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Spomini na april in maj 1990 

Lojze Peterle,  

predsednik osamosvojitvene vlade, podpredsednik DEMOS-a in predsednik SKD 

Foto: arhiv VSO (podaril: Anton Tomažič) 

 

smi april 1990 je v zgodovini slovenskega demokratičnega odločanja datum brez 

primerjave. Najprej zato, ker so bile na ta dan prve demokratične volitve v Sloveniji 

po drugi svetovni vojni. Drugič pa zato, ker je na njih zmagal DEMOS (Demokratična 

opozicija Slovenije) - koalicija pomladnih strank, s programom  samostojne  in demokratične 

slovenske države. 

Po stoletjih sanj, želja, deklaracij in pozivov se je lahko slovenski narod na demokratičnih  

volitvah prvič opredeljeval za lastno državnost. Temeljno  programsko izhodišče DEMOS-a je 

bila “Majniška deklaracija“ iz leta 1989, stare politične sile pa so šle na volitve s “Temeljno 

listino“, s katero so se opredelile za jugoslovanski okvir slovenske  prihodnosti.  

Čeprav te volitve nasploh omenjamo kot demokratične, je treba jasno povedati, da so bile samo 

delno demokratične.  

Ob družbenopolitičnem zboru in zboru občin, kamor smo volili demokratično, si je Partija 

za te volitve nastavila varovalko z zborom združenega dela in z zakonom preprečila, da bi 

bila zapisana na glasovnici strankarska pripadnost kandidatov. 

S svojim odločilnim vplivom v podjetjih je lahko bistveno vplivala na izid volitev. Demos je 

zmagal v prvih dveh zborih, ne pa v  zboru združenega dela.  

Seveda je imela stara politična  linija pred DEMOS-om veliko prednost v organiziranosti 

(”partija v vsaki družbeni celici“), finanсah, medijih in še kje, kar je pridelala v času svojega 

političnega  monopola. Toda zmagala je državotvorna ideja, ki smo jo z navdušenjem širili od 

kraja do kraja in  pomagali druge drugemu ustanavljati lokalne odbore, da bi čimbolj pokrili 

teren.  

Zmaga DEMOS-a ni pomenila samo formalnega preloma s komunizmom, ampak  

izpolnitev političnih predpogojev za uresničitev  najvišjega političnega  cilja slovenskega  

naroda.   

Za to je bilo treba imeti zakonodajno večino in  vlado. 

Številni so bili presenečeni ob zmagi Slovenskih krščanskih  demokratov znotraj  DEMOS-a. 

Tisti, ki smo bili na terenu  celo leto prej, smo lahko čutili zadrževano demokratično voljo tistih, 

ki so v letih političnega diskvalificiranja svojo drugačnost  plačali z vsiljeno drugorazrednostjo 

in ali še trše.  

Ker smo se pred volitvami dogovorili, da bo mandat za sestavo vlade pripadel tisti stranki, ki 

bo dobila največ mest v družbenopolitičnem  zboru, je postala mandatarska stranka SKD.  

O 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Nikoli nisem sanjal da bom ali bi moral postati 

predsednik vlade. Ob zmagi nisem bil ne 

presenečen, niti prestrašen ali zasvojen. Bil sem 

pripravljen prepustiti to mesto dr. Jožetu Pučniku, 

predsedniku DEMOS-a, ki mu ni uspelo zmagati  

na predsedniških volitvah. Menil  sem, da je imel 

zaradi bivanja v Nemčiji  več vedenja in izkušenj o 

demokraciji in da bi  imel kot asteist več miru pred 

kulturnobojno alergijo kot jaz kot kristjan. Pučnik 

ponudbe ni sprejel, skočil sem v vodo - z zavestjo, 

da prevzema  predsednik vlade prevzel ključno 

politično odgovornost za izvedbo osamosvojitve. 

Če nam ne bi uspelo, bi bil najprej  križan 

predsednik vlade in njegova stranka. In dolgo ne bi 

vstal od mrtvih.  

Zmaga je prinesla navdušenje, olajšanje in 

predvsem odgovornost. Dobili smo zgodovinsko  

priliko. Treba jo je bilo izkoristiti. Narodni svet 

koroških Slovencev me je povabil na pogovor takoj 

po podelitvi  mandata, sledila sta Trst in Gorica. 

Zgledalo je, da je z nami zaživelo vse slovenstvo. Po svetu so se ustanavljali  odbori 

Slovenskega  svetovnega kongresa. Čutili smo navdušenje in podporo zdomcev po Evropi, 

izseljencev v Argentini,  ZDA in Kanadi, v  Avstraliji. Govorilo se je o čudežu. “Spisek 

sovražnikov“ je šel v arhiv. Pred nami je bil projekt. Treba je bilo zbrati ministrsko ekipo.  

Aprila 1990 se spominjam z veliko hvaležnostjo do vseh, ki so se zavedali trenutka, 

odgovornosti in prilike in podprli projekt demokratizacije in osamosvojitve, še posebej pa do 

tistih, ki so razsvetlili slovensko nebo in pokazali smer, ki nas je popeljala do dostjanstva 

naroda z lastno državnostjo. 

Brez aprila ne bi bilo maja 1990. Na kako zahtevno in tvegano pot smo se odpravili, smo lahko 

razumeli 16.5., na dan izvolitve DEMOS-ove vlade, ko je JLA z vednostjo slovenske 

komponente razorožila slovensko teritorialno obrambo. To čestitko novi vladi smo razumeli 

kot vojno napoved, začetek vojne za Slovenijo. Na pot osamosvojitve smo se  odpravili praznih 

rok.  Tako maj 1990 ni prinesel samo demokratično izvoljene vlade, ampak začetek  

postavljanja slovenske vojske oziroma obrambnih priprav. 

Da tudi navznoter ne bo enostavno, je pokazalo obnašanje predsednika izvršnega  sveta Dušana 

Šinigoja, ki je pogojeval primopredajo z neprisotnostjo ministrov Igorja Bavčarja in Janeza 

Janše. Odpisal je prve dve imeni z moje liste ministrskih kandidatov. Da sta gospoda sposobna, 

so vedeli tudi na drugi strani. To “kroto“ s primopredajo smo požrli, da smo posle čimprej 

prevzeli.  

 

 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 



5 
Glas domovine – 44/VIII – 2021 

 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

ZGODOVINA 

 

8. in 22. aprila 1990 so potekale prve večstrankarske volitve v tridomno skupščino, na katerih 

je s 54,8 % zmagala koalicija DEMOS. Volilno pravico je imelo 1.491.471 volivk in volivcev, 

udeležba pa je bila 83,5 %. Lojze Peterle je postal predsednik Izvršnega sveta RS oziroma 

predsednik osamosvojitvene vlade, France Bučar je postal predsednik Skupščine RS in Milan 

Kučan predsednik predsedstva RS. 
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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ZGODOVINA 

 

Kronologija večstrankarskih volitev 

27. 12. 1989 – sprejeta volilna zakonodaja, ki je omogočala izvedbo svobodnih volitev 

8. 1. 1990 – začnejo teči roki za izvedbo volitev 

8., 12. in 22. 4. 1990 – v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve po II. svetovni vojni. 

Na volitvah je zmagala Demokratična opozicija Slovenije – DEMOS. Volitve predsednika in 

članov predsedstva in tridomne skupščine. 

22. 4. 1990 – drugi krog predsedniških volitev 

9. 5. 1990 – konstitutivna seja Tridomne Skupščine Republike Slovenije 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 



8 
Glas domovine – 44/VIII – 2021 

 

Slavnostna seja VSO Laško v počastitev 

mednarodnega priznanja Slovenije 

 

 petek, 29. januarja, je potekala slavnostna seja predsedstva Občinskega odbora 

Združenja VSO Laško v spomin na januarsko mednarodno priznanje Republike 

Slovenije. Spomnimo, da so posamezne države že decembra 1991 podelile Sloveniji 

priznanje o samostojnosti, januarja 1992 pa je sledilo priznanje Vatikana, kar je vplivalo tudi 

na podelitev mednarodnega priznanja RS s strani Evropske skupnosti nekaj dni kasneje, prav 

tako januarja 1991. Z mednarodnim priznanje in v maju istega leta še vstopom v OZN je 

Slovenija resnično postala samostojna in neodvisna država tudi v mednarodnih očeh. Zbrane je 

ob tej priložnosti nagovorila generalna sekretarka Združenja VSO Simona Pavlič. 

