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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Letošnje leto se jubilejno spominjamo 30-letnice odkar je bila prebrana Majniška deklaracija 

1989. Kot je že večkrat dejal minister za zunanje zadeve v Demosovi vladi, dr. Dimitrij Rupel, 

je prva Majniška deklaracija 1917 nakazala propad Avstro-Ogrske monarhije in združitev v 

Jugoslavijo, Majniška deklaracija 1989 pa razbitje socialistične Jugoslavije in prehod v 

samostojno Republiko Slovenijo.  

Majniška deklaracija je bila ključen moment v procesu slovenske osamosvojitve, gre za 

politično izjavo takratnih opozicijskih strank, ki so jasno zahtevale demokratično in suvereno 

Slovenijo. V maju se je zvrstilo nekaj obeležitev, vsekakor pa manj, kot bi si jih tako eminentna 

obletnica zaslužila, pa da dogodki ne bodo šli zopet prehitro v pozabo do naslednje obletnice, 

smo tudi v Uredništvu spletnega časopisa Glas domovine poskrbeli za jubilejno izdajo v 

počastitev tridesetletnice. 

 

Uredništvo Glas domovine 

  

UVODNIK 
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Majniška deklaracija 1989 – 2019 

 

red tridesetimi leti, na dan 8. maja 1989, pol leta pred padcem Berlinskega zidu je na 

Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo protestno zborovanje v podporo JBTZ, odprta 

seja ZSMS, na kateri je bila prebrana Majniška deklaracija.  

Majniška deklaracija je bila  

politična izjava, ki so jo oblikovale prve slovenske opozicijske politične stranke 

leta 1989 in z njo prvič odločno zahtevale suvereno in demokratično državo 

slovenskega naroda, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z 

južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.  

Povod za množično protestno zborovanje je bila aretacija Janeza Janše, Davida Tasiča, Francija 

Zavrla in Ivana Borštnerja oz. proces proti četverici JBTZ, ki jih je 31.5.1988 aretirala Služba 

državne varnosti zaradi domnevne izdaje vojaške skrivnosti. Ključni zahtevi zborovanja sta bili 

obnova procesa proti četverici in sprememba jugoslovanske ustave. Majniško deklaracijo je 8. 

maja 1989 prebral pesnik Tone Pavček, v časopisu Delo pa je bila objavljena 10. maja 1989.  

Politični dokument je nastal v pisarni dr. Dimitrija Rupla aprila 1989 na tedanji Fakulteti za 

sociologijo, politične vede in novinarstvo (FDV), podpisniki pa so bili Društvo slovenskih 

pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko 

socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in 

Društvo slovenskih skladateljev.   

Naslov deklaracije je povzet po znameniti (Majniški) deklaraciji iz leta 1917, ki jo je v 

dunajskem parlamentu prebral dr. Anton Korošec.  

Prva Majniška deklaracija (1917) je napovedala konec Avstro-Ogrske monarhije 

in začetek Kraljevine Jugoslavije, druga Majniška deklaracija (1989, napisana 

72 let pozneje) pa je napovedala konec socialistične Jugoslavije in začetek 

samostojne slovenske države.  

Dogodki leta 1989 so privedli do prvih demokratičnih volitev, do plebiscita, do odločitve o 

osamosvojitvi Slovenije ter mednarodnega priznanja Slovenije.  

P 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Spomin na Majniško deklaracijo 1989 

»Živeti hočemo v suvereni državi slovenskega 

naroda!« 

 

Avtor teksta: Gašper Blažič 

Foto: osebni arhiv Janeza Janše 

 

udi letošnje leto je jubilejno leto. V letu 1989, torej v letu, ko je padel berlinski zid, je 

dogajanje ob razpadu Jugoslavije doseglo vrhunec. Države vzhodnega bloka so se 

postopoma osamosvajale izpod sovjetskega plašča, pripravljala se je združitev matične 

Nemčije s svojo nekdanjo sovjetsko cono, torej Nemško demokratično republiko. Že pred 

padcem berlinskega zidu sta avstrijski zunanji minister Alois Mock in njegov madžarski kolega 

Gyula Horn simbolično prerezala železno ograjo in omogočila prehod vzhodno-nemškim 

beguncem na Zahod. Varšavski pakt se je ekonomski in politično sesuval v prah, sovjetski 

reformistični voditelj Mihail Gorbačov ni zmogel več vzdrževati sistema, ki so ga pred njim 

zasnovali in nadgrajevali Lenin, Stalin, Hruščov, Brežnjev, Andropov, Černenko in drugi.  

