
SPOMINI NA ČAS – KO SMO SLOVENCI VZELI USODO V SVOJE 
ROKE 
 
Člani Policijskega veteranskega društva Sever-Maribor, na čelu s predsednikom Darkom 
Šorlijem, smo se v sredo, 2. marca 2011, v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru, udeležili 
otvoritve razstave »Milijon 289 tisoč 369 ZA samostojno Slovenijo«. 
 

 
Uradna otvoritev razstave se je pričela (Štern, Pušnik, Šorli). 
 
Razstava je bila pripravljena ob 20. obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo in prvič 
predstavljena, v mesecu decembru 2010,  v Cankarjevem domu, v Ljubljani. Razstava potuje 
po Sloveniji ter bo obiskala enajst slovenskih mest. Tako se je ustavila tudi v našem mestu, 
kjer bo na ogled do 29. marca 2011. Razstava je sestavljena iz treh zaokroženih vsebin. 
Naprej si lahko ogledamo čas pred plebiscitom, ki je nabit s pozitivno energijo in neizmerno 
željo vseh Slovenk in Slovencev po neodvisni in samostojni lastni državi. V drugem delu 
obiskovalec začuti lastno zavedanje, svojo pomembnost in ponos, ko lahko še enkrat s 
»ponovljenim« glasovanjem podoživi  trenutek svojega prispevka k lastni državi.  
 

 
Tudi predsednik PVD Sever-Maribor je oddal svoj ponovni glas »ZA«. 
 
V zadnjem, tretjem  razstavnem prostoru si lahko starejši obiskovalci z nostalgijo, mlajši pa z 
radovednostjo ogledajo  kako smo čas po plebiscitu zaznamovali z lastno denarno valuto in 
poštnimi znamkami ter kako smo Slovenci doma in po svetu slovesno obeležili izglasovano 
odločitev ZA samostojno Slovenijo.  
 



Razstava prikazuje obdobje, ki je najbolj poenotilo in združilo vse Slovenke in Slovence. Šlo 
je za prelomne, zgodovinske dogodke. Plebiscit, kot splošno ljudsko glasovanje oziroma 
odločanje, je bil zaključek začetega procesa za  samostojno Slovenijo. 
 
ZA neodvisno in samostojno Slovenijo je na plebiscitu, 23. decembra 1990, glasovalo milijon 
289 tisoč 369 oziroma 88,5% vseh volilnih upravičencev. Odločanja na plebiscitu se je 
udeležilo kar 93% vseh volilnih upravičencev. Danes, 20 let po plebiscitu, je v  policijskih 
enotah vedno več tistih, ki zaradi svoje mladosti niso bili med temi volilnimi upravičenci, saj v 
letu 1990 še niso bili polnoletni in zato niso imeli pravice odločanja. Zato še kako priporočam, 
da si razstavo ogledajo predvsem mlajši, ki niso imeli možnosti oziroma priložnosti začutiti 
vzdušja tistega časa, ko so njihovi starši prvič odločali o lastni usodi in se odločili za 
neodvisno in samostojno državo. In prav o tem bi se morale poučiti mlajše generacije in se 
zavedati, prepričljivosti volje ljudi, da vzamejo svojo usodo v lastne roke. Pred 20 leti se je 
torej začelo novo obdobje zgodovine slovenskega naroda. 
 
 

 
Člani PVD Sever-Maribor med prijetnim obujanjem spominov. 
 
 
Takšne razstave so priložnost za srečanja vseh glasnikov preteklosti in hkrati zelo poučne. 
Ob ogledu razstave smo skupaj podoživeli pozitivno vzdušje tistega časa. Enotno smo 
ugotovili, da bi danes še kako potrebovali takšno enotnost slovenskega naroda za lepši in 
varnejši jutri.  
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