Člani predsedstva Občinskega odbora Združenja VSO Laško so tokratni prvi letošnji sestanek 

zaradi epidemije opravili kar prek videokonferenčnega sistema Zoom. Po slavnostnem 

uvodnem delu so prisluhnili poročilu o delu v lanskem letu, se seznanili s finančnim poročilom 

in začrtali okvirni program dela za letos. Tega se ne da docela določiti, vsaj dokler traja 

epidemija Covid-19 in dokler se razmere, povezane s korona virusom ne umirijo, je poudaril 

predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Laško, Srečko Javornik, ki je imel tudi sicer 

glavno besedo – podal je poročila in predstavil predlagan program dela za letos.  

Vsem članom predsedstva se je prek video povezave pridružila tudi generalna sekretarka 

združenja, Simona Pavlič, ki je predsedstvu enega najbolj dejavnih odborov Združenja VSO 

predstavila nekaj možnosti, kako bi svoje delo lahko še izboljšali. 

 

Občinski odbor Združenja VSO Laško  

V 

DOGAJALO SE JE 
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Spomin na dr. Jožeta Pučnika 

elegacija Združenja 

VSO je v četrtek, 4. 

marca, obiskala 

kraje, kjer je živel dr. Jože 

Pučnik. "Motor slovenske 

osamosvojitve" se je rodil 9. 

marca 1932 v vasi Črešnjevec 

pri Slovenski Bistrici. Dr. 

Jože Pučnik je združil takratne 

opozicijske stranke v koalicijo 

DEMOS, ki je aprila 1990 

zmagala na prvih 

večstrankarskih volitvah po 

drugi svetovni vojni. Demos 

je imel v programu demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije, kar mu je tudi uspelo.  

Generalna sekretarka Združenja VSO Simona Pavlič je v spomin na obletnico rojstva dr. Jožeta 

Pučnika na njegov grob položila cvetje. Spominske počastitve enega ključnih oseb slovenske 

osamosvojitve sta se udeležila tudi praporščaka Združenja VSO. 

 

30. obletnica vaje ''Premik 91'' 

 torek, 23. marca, je na Vogrskem 

potekala obeležitev tridesete 

obletnice mobilizacijsko-taktične 

vaje ''Premik 91'', ki je prikazala pripravljenost 

slovenske Teritorialne obrambe za obrambo 

slovenskih osamosvojitvenih procesov. Vaja 

''Premik 91'' se je začela 22. marca 1991 in 

zaključila 24. marca istega leta. Izvedena je 

bila mobilizacija, preverili so taktično 

delovanje enot TO ob napadih med premikom 

in se pripravili na protidiverzantski boj. 

Sodelovale so enote 6. in 2. Pokrajinskega štaba TO ter Specialna brigada MORiS. To je bila 

prva vaja, v kateri so sodelovali pripadniki dveh pokrajinskih štabov TO in prva, ki je potekala 

na večjih razdaljah od severne Primorske do Dolenjske.  

Zbrane je nagovorila generalna sekretarka Združenja VSO Simona Pavlič, obeležitve pa so se 

udeležili tudi predstavniki praporščakov Združenja VSO Severne Primorske. 

Območni odbor Združenja VSO Renče-Vogrsko,  

Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba 

D 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Manipulacija z žrtvami osamosvojitvene vojne 

(javno pismo) 

 Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve smo z neprikritim ogorčenjem prejeli 

informacijo, kako so odgovorni Pokrajinskega muzeja Koper v program dela in 

aktivnosti umestili, dobesedno navajamo, »30. obletnica osamosvojitve Republike 

Slovenije: spomin na umrle vojake na Škofijah junija 1991«. 

Navedeno namero izvedbe tovrstnih programskih aktivnosti Pokrajinskega muzeja Koper v 

Združenju VSO razumemo kot še eno izmed mnogih, dejanskih, političnih in tudi osnovno 

človeških, namernih provokacij, katerih je dandanašnji v slovenski družbi odločno preveč. 

