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Spoštovani bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred nami je četrta številka letošnjega leta, ki smo jo namenili počastitvi 30. obletnice prvih 

večstrankarskih volitev po II. svetovni vojni. Obletnica je zaradi izrednih razmer v Sloveniji in 

svetu v povezavi s pandemijo korona virusa COVID 19 šla mimo nas. Da pa ne bo popolnoma 

izzvenela v prazno, smo v uredniškem odboru pripravili krajši povzetek bistvenega dogajanja 

v povezavi z volitvami aprila 1990, ki so zaznamovale tudi slovensko pot osamosvojitve. Na 

volitvah aprila 1990 je namreč zmagala koalicija Demos, ki je v programu imela točko izvedbe 

plebiscita o osamosvojitvi Slovenije.  

O demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije je že napisanih nekaj knjig. Koliko se berejo, je 

zanimivo vprašanje. Prav pa bi bilo, da je sleherni državljan seznanjen z osnovnimi podatki o 

tem, kako se je njegova država (ki je večinoma hkrati tudi domovina) osamosvojila, kako je 

sploh postala država. Izboriti si pravico do samoodločbe ni tako samoumevna pravica. Mnogi 

večji narodi še vedno nimajo svoje lastne države. Mi jo imamo in ta država celo živi. Doživeli 

in preživeli smo že marsikaj, pa še vedno smo, še vedno jo imamo. Če že ne iz ljubezni, pa vsaj 

iz spoštovanja do vseh naših prednikov in sodržavljanov, ki so nam izborili samostojno in 

neodvisno državo, bi se morali osnovnih dejstev naučiti oziroma bi nam morali biti 

samoumevni. Drži, kar si verjetno mislite, da od teh dejstev ne moremo živeti – res je, ker brez 

poznavanja teh dejstev v bistvu (resnici na ljubo) životarimo. Premalo se zavedamo, da je 

poznavanje nastanka države pomembno tudi za naš vsakdan.  

Kdo so ljudje, ki so 1990 orali ledino v takratni skupščini in odločali o zakonih, ki so Slovenijo 

privedli na pot samostojnosti, pa si preberite na naslednjih straneh.  

Kot večkrat poudarjamo, bomo izjemno veseli vseh vaših prispevkov, slik in dokumentov. 

Vabljeni k sodelovanju! Imejmo v mislih, da bo gradivo na ta način ostalo za vedno zbrano na 

enem mestu za zanamce in raziskovalce, ki bodo v prihodnosti na novo odkrivali in dajali 

pomen demokratizaciji in osamosvojitvi Republike Slovenije. V aprilski številki vam 

predstavljamo del razstavnih panojev vezanih na 30. obletnico prvih večstrankarskih volitev po 

II. svetovni vojni.  

 

Vabljeni k branju! 

 

Uredništvo Glas domovine 

 

  

UVODNIK 
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30 let od prvih večstrankarskih volitev po II. 

svetovni vojni v Sloveniji 

 

»Ta zmaga je bila ključna za prevzem zakonodajne in izvršilne oblasti. S tem je 

bil izpolnjen bistven notranjepolitični pogoj, da smo od stoletnih sanj, izjav, 

upanj in hrepenenj v času politično razrahljanega sveta ob propadu komunizma 

prešli v uresničevanje projekta samostojne slovenske države. Brez te zmage ne 

bi bilo zmage s plebiscitom, ne bi »zadišalo po slovenski vojski«, ne bi proglasili 

samostojnosti, zmagali vojne za Slovenijo, dosegli mednarodnega priznanja …« 

 

Lojze Peterle, predsednik Demosove vlade  

(Demokracija, 16. marec 2020, str. 11) 
 

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.  

