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Namesto uvodnika 
 

V avgustu je tajništvo VSO z ožjo ekipo sodelavcev na terenu obiskalo Muzejsko zbirko 

Muzej slovenske osamosvojitve. Zanimivo se nam je zdel način, kako so se lotili 

osamosvojitvenih tematik. Ker obnova lokacije, kjer bo nekoč Muzej slovenske 

osamosvojitve stal, še vedno poteka, so začasno nastanjeni na lokaciji Jamova 25 v Ljubljani. 

Tu imajo urejeno zbirko o plebiscitih, ki so zaznamovali slovenski narod v 19. in 20. stoletju. 

Ko govorimo o zgodovini, se med pedagoškimi sodelavci odvijajo debate o tem, na kakšen 

način bi bilo najbolj primerno, da se predstavi zgodovina slovenskega ozemlja in zgodovina 

Slovencev. Redki smo, žal, ki zagovarjamo idejo, da bi bilo zgodovino potrebno začeti učiti 

od današnjih časov nazaj. V šolah velja, da štartamo s prazgodovino, antiko, nadaljujemo s 

srednjim vekom, novim vekom in novejšo zgodovino. Da o osamosvojitvi ne ostane skoraj 

nič časa, ne bomo sploh izgubljali besed. Če bi učili od danes nazaj, bi bilo učencem to bližje, 

bolj bi razumeli dogajanje v sedanjosti, saj bi to znali povezovati s preteklostjo in bi tako 

dosegli cilj RAZUMEVANJA zgodovine, kar je dandanes zelo redko. Druga boniteta takega 

načina učenja bi bila, da bi seveda vsi učenci slovenskih osnovnih šol morali poznati 

zgodovino osamosvojitve in demokratizacije Slovenije. Živimo v samostojni Republiki 

Sloveniji, pa se o nastanku lastne države skorajda ne pogovarjamo. V svojem življenju sem na 

lastni koži izkusila poučevanje od danes nazaj, in sicer pri predmetu Španska književnost na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani. Profesorica dr. Branka Kalenič Ramšak je predavala najprej o 

sodobni književnosti, ki nam je bila študentom najbolj blizu, pa tudi jezik sodobne španščine 

smo seveda bolj razumeli, kot da bi se mučili najprej z zapisi iz 15. stoletja. Ta model 

predavanja se je izkazal za zelo koristnega. Pa kljub temu vsi poznamo Don Kihota. Torej ni 

nobene bojazni, da če bi začeli z zgodovino osamosvojitve, potem ne bi vedeli nič o npr. 

ustoličevanju koroških vojvod. Nasprotno. Vsebina bi slonela na domoljubni noti, kar bi 

ohrabrilo marsikaterega učenca. Resnično ne razumem, kako si lahko slovenska oblast in 

država dovolita vzgajati pasivne osebke, ki jih ne zanima skoraj nič razen Tik-Toka. Tako 

dolgo več ne bo šlo. Vendar smo organizacije kot je Združenje VSO pri tem lahko zgolj nemi 

opazovalci. Na starših in širši množici je, da zahteva bolj kvalitetno izobraževanje, ter na 

pedagoških delavcih, da prevzamejo nase to breme oranja ledine v bolj svetlo prihodnost 

slovenskega izobraževanja. 

Če se sedaj vrnem nazaj k Muzeju slovenske osamosvojitve, zgornja misel se mi je utrnila 

ravno zaradi načina, kako imajo postavljeno razstavo. V bistvu gre za kronološko obrnjen 

vrstni red, od slovenskega plebiscita iz 90-ih let do beneškega v 19. Stoletju. Bolj povedne in 

smiselno zaokrožene razstave kot jo ima (oz jo je imel, saj je bila razstava Narod glasuje za 

…? Samostojnost! Plebiscit skozi čas (beneški, koroški in slovenski na voljo za ogled le do 