Pokrajinski muzej Koper je javni zavod, čigar ustanoviteljica je Občina Koper in je, kot tak, 

nosilec javnega pooblastila za izvajanje javne muzejske službe. Temeljna naloga te kulturne 

institucija je zagotovo izvajanje vsega tistega, kar je jasno in popolnoma nedvoumno zapisano 

v vseh javnih opredelitvenih dokumentih dejavnosti tega javnega zavoda. 

Seveda prav nihče ne krati odgovornim, v Pokrajinskem muzeju Koper zaposlenim, strokovnim 

osebam, izvajanja tudi vseh tistih javnih dejavnosti, ki so lahko kakorkoli vsebinsko, logično in 

razumno povezane z osnovnim poslanstvom tega muzeja, vendar smo v Združenju VSO 

globoko prepričani, da obeleževanje spomina na žrtve agresorske vojske JLA, katere aktivni 

pripadniki so v najusodnejših trenutkih slovenske zgodovine dejansko povzročili smrt preko 20 

pripadnikov slovenske TO, pripadnikov slovenske Policije in nedolžnih civilistov, ni tista 

razumna dejavnost, ki bi kakorkoli sovpadala s temeljnim poslanstvom Pokrajinskega muzeja 

Koper. 

V Združenju VSO pietetno in iskreno obžalujemo izgubo življenja kateregakoli človeka, tudi 

pripadnikov agresorske JLA leta 1991, vendar istočasno ostro obsojamo pritlehno provokacijo 

odgovornih oseb Pokrajinskega muzeja Koper, izraženo v zapisani nameri po obeležitvi 

spomina na žrtve pripadnikov agresorske JLA leta 1991 pri Škofijah. 

Navedeno namero je moč zlahka relevantno primerjati z morebitno namero (kogarkoli že) 

obeležitve spomina na fašistične vojake, ki so v času 2. svetovne vojne padli na ozemlju 

Republike Slovenije. 

Če čuti gospod dr. Luka Juri, direktor Pokrajinskega muzeja Koper in eden izmed 

prepoznavnejših članov politične stranke SD, neomajno potrebo, da se pokloni žrtvam 

agresorske JLA iz leta 1991, to lahko mirne duše postori, in sicer tako, da za svoj denar kupi 

šopek cvetja in ga položi ob Spomenik revolucije na Trgu republike v Ljubljani. 

Po našem globokem prepričanju pa programska pobuda Pokrajinskega muzeja Koper, pod 

katero se je podpisal direktor dr. Luka Juri, nikakor ne sodi v domeno aktivnosti te eminentne 

slovenske kulturne institucije, temveč predstavlja grobo kršenje vseh etičnih obče človeških 

norm. 

 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 

V 

DOGAJALO SE JE 
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Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino 

osamosvojitve in demokratizacije v aprilu  

ČASOVNICA 
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Muzejska zbirka bo do nadaljnjega na ogled po prilagodljivem urniku, in sicer ob  

sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi)  

od 11.00 – 18.00. 

Vabljeni! 

Muzej je odprt ob torkih in četrtkih 

od 10 – 14. ure 

Zaradi trenutnih razmer voden ogled ni 

mogoč.  

MUZEJSKI KOTIČEK 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

 

Muzejski bonton 

V luči preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID 19 ob obisku muzeja 

veljajo omejitve in pravila: 

 

• Muzejsko zbirko obiščite zdravi, brez akutnih znakov prehladnih 

bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih, ...).  

• Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m. 

• Zbirko si lahko hkrati ogledata dve zdravi osebi oz. eno 

gospodinjstvo/družina 

• Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite 

roke. 

• Dotikanje muzealij je strogo prepovedano.  

• Prostori muzejske zbirke VSO se redno zračijo.  

• Za dodatno varstvo in zdravje poskrbite tako, da se med seboj ne 

rokujete, upoštevate higieno kašlja, se ne dotikate oči, nosu in ust ter si 

redno umivate roke.  
 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vam, ker spoštujete navodila in tako skrbite za vašo in našo 

varnost. Veselimo se vašega obiska! 
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PRISTOPNA IZJAVA 
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Izšla je štiriinštirideseta 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 
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