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Kmalu potem, ko smo opravili enajsto konferenc Izvor Evropejcev maja 2013, nas 
je zapustil mag. Vinko Vodopivec. Bil je ustanovitelj projekta Korenine slovenskega 
naroda in je leta 1999 povabil k sodelovanju doc. dr. Jožeta Ranta, ko je pripravljal 1. 
Konferenco znanstvenikov iz diaspore in zamejstva na Bledu septembra 2000. Ob tej 
priložnosti je tekel pogovor s prof. dr. Antonom Mavretičem prav tako pobornikom 
nadaljnjih raziskav o izvoru Slovencev. Posebej je povabil k sodelovanju tudi prof. dr. 
Antona Perdiha in še precej drugih. 

Projekt in konference so bile nadaljevanje odkrivanja naših davnih prednikov, ki so 
ga z Veneti začeli Ivan Tomažič, Joško Šavli in Matej Bor. Prva mednarodna konferenca 
Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva je bila v Ljubljani septembra 2001 in 
posvetovanje na Ptuju istega leta. 

Vinko Vodopivec je bil odločen zagovornik, da Svetovni slovenski kongres nadaljuje 
s prakso konferenc, a so se te od 2002 nadaljevale v samostojni organizaciji Vinka 
Vodopivca kot vodje projekta in njegovih sodelavcev iz programskega in mednarodnega 
programskega odbora. Za zbornike prispevkov konferenc je doc. dr. J. Rant poskrbel, 
da so izšli pri Založništvu Jutro. Prvi zbornik sta uredila doc. dr. J. Rant in prof. dr. 
A. Perdih, naslednja leta je zbornike urejal prof. dr. Anton Perdih in od leta 2009 dalje 
Vinko Vodopivec. 

V zbornikih so zbrana nova odkritja in obsežno gradivo o naši davni preteklosti, 
ki je bila zamolčana in pozabljena. Zgodovina Slovencev se tako kaže v novi luči, kot 
zgodovina enega od evropskih narodov, ki je na tem in širšem območju živel od davnine. 
Z udeležbo domačih in mednarodnih strokovnjakov in znanstvenikov je bila odprta 
izmenjava pogledov na širšem področju raziskav: zgodovinskih, arheoloških, etnoloških, 
jezikoslovnih in genetskih. 

V projektu Korenine slovenskega naroda je bilo od leta 2001 do 2013 organiziranih 
13 konferenc in izšlo 11 zbornikov, sodelovalo je 62 avtorjev oz. soavtorjev, objavljenih 
je bilo 183 prispevkov, od tega jih je prispeval Vinko Vodopivec 50.

Njegov posebni interes je bilo branje napisov. Svoja dognanja je objavil v samostojnih 
knjigah: Starejša slovenska etnogeneza (2010), Jezikovni temelji starejše slovenske 
etnogeneze (2011), Razbiranje ilirskih jezikov (2011), Slovenci praprebivalci Evrope 
(2012), v pripravi so jeziki Etruščanov, Samnitov in Umbrov. Dela predstavljajo bogat 
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prispevek, saj je zbral in obdelal veliko dragocenega gradiva. A delo na tem področju 
še ni končano, saj bo potrebno še marsikaj razjasniti in preveriti tako z vsebinskega kot 
metodološkega vidika. Bil pa je v svojem delu pošten, rodoljub in zagnan preučevalec 
naše davne preteklosti. 

Z vztrajnostjo in požrtvovalnostjo je vsa ta leta pod njegovim vodstvom tekla priprava 
vsakoletnih mednarodnih konferenc in izdaja zbornikov. Nova dognanja, ugotovitve in 
obilo gradiva, ki je bilo zbrano in predstavljeno širši javnosti, predstavljajo pomemben 
doprinos k poznavanju naše preteklosti. Prispevek Vinka Vodopivca k iskanju resnice o 
našem izvoru je spodbuda, da delo nadaljujemo. 

Zadnji nastop Vinka Vodopivca na 11. konferenci dne 31. maja 2013.


