30 LET SAMOSTOJNE

DRŽAVE SLOVENIJE
Zbrali smo pogum je projekt Arhiva Republike Slovenije, Parka
vojaške zgodovine Pivka in Zavoda RS za šolstvo, v okviru
katerega je bilo pripravljeno učno gradivo za obravnavo prelomnih
zgodovinskih dogodkov, ki so vodili v osamosvojitev Slovenije.
Učno gradivo obsega virtualno razstavo, video filme, samostojna
digitalna delovna zvezka in časovni trak o plebiscitu za samostojno
in neodvisno Slovenijo, osamosvojitev in vojno za Slovenijo.
Dostopno je na portalu www.zbralismopogum.si.

PLEBISCIT

Aprila 1990 je na prvih svobodnih demokratičnih volitvah
po drugi svetovni vojni zmagala koalicija Demos. Demosova
vlada je skupaj z opozicijo izvedla plebiscit za samostojno in
neodvisno Slovenijo. Tako je tedanja Skupščina RS (današnji
državni zbor) sprejela Zakon o plebiscitu o samostojni in
neodvisni Sloveniji in druge pomembne dokumente, med
njimi tudi Sporazum o skupnem nastopu političnih strank in
poslanskih skupin Skupščine RS na plebiscitu za samostojno
in neodvisno Slovenijo. Pred plebiscitom je potekala
oglaševalska kampanja, ki je krepila narodno samozavest in
spodbujala težnje po samostojni slovenski državi.
Uradni plakat iz medijske kampanje
v podporo plebiscitu.
(Avtor: Jure Apih in Futura d. o. o. Zbirka
plakatov, letakov in transparentov Muzeja
novejše zgodovine Slovenije.)

Plebiscit je bil izveden 23. decembra 1990, udeležilo se
ga je 93,2 % volilnih upravičencev, od katerih jih je za
samostojno in neodvisno Slovenijo glasovalo 88,2 %.

OSAMOSVOJITEV

Skupščina RS je 25. junija 1991 sprejela temeljne
osamosvojitvene zakone in razglasila državno samostojnost
Republike Slovenije. Slovesna razglasitev je potekala 26.
junija, ko je bila prvič javno razobešena nova slovenska
zastava.

VOJNA

Razglasitev samostojnosti
na Trgu republike 26.6.1991.
(Avtor fotografije: Marjan Garbajs,
hrani Park vojaške zgodovine Pivka.)

Že 26. junija 1991 se je z odhodom prvih tankov iz vojašnic
v Pivki in Ilirski Bistrici začela vojna za Slovenijo. Trajala
je deset dni, povzročila številne smrtne žrtve in veliko
materialno škodo. Zmagala je Slovenija.
Vojska JLA pa je zapustila Slovenijo do
25. oktobra 1991. Dne 23. decembra 1991
je bila sprejeta nova slovenska ustava,
ki je uzakonila pridobitve slovenske
osamosvojitve.
Nova
demokratična
država, Republika Slovenija, je bila
mednarodno priznana v letih 1991 in
1992. Postala je tudi članica številnih
mednarodnih organizacij in združenj.
Teritorialci so zadeli tank JLA v križišču pred mejnim prehodom Rožna Dolina.
(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Spopad_za_mejni_prehod_Ro%C5%BEna_Dolina#/media/Slika:Teritorialci_
so_z_armbrustom_zadeli_tank_v_kri%C5%BEi%C5%A1%C4%8Du_pred_MMP_Ro%C5%BEna_Dolina..jpg.)

