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Predmet: Spomen žrtvama svih ratova koji su dali život 
za domovinu Hrvatsku, mišljenje – zamolba.- 

Veza: Godišnji plan rada Društva „VETERAN“ za 2012. godinu 
 

Poštovani, 

Kroz povijest od prvog spominjanja imena Hrvatska je većinu vremena bila pod tuđinskom 

vlašću, no zahvaljujući katoličkoj vjeri nikada nije izgubila svoj identitet. I kada se ginulo u 

tuđinskom vojnim odorama, ginulo se za Međimurje, za Hrvatsku. Hrvati su miroljubiv narod 

koji nikada u povijesti nije napadao druge narode, a kako mu je sudbina odredila da je prošao 

kroz sve ratne vihore uvijek je vodio pravedni, obrambeni rat, pa čak je ispunio povijesnu zadaću 

sačuvavši Europu od Turskih osvajanja. Poznata je činjenica je Hrvatska bila predziđe kršćanstva 

u srednjevjekovnoj Europi.  

Kako prolaze režimi, države i društvena uređenja svi ruše spomenike onih prije i postavljaju 

svoje, pa tako u Hrvatskoj nema jedinstvenog spomena na sve žrtve rata, oslobođenog svakog 

politikanstva i ideologija. A nesumnjivo je zajednička želja svih umirućih u ratovima bila da budu 

pokopani u majčici zemlji, jer uvijek su se za nju borili.  

Temeljem navedenog Društvo „VETERAN“ sukladno ciljevima i svrsi osnivanja širenja 

istine hrvatskoj o povijesti i ratnim stradanjima hrvatskog naroda za 2021 godinu planira provesti 

projekt „POVIJEST JE UČITELJICA ŽIVOTA“ kroz koji želi postaviti spomen obilježje za žrtve 

svih ratova koji su život dali za domovinu Hrvatsku.  

Izgled spomena je otvorena kamena (mramorna) knjiga ( 800 x 600 mm) s hrvatskim 

obilježjima na kojoj je uklesan tekst „Spomen na čast i slavu žrtvama svih ratova koji su života dali 

za domovinu Hrvatsku!“ (prilog).  

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 

– Načelnik Općine – 

– Općinsko vijeće - 

Gornji Mihaljevec 74 
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Temeljna ideja je da se spomen knjiga postavi u podnožju centralnog križa na Općinskom 

groblju. Time se ne bi narušavao izgled centralnog križa, jer je on spomenik sam po sebi, ali bi se 

uredilo podnožje Križa oblaganjem odgovarajućim (boja i izgled) mramornim pločama.  

Postoje varijante da se spomen postavi na drugom mjestu u Općini, zato centralni križ na 

groblju nije ultimativno mjesto, ali po našem mišljenju je najprimjerenije svrsi i cilju koji se želi 

postići, jer u smrti smo svi isti.  

Molimo za mišljenje, te da se definira mjesto, jer nam je to nužno kako bi mogli napraviti 

adekvatan projekt s kojim bi se javili na javne natječaje za sufinanciranje udruga područja 

„branitelji i stradalnici“, jer od mjesta postavljanja u velikom mjeri ovisi financijska konstrukcija.  

S poštovanjem ! 
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Željko Tomašić, mag.ing.aedif – predsjednik 

 

Dostaviti: Naslovu 

Arhiva, ovdje 

  

 

Prilozi: - Idejno rješenje za „spomen knjigu“ 

  