Nekaj osnovnih pojmov 

lovenska skupščina 1990 je bila sestavljena iz treh zborov (tridomna skupščina): 

družbenopolitičnega zbora, zbora občin in zbora združenega dela, v vsakem od njih pa 

je bilo osemdeset delegatov, skupno torej 240 delegatov. V družbenopolitični zbor so 

volili po proporcionalnem sistemu, kamor so kandidirale stranke z najmanj 500 člani s stalnim 

bivališčem v Sloveniji. Volilni prag za vstop v skupščino je bil 2,5 %.  Delegate zbora občin in 

zbora združenega dela naj bi  volili po večinskem sistemu. Kandidate so izbirali volivci, 

izvoljen pa je bil kandidat z največjim številom glasov.  

V zbor občin sta bila dva kroga volitev, izvoljen pa je bil kandidat, ki ga je podprla absolutna 

večina volivcev. Volitve v zbor združenega dela so potekale v enem krogu, kandidat pa je bil 

izvoljen z relativno večino. V slovensko predsedstvo so bili v enem krogu voljeni štirje člani z 

večinsko podporo volivcev. Predsednik predsedstva je bil izvoljen po dvokrožnem večinskem 

volilnem sistemu. Nova volilna zakonodaja je še vedno uporabljala staro samoupravno 

terminologijo: delegat (poslanec), politična organizacija (politična stranka), republiški sekretar 

(minister), izvršni svet (vlada). Kandidaturo za volitve v republiško skupščino je vložilo 14 

političnih organizacij in 3 liste.  

 

S 

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV PO II. SV. VOJNI V SLOVENIJI 
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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 tridomno skupščino, 

22. 4. 1990 – drugi krog predsedniških volitev  

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

 »Vsa tista doživetja osmišljam s spoznanjem, da smo imeli brutalen totalitaren 

sistem. Komunisti niso nikoli spoštovali temeljne pravice do nedotakljivosti 

življenja in svobode. Njihov režim je bil pač totalitaren, kakor sta bila italijanski 

fašizem in Hitlerjev nacizem.«  

dr. Jože Pučnik (Valič-Zver, str. 175) 

 

DEMOS – Koalicija s programom in vizijo 

samostojne Slovenije 

porazum o ustanovitvi koalicije DEMOS, ki je bil podpisan 8. januarja 1990, so 

podpisale zveze SDZS (podpisnika dr. Jože Pučnik in Andrej Magajna), SDZ (Rajko 

Pirnat in Janez Janša), SKZ (Ivan Oman), Zeleni Slovenije (Dušan Plut) in SKD (Lojze 

Peterle). DEMOS-u so se v naslednjih mesecih pridružili še Slovenska obrtniška stranka (SOS) 

in Sivi panterji. Predsednik DEMOS-a je bil dr. Jože Pučnik, podpredsednika pa Lojze Peterle 

in dr. Dimitrij Rupel. Politične odločitve je sprejemalo predsedstvo DEMOS-a. Program 

DEMOS-a je bil objavljen že 19. 12. 1989 v časopisu Demokracija. 

S 

TRIDOMNA SKUPŠČINA RS 1990 (skupno 240 delegatov) = 

ZBOR OBČIN (80 delegatov) + DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR (80 delegatov) + 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA (80 delegatov) 

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV PO II. SV. VOJNI V SLOVENIJI 
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»V uvodnem delu programa je Demos poudaril svojo odločenost, da uresniči 

civilno družbo s pravno državo in pluralno demokracijo ter nacionalno, 

politično in gospodarsko suverenost slovenskega naroda. Ko bosta uresničeni 

temeljni zahtevi, ki izhajata iz Majniške deklaracije, se bo Slovenija po 

Demosovem mnenju vključila v civilno in demokratično Evropo.«  

dr. Andreja Valič Zver (Valič-Zver, str. 192) 

 

 

 

 

DEMOS – Demokratična opozicija Slovenije 

SDZ – Slovenska demokratična zveza 

SKD – Slovenski krščanski demokrati 

SDZS – Social demokratična zveza Slovenije 

ZS – Zeleni Slovenije 

SKZ – Slovenska kmečka zveza 

 

 

 

DR. JOŽE PUČNIK  

predsednik DEMOS-a 

 

DR. DIMITRIJ RUPEL 

podpredsednik DEMOS-a 

 

LOJZE PETERLE  

podpredsednik DEMOS-a 

 

HUBERT POŽARNIK  

vodja volilnega štaba DEMOS 

Foto: arhiv VSO, del priložnostne razstave v 
počastitev 30. letnice prvih večstrankarskih volitev 

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV PO II. SV. VOJNI V SLOVENIJI 
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PROGRAM DEMOSA – zmagovalca volitev 1990 

Demosov program zajema osem točk. 