 

T 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Dogajalo se je tudi v Jugoslaviji, kjer se je kriza množila. Gospodarski krizi, ki je pokazala na 

gnilobo samoupravnega socializma in dogovorne ekonomije, se je pridružila še politična: ker 

ni bilo več vrhovne avtoritete (Josipa Broza Tita), si je to vlogo skušala prisvojiti JLA kot edini 

garant jugoslovanskega centralizma – sprva ob pomoči legalnih političnih struktur v Beogradu, 

nato pa vedno bolj samostojno. Leta 1987 se je znova močno zaostrilo vprašanje Kosova, kar 

je izkoristil tedanji vodja srbskih komunistov Slobodan Milošević, ki je tako rekoč čez noč 

postal »heroj« za Srbe, ki so bili sicer zadržani do komunistične vrhuške, saj je slednja sprva 

obsodila memorandum srbskih akademikov, ki je izpostavil srbsko nacionalno vprašanje. 

Sledilo je odstavljanje neubogoljivih partijskih funkcionarjev kar z »ulice« - začela se je t. i. 

jogurtna revolucija, ki je vrhunec dosegla prav leta 1989. 28. junija tega leta je bil Milošević 

glavni govornik na množični proslavi na Gazimestanu.   

Razumljivo je, da se je na vse te dogodke odzivala tudi Slovenija, tako novonastajajoča 

opozicija kot tudi partijske strukture. Slednje so hitro ugotovile, da se tradicionalni obliki 

komunistične države bliža konec in da bo končala po romunskem scenariju (Ceauşescu!), če ne 

bo sama začela z reformami. Po marčevski podpori kosovskim rudarjem, ki so gladovno 

stavkali, je konflikt s Srbijo dosegel vrhunec in sprožil tudi namene organizacije mitinga 

resnice, napovedanega za 1. december 1989, vendar je bil nato odpovedan. Da bo potrebno 

misliti na eksodus iz Jugoslavije, so leta 1987 razmišljali že v krogu Nove revije, ko so izdali 

slovenski nacionalni program v 57. številki Nove revije, čeprav niso izrecno omenjali 

osamosvojitve. Omenjeni program je postal podlaga za predlog nove moderne ustave (t. i. 

pisateljska ustava), ustavno gibanje pa je nato preraslo v Zbor za ustavo (1989). Osrednja 

programska izjava, ki je leta 1989 zajela bistvo vseh teh gibanj, je bila Majniška deklaracija z 

osrednjo zahtevo, da »hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda«.  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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V naslednji točki je bilo zapisano, da bomo kot suverena država »samostojno odločali o 

povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. Tretja točka pa 

je predstavila temelje države: »Glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za 

politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na: spoštovanju človekovih 

pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo 

zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s 

človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.«   

Majniško deklaracijo je 8. maja 1989 na Kongresnem trgu prebral pesnik in tedanji delegat v 

republiški skupščini Tone Pavček, nastajala pa je že mesece prej. Zborovanje, na katerem je 

bila deklaracija prebrana, je bilo sicer s strani mestne SZDL prepovedano, saj je šlo za podporo 

četverici pred odhodom na prestajanje zaporne kazni, vendar je ZSMS zborovanje 

»legalizirala« tako, da je šlo za »javno sejo«. S tem se je gibanje, ki je nastalo leto prej ob 

aretaciji četverice, prevesilo v drugo fazo, saj so vmes že nastale nove politične zveze (dejansko 

pa stranke), ki so nato tvorile jedro bodoče koalicije Demos.  

