
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v katero se ne glede na življenjski in svetovni 

nazor, versko in politično pripadnost ter narodnostno opredeljenost združujemo vsi, ki 

spoštujemo bogato izročilo slovenskega protestantizma, se obrača na znanstvene in 

izobraževalne zavode, državne organe Republike Slovenije, verske skupnosti, 

civilnodružbene organizacije, strokovna društva, znanstvenike, množična občila in vso 

slovensko javnost s poslanico. S pozivom za kar najbolj ustvarjalno, strokovno plodno, 

spoštljivo, povezujoče, zavezujoče in spodbujajoče proslavljanje bližajoče se 500. obletnice 

rojstva Primoža Trubarja junija 2008 

Poslanico izreka Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v skladu s svojimi 

programskimi izhodišči, med katerimi je v ospredju varovanje in osmišljanje kulturnega 

izročila slovenskih protestantov. Društvo želi širiti in utrjevati zavest, da je to izročilo nastalo 

v oblikovanju Cerkve Božje slovenskega jezika in da je temeljnega pomena za razvoj in 

obstoj slovenske narodne samobitnosti ter njene vpetosti v evropski prostor. Društvo si 

prizadeva, da bi izjemni dosežki protestantov ne potonili v omalovaževanju in pozabi. 

Primož Trubar je osrednja osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati 

najpomembnejša osebnost v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. S spisi 

Primoža Trubarja se začenja slovstvo v slovenskem knjižnem jeziku, poleg tega se z njimi 

začenjajo med drugim tudi zgodovinopisno poročanje v slovenščini, teološko in filozofsko 

razpravljanje in pojasnjevanje v slovenščini ter sestavljanje pravnih besedil v slovenščini. S 

Trubarjem se začenja javna raba imena Slovenci ter razglašanje enovitosti pripadnikov 

slovenstva ne glede na ločujoče deželne meje. Trubarjevo delo je ustvarilo temelje za 

postopno razvijanje slovenskega naroda, postopno miselno ozaveščanje o slovenskem narodu 

in njegovih zahtevah in postopno aktiviranje moči za uresničevanje spoznanih ciljev. 

Razumevanje in spoštovanje njegovega dela je izhodišče za prepoznavno in neizničljivo 

narodno samobitnost, s katero se Slovenci enakopravno vključujemo v najnovejše evropske 

in svetovne povezave. 

Iz prepričanja o trajni veličini Trubarjevih dejanj in zamisli želi društvo ob približujoči se 

obletnici ves čas do 2008 še posebej spodbujati k celovitemu znanstvenemu preučevanju 

slovenskega protestantizma od 16. stoletja do zdaj, posredovanju raziskovalnih spoznanj 

najširši javnosti, ponatiskovanju in razlaganju protestantskih knjižnih del, porajanju na 

protestantizem tematsko vezanih umetniških del, ekumenskemu srečevanju verskih skupnosti, 

razvijanju dejavnih stikov s sorodnimi prizadevanji doma in v tujini, živahnemu seznanjanju 

z vsestranskimi dosežki slovenskega protestantizma, spominskim obeležjem doma, v 

zamejstvu in tujini, poimenovanju javnih zavodov, ulic, priznanj ipd. po zaslužnih 

protestantih, izdaji priložnostnega promocijskega gradiva in poštnih znamk itn., pa tudi k 

ureditvi statusa Trubarjeve domačije na Rašici in Trubarjeve hiše v Ljubljani. Dejavnosti, ki 

naj bi osmislile 500. obletnico rojstva Primoža Trubarja, ne morejo biti omejene le na nekaj 

zavodov ali organov, saj se prav vsaki neformalni skupini, naselju, šoli, zavodu, društvu in 

mediju ponujajo priložnosti za pripravo proslave, kulturne prireditve, predavanja, pogovora, 

razstave, zaokroženega niza informacij, zgibanke ali brošure, delne raziskave, ekskurzije, 

odkritja spominskega obeležja, poimenovanja ulice ali zavoda.  

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar je prepričano, da je treba za usmerjanje 

širokega proslavljanja ustanoviti vseslovenski odbor najuglednejših strokovnih in družbenih 

predstavnikov in da mora biti leto 2008 razglašeno za Trubarjevo leto. 

 