(foto: arhiv VSO, del priložnostne razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev) 

1. 

V prvi točki je Demos obsodil povojni totalitarni režim na Slovenskem, ki je kršil človekove 

pravice in vzdrževal državljansko vojno na področju ideologije. Obljubil je miren prehod v 

demokracijo, nobenega revanšizma, popravo krivic, javni spomin na vse mrtve, rehabilitacijo 

po krivem obsojenih, denacionalizacijo, objektivnejši prikaz zgodovine, še zlasti v šolskih 

učbenikih, karitativno dejavnost Cerkve in narodno spravo. Zavzel se je za ustanovitev 

Slovenskega svetovnega kongresa. 
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2. 

V drugi točki programa se je Demos zavzel za suvereno državo slovenskega naroda, zavrnil 

socialistično ureditev in zahteval spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Slovenska država 

naj bo parlamentarna demokracija s strankarskim pluralizmom, novo ustavo in neodvisnim 

sodstvom, o povezavah pa naj svobodno odločajo njeni državljani. Politična policija naj se 

ukine. Lokalna samouprava naj bo avtonomna. Notranja in mednarodna politika Slovenije naj 

temeljita na samostojnosti in povezovanju z drugimi državami ter spoštovanju mednarodnega 

prava.  

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV PO II. SV. VOJNI V SLOVENIJI 
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Demos se je zavzel za konfederativno Jugoslavijo, zmanjšanje obveznosti Slovenije do 

zveznega proračuna, prenehanje plačevanja obveznih depozitov Narodni banki Jugoslavije in 

plačevanja sredstev v sklad za pomoč manj razvitim, samostojno nastopanje Slovenije v 

mednarodnih odnosih ter krepitev odgovornosti Slovenije za obrambo slovenskega ozemlja. 

  

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV PO II. SV. VOJNI V SLOVENIJI 
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3. 

Tretja točka programa obravnava gospodarske teme. Poudaril je nujnost ustvarjanja pogojev za 

svobodno podjetništvo, uveljavljanje tržnih zakonitosti, varovanje okolja in naravnih virov, 

naravne in kulturne dediščine ter zagotavljanje socialne varnosti. Uvedena naj bi bila posebna 

slovenska valuta, zmanjšanje javne dajatve, zagotovljena finančna disciplina, okrepljeno 

podjetništvo in zasebna pobuda, Demos pa se je zavzel tudi za primerne delavske plače in 

soodločanje delavcev v podjetjih. 

4. 

Četrta točka programa obravnava teme povezane s kmetijstvom. Demos je obljubljal 

zavzemanje za pridelovanje kvalitetne in zdrave hrane, ki bo cenovno sprejemljiva, ter večje 

ugodnosti za zasebno kmetijstvo in družinske kmetije. Zemljiški maksimum naj bi bil 

odpravljen, združeno premoženje in krivično odvzete posesti pa vrnjene. Družbena kmetijska 

posestva in gozdove naj bi postopno prevzeli kmetje, agrarna industrija pa je potrebna 

prestrukturiranja. 
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5. 

Peta točka programa je obravnavala ekološke teme in varstvo okolja. Demos se je zavzel za 

aktivno partnerstvo med ljudmi in narav, zmanjšanje onesnaževanja, varčno rabo surovin in 

energije ter zaščito plodne zemlje. Postopno naj bi ukinili rabo jedrske energije in prešli na 

obnovljive vire energije.   

6. 

Šesta točka je govorila o tem, da je potrebno univerzam zagotoviti avtonomijo ter spodbujati 

kulturno ustvarjalnost. Po mnenju Demosa naj bi družbene službe dvigovale kvaliteto 

življenja ljudi, zagotavljale kvalitetno osnovno zdravstvo in šolstvo, ki bi bilo usklajeno z 

evropskimi standardi. 
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7 

V sedmi točki je Demos obravnaval področje socialne politike, kjer je po njegovem mnenju 

potrebno oblikovati programe za zaposlovanje in posvetiti posebno pozornost varstvu otrok, 

družinski politiki, skrbi za ostarele in prizadete osebe. Posebej naj bi podpirali in razvijali 

prostovoljne in dobrodelne dejavnosti humanitarnih organizacij in verskih skupnosti. 

8 

V osmi točki je Demos razložil svoje poglede na področje obrambe. Slovenija naj bi postala 

demilitarizirano območje, vendar razmere tega še ne dopuščajo, zato je potreben 

demokratičen nadzor nad obrambnim sistemom. Oborožene sile naj bodo nevtralne, Slovenci 

naj služijo vojaški rok v Sloveniji, poveljevanje naj bo v slovenskem jeziku, vojaška sodišča 

naj se ukinejo, uveljavi pa naj se pravica do ugovora vesti in civilnega služenja vojaškega 

roka. 
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»Demosov program je zelo jasno besedilo in eden najlepših političnih 

programov v slovenski zgodovini.«  

dr. Janko Prunk (Valič-Zver, str. 194) 

»To je odprava enopartijskega komunističnega režima in vzpostavitev 

samostojne slovenske države. To ni program ene stranke ali skupne. To je 

program Slovencev in jaz mislim, ta program bo odločil volitve.«  

dr. Jože Pučnik (Pesek, str. 138) 

Priprave na volitve 

avna predstavitev predvolilnega DEMOS-ovega programa je bila 17. januarja 1990 v 

veliki dvorani Cankarjevega doma. Zborovanje je nosilo ime Prihodnost Slovenije. Demos 

je v okviru svoje kampanje objavljal v 95. številki Nove revije, z naslovom Samostojna 

Slovenija, ki je izšla marca 1990. Prav tako je 27. marca 1990 potekal predvolilni shod SDZ v 

Cankarjevem domu, kjer je bil predstavljen Projekt uresničitve slovenske samostojnosti. Zadnji 

večji shod DEMOS-a pred volitvami je bil 5. aprila 1990 na Prešernovem trgu v Ljubljani.  

Volilna kampanja v prvih mesecih 1990 je potekala v znamenju neenakopravnega položaja med 

tekmeci za oblast. DEMOS so zaznamovali manj izkušeni kadri, imel je šibkejšo organiziranost 

in slabši finančni položaj.  

»Gospe in gospodje, nas razganja. Slovenske pomladi se ne da več ustaviti. 

Pridite na cvetno nedeljo na volišča in si vzemite prihodnost.«  

Lojze Peterle (Pesek, str. 136) 

  

J 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev 
(muzealije je muzeju VSO podaril dr. Lovro Šturm) 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev (muzealijo je muzeju VSO podaril Anton Tomažič) 
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Foto: Arhiv VSO, del razstave ob 30. letnici prvih večstrankarskih volitev (muzealijo je muzeju VSO podaril Anton Tomažič) 
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Volitve in rezultat 

a) Predsedstvo  

Za člane predsedstva so bili izvoljeni Matjaž Kmecl, Ciril Zlobec, Ivan Oman in Dušan Plut. V 

drugi krog predsedniških volitev, ki je potekal 22. aprila 1990, sta se prebila dr. Jože Pučnik in 

Milan Kučan.  

Za predsedstvo je glasovalo 83,51 % volivcev.  

Predsednik predsedstva RS je postal Milan Kučan. 

Milan Kučan 58,6 % 

dr. Jože Pučnik 41,4 % 

 

b) Družbenopolitični zbor  

Glasovanja za volitve delegatov se je udeležilo 1.241.212 volivk in volivcev.  