Vrh slovenskih komunistov se je zavedal, da proti temu dogajanju ne more več poseči s silo, 

zato je sprožil ukrep preko uradne SZDL s t. i. Temeljno listino, ki je vsebovala zelo podobno 

besedilo, vendar z omembo Jugoslavije in socializma. Ker je šlo za uraden režimski dokument, 

so ga mediji veliko bolj promovirali kot Majniško deklaracijo. Mnogi so podpisali kar oba 

dokumenta. Drugi ukrep oblasti pa je bil ustavne narave – septembra istega leta je slovenska 

skupščina ob zelo močnem nasprotovanju iz Beograda sprejela amandmaje k slovenski ustavi, 

s katerimi je republiška oblast zaščitila zlasti sebe pred morebitnimi posegi iz Beograda ter pred 

morebitno razglasitvijo izrednih razmer, kar bi lahko po jugoslovanski različici »doktrine 

Brežnjeva« pripeljalo do posega vojske v tedanji SR Sloveniji. Poti nazaj ni bilo več. »Suverena  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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država slovenskega naroda« je postala osrednja točka programa nove koalicije Demos ter prve 

večstrankarske vlade.  

Postavlja se vprašanje, ali je bil program Majniške deklaracije res uresničen ali ne. Večina ljudi 

bo odgovorila, da je bil, saj smo leta 1991 dosegli osamosvojitev Slovenije. Vendar odgovor na 

to vprašanje ni tako lahek. Suverena država slovenskega naroda pomeni, da je njen glavni 

suveren narod in ne samopašna elita. Sedanje razmere kažejo, da narod ne izvaja svoje vloge 

kot suverena, za kar obstaja tudi objektiven razlog, saj je v naivnem zavedanju, da je partija 

sestopila z oblasti in ustanovila demokratične institucije, prepričano, da imamo demokracijo in 

da je čas fundamentalnih sprememb mimo. A v resnici se te spremembe niti še niso zgodile. 

Majniška deklaracija torej šele čaka na svojo dokončno uresničitev, vendar ne smemo 

pričakovati, da bodo to nalogo opravile stranke, ki so institucionalno in mentalno vezane na 

sedanjo ureditev.  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Majniška deklaracija 1989-2019 
 

 

Avtor teksta: Dimitrij Rupel 

 
7. maja 2019 

 

 

1. 

 

Majniško deklaracijo smo v moji pisarni na nekdanji FSPN (današnji FDV) sestavili France 

Bučar, Janez Janša, Hubert Požarnik, Veno Taufer, Ivo Urbančič in jaz, nekaj dni pozneje - 

natanko 30 let nazaj - pa jo je na Kongresnem trgu prebral pesnik Tone Pavček. Pavčka smo 

prosili za branje, ker je bilo Društvo slovenskih pisateljev prvi podpisnik deklaracije in ker 

nismo želeli, da bi jo razlagali kot programsko lastnino katerekoli od štirih strank 

(Demokratična, Kmečka, Socialno-demokratska zveza in Krščansko-socialno gibanje), katerih 

podpisi so sledili podpisu pisateljev. To se je dogajalo na nekakšni javni seji Školčeve ZSMS 

in novih političnih strank, ki je bila prvotno posvečena protestu zoper prvi poskus JLA, da v 

sodelovanju s tedanjo uradno slovensko politiko disciplinira naše domoljubno in svobodoljubno 

gibanje. Tu mislim na znano sramotno zgodbo, ki je znana kot proces proti četverici JBTZ. 8. 

maja 1989 (torej precej pred padcem Berlinskega zidu) je bilo na Kongresnem trgu protestno 

zborovanje zaradi odhoda Janeza Janše v zapor. Na zborovanju je v imenu Odbora za zaščito 

človekovih pravic govoril Igor Bavčar, v imenu opozicijskih strank, ki so pozneje oblikovale 

koalicijo Demos, pa njihovi predsedniki. 

 

Da je večina razsodnih Slovencev izgubila zaupanje v socialistično Jugoslavijo, sta pred 

Majniško deklaracijo dokazovala eksplozivna pojava 57. številke Nove revije in t.i. pisateljske 

ustave; po majniški deklaraciji pa so to nezaupanje dokončno potrdili prve demokratične volitve 

in plebiscit.  

 

O tej zadevi sva si nekaj elektronskih sporočil izmenjala s starim prijateljem, ki je ugleden 

zgodovinar. Eno od teh prijateljevih sporočil se glasi: 

 

“Sprašujem pa se, ali so v Majniški deklaraciji zapisana stališča res celo mnoge med 

našimi generacijskimi vrstniki motila predvsem zaradi njihove demokratične 

komponente, ali pa ni morda res, da so jim bila tuja zato, ker razpada Jugoslavije 

preprosto niso mogli sprejeti. V tej zvezi vidim tudi mnogo analogij z majniškim 

gibanjem in prelomom leta 1918.” 1  

 

 

 
1 To je citat iz elektronskega sporočila, v katerem se je ugledni slovenski zgodovinar 

dr. Peter Vodopivec 26. aprila 2019 piscu teh vrstic zahvalil za (tj. odklonil) vabilo k 

sodelovanju na prireditvi/okrogli mizi Slovenske matice ob 30. obletnici Majniške 

deklaracije (8. maja 2019). 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Gre za nenavadno in nepričakovano vprašanje. Ali so bila stališča Majniške deklaracije moteča, 

tuja in nesprejemljiva zaradi svoje “demokratične komponente” ali zaradi “razpada 

Jugoslavije”? Ali pa - non solum, sed etiam - ne samo zaradi demokracije, ampak tudi zaradi 

razpada Jugoslavije? Glede na to, da je Majniška deklaracija napovedala politične usmeritve in 

odločitve, ki so se uresničile oz. potrdile kot bolj ali manj nesporna zgodovinska dejstva, se 

postavlja drugo vprašanje: ali ne gre za nekakšno zanikanje tako rekoč objektivno nespornih 

dejstev? Ko bi šlo za zanikanje nespornih dejstev, bi pri tistih (generacijskih vrstnikih), ki jih 

zanikajo, šlo za znani psihološki oz. psihiatrični pojav, ki se mu reče faza zanikanja. 

 

Morda pa je zadeva še bolj zapletena. Če je razpad Jugoslavije popolnoma nesporno dejstvo, to 

nemara ne velja stoodstotno za demokracijo. Morebitni dvom naših generacijskih vrstnikov 

glede demokracije je mogoče razlagati na najmanj dva načina: 

 

1. da se je napoved Majniške deklaracije glede demokracije sicer uresničila, vendar je bila ta 

uresničitev moteča, ali 

2. da se napoved Majniške deklaracije o demokraciji dejansko ni uresničila. 

 

Ta druga razlaga pomeni kritiko dosežkov Majniške deklaracije in t.i. slovenske pomladi v 

celoti. In v resnici je slovenska demokracija obremenjena z mnogimi pomanjkljivostmi v zvezi 

z bankami, pravosodjem, volilnim sistemom, šolstvom, zdravstvom; predvsem pa v zvezi s t.i. 

izključevanjem posameznikov in skupin, s katerimi se ne strinja vladajoča koalicija; in v zvezi 

z zaničevanjem meritokracije, tj. sistema izbiranja, napredovanja in nagrajevanja v državni 

upravi. 

 

 

2. 

 

Majniška deklaracija je prehitela t.i. Temeljno listino Slovenije, ki so jo (27. junija 1989) 

sestavili za bolj ali manj prozorno zaveso Socialistične zveze delovnega ljudstva. Ta listina je 

bila oprezna. Zagovarjala je “demokratično državo suverenega slovenskega naroda in vseh 

državljanov Slovenije” in napovedala, da bi živeli “samo v taki Jugoslaviji, v kateri bo 

zagotovljena suverenost ter trajna in neodtujljiva pravica do samoodločbe narodov, 

enakopravnost vseh narodnosti in manjšin…”.2 Za avtorje Temeljne listine se Jugoslavija, 

samoodločba naroda in demokracija - podobno kot za avtorje Ustave iz leta 1974 - niso 

izključevale. 

 

Majniška deklaracija je bila moteča, tuja in nesprejemljiva za avtorje in privržence Temeljne 

listine, ki so zagovarjali jugoslovansko Slovenijo. Ti so si logično prizadevali, da se Majniška 

deklaracija ne bi uresničila, ali pričakovali, da se vsaj ne bi uresničila v celoti. Njihovo 

prizadevanje je bilo skladno z nekaterimi njihovimi zgodnejšimi prizadevanji. Enako so si bili  

prizadevali, da se ne bi uresničila nacionalni program iz Nove revije (1987) ali t.i. pisateljska 

ustava (1988). 

 

 

 
2 Besedilo Majniške deklaracije je preprostejše. Govori o “suvereni državi slovenskega naroda”, o 

samostojnem odločanju “suverene države o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru 

prenovljene Evrope” in o “demokraciji, ki vključuje politični pluralizem”. 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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Ob tem je najbrž treba dopustiti razlago, da je bila samostojna Slovenija za silo sprejemljiva 

tudi za “stare sile” (ki so se bolj kot domačih konkurentov bale Miloševića in generalov JLA); 

medtem ko tega ni mogoče reči za demokracijo, svobodo in spoštovanje človekovih pravic, 

torej za drugi del velikega programa Majniške deklaracije, Demosa, navsezadnje tudi ustave 

1991.  

 

O demokraciji so razpravljali diktatorji in generali, komunisti in disidenti, poleg njih pa vsi 

veliki filozofi, začenši s Platonom. Ta ima demokracijo za predzadnjo najboljšo ali drugo 

najslabšo obliko režima. Zanjo je značilen populizem, v njej pa vlada drhal. “Demokracija,” 

piše Platon v Državi, “je čudovita državna ureditev, anarhična, pisana, ki vsem brez razlike, 

enakim in neenakim podeljuje nekakšno enakost.” Navsezadnje demagogi odstranijo najboljše 

državljane in ustanovijo tiranijo. Tako nekako se je zgodilo tudi v Jugoslaviji, škodo pa so (ne 

nekaznovano) popravljali Pitamic, Đilas, Pirjevec, Bučar, Pučnik in še nekateri, ki so 

predstavljali navdih za Majniško deklaracijo.  

 

3. 

 

Majniška deklaracija, gibanje slovenske pomladi in Demos so bili povezani s koncem hladne 

vojne, ki je z vso nazornostjo nastopil s padcem Berlinskega zidu novembra 1989, uradno pa 

leto pozneje s pariško listino KVSE o novi Evropi. Temu koncu je z razpadom Sovjetske zveze 

dve leti pozneje sledil konec socializma. Socializem težko preživi brez vojne, kar se je pokazalo 

s tem, da je konec II. svetovne vojne tako rekoč neopazno prešel v začetek hladne vojne. V 

socialističnih državah, tudi pri nas se je praznovanje konca II. svetovne vojne združilo s 

praznovanjem začetka hladne vojne.  

 

Majniška deklaracija je bila - navsezadnje podobno kot Koroščeva iz leta 1917 - povezana s 

koncem vojne, konec vojne pa pomeni spravo. Ob koncu vojne je neizbežna sprava. Najbrž ni 

naključje, da je Demos vztrajal pri spravi in da so nasprotniki sprave nasprotovali tudi koncu 

hladne vojne.  

 

Privrženci kontinuitete so - značilno - najbolj ogorčeno zavračali dvome glede poimenovanja 

konca druge svetovne vojne kot osvoboditve. Ogorčene so bile oz. so še vedno polemike oz. 

dileme v zvezi s praznovanjem začetka ali konca hladne vojne. Količina proslav začetka hladne 

vojne nemara desetkrat presega količino prireditev, ki so posvečene koncu hladne vojne. 

 

Ne glede na vse povedano, lahko Majniško deklaracijo štejemo kot prvi (sicer ne povsem 

zanesljiv) steber slovenske države, drugi steber predstavljajo demokratične volitve in plebiscit 

(1990), tretji steber predstavljata vojna za Slovenijo in Brionska deklaracija (poletje 1991), 

četrti steber predstavlja ustava (konec leta 1991), peti steber predstavlja mednarodno priznanje 

Slovenije (konec 1991 in začetek 1992).3  

 
3 Peter Jambrek je v osebnem sporočilu piscu teh vrstic predlagal za spoznanje drugačno 

“arhitekturo”: “Jaz praviloma pišem o “petletnem zgoščenem zgodovinskem času” od februarja 1987 

(izid Prispevkov za nacionalni program) do nekako februarja 1992 (mednarodno priznanje).  

1. Za prvi steber pa štejem ‘nacionalni program’ demokratične, ustavne in državne osvoboditve (57 

NR, pisateljska ustava in Majniška deklaracija), nato pa  

2. prve demokratične volitve (april 1990), 

3. plebiscit (skupaj z razglasitvijo suverenosti preko TUL in UZITUL - dec 1990 - jun 1991),  

4. sprejem ustave (dec 1991) 

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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V vsakem primeru je potemtakem po majniški deklaraciji vzcvetela slovenska država, se 

zaščitila s plebiscitom in ustavo, se razcvetela s svojim tolarjem, s svojo vojsko in 

diplomacijo… Kljub temu ali nemara prav zato se sprašujemo, ali se je slovenska država 

posrečila, ali se ni posrečila?? Za zanesljiv odgovor na to vprašanje in na vprašanja prijatelja 

zgodovinarja bo najbrž treba počakati do naslednje okrogle obletnice. 

 

 

  

ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV 
 

 

MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1989 

 

Nesporazumi, provokacije in tudi odkrite sovražnosti, ki jih danes doživljajo Slovenci v Jugoslaviji, 

nas prepričujejo o prelomnosti sedanjega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni 

obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. 

 

Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo: 

 

1.  

da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda; 

 

2.  

kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi 

narodi v okviru prenovljene Evrope; 

 

3.  

glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska 

država lahko utemeljena le  

na: 

• spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, 

• demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, 

• družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo  

v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. 

 

 

Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko 

krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, 

8. maja 1989. 
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V tej rubriki objavljamo dogajanje v prvi polovici leta, ko smo obeležili obletnico Majniške 

deklaracije. 

 

Obeležitev zborovanja v podporo četverici JBTZ 

 

Avtor teksta in fotografije: VSO Zahodna Štajerska  

 

 torek, 14. maja 2019, je v Celju potekala slovesnost ob 30. obletnici zborovanja v 

podporo četverici JBTZ 8. maja 1989 na Kongresnem trgu, na katerem je bila prebrana 

tudi Majniška deklaracija. 

Samo ime Majniška deklaracija je prevzeto po znameniti deklaraciji dr. Antona Korošca iz leta 

1917, ko so takrat južnoslovanski narodi zahtevali združitev v novo politično tvorbo, takrat, 

oziroma kasneje, znane kot Jugoslavija. Tako je bil 8. maja 1989 prebran dokument, ki je 

pomenil konec te in začetek samostojne Slovenije. Takrat se je na Kongresnem trgu zbralo na 

»odpri seji« več kot 20.000 ljudi, kasneje pa je taisti dokument podpisalo 100.000 ljudi. 

Majniška deklaracija je takrat predstavljala politični dokument DEMOS-sa, slovenske 

demokratske opozicije. 

 

V 

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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Pozdravni nagovor je imel Stane Zorko, predsednik Združenja VSO Zahodna Štajerska, ki je 

dejal, da so Majniška deklaracija in procesi, ki so sledili kasneje, očiten dokaz, da je to zasluga 

celotnega slovenskega naroda, v katerem so nekateri posamezniki bili začetniki sprememb, ki 

so kasneje pripomogle k nastanku samostojne slovenske države.   

Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje, je v svojem nagovoru dejala: »Veseli smo in 

ponosni na vse naše dosežke, Majniške deklaracije, plebiscita, osamosvojitve, sprejema v 

evropsko družino narodov in demokratičnih držav. Prav zato nas veseli to, da ste za to okroglo, 

pomembno obletnico, izbrali Knežje mesto Celje.«   

Dr. Dimitrij Rupel je eden od piscev Majniške deklaracije, dokumenta, ki je nastal prav v 

njegovi pisarni na FSPN aprila 1989. Pri pisanju so sodelovali še: Janez Janša, France Bučar, 

Hubert Požarnik, Veno Taufer in Ivo Urbančič. Rupel je v svojem slavnostnem govoru dejal: 

»Na vprašanje, ali so se uresničile napovedi Majniške deklaracije, moj odgovor je da in ne. Da, 

govori dejstvo, da Slovenija obstoja kot suverena država slovenskega naroda. Nastajala je nekaj 

let, kar je v primerjavi z drugimi narodi in nastajanjem njihovih držav bliskovito obdobje. Brez 

motenj ni šlo. Že kmalu po prebiranju Majniške deklaracije je sledil proti odgovor s Temeljno 

listino, ki je predvidevala »posodabljanje« slovenske države, ki pa bi bila vseeno pod skupno 

reformirano federacijo. Dejanja, ki so se začela že leta poprej, se niso ustavila. Leta 1991, 25. 

junija, je Slovenija razglasila suvereno in neodvisno državo. Slovenija je dočakala sprejem v 

Evropsko unijo in NATO.« 

O sami demokraciji in pričakovanjih pri nas in v evropski družini, po besedah dr. Dimitrija 

Rupla, smo v določenih segmentih razočarani. Z druge strani pa, kar se Evrope same tiče, Rupel 

opaža, da zahodni politiki o delu Evrope, ki se je priključil kasneje k družini svobodnih 

evropskih narodov, nekako površno sklepajo o novih demokracijah, brez upoštevanja njihovih  

REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV 
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specifik ter balasta, ki so ga prinesle s seboj kot breme iz 50-letne prisotnosti komunizma in 

nesvobode na njihovih tleh. 

V kulturnem delu slovesnosti so sodelovali Roman Končar ter dijaki I. Gimnazije Celje pod 

vodstvom prof. Tomaža Marčiča. Slovesnosti v Celjskem domu so se udeležili tudi član 

predsedstva Združenja VSO Slavko Kmetič in nekateri poslanci prvega sklica večstrankarske 

skupščine ter brigadir Viktor Krajnc, takratni poveljnik Teritorialne obrambe za Zahodno 

Štajersko.  
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Obeležitev 30-letnice Majniške deklaracije 

 

Avtor teksta in fotografije: Združenje VSO 

 

 sredo, 8. maja 2019, je v prostorih Slovenske 

matice potekala obeležitev 30. obletnice Majniške 

deklaracije, ki je bila prebrana istega dne leta 

1989 na zborovanju v podporo četverici JBTZ. Podpisnice 

so v njej zahtevale suvereno državo slovenskega naroda. 

Povezovalec večera in eden od avtorjev Majniške 

deklaracije dr. Dimitrij Rupel je uvodoma poudaril, da so 

bili prostori Slovenske Matice izbrani s simboličnim 

namenom, da se 30. obletnica obeleži na istem mestu – 

Kongresnem trgu. Spomnil je tudi na razliko med 

Majniško deklaracijo in Temeljno listino. Majniška 

deklaracija je napovedala Slovenijo kot državo in članstvo 

v Evropski uniji. Izpostavil je tudi dilemo, ali se mladi 

danes zavedajo pomena, da je Slovenija članica Evropske 

unije. 

Razpravljavci so predstavili svoje vidike, zgodovinske poglede ter navsezadnje tudi lastne vtise 

o času, ko je Majniška deklaracija nastala in obdobju, ki je sledilo. Poudarili so, da je bila 

osamosvojitev Slovenije veliko dejanje, čudež, saj mnogo narodov danes nima lastne države. 

Lahko smo ponosni, da smo pri tem sodelovali.  

V 
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