
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 

Zaradi trenutnih, negotovih časov, v katerih smo se znašli zaradi epidemije covida19, je vsaj 

tako, če ne še veliko bolj pomembno, da se zavedamo svoje narodne identitete.  

 

 Ivan Cankar je tako v svojem delu Kurent zapisal:  

“O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: ‘Tod bodo 

živeli veseli ljudje!‘”  

Četudi je pogosto prezirana in zaničevana, je domovina bila in bo tudi v prihodnje v navdih 

mnogim. 

Letos imajo prihajajoči praznike še poseben čar, saj praznujemo 30 let od dogodkov, ki so 

nas na koncu pripeljali do naše ljube državice Slovenije.  

 

In prav je, da se kot prvih v vrsti ostalih spomnimo dogodkov decembra leta 1990.  

 

Ozemlje današnje Republike Slovenije je bilo vključeno v državo Jugoslavijo, ki jo je sestavljalo 

šest republik: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija. 

Slovenci so bili nad skupno državo razočarani, saj so si želeli več pravic in bolj demokratično 

upravljanje države. Zato se politiki ob močnem sodelovanju civilne družbe odločijo za 

osamosvojitev oziroma za odcepitev Slovenije od skupne države Jugoslavije. Dogovorili so se, 

da bodo o tem, ali naj bo Slovenija samostojna ali ne, odločali njeni državljani.  

 

Slovenija, moj dom 

brez mej, ker nosim te s seboj! 

Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam je Slovenija. 

(Marko Kremžar) 

 

23. decembra leta 1990, točno pred tridesetimi leti, je potekal na območju današnje 

Republike Slovenije plebiscit ali ljudsko glasovanje o osamosvojitvi. Slovenci so se odločali o 

vprašanju: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«.  Plebiscit je bil zelo 

obiskan, saj se ga je udeležilo kar 93,2 % Slovencev.  88,5 % vseh volilnih upravičencev se je 

odločilo ZA samostojno in neodvisno državo. 



VIR: http://zgodovina.si/glas-javnosti-za-slovensko-osamosvojitev-plebiscit-1990/ 

 

Rezultati so bili znani tri dni kasneje, 26. decembra, ki je danes državni praznik. Slovenci smo 

odločitev na plebiscitu udejanjili 25. junija leta 1991 z razglasitvijo samostojne države. Večina 

drugih republik znotraj Jugoslavije in predvsem vodilni v Jugoslaviji se sprva niso strinjale, zato 

je sledila desetdnevna vojna za osamosvojitev.     

 

Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo 26. 

decembra in je dela prost dan. 

Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona 

o praznikih in dela prostih dnevih na pobudo takratne opozicijske stranke Socialni demokrati 

dopolnili z besedo enotnost, saj naj bi ob plebiscitu Slovenci pokazali največjo mero enotnosti 

v svoji zgodovini. 

 

 

VIR: https://www.rfantasy.si/42239 



Zaključimo pa s sloganom, ki je zaznamoval tudi takratno dogajanje in je slogan letošnje 

okrogle obletnice: »ZBRALI SMO POGUM.« 

 

Zbrala:  
Nataša Maver Šoba 
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