8.9.2022) Muzej slovenske osamosvojitve, še nisem videla in sem iskreno vesela, da sem 

končno dočakala kvaliteten izdelek na domačih tleh. Iskrene čestitke avtorjem razstave, zlasti 

pa tistemu, ki si je to »zmislu«. Hvala! V nadaljevanju lahko preberete nekaj osnovnih 

podatkov o vseh treh plebiscitih, ki so zaznamovali zgodovino Slovencev in slovenskega 

ozemlja.  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Naj še obrazložim termin Muzej slovenske osamosvojitve, saj se o Muzejski zbirki VSO 

zmotno govori kot o Muzeju slovenske osamosvojitve. Dejstvo je, da mora Muzejska zbirka 

izpolnit določene pogoje, da si lahko pridobi status muzeja. Res pa je, da smo o Muzejski 

zbirki VSO pogosto govorili kot o prvem muzeju slovenske osamosvojitve v smislu vsebine – 

naša Muzejska zbirka namreč obsega samo čas demokratizacije in osamosvojitve RS do 

mednarodnega priznanja in vstopa Slovenije v OZN. Torej, še vedno smo unikatni, kar se 

vsebine tiče, saj smo edini, ki obravnavamo zgolj in samo zlato dobo slovenskega naroda. 

Državni Muzej slovenske osamosvojitve se je očitno odločil za malo drugačen pristop in širšo 

predstavitev dogajanja, ki je pripeljalo k osamosvojitvi RS, in popolnoma pozdravljam to, saj 

nima smisla in pomena, da bi se muzeji ali muzejske zbirke podvajali v vsebini in bi bilo 

povsod vse na isti način.  

 

Vabljeni torej na obisk v Muzej slovenske osamosvojitve in Muzejske zbirke 

VSO! 

 

Zapisala: Simona Pavlič 

Vsebino plebiscitov je povzela Tina Matoz. 

 

  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
 



5 
Glas domovine – 59/VIII – 2022 

 

Slovenski plebiscit 
(Povzeto po priložnostni razstavi Muzeja Slovenske osamosvojitve) 

 

V osemdesetih letih je Jugoslavijo pestila gospodarska, politična in družbena kriza, kar je 

sprožilo številna demokratična vrenja, ki so dosegla vrh s padcem berlinskega zidu leta 1983. 

Razmere v državah V Evrope so se takrat začele prenavljati, pričela se je demokratizacija 

javnega življenja, kar je vodilo v ustanavljanje številnih političnih zvez; tiste, ustanovljene v 

Sloveniji, so se leta 1989 povezale v DEMOS – Demokratično opozicijo Slovenije, katere 

predsednik je postal Jože Pučnik.  

DEMOS je bil tisti, ki je leta 1990 v zbore Skupščine RS predstavil Deklaracijo o slovenski 

samoodločbi, v kateri se je zavzel za plebiscit. DEMOS je sprva želel samostojno državo 

doseči neposredno z ustavo in na podlagi tega razpisati referendum, a je kmalu postalo jasno, 

da ustava ne bo sprejeta do decembra 1990, zato so se demosovi poslanci o izvedbi in datumu 

plebiscita dogovorili na sestanku v Poljčah 9. novembra 1990.  

6. decembra 1990 je bil sprejet zakon o plebiscitu, ki je predstavljal ustrezno pravno 

podlago za izvedbo plebiscita. Plebiscitni dan je bil določen na 23. decembra 1990, 

upoštevajoč vse zdomce, ki se takrat vračajo domov za božične praznike in bi tako lahko 

oddali svoj glas, galsovanje pa je zakon omogočal tudi po pošti.  

Na plebiscitni dan je Slovenija odprla več kot 4000 volilnih mest, med drugim tudi v:  

 

Bolnišnicah   domovih za ostarele  zaporih          na domu 

Rezultati plebiscita: 

 

  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 

 
 

Rezultati slovenskega plebiscita: https://sl.wikipedia.org/wiki/Plebiscit_o_samostojnosti_Slovenije 
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Koroški plebiscit 
(Povzeto po priložnostni razstavi Muzeja Slovenske osamosvojitve) 

 

Koroški plebiscit (nemško Kärntner Volksabstimmung), ki je potekal 10. oktobra 1920, je 

določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 

(kasneje Jugoslavijo) in Avstrijo po 1. svetovni vojni. 

Mirovna pogodba v Saint Germainu 10. Septembra 1919 naj bi določila mejo med 

Avstrijo in Kraljevino SHS, nastal pa je spor zaradi Koroške, saj je italijanska stran 

zagovarjala uveljavitev meje po zgodovinski deželni meji med Kranjsko in Koroško, Velika 

Britanija pa vztraja pri delitvi meje  po Dravi. Velesile so zato oblikovale posebne komisije, 

ki naj bi po terenu ugotavljale voljo ljudstva, a popis se je izvajal pozimi in komisije so zaradi 

neprehodnosti in zasneženosti pokrajine obiskale zgolj večja naselja, v katerih so živeli 

predvsem nemški prebivalci, vasi s slovenskim prebivalstvom pa večinoma izpustila. 

Pomemben član komisije je bil Sherman Miles. Z njim je kot slovenski predstavnik potoval 

dr. lambert Ehrlich, poznejši član jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu.  

Mirovna pogodba je tako določila, da Mežiška dolina in Jezersko pripadeta Kraljevini SHS, 

pripadnost širšega območja Celovške kotline pa bi določil plebiscit. Ozemlje se je tako 

razdelilo na Cono A, ki je bila pod zasedbo jugoslovanske vojske, in Cono B pod upravo 

Avstrije. V kolikor bi bil plebiscit uspešen v za jugoslovansko stran v Coni A, bi se nato 

izvedel še v Coni B.  

Kljub šestmesečnem roku za izvedbo je bil plebiscit izveden šele 10. oktobra 1920. 

Glavne teme so bile  identiteta, državni/regionalni okvir, vojska in gospodarstvo. Slovenska 

stran je poudarjala pomembnost narodnostne identitete, avstrijska pa koroško pokrajinsko 

identiteto, utemeljeno na več stoletni zgodovini.  

Rezultati plebiscita:  

 

Rezultati plebiscita (vir: Wikipedija -https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ki_plebiscit) 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Beneški plebiscit 
(Povzeto po priložnostni razstavi Muzeja Slovenske osamosvojitve) 

 

V letih 1860, 1866 in 1870 so v državicah na Apeninskem polotoku potekali številni 

plebisciti, ki so določali voljo ljudstva glede vključevanja v Kraljevino Italijo. Redko kje so 

potekali mirno, največkrat so izgledali kot prisilna mobilizacija ob prisotnosti vojske, niso pa 

imeli veliko opraviti s svobodno voljo ljudstva, saj je kasneje šlo tudi za spletkarjenje pri 

seštevanju glasov in podajanju rezultatov. Ravno tako je bila prepovedana vsakršna 

propaganda proti Italiji, vsakogar, ki je javno izrazil podporo Avstroogrski, so tako ali 

drugače utišali. Zato se o beneškem plebisictu lahko govori le pogojno, bolj je šlo za farso. 

Leta 1866 je po podpisu mirovne pogodbe na Dunaju potekalo ljudsko glasovanje v: 

 

Benečiji     Furlaniji   Beneški Sloveniji 

Plebiscit je potekal pod krinko ljudskega praznika, vsakogar, ki se ga ni udeležil, pa so 

ožigosali za izdajalca. Ob tem so še posebej pazili na duhovnike, ki so imeli takrat 

protiitalijanski sloves. Plebiscitno vprašanje se je glasilo: »Razglašamo, da smo se združili s 

Kraljevino Italijo pod upravo ustavne monarhije kralja Viktorja Emanuela II. In njegovih 

naslednikov«, na kar so udeleženci odgovarjali z da ali ne.  

Rezultati plebiscita: 

Odziv Št. glasov % 

DA 641.758 99,95% 

NE 69  

NEVELJAVNI 
GLASOVI 

273  

 

Tudi v Beneški Sloveniji je glasovanje potekalo v duhu prazničnega vzdušja in z glasnim 

pozdravljanjem zvestobe italijanskemu kralju. Ponekod celo ni bilo volilnih skrinjic, ampak 

so morali udeleženci svojo »svobodno« voljo izraziti s skupnim vzklinanjem pritrdilnega 

odgovora. Rezultati plebiscita v osrednji Beneški Sloveniji:  

Odziv Št. glasov % 

DA 3687 99,97 

NE 1  

NEVELJAVNI 
GLASOVI 

/  

Zanimivo (a ne presenetljivo)  je, da je bil ta 1 glas proti glas duhovnika. Cerkev je bila ves 

čas slovenske zgodovine izjemnega pomena pri opismenjevanju in spodbujanju narodne 

zavesti. 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Slovenski plebiscit 
(Povzeto po priložnostni razstavi Muzeja Slovenske osamosvojitve) 

 

V osemdesetih letih je Jugoslavijo pestila gospodarska, politična in družbena kriza, kar je 

sprožilo številna demokratična vrenja, ki so dosegla vrh s padcem berlinskega zidu leta 1989. 

Razmere v državah V Evrope so se takrat začele prenavljati, pričela se je demokratizacija 

javnega življenja, kar je vodilo v ustanavljanje številnih političnih zvez; tiste, ustanovljene v 

Sloveniji, so se leta 1989 povezale v DEMOS – Demokratično opozicijo Slovenije, katere 

predsednik je postal Jože Pučnik. DEMOS je šel na prve večstrankarske volitve po II. 

svetovni vojni 8. aprila 1990 z eno samo točko: osamosvojitev Slovenije. Slovenski narod je 

že na zborovanjih v podporo JBTZ in zlasti ob prebrani Majniški deklaraciji 1989 jasno 

pokazal, da si želi živeti v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, zato zmaga Demosa ni 

bilo presenečenje.  

DEMOS je bil tisti, ki je leta 1990 v zbore Skupščine RS predstavil Deklaracijo o slovenski 

samoodločbi, v kateri se je zavzel za plebiscit. DEMOS je sprva želel samostojno državo 

doseči neposredno z ustavo in na podlagi tega razpisati referendum, a je kmalu postalo jasno, 

da ustava ne bo sprejeta do decembra 1990, zato so se demosovi poslanci o izvedbi in datumu 

plebiscita dogovorili na sestanku v Poljčah 9. novembra 1990.  

6. decembra 1990 je bil sprejet zakon o plebiscitu, ki je predstavljal ustrezno pravno 

podlago za izvedbo plebiscita. Plebiscitni dan je bil določen na 23. decembra 1990, 

upoštevajoč vse zdomce, ki se takrat vračajo domov za božične praznike in bi tako lahko 

oddali svoj glas, galsovanje pa je zakon omogočal tudi po pošti.  

Slovenska oblast je 23.12.1990 dobila zeleno luč za izvedbo vseh postopkov za ureditev 

osamosvojitve RS. Prvič v zgodovini smo si Slovenci sami pisali svojo zgodbo. 

Na plebiscitni dan je Slovenija odprla več kot 4000 volilnih mest, med drugim tudi v:  

 

Bolnišnicah   domovih za ostarele  zaporih          na domu 

  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Rezultati plebiscita: 

 

Rezultati slovenskega plebiscita: https://sl.wikipedia.org/wiki/Plebiscit_o_samostojnosti_Slovenije 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 

 
 

Primer plebiscitne glasovalne kabine, Muzej slolovenske 
osamosvojitve 
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Obeležitev sestanka na Komunali v Kočevju 1990 

 ponedeljek, 29. avgusta 2022, je delegacija VSO položila venec k spominski plošči 

na upravni stavbi Komunale Kočevje, prostorih, kjer so 23. avgusta 1990 sprejeli 

enega najpomembnejših dokumentov osamosvajanja; organizacijski načrt in načrt 

Manevrske strukture narodne zaščite. 

Zbrane je nagovoril gospod Mihael Petrovič, vojni veteran , ki se vseh takratnih akcij in 

dogodkov zelo dobro spominja, saj je bil v času osamosvajanja kočevski župan. Leta 2005 je 

prejel častni znak svobode Republike Slovenije »za izjemne zasluge pri uveljavljanju in 

obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije«.  

