
V letošnjem letu bomo začeli z obeleževanjem ene 
najpomembnejših prelomnic v zgodovini naše države – 
30. obletnice samostojnosti Slovenije. Zaradi izjemne 
zgodovinske teže omenjene obletnice smo Park vojaške 
zgodovine, Arhiv Republike Slovenije in Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo pripravili skupen pedagoško 
zgodovinski projekt, s katerim želimo učencem in 
dijakom približati v šolah velikokrat zanemarjeno temo 
osamosvajanja naše države in vojne za Slovenijo. 

V okviru projekta bodo pripravljeni spletna razstava, trije 
krajši izobraževalni filmi ter e-učno gradivo za šolarje in 
učitelje. Vse omenjeno gradivo se vsebinsko veže na tri 
ključna obdobja iz zgodovine osamosvajanja, in sicer čas 
plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, obdobje 
osamosvojitve in čas vojne za Slovenijo. Prvi del projekta 
je dostopen že v decembru, saj 23. 12. 2020 praznujemo 
30. obletnico plebiscita, na katerem se je velika večina 
Slovencev odločila za samostojno in neodvisno državo.

Celoten projekt je poimenovan »Zbrali smo pogum«. 
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je namreč 
zaznamovalo burno dogajanje tako pri nas kot po svetu. 
Gospodarske, politične, družbene, kulturne in etnične 
razmere v Jugoslaviji so bile zaostrene, v Sloveniji pa so 
se oblikovale politične sile, ki so zahtevale demokracijo 
in osamosvojitev. Kljub napeti situaciji, smo Slovenci v 
tistem času pokazali izjemno mero trdnosti, samozavesti, 
optimizma in enotnosti. Zbrali smo pogum in se z vero 
v boljšo prihodnost odločili za samostojno in neodvisno 
državo ter jo ubranili v vojni, ki je sledila. Rdeča nit 
celotnega projekta je zato prav pogum, ki smo ga pokazali 
v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne.

Obeleževanje 30. obletnice samostojnosti Slovenije 
pričenjamo s plebiscitom za samostojno in neodvisno 
Slovenijo, na katerem smo se Slovenci 23. 12. 1990 
soglasno izrekli za samostojno državo Slovenijo. 
Pomen plebiscita ni samo v tem, da so skupaj stopile 
takratne politične stranke, temveč v prvi vrsti, da je bila 
Slovencem prvič v zgodovini dana možnost in priložnost, 
da se svobodno odločimo o svoji suverenosti. Priložnost, 
ki so jo državljani Slovenije v polni meri izkoristili, zato 
danes lahko govorimo o plebiscitu kot o vseljudski 
odločitvi, o trenutku poenotenja slovenskega naroda. 

Razstavni panoji preko bistvenih dokumentov in 
plebiscitnih materialov vabijo, da si enega ključnih 
obdobij slovenske zgodovine, ko smo znali stopiti skupaj 
in z optimizmom zreti v samostojno prihodnost,  
ogledate na: www.zbralismopogum.si.

Vljudno vabljeni. 

Znak in z njim povezana grafična podoba razstave, katerih avtor je oblikovalec Matic Leban, je sestavljen 
iz tridesetih lipovih listov razvrščenih v krogu. Lipov list je eden ključnih grafičnih simbolov obdobja 
osamosvajanja, simbol slovenstva in eden od elementov, ki so gradili našo nacionalno identiteto. Postavitev 
v krog, ki ga listi sklepajo, nakazuje enotnost in demokratičnost, saj gre za enakomerno razporejene 
elemente, orientirane okoli istega središča - cilja, in retrospektivno - začetka. Koncentrična kompozicija 
deluje enotno, jasno in pogumno. Izbor barv v podobi spletne razstave se navezuje na barvno paleto 
komunikacijskih gradiv iz obdobja osamosvajanja.

Ogled spletne razstave
www.zbralismopogum.si
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