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U Općini Visoko u petak je otvorena izložba ratnih fotografija Ivice Dolenca "...da se ne 

zaboravi... kako je ranjena moja domovina ...". Riječ je o fotografijama iz ratom razrušenog 

Vukovara, ali i drugih bojišta na kojima su bili branitelji iz Varaždina. O samoj izložbi, koju 

su uz brojne mještane i branitelje posjetili i učenici Osnovne škole Visoko, više je rekao 

Zlatko Mehun, jedna od ratnih izvjestitelja i doajena varaždinskog novinarstva. 

 

 Naglasio je da je poznata stvar da fotografija govori više od tisuću riječi. 

 -Ove fotografije kolege Ivice Dolenca najbolje oslikavaju vrijeme Domovinskog rata, 

najbolje oslikavaju situaciju i stanja kroz koja je u počecima svog nastajanja prošla naša 

hrvatska država. U tim njegovim fotografijama zabilježeni su mnogi detalji, mnoga imena i 

osobe kojih, poput Blage Zadre, više nema među nama – kazao je Mehun. Pozdravio je 

činjenicu da su na izložbu stigli učenici Osnovne škole Visoko. 



 

-Mislim da je posebno vrijedno da ovakva izložba dođe i u manja mjesta kao što je Visoko 

ili bilo koje drugo manje mjesto u Hrvatskoj, jer svima, a posebice mladima, treba i dalje 

prenositi istinu o Domovinskom ratu – istaknuo je Mehun. 

 

 

 

Načelnik Općine Visoko Dragutin Mateković naglasio je da je želja i namjera bila 

organizirati izložbu uz obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara. Druga je želja bila 

educirati najmlađe, osnovnoškolce o Domovinskom ratu. 

 

- Na žalost, možda smo i sami jednim dijelom krivi mi roditelji koji kod kuće ne pričamo s 

djecom dovoljno o toj temi i o stvarima koje su se tih godina događale. Nadam se da će se 

zahvaljujući ovoj izložbi naša djeca bolje upoznati s našom nedavnom poviješću, kako bi 

znala cijeniti vrijednosti i sudionike Domovinskog rata, posebice one koji su za našu 

domovinu dali život – izjavio je Mateković. 



 

Sam autor izlože prisjetio se dana provedenih u Vukovaru, vremena koje je tada nazivao 

"Danteovim paklom", a svi znamo zbog čega.  Prisjetio se patnji i stradanja koje je taj grad 

podnio, a pojasnio je i zašto se odlučio na organizaciju izložbe. 

 

-Kad sam bio u Savskoj s braniteljima, s invalidima, sjetite se i sami u vrijeme one pobune 

branitelja, i kad sam vidio invalide koji još danas nemaju riješen status koji bi trebali imati, 

kad sam vidio da trebamo živjeti u vremenu da se to ne zaboravi, onda sam odlučio raditi 

te izložbe. Ne samo ja, rade ih i drugi – kazao je Dolenec. Dodao je da misli da je uloga 

Varaždinaca i Varaždina u Domovinskom ratu malo zapostavljena. No, kaže da se i to 

počelo mijenjati s dolaskom Tome Medveda na čelo Ministarstva branitelja. 

 

 



 

 