Ob obletnici sestanka na Komunali 1990, ko se je razvijala Manevrska struktura narodne 

zaščite, je dejal: »Začelo se je 17.5.1990, in tega ne bo mogel nikoli nihče spremeniti. Vedeli 

smo, da je to začetek vojne. V Kočevju so tri znamenite stavbe, močno povezane z 

osamosvojitvenim dogajanjem, ki bi jih morali vsi odrasli in otroci poznati: stavba nekdanje 

skupščine oz. današnja občinska stavba, stavba tu na Komunali in stavba NLB, ki je 

povezana z obdobjem, ko je bila MSNZ že javno znano dejstvo.« 

 

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Obisk muzejske zbirke Toneta Kralja 

 avgustu je skupina članov VSO obiskala zasebno muzejsko zbirko člana Združenja 

za vrednote slovenske osamosvojitve Toneta Kralja v Ljubljani. Tone nam je 

razkazal bogato zbirko, ki sega vse od srednjeveških ostankov puščic, nakita, 

žebljev, okrasni predmeti pa vse do sodobne zgodovine – bogatih naborov gasilskih značk, 

opreme, uniform, vojaških priznanj, medalj, odlikovanj, avtomobilskih modelčkov… Zlasti 

zanimive so broške, odlikovanja in muzealije, povezane z obdobjem osamosvajanja RS. 

 

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
 

Če bi si tudi vi želeli ogledati Tonetovo bogato zbirko, je njegov kontakt na 

voljo v tajništvu Združenja VS: 

 tajnistvo@vso.si 
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Obisk muzeja slovenske osamosvojitve 

 avgustu smo člani VSO obiskali Muzej slovenske osamosvojitve v Ljubljani. 

Prijazna kustosinja nas je popeljala skozi obilico zgodovinskih posnetkov, zanimivih 

razstavnih eksponatov, mlajša generacija pa je podoživela občutek glasovanja na 

referendumu 23. 12. 1990, saj je v muzeju postavljena prava volilna kabina ter pripadajoča 

volilna skrinjica. 

Kasneje smo si na vrtu ogledali še razstavo o treh plebiscitih – koroškem, beneškem in 

slovenskem, kar je dobrodošla poteza, saj je o beneškem plebiscitu v javnosti znanega zelo 

malo. Zunanja razstava je na ogled vse do 8. septembra 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Vabilo k sodelovanju 

 

K pisanju vabimo članice in člane Združenja VSO ter vse ljudi, ki 

Slovenijo nosite v srcu.  

Veseli bomo spominov na osamosvojitvene čase, morebitnih slik ali 

dokumentarnega gradiva, pa tudi zapisov, ki nastanejo tekom 

aktualnega dogajanja in imajo neko povezavo s časom 

demokratizacije in osamosvojitve RS.  

Svoje prispevke lahko oddate na  

tajnistvo@vso.si. 

 

 

 

PISMA BRALCEV  
 

mailto:tajnistvo@vso.si
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PROSTOR ZA OGLASE  
 

Šolske skupine, otroke z oratorija in druge skupine mladih vabimo v Muzej 

slovenske osamosvojitve, ki je prvi tovrsten muzej, kjer je predstavljena samo 

vsebina vezana na čas demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije. 

Vodenje po muzeju prilagodimo starosti otrok in mladih ter glede na 

morebitno predhodno poznavanje osamosvojitvenih procesov.  

Ogled muzejske zbirke traja predvidoma 30-45 minut, možna je časovna 

prilagoditev potrebam skupine, prav tako lahko glede na želje pripravimo 

tematsko delavnico ali pogovor z osamosvojitelji.   

Najava za ogled skupine je na naslov tajnistvo@vso.si  

Vstop je prost! 

Ogled muzejske zbirke je možen po predhodni najavi 

na tajnistvo@vso.si 

vsaj 3 delovne dni pred željenim obiskom. 

mailto:tajnistvo@vso.si
mailto:tajnistvo@vso.si


15 
Glas domovine – 59/VIII – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVNICA  
 



16 
Glas domovine – 59/VIII – 2022 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 



17 
Glas domovine – 59/VIII – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izšla je šestdeseta številka spletne revije Glas domovine! 

Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na 

tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki 

na povezavi (gumb spodaj). 

 

Prispevki, objavljeni v spletnem časopisu, niso uradna stališča Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve. 

 

V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO. 

 

Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si 

Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:  

Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts 

Twitter: @VSO_Slovenija 

 

ISSN: 2350-4684 
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Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana 
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