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UVODNIK
Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine!
Zadnjo številko spletnega časopisa Glas domovine v letošnjem letu posvečamo pokojnima
akterjema osamosvojitvenega dogajanja v Republiki Sloveniji. Sredi poletja se je od
zemeljskega življenja poslovil Ivan Oman, oktobra pa še David Tasić. Kljub temu, da se nam
zdi, da od osamosvojitve in demokratičnih premikov v Sloveniji ni minilo veliko časa, ob
smrti akterjev, ki so bili v prvih vrstah graditve naše države, ugotavljamo, da nam časa
zmanjkuje. Oba bi nam imela še toliko povedati, ostala so neizrečena vprašanja in
neodgovorjeni odgovori. Eden takih primerov se je zgodil na okrogli mizi v počastitev 30.
obletnice nastanka Demosa, ravno v povezavi z letnico (oziroma točnim datumom)
ustanovitve koalicije, ki je Slovenijo popeljala na plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti
RS.
Ta številka naj bo umrlima v spomin in zahvalo za vse, kar sta naredila za (samostojno)
Slovenijo.

Uredništvo spletnega časopisa Glas domovine
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SLOVENSKA POMLAD
Slovenska pomlad
je pomlad vseh pomladi
in je zasluženi dar
zgodovine.
Slovenska pomlad
je neponovljiva,
a obnovljiva
slednjo pomlad;
Ko kmet gre
po vsaki premagani zimi
na polja in njive
orat in sejat -,
Srčno in zvesto
kot prvo pomlad.
(Tone Kuntner, zbirka Pod orane sanje, Mohorjeva družba, 2013, str. 12)
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»Krona demokratičnega delovanja je
slovenska osamosvojitev.«
Ivan Oman - starosta slovenske pomladi

Ivan Oman
(* 10. september 1929, Zminec, † 17. avgust 2019, Zminec.)

V

90. letu starosti je umrl soustanovitelj in prvi predsednik Združenja VSO ter častni
član Ivan Oman. Bil je ena izmed ključnih osebnosti slovenske demokratizacije in
osamosvojitve.

Rodil se je 10. 9. 1929 v Zmincu pri Škofji Loki. Po prevzemu družinske kmetije se je začel
aktivno ukvarjati s težavami slovenskih kmetov.
Konec 80. let je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske kmečke zveze, predhodnice današnje
Slovenske ljudske stranke, in leta 1988 postal njen predsednik. SKZ je bila prva demokratična
stranka, ustanovljena v času t.i. slovenske pomladi. Aktivno je sodeloval tudi na zborovanjih
v podporo četverici JBTZ.
Na svoji kmetiji je leta 1989 gostil srečanje, na katerem je bila dogovorjena ustanovitev
Demosa. Leta 1990 je kot Demosov kandidat sodeloval na prvih demokratičnih volitvah po II.
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svetovni vojni in bil izvoljen v predsedstvo tedaj še socialistične Republike Slovenije. V
imenu predsedstva je kot govornik sodeloval tudi na vojaški vaji taktične pripravljenosti
Premik 91, bil pa je edini član predsedstva, ki ni podpisal razvpite Deklaracije za mir.
V letih 1992-1996 je bil izvoljen za poslanca v državni zbor, po izteku mandata pa se je iz
politike umaknil, a kljub temu ostal pomembna osebnost slovenske osamosvojitve. Leta 1996
je prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi in
uveljavitvi suverenosti Republike Slovenije.
Leta 2010 je prevzel predsedovanje novoustanovljenemu Združenju za vrednote slovenske
osamosvojitve, katerega je bil tudi soustanovitelj. Leta 2011 pa mu je Združenje na slavnostni
akademiji podelilo naziv častnega člana Združenja VSO.
V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve čutimo hudo izgubo in se mu na tem mestu
iskreno zahvaljujemo za njegov prispevek pri ustanovitvi in razvoju združenja. Ob izvolitvi za
predsednika združenja je poudaril, da je za narod izjemno pomembno, da pozna svojo
zgodovino in se sooči s stvarmi, ki so morda težke ali celo tragične. Za to si bomo v
združenju, tudi v njegov spomin, še naprej prizadevali.
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“Mi gremo na volitve, da zmagamo!”
Ivan Oman - soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze

Ivan Oman - soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze
Slovenska kmečka zveza (kratica SKZ) je bila prva slovenska demokratična politična stranka,
ustanovljena po drugi svetovni vojni. »Svoje politične cilje je Oman združeval v treh točkah: 1.

demokracija, 2. osamosvojitev, 3. reševanje agrarnega vprašanja.« SKZ se je zavzemala za
parlamentarno demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo človekove osebe,
ekosocialno in pravno državo ter pluralizem privatne lastnine. SKZ je delovala pod okriljem
starih političnih organizacij SZDL in ZSMS. To dejstvo je bilo verjetno vzrok oklevanja pri
vključevanju SKZ v Demos, koaliciji, kateri so se priključili januarja 1990. 1
Za kuhinjsko mizo Omanovih je potekal živahen pogovor, v katerem so se kresala mnenja
predvsem o načinih uresničevana Majniške deklaracije. Ivan Oman je zagovarjal razumno
postopanje in pogajanja z nomenklaturo, medtem ko so se ostali, predvsem Pučnik, nagibali
k prekinitvi brezplodnih dogovorov in k samostojnemu programskemu nastopu povezane
alternative na prihodnjih volitvah.2
1
2

Dr. Andreja Valič Zver. Demos. Slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Maribor, 2013. 136.
Dr. Andreja Valič Zver. Demos. Slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Maribor, 2013. 177.

6
Glas domovine – 28/VI – 2019

IN MEMORIAM: IVAN OMAN in DAVID TASIČ

»Brez zmage Demosa ne bi mogli
vzpostaviti normalne demokracije«

Ivan Oman - član predsesdstva Republike Slovenije 1990 in 1992
Deklaracija za mir, ki so jo januarja 1991 razen Omana podpisali vsi člani slovenskega
predsedstva (Kučan, Plut, Zlobec), podpredsednik vlade Jože Mencinger, številni strankarski
prvaki (Ribičič Školč) in mnenjski voditelji, je močno odmevala v slovenski javnosti.
Deklaracija za mir, ki je bila v bistvu deklaracija za hitro enostransko razorožitev Slovenije, je
imela cilj preprečiti priprave Slovenije a fizično zavarovanje osamosvojitvenih ukrepov.

»Brez Demosa ne bi bilo samostojne slovenske države,
tudi zmage v vojni ne, če ne bi Demos vztrajal
na pripravah za obrambo.«
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“Pozdravljeni, vojaki Slovenske vojske!”
je Ivan Oman nagovoril pripadnike TO po vaji Premik 91.

Ivan Oman - eden osrednjih akterjev slovenskega osamosvajanja

Ivan Oman – podpredsednik Demos-a
Ivan Oman meni, da je bil Demos najbolj uspešen pri vzpostavljanju samostojne slovenske
države, vzpostavitvi demokratičnega političnega sistema in pri sprejemanju nove ustave in
vzpostavljanju pravne države. Ocenil je, da je Demos razpadel zaradi ideoloških trenj, zaradi
osebnih obračunavanj med njegovimi politiki in strankami, deloma pa tudi zaradi konfliktov,
ki jih je netila tedanja opozicija.3 Leta 1996 je prejel državno odlikovanje zlati častni znak
svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije.

»Pomembno se mi zdi, da spoštljivo pokopljemo svoje mrtve, da
bomo lahko delali za žive.«
Foto: arhiv VSO in Mladinske sekcije VSO Triglav
Viri: dr. Andreja Valič Zver. Demos. Slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Maribor, 2013.
3

Dr. Andreja Valič Zver. Demos. Slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Maribor, 2013. 307.,318.
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»Vitez slovenske pomladi in osamosvojitve«

David Tasić
(*28. junij 1962, Kruševac, Srbija, † 23. oktober 2019, Ljubljana, Slovenija)
David Tasić je član četverice JBTZ iz leta 1988, zaposlen na Mladini, takratnemu
oporečniškemu časopisu, kjer je bil urednik za notranjo politiko. Leta 1986 je bil v skupnem
izboru vseh mladinskih tiskanih medijev izbran za najboljšega mladinskega novinarja v
Jugoslaviji. Aretiran je bil skupaj z Janezom Janšo, Ivanom Borštnerjem in Francijem
Zavrlom. Vojaško sodišče ga je obsodilo najprej na 6 mesecev zapora in nato na eno leto, v
samici pa je preživel dva meseca. Leta 1995 je sodbo takratnega vojaškega sodišča vrhovno
sodišče razveljavilo. Kot podjetnik se je ukvarjal z založništvom, leta 1991 je ustanovil
prvo zasebno založbo v Sloveniji - Založbo Karantanija, zadnje čase pa je bil predsednik
Društva političnih zapornikov.

“David je bil simbol človeka, ki ni želel biti v ospredju,
kljub temu da je bil pogumen raziskovalen novinar, ki
je imel rad resnico in se zanjo boril,”
(Janez Janša)
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31. maja 1988 sta slovenska Služba državne varnosti in vojaška varnostna služba zaradi
suma izdaje vojaške skrivnosti aretirali Janeza Janšo in Ivana Borštnerja. Nekaj dni
kasneje pa še Davida Tasića. S tem se je začel proces proti četverici JBTZ, ki je
spodbudil rojstvo slovenske pomladi, kar je okrepilo takratna prizadevanja za
demokratizacijo, politični pluralizem in spoštovanje človekovih pravic ter pospešila pot
do osamosvojitve. Janez Janša in David Tasić kot civilista nista imela možnosti zastopanja
civilnega odvetnika, ampak jima je bil dodeljen vojaški zagovornik. Iz procesa proti četverici
JBTZ se je rodil Odbor za varstvo človekovih pravic, ki je uspel organizirati pet večjih
zborovanj v podporo četverici. Na enem izmed zborovanj je bila prebrana Majniška
deklaracija, prvi politični dokument z nedvoumno zahtevo po samostojnosti Slovenije.
David Tasić se Kalvarije, ki jo je prehodila četverica JBTZ, spominja takole:

»V soboto sem že zgodaj zjutraj dobil spremljevalce. Okrog pol osmih sem se
odpravil iz svojega začasnega prebivališča na Kvedrovi ulici na ljublajnsko
avtobusno postajo in ob osmih in petnajst minut ujel avtobus proti Mostu na
Soči. Okrog poldneva sem šel na obisk k sorodnikom, ki živijo na obrobju vasi.
Eden od mojih vestnih spremljevalcev ni vedel, da se bo pot končala pri njihovi
hiši, zato se je umaknil s poti in obstal kar sredi rož. Moji sorodniki in jaz pa
smo sedeli na klopi na dvorišču; teta ga je prva opazila: »Glej, spet se tatovi
sučejo okoli. Vedno več jih je! Vse rože mi bodo pomendral!«. »Tat« je bil v
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zagati. Naprej ni mogel, zato se je obrnil in šel nazaj v vas. Po kosilu, okrog pol
štirih je bilo, sem se poslovil od domačih, ker sem tistega dne hotel obiskati tudi
staro mamo, ki živi v Novi Gorici. Toda komaj sem stopil na hišni prag, sta že
proti meni tekla dva miličnika v civilu. Bilo je kot v kriminalkah. Eden od njiju
mi je pokazal službeno izkaznico in zahteval, da mu sledim. Na psotaji milice
Most na Soči sta mi pokazal poziv na vojaško sodišče. V pozivu pa je, v rubriki
»da se javi«, pisalo - »odmah!«4
»Občutek popolne javnosti pri vsakem, tudi najbolj običajnem početju, je za
mene bil zelo travmatičen in to sem verjetno najslabše prenašal, čeprav se
človek na koncu navadi na vsa ta ponižanja in torture, ki pa so za paznike v
zaporu verjetno nekaj povsem običajnega. Povsem logično je, recimo, da te
stražarji in pripadniki KOS-a ves čas opazujejo skozi majhno lino na vratih in
da ni nikakršne možnosti, da bi karkoli opravil, ne da bi te opazili. Povsem
logiočno je, da ves čas, ko si na zaslišanju, brskajo po tvojih osebnih predmetih,
pregledujejo knjige, ki jih bereš, in fotokopirajo osebne beležke, ki si jih
izpisuješ. Povsem logično je, da vedo vse o tebi, ali pa se vsaj trudijo, da bi vse
zvedeli. In na koncu: povsem logično je, da si njihova »last«, da si »njihov«, kot
je to pri preiskavi moje mize na Mladini slikovito rekel UDB-ovec Drago
Isajlovič.«5
»Zanimiv pa je še en detajl… Soba za obiske se je nahajala tik ob glavnem
vhodu v zapor. Bila je asketsko opremljena, z ogledalom, ki je pokrivalo velik
del stene blizu mesta, kjer so sedeli osumljenci. Pri prvem obisku ga nisem niti
opazil. Vse se je dogajalo tako hitro, da na ogledalo nihče ni bil pozoren. Pri
drugem obisku – ravno vstajal sem s svojega sedeža, da bi se pozdravil s svojim
dekletom – pa sem nenadoma slišal nek nenavaden zvok na drugi strani stene.
Kot da bi nekdo na drugi strani, ob tem, ko je vstal, podrsal s stolom po tleh. Od
takrat sem bil zelo pozoren na to ogledalo in zaradi njega nisem od svojih
obiskov kasneje poskušal izvedeti ničesar o aktivnostih Odbora in poročanju
medijev.«6

4

Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasić. 25 let pozneje. Ljubljana, 2013. 218.
Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasić. 25 let pozneje. Ljubljana, 2013.
6
Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasić. 25 let pozneje. Ljubljana, 2013. 260
5
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»Davida si preprosto moral imeti rad, ga
spoštovati.«
(dr. Milan Zver)

»Dolga pot do ozdravitve družbe se začne pri
posamezniku. Odmrznimo pomlad, volimo
pomlad!«
(David Tasić)
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Izšla je osemindvajseta 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).
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
ISSN: 2350-4684
Glas domovine
Urednica: Simona Pavlič
Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
Elektronski spletni časopis
31. 12. 2019
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