Proslava ob dnevu državnosti na nekdanjem mejnem prehodu pri mostu čez reko Muro

18. junij 2021 - Rateče / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Spominska slovesnost ob 30. obletnici vojnih dogodkov na nekdanjem mejnem prehodu 
Rateče

19. junij 2021 - Medvedjek / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Proslava ob 30. obletnici bitke z JLA na Medvedjeku

19. junij 2021 - Medvedjek / organizator:  Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Proslava ob dnevu državnosti – obeležitev boja na Medvedjeku

19. junij 2021 - Kum / organizator:  Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnica napada na Kum
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23. junij 2021 - Brnik / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Spominska slovesnost ob 30. obletnici vojnih dogodkov na letališču Brnik

23. junij 2021 - Ljutomer / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever-
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitve Slovenije

23. junij 2021 - Jelšane / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Okrogla miza o vzpostavitvi mejne kontrolne točke Jelšane 1991

24. junij 2021 - Bovec / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Slovesnost ob dnevu državnosti za občine Tolmin, Kobarid in Bovec

24. junij 2021 - Šempeter / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever-
Slovesnost ob dnevu državnosti na Sv. Otu v občini Šempeter - Vrtojba

25. junij 2021 - Ljubljana, stolnica sv. Nikolaja / organizator: Katoliška cerkev  
Sveta maša za domovino 2021 (nacionalni dogodek)

24. junij 2021 - Različne lokacije v nadškofiji Ljubljana / organizator: Katoliška cerkev  
30 kresov na za to posebej izbranih vrhovih in vzpetinah (škofijski dogodek)

24. junij 2021, od 19. ure - Celje, Dom sv. Jožef / organizator: Katoliška cerkev   
Sveta maša za domovino, kresovanje in slavnostna akademija (škofijski dogodek)

25. junij 2021 - Črnomelj / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever-
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici praznitve vojaškega skladišča 
na Vražjem kamnu

25. junij 2021 - Metlika / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici vdora kolone JLA čez mejni 
prehod Metlika v Slovenijo

25. junij 2021 - Sabotin / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Slovesnost in dvig zastave ob dnevu državnosti 

25. junij 2021 - Dragonja / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Okrogla miza o vzpostavitvi mejne kontrolne točke Dragonja 1991

25. junij 2021 - Vrhnika / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spomenika ob 30. obletnici osamosvojitve v parku Lipa samostojnosti

25. junij 2021 - Ljubljana / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spomenika braniteljem Ljubljane 1991 na Trgu MDB

25. junij 2021 - Dol pri Hrastniku / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Javna predstavitev zbornika Vojni ujetniki 1991 ob 30. obletnici osamosvojitve
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25. junij 2021 - Ljubelj / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici vojnih dogodkov na 
nekdanjem mejnem prehodu

25. junij 2021 - Obrežje / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici vzpostavitve mejne kontrolne točke
 (MKT-5) na meji s Hrvaško

25. junij 2021 - Božjepotna cerkev na Trški gori / organizator: Katoliška cerkev  
Sveta maša za domovino (škofijski dogodek)

25. junij 2021 - Sežana  / organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitvene vojne

25. junij 2021 - Murska Sobota / organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitvene vojne

junij 2021 - Koper, stolnica Marijinega vnebovzetja / organizator: Katoliška cerkev  
Sveta maša za domovino (škofijski dogodek)

25. junij 2021 - Sv. Jedrt in sv. Ilija na Gorjancih / organizator: Katoliška cerkev  
Slovensko-hrvaška maša za domovino (škofijski dogodek)

25. junij 2021 - Celje, stolna cerkev sv. Danijela / organizator: Katoliška cerkev  
Sveta maša za domovino (škofijski dogodek)

25. junij 2021, ob 8. uri - Sabotin  / organizator: OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 
sodelujejo Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske, Združenje za vrednote 
slovenske osamosvojitve, Mestna občina Nova Gorica in Vojaški vikariat 
Slovenske vojske Protokolarni dvig slovenske zastave

25. junij 2021, ob 9. uri - Cerkvica sv. Valentina  / organizator: OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica, sodelujejo Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske, Združenje za 
vrednote slovenske osamosvojitve, Mestna občina Nova Gorica in Vojaški vikariat 
Slovenske vojske Maša za domovino

25. junij 2021, ob 11. uri - Koča na Sabotinu / organizator: OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 
sodelujejo Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske, Združenje za vrednote 
slovenske osamosvojitve, Mestna občina Nova Gorica in Vojaški vikariat 
Slovenske vojske Osrednja slovesnost

25. ali 26. junij 2021 - Ponikva – Nova Cerkev – Žička kartuzija / organizator: 
Katoliška cerkev  Pohod po Slomškovi poti ob dnevu državnosti s slovesnim 
sklepom v kartuziji (škofijski dogodek)
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26. junij 2021 - Šmarješke Toplice / organizator: Društvo Moris Kočevska Reka, Občina 
Šmarješke Toplice in Občina Škocjan Slovenci, dvignimo glave, izobesimo zastave! – 
slovesnost ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije 

26. junij 2021 - Divača / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Osrednja proslava ob 30. obletnici vojne za Slovenijo pri pomniku Dan prej

26. junij 2021 - Mokronog / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici grožnje razstrelitve rezervoarjev z gorivom v 
skladišču JLA v Mokronogu

26. junij 2021 - Spodnja Ložnica, Slovenska Bistrica / organizator: Zveza veteranov 
vojne za Slovenijo Proslava ob dnevu državnosti in zavzetju skladišča Ložnica

26. junij 2021 - Brezovica / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Slovesnost ob 30. obletnici in dvig zastave pri spominskem obeležju na cestno barikado pri 
Gorjancu – oviranje tankovskih kolon na relaciji Vrhnika–Brnik 

26. junij 2021 - Zavetniki / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost pri Zavetnikih ob 30. obletnici postavitve barikade 26. junija 1991

26. junij 2021 - Tacen / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Polaganje venca ob dnevu policije pri spominskem obeležju padlim policistom v vojni 1991 
v spominskem parku v Tacnu

26. junij 2021 - Ljubljana / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Polaganje venca ob dnevu policije k pomniku padlim v vojni 1991 na Žalah

27. junij 2021 - Trzin / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Slovesnost ob 30. obletnici trzinske bitke

27. junij 2021 - Robič / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici osvoboditve mejnega prehoda

27. junij 2021 - Dornberk / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Spominska slovesnost ob 30. obletnici postavitve barikade in dogodkov v 
Dornberku leta 1991

27. junij 2021 - Trzin / organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
Proslava v spomin na bitko pri Trzinu

27. junij 2021 - Slovenska filharmonija / organizator: Svetovni slovenski kongres 
Koncert ob 30. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa

28. junij 2021 - Slovenj Gradec / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever 
Polaganje vencev v parku herojev v spomin na padle v vojni 1991 na Koroškem
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28. junij 2021 - Šmartno pri Slovenj Gradcu  / organizator: Zveza policijskih veteranskih 
društev Sever Polaganje vencev na grobove rezervnih miličnikov Željka Ernoiča in Bojana 
Štumbergerja ter pripadnika TO Vincenca Repnika, padlih v vojni 1991

28. junij 2021 - Jezersko / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Spominska slovesnost ob 30. obletnici vojnih dogodkov na mejnem prehodu

28. junij 2021 - Holmec / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Osrednja proslava ob dnevu policije ob 30. obletnici bojev na mejnem prehodu Holmec

28. junij 2021 - Cerklje ob Krki / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Spominska slovesnost ob 30. obletnici prestopa pilotov JLA v ONZ v vojašnici Cerklje

28. junij 2021 - Rožna Dolina / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici osvoboditve mejnega prehoda Rožna Dolina

28. junij 2021 - Rožna Dolina  / organizator: OZVVS »Veteran« Nova Gorica, sodelujejo 
Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske, Združenje za vrednote slovenske osa-
mosvojitve, Mestna občina Nova Gorica in občina Miren - Kostanjevica, občina Renče 
- Vogrsko in občina Šempeter - Vrtojba Tradicionalna slovesnost v počastitev osvoboditve 
mednarodnega mejnega prehoda Rožna Dolina 

29. junij 2021 - Koper / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici oboroženega spopada z JLA na Bivju pri Kopru

30. junij 2021 - Ljubljana / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Komemoracija pri spominski plošči padlemu miličniku Stanislavu Strašku v križišču 
Aškerčeve in Slovenske ceste – ob obletnici smrti

30. junij 2021 - Ponikva / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Polaganje venca na grob miličnika Stanislava Straška, padlega v vojni 1991 – ob 
obletnici smrti

30. junij 2021 - Dravograd / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici dogodkov v vojni 1991 na nekdanjem mejnem 
prehodu Vič

30. junij 2021 - Škofja Loka / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominskega obeležja ob 30. obletnici napada in zavzetja vojašnice JLA

28. junij 2021 - Ig / organizator: VSO Velike Lašče (Škofljica, Ig, Brezovica) 
Obeležitev sestrelitve agresorskega helikopterja v Mahu pri Igu

v juniju in/ali oktobru 2021 - po Sloveniji / organizator: Odbori VSO 
Žalne slovesnosti v spomin na umrle v vojni za Slovenijo
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2. julij 2021 - Pivka / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Polaganje venca na grob padlega rezervnega miličnika Stanislava Požarja – ob obletnici 
smrti

2. julij 2021 - Razkrižje / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Slovesnost ob 30. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Prlekije na Gibini

2. julij 2021 - Plato Karavanke / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Spominska slovesnost ob 30. obletnici vojnih dogodkov na nekdanjem mejnem 
prehodu Karavanke

2. julij 2021 - Radlje ob Dravi / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Spominska slovesnost ob 30. obletnici dogodkov v vojni 1991 na nekdanjem mejnem 
prehodu Radelj

1. julij 2021 - Ljubelj / organizator: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve 
Obeležitev 30. letnice osvoboditve mejnega prehoda in bojev na Ljubelju

3. julij 2021 - Novo mesto, Zaplaz / organizator: Katoliška cerkev 
Škofijsko peš romanje iz Novega mesta na Zaplaz (škofijski dogodek)

2. julij 2021 - Krško / organizator: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve 
Krško Obeležitev 30. obletnice bitke v Krakovskem gozdu

3. julij 2021 - Nova vas / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost ob 30. obletnici spopada za zavzetje karavle JLA v Novi vasi

3. julij 2021 - Gornja Radgona / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Proslava v Gornji Radgoni ob dnevu državnosti in 30. obletnici vojne za Slovenijo

7. julij 2021 - Ljubljana, stolnica / organizator: Združenje za vrednote Slovenske 
osamosvojitve, Katoliška cerkev Slovesna maša in obeležitev konca oboroženih spopa-
dov in zmage v vojni 

7. julij 2021 - Planina v Podbočju / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Spominska slovesnost ob 30. obletnici zajetja vojakov JLA s strani Posebne enote 
milice UNZ Krško na Planini v Podbočju

10. julij 2021 - Pokljuka / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Zaključna slovesnost pohoda veteranov na Triglav ob obletnici razvitja slovenske zastave 
na Triglavu 1991 –biatlonski stadion na Rudnem polju
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10. julij 2021 - Cesarski vrh / organizator: Združenje za vrednote Slovenske 
osamosvojitve Logatec Pohod na Cesarski vrh v spomin na umrla vojaka TO M. Moljka 
in A. Žaklja

11. julij 2021 - Ig (Krim) / organizator: Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve 
Ig, Velike Lašče, Škofljica, Brezovica  Pohod na Krim v počastitev osamosvojitvenih 
dogodkov na Igu ter spomin na napad na oddajnike RTV na Krimu

1. avgust 2021 - Prvine / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost pri obeležju 1991 ob 30. obletnici delovanja centra za vojne ujetnike

september 2021 - Ljubljana, DS  / organizator:  FUDŠ, Državni svet 
Simpozij ob tridesetletnici samostojne Slovenije

od 9. septembra do 2. oktobra 2021 - Ljubljana, Založba Družina / organizator: 
Katoliška cerkev Niz okroglih miz z naslovom Gibanja za samostojno in demokratično 
državo (nacionalni dogodek)

17. september 2021 - Pivka / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice na hiši Ivana Spetiča - Petra 

24. september 2021 - Kranj / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice na hiši Srednje Bitnje 86

4. oktober 2021 - Ljubljana / organizator: Založba Družina 
Mednarodni simpozij o sv. JPII z naslovom Državnik, ki je povezal Evropo

11. oktober 2021 - Tržič / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice na hiši Zvirče 10

15. oktober 2021 - Kranj / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice1990–1991 na hiši Jezerska 62/b

19. oktober 2021 - Ajdovščina / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Proslava ob dnevu suverenosti

21. oktober 2021 - Novo mesto / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Slovesna počastitev dneva suverenosti in odhoda JLA z Dolenjske

22. oktober 2021 - Mestna ploščad, Kočevje  / organizator: Društvo Moris 
Kočevska Reka  Slovesnost ob dnevu suverenosti z dvigom slovenske zastave

23. oktober 2021 - Črnotiči / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Slovesnost ob 30. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Primorske in Notranjske
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25. oktober 2021 - Ljubljana, Žale / organizator: Združenje VSO in Društvo 91 ter 
sodelovanje policijskega ali vojaškega vikariata Počastitev spomina na umrle v vojni za 
Slovenijo 

29. oktober 2021 - Ljubljana / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Žalna slovesnost in polaganje vencev k pomniku padlim v vojni 1991 na ljubljanskih Žalah

29. oktober 2021 - Križ pri Sežani / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice 1990–1991 na hiši Križ 150

30. oktober 2021 - Ponikva / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost na grobu miličnika Stanislava Straška, padlega v vojni 1991

30. oktober 2021 - Holmec / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Spominska slovesnost in polaganje venca ob spominskem obeležju 1991 
na nekdanjem mejnem prehodu Holmec

30. oktober 2021 - Slovenj Gradec / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Polaganje vencev v Parku herojev v spomin na padle v vojni 1991 na Koroškem

30. oktober 2021 - Slovenj Gradec / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever Polaganje vencev na grobove rezervnih miličnikov Željka Ernoiča in 
Bojana Štumbergerja ter pripadnika TO Vincenca Repnika, padlih v vojni 1991

oktober 2021 - Maribor / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Žalna slovesnost pri spomeniku žrtvam vojne 1991 na Ljubljanski ulici

oktober 2021 - Maribor / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Položitev venca na grob rezervnega miličnika Roberta Hvalca, padlega v vojni 1991

oktober 2021 - Brežice / organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo
Otvoritev spomenika osamosvojitvi

oktober 2021 - Koča na Trstelju / organizator: OZVVS »Veteran« Nova Gorica 
Odkritje spomenika osamosvojitve na Trstelju

12. november 2021 - Koper / organizator: Zveza policijskih veteranskih društev Sever 
Postavitev spominske plošče hranitelju orožja milice 1990–1991 na hiši Lopar 21

9. december 2021 - Slovenj Gradec / organizator: Zveza policijskih veteranskih 
društev Sever Prednovoletno srečanje s svojci padlih policistov v vojni 1991

2021 - Dom Sv. Jožef / organizator: Katoliška cerkev Celje, 
Sklop domoljubnih predavanj slovenskih državljanov v okviru 30. obletnice osamosvojitve 
(škofijski dogodek)
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Predsednik vlade Janez Janša na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Na ta dan leta 1991 so slovenski 
naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, v dveh učnih centrih takratne Teritorialne obrambe. 

Skupaj 300 nabornikov je vojaški rok začelo služiti v 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru
 in 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani (Ig, 15. maj 2021). 

Predsednik vlade Janez Janša na odkritju spominskega obeležja Demos na Račjem otoku na Brdu pri Kranju. 
Slovesnosti so se udeležili tudi nekateri ključni akterji tedanjega časa, med njimi Dimitrij Rupel, Lojze Peterle, Igor 

Bavčar, Janez Podobnik, Marjan Podobnik, Franci Feltrin in Vitomir Gros (Račji otok na Brdu pri Kranju, 28. april 2021).



30 LET SLOVENIJE
SLOVENCI V ZAMEJSTVU

junij 2021 - Argentina / organizator: Društvo Zedinjena Slovenija 
Osrednje praznovanje 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Društvo Zedinjena Slovenija 
Posebna tiskana in digitalna izdaja časopisa Svobodna Slovenija v čast 30. obletnice 
samostojne in neodvisne Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Slomškova šola v Ramos Mejíi 
Šolska proslava ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Jegličeva šola ABC po slovensko, Slovenska hiša 
Šolska prireditev ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Rožmanova šola, San Martin 
Šolska prireditev ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Prešernova šola, Castelar 
Šolska prireditev ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Baragova šola, Lanus 
Šolska prireditev ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

junij 2021 - Argentina / organizator: Društvo Slovencev v Mendozi 
Proslava ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije s kulturnim 
programom

junij 2021 - Bosna in Hercegovina / organizator: Slovenska skupnost Tuzla 
Slavnostna akademija ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

junij 2021 - Bosna in Hercegovina / organizator: Društvo Slovencev Lipa Prijedor 
Posebna radijska oddaja, namenjena obeležitvi 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije

junij 2021 - Hrvaška / organizator: Slovenski dom Zagreb 
Razstava in performans “Slovenija je naša”

junij 2021 - Italija  / organizator: Primorski dnevnik 
Posebna časopisna priloga, namenjena 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije

junij 2021 - Kanada / organizator: Vseslovenski kulturni odbor 
Praznovanje 30. obletnice - Slovenija, Vseslovenski kulturni odbor, Radio Glas kanadskih 
Slovencev

junij 2021 - Velika Britanija / organizator: Slovenska katoliška misija 
Učna urica z otroci na temo državnega praznika in 30. obletnice samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije
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junij 2021 - Kolumbija / organizator: Slovensko društvo v Kolumbiji 
Potujoča interaktivna razstava I feel 30: obletnica samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije

junij 2021 - Severna Makedonija / organizator: Društvo Slovencev Triglav Bitola 
Proslava ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

junij 2021 - Slovenija / organizator: Slovenska izseljenska matica  
Tematska številka revije Rodna gruda 

junij 2021 - Srbija  / organizator: Društvo Slovencev Sava Beograd 
Posebna radijska oddaja - Slokult.info

junij 2021 - ZDA / organizator: Joe Valencic (Cleveland) 
Posebna radijska oddaja, namenjena 30. obletnici samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije

17. junij 2021 - Italija / organizator: Krožek Virgil Šček  
Javni intervju o dogajanju v času plebiscita, desetletne vojne in osamosvojitve 
Republike Slovenije

20. junij 2021 - Argentina / organizator: Radijska oddaja Okence v Slovenijo  
Posebna radijska oddaja, namenjena obeležitvi 30. obletnice samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije

20. junij 2021 - Madžarska / organizator: Društvo porabskih slovenskih upokojencev 
Celodnevni program na Verici s sveto maša, namenjen obeležitvi 30. obletnice 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

25. junij 2021 - Avstralija / organizator: Svet slovenskih organizacij v Viktoriji 
Praznovanje 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ob dnevu 
državnosti na Federation Square v Melbournu z dvigom slovenske zastave

25. junij 2021 - Severna Makedonija / organizator: Slovensko združenje France 
Prešeren Skopje Proslava ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

25. junij 2021 - Srbija / organizator: Društvo Slovencev Kredarica Novi Sad 
Proslava ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

25. junij 2021 - Srbija / organizator: Društvo Slovencev Planika Zrenjanin 
Dan državnosti - slovesna obeležitev 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije

49



30 LET SLOVENIJE
SLOVENCI V ZAMEJSTVU

26. junij 2021  - Bosna in Hercegovina / organizator: Društvo Slovencev Jožef 
Špringer Kakanj Slavnostna akademija ob 30. obletnici samostojne in neodvisne 
Republike Slovenije

26. junij 2021  - Nemčija / organizator: Slovensko kulturno in športno društvo Drava 
Augsburg Proslava v počastitev 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije

26. junij 2020 - Nemčija / organizator: Koordinacija slovenskih društev v Severnem 
Porenju – Vestfaliji Slavnostna prireditev treh slovenskih društev (Slovensko kulturno in 
športno društvo Maribor iz Hildna, Slovenski zvon iz Krefelda, Slovenski cvet iz Moersa) v 
sodelovanju z učiteljico slovenščine

27. junij 2021  - Avstralija / organizator: Slovenska skupnost NSW Australia 
Organizacija proslave - slovesna priprava prizorišča (dekoracija v slovenskih barvah, 
zastavice, drugi domoljubni elementi, osvetlitev zunanjosti stavbe v barvah slovenske 
zastave), podelitev nagrad slovenske skupnosti, izobešanje slovenske zastave doma in v 
lokalnih skupnostih

27. junij 2021 - Belgija / organizator: Slovensko kulturno društvo Naš dom 
Slovenski piknik ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

julij 2021 - Madžarska / organizator: Zveza Slovencev na Madžarskem 
Likovni natečaj z razstavo “Slovenija, moja matična domovina” in koncert

julij 2021 - Madžarska / organizator: Porabsko kulturno in turistično društvo 
Andovci Obeležitev 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije na 
Triglavu ob tradicionalem pohodu iz malega Triglava na Triglav

julij 2021 - Nizozemska  / organizator: Združenje prijateljev Slovenije na 
Nizozemskem Piknik v počastitev 30. obletnice samostojne in neodvisne Republike 
Slovenije

4. julij 2021 - Slovenija  / organizator: Rafaelova družba 
Nedelja Slovencev po svetu

predvidoma 30. 6. ob 17.00 in 14. 7.  ob 18.00” - Avstrija  / organizator: Krščanska 
kulturna zveza, Mohorjeva, Narodni svet koroških Slovencev, SNI Urban Jarnik, 
Generalni konzulat RS v Celovcu Izvedba dveh okroglih miz in razstava slik o takratnih 
dogodkih v Tischlerjevi dvorani v Celovcu

1. avgust 2021 - Slovenija  / organizator: Rafaelova družba 
Srečanje treh Slovenij na Višarjah ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike 
Slovenije
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september 2021 - Italija / organizator: Zveza slovenskih kulturnih društev Trst 
Okrogla miza s predstavniki kulturnih organizacij v slovenskem zamejstvu o 30. obletnici 
samostojne in neodvisne Republike Slovenije

oktober 2021 - Argentina / organizator: Naš dom San Justo in Društvo Zedinjena 
Slovenija Slovenski dan

oktober 2021 - Črna Gora / organizator: Slovensko društvo Vida Matjan Podgorica 
Obeležitev 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije s koncertom 
vokalne skupine iz Novega mesta

oktober 2021 - Francija / organizator: A.T.S.O.  Aumetz 
Koncert ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

17. oktober 2021- Belgija / organizator: Slovensko katoliško pevsko in kulturno društvo 
Slomšek Skupno praznovanje 30. obletnice samostojne in neodvisne Republike Slovenije in 
60. obletnice društva Slomšek  
 
23 oktober 2021 - Nemčija / organizator: Slovensko kulturno umetniško društvo 
Triglav Stuttgart Prireditev ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije 
ter 50. obletnice društva
  
19. november 2021 - Avstralija / organizator: Slovensko avstralsko akademsko
društvo Peta letna konferenca Slovensko avstralskega akademskega društva, namenjena 
obeležitvi in promociji 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Adelaide) 
 
jesen 2021 - Brazilija / organizator: Slovenska poslovna globalna povezava 
Seminar na temo Globalno poslovno slovenstvo in30 let samostojne in neodvisne Republike 
Slovenije  

Argentina / organizator: Društvo Zedinjena Slovenija 
Priprava video posnetka o slovenski skupnosti v Argentini ob 30. obletnici samostojne in 
neodvisne Republike Slovenije 

Argentina / organizator: Društvo Zedinjena Slovenija in časopis Svobodna Slovenija 
Nagradni natečaj “Kaj mi pomeni Slovenija”

Argentina / organizator: Slovensko društvo Triglav Entre Rios 
Položitev spominske plošče; Izdaja revije v čast 30. obletnice samostojnosti in neodvisno-
sti Republike Slovenije; Posebna oddaja radijske oddaje Odmevi Slovenije z namenom 
obeležitve obletnice; Odprtje ulice Republike Slovenije v mestu Cerrito in San Benito ; 
Delavnica za izdelavo spominkov ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije
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Argentina / organizator: Slomškov dom 
Kulturna prireditev s sveto mašo ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije

Argentina / organizator: Slovenska osnovna šola Franceta Balantiča 
Dan državnosti - praznovanje 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slo-
venije

Argentina / organizator: Slovenska kulturna akcija 
Celoletnen program pod naslovom “Mi in Slovenija - 30 let” - okrogle mize z gosti, obujanje 
spominov

Argentina / organizator: Slovenski dom Carapachay 
Dvig slovenske in argentinske zastave, zahvalna sveta maša in odrska akademija, namenje-
na obeležitvi 30. obletnice samostojne in neodvisne Republike Slovenije

Avstralija / organizator: Društvo za slovenski jezik in kulturo Queensland v 
sodelovanju z ostalimi slovenskimi organizacijami v Queenslandu Organizacija 
dogodka v počastitev 30. obletnice samostojne in neodvisne Republike Slovenije

Avstrija / organizator: Revija Nedelja 
Posebna priloga, namenjena 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

Avstrija / organizator: Društvo Slovenski dvojezični vrtec na Dunaju 
Video posnetek s petjem in barvanjem Slovenije na papirju

Avstrija / organizator: Slovenski inštitut na Dunaju 
Pod naslovom ‘30 let Republike Slovenije’ bo izvedenih več prireditev

Belgija / organizator: Slovenski pastoralni center Bruselj 
Svetovni dan čebel in promocija Slovenije ob 30. obetnici samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije

Belgija / organizator: Slovenski pastoralni center Bruselj 
Junijsko praznovanje dneva slovenske državnosti ob 30. obletnici samostojne in neodvisne 
Republike Slovenije

Brazilija / organizator: Zveza Slovencev Brazilije 
Fotografska razstava ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

Brazilija / organizator: SloBraz Gospodarska zbornica Slovenija-Brazilija 
Osrednji dogodek “30 let uspešne Slovenije in vloga izseljencev”

Češka / organizator: Češko-slovensko društvo
30. obletnica samostojne in neodvisne Republike Slovenije: posaditev lipe češko-slovenske-
ga prijateljstva (Brno), razstava, koncert ter literarno-dramski večer
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Francija / organizator: Association France Slovenie
Sprejem pri častni konzulki v Saint-Chamondu ob 30. obletnici samostojne in 
neodvisne Slovenije

Hrvaška  / organizator: Kulturno prosvetno društvo Bazovica 
Osrednja proslava s priložnostno razstavo na tematiko 30-letnega “življenja” Slovenije in 
posaditev cepiča najstarejše trte na svetu

Hrvaška  / organizator: Slovensko društvo “Lipa” Buzet   
Prireditev ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

Hrvaška  / organizator: Slovensko društvo “Nagelj” Varaždin   
Prireditev ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

Italija / organizator: Kulturni dom v Gorici 
Okrogla miza o 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije s slovenskimi in 
italijanskimi političnimi predstavniki

Italija / organizator: Kulturni center Lojze Bratuž  
Natečaj “Slovenija, od kod lepote tvoje?” (likovni natečaj, natečaj stripa, literarni natečaj za 
otroke in mlade)

Italija / organizator: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
Slovenija: vznemirljiva zgodba s sanjskim koncem - dogodki, posvečeni 30. obletnici 
osamosvojitve (tradicionalna Soška regata, mednarodni članski nogometni turnir, 
tradicionalni mednarodni odbojkarski turnir za Pokal bazoviških žrtev ter Pohod bazoviški 
junaki, mednarodni košarkarski turnir K2 Šport na Goriškem, Igre prijateljstva)

Italija / organizator: Slovenka kulturno gospodarska zveza 
Niz pogovornih večerov v Trstu, Gorici in Benečiji (posvečen refleksiji o današnjem stanju 
Republike Slovenije, trideset let po razpadu nekdanje države)

Italija / organizator: Društvo Slovenci v Milanu 
Organizacija treh tematskih večerov, namenjenih obravnavi 30. obletnice samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije

Nemčija  / organizator: Slovensko kulturno in športno društvo Maribor 
Praznovanje 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Nemčija  / organizator: Slovensko kulturno prosvetno društvo Lastovka  
Prireditev ob 30. obletnici samostojnosti slovenske države

Nizozemska / organizator: Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem  
Posebna številka glasila Lipa

Rusija / organizator: Društvo Slovencev v Rusiji v mestu Saratov  
Proslava in koncert ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije
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Slovaška / organizator: Združenje občanov in podjetij Republike Slovenije in 
Slovaške republike (Združenje SLO/SLO) Organizacija dogodka/Kulturni projekt - 30 let 
samostojne in neodvisne Republike Slovenije

Slovenija / organizator: Rafaelova družba 
Višarski dnevi mladih, namenjeni osvetvi naporov Slovencev po svetu, ki so pomembno 
prispevali k priznanju novonastale države Slovenije

Slovenija / organizator: Izseljensko društvo Slovenija v svetu 
Slavnostni koncert v soorganizaciji z Glasbeno matico ob 30. obletnici samostojne in 
neodvisne Republike Slovenije

Slovenija / organizator: Izseljensko društvo Slovenija v svetu 
27. tabor Slovencev po svetu - okrogla miza na temo “30 let samostojne Slovenije”

Srbija / organizator: Slovenska kulturna skupnost Brata Jenko Leskovac 
30 let samostojnosti Slovenije in njena zgodovina

Srbija / organizator: Zveza slovenskih kulturnih skupnosti Srbije 
Obeležitev 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z besedilom, 
grafiko in fotografijo

Srbija / organizator: Društvo slovensko-srbskega prijateljstva Zdravica Niš 
Proslava ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Švedska  / organizator: Slovensko-švedsko pevsko društvo Orfeum 
Slavnostni koncert ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije

Švica / organizator: Kulturni most Švica - Slovenija 
Osrednji dogodek z naslovom “30! Slovenija praznuje” 

Velika Britanija / organizator: Britansko-slovensko društvo 
Postavitev kozolca in dogodek za proslavitev slovenstva
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DOGODKI URADA VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA SLOVENCE V 
ZAMEJSTVU IN PO SVETU

1. Skupna slavnostna seja Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
   Sveta Vlade RS za Slovence po svetu

2. Rojaki za samostojno Slovenijo - vsak teden na spletni strani slovenci.si 
    predstavljeni rojaki, ki so prispevali k priznanju in uveljavljanju 
    Republike Slovenije

3. Rojaki za samostojno Slovenijo - razstava na Uradu Vlade RS za 
    Slovence v zamejstvu in po svetu

4. Prireditev Dobrodošli doma

5. Natečaj z naslovom “Kje sem bil pa jaz leta 1991?” - spomini naših 
    rojakov na osamosvajanje Slovenije
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PROJEKTI
Javna agencija za film RS 
Javni razpis 
Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjižnih del na domoljubno tematiko

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo 
Promocijski material 
Značke in svinčniki ob 30. obletnici samostojne Slovenije za vse učence in dijake osnovnih 
in srednjih šol

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo 
Priročnik 
Elektronska verzija (ponatis) priročnika za učitelje z naslovom Osamosvojitev Slovenije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Poziv 
Pismo OKS in panožnim zvezam: različne obeležitve 30. obletnice samostojnosti Slovenije

Slovenski filmski center in Javna agencija 
Javni razpis 
Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega dokumentarnega 
in igranega celovečernega filma 2020 na temo 30. obletnice neodvisnosti RS

Urad vlade RS za komuniciranje in Studio Siposh - Filmska produkcija
30 vrhov za 30 let 
Informativno igrani film: 30 vrhov za 30 let

Urad vlade za komuniciranje 
30 vrhov za 30 let – planinska knjižica 
Vodnik za pohodnike in planince po najlepših slovenskih vrhovih, med katerimi so tudi taki, 
ki so zaznamovali zgodovino slovenske osamosvojitve

Projekt je namenjen vsem generacijam.  Knjižica je bila pripravljena v sodelovanju s 
Planinsko zvezo Slovenije in Slovenskim gorniškim klubom - Skala

Urad vlade za komuniciranje
Publikacija 
Publikacija o osamosvojitveni zgodovini 
Publikacija bo razdeljena v vsa gospodinjstva

Urad vlade za komuniciranje
25. junij 2021: Trideset slovenskih vrhov 
Slovenske zastave na trideset slovenskih vrhov za 30 let
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Urad vlade za komuniciranje
Publikacija 
Publikacija o osamosvojitveni zgodovini s poudarki v angl. Jeziku za DKP ob slavnostnih 
sprejemih v čast- 30. obletnice Slovenije in ob predsedovanju Svetu EU

Urad vlade za komuniciranje in Park vojaške zgodovine v Pivki
Razstava Ponosni na Slovenijo - 30 let

Urad vlade za komuniciranje 
Publikacija 
Sinfo – posebna številka, posvečena osamosvojitvi

Urad vlade za komuniciranje
Logotip 
Oblikovanje znaka za 30. let samostojnosti Slovenije - Društvo Heraldica Slovenica

Urad vlade za komuniciranje
Spletna stran in infografike

Zavod RS za šolstvo 
Natečaj: Inovativnost in ustvarjalnost mladih za prihodnost domovine 
Prispevki učencev in dijakov za prihodnost naše države; slavnostna akademija ob zaključku 
natečaja v počastitev 30. obletnice samostojnosti

Urad vlade za komuniciranje, Generalni sekretariat vlade in Ministrstvo za kulturo 
Priprava dokumentarnih filmov o osamosvojitvi, igrano-dokumnetarni film

Nova univerza in Ministrstvo za kulturo
Enciklopedija slovenske osamosvojitve ob 30. obletnici države Republike Slovenije

april - december 2021: Maribor, Zavod Antona Martina Slomška
Park samostojne Slovenije - hortikulturni, senzorični, zgodovinski in ustvarjalni park
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Spominska plošča ob 30. obletnici dogodkov v Poljčah, ko so se maja 1991 tu sestali člani razširjenega 
predsedstva in ključni ministri Vlade Republike Slovenije, poveljniki teritorialne obrambe in posebnih enot 
policije ter na predlog ministra za obrambo potrdili smernice za obrambo Slovenije v primeru agresije JLA.

Spominska plošča ob tridesetletnici slovenske države na poslopju predsedniške palače.



Jugoslavije ni več,
zdaj gre za Slovenijo!