Politična organizacija Število delegatskih 

mest 

ZKS – SDP 14 

ZSMS – LS 12 

SKD 11 

SKZ 11 

SDZ 8 

Zeleni Slovenije 8 

SDZS 6 

SZS – SZDL 5 

SOS 3 

 

Izvoljeni delegati: Anderlič Tone, Balažic Milan, Battelli Roberto, Bekeš Peter, Boh dr. Katja, 

Bolcar Nada, Bučar dr. France, Buser dr. Stanko, Capuder dr. Andrej, Gajšek Janez, Gerl mag. 

Boris, Golija Franc, Golobič Gregor, Gošnik Vane, Grabner Alojz, Halb Janko, Hobič Jože, 

Hribar mag. Spomenka, Janša Janez, Juri Franco, Kmetič Slavko, Kocijančič mag. Janez, 

Kociper Štefan, Kolešnik Ciril, Kopač Janez, Korošec mag. Štefan, Krefl Ivan, Kreft dr. Lev, 

Kuharič Božo, Lampret Janez, Lavtižar Bebler Darja, Logar Mihaela, Lokar Sonja, Magajna 

Andrej, Magdič dr. Jože, Markeš Marija, Mencin Metka, Nemanič mag. Julij, Ocvirk Mojmir, 

Pahor Borut, Peršak Anton, Peterle Alojz, Pintar Emil Milan, Pipan Franc, Pirnat dr. Rajko, 

Pivec Franc, Plešivčnik dr. Drago, Požarnik dr. Hubert, Podobnik Marijan, Polajnar Ignac, 

Potočnik Franc, Potrč Miran, Pozsonec Mária, Pregelj Žarko, Pretnar Aleksandra, Pučnik Ivan, 

Pukl Vitodrag, Reberc Peter, Rejc Izidor, Ribičič dr. Ciril, Semolič mag. Dušan, Smole Jože, 

Šeligo mag. Rudi, Šetinc Mile, Šešerko dr. Leo, Šinkovec mag. Matjaž, Školč Jožef, Šuklje  

30 LET OD PRVIH VEČSTRANKARSKIH VOLITEV PO II. SV. VOJNI V SLOVENIJI 
 



21 
Glas domovine – 32/VII – 2020 

 

 

Borut, Thaler Zoran, Tomažič Anton, Tomše Ivan, Tomšič France, Toplak dr. Ludvik, Vaupotič 

Bogomir, Verlič Andrej, Vidovič Zdenka, Voljč dr. Božidar, Zagožen dr. France, Žagar Zvone, 

Žakelj mag. Viktor.  

c) Zbor občin  

Izvoljeni delegati: Atelšek Ivan, Bevc Stanislav, Bizjak Ivan, Božič Danijel, Bukovec Janos, 

Črnej Janez, Deželak Janko, Dragovan Slavko, Dvornik Marjan, Feltrin Franci, Flego Isabela, 

Franko Karel, Frelih Leopold, Gale Janez, Glavič dr. Peter, Gradišar dr. Cvetko, Grdadolnik 

Jože, Gregurec dr. Slavko, Gros Vitomir, Grošelj Leopold, Ivanušič Zvonko, Jakelj mag. 

Ljubo, Jaklin Jože, Jamnik Alojz, Jamnikar Peter, Jež Boris, Jež Matjaž, Jerina Janez, Jug 

mag. Janez, Juri Aurelijo, Kac Albin, Klavora Fedja, Kokošinek Ervin, Kotnik Ludvik, Kovač 

mag. Franc, Kramarič Tone, Kramberger Janez, Kramer Jože, Kuhar Ivan, Kuzman Anton, 

Lovec Aleksander, Lovšin Franc, Lukač Janez, Mencinger dr. Avguštin, Mesiček Ivan, 

Metelko Alojz, Mlaker dr. Marjan, Novak Branko, Ogris Franc, Oven Edvard, Partljič Anton, 

Pavšič Tomaž, Peskar Matjaž, Planinšek Franc, Podveršič Bruno, Potočnik Viktorija, Protner 

mag. Jože, Rainer Niko, Razdevšek Borut, Režun Janez, Rojec Anton, Schwartzbartl mag. 

Ervin, Senčur Miloš, Slejko Vladimir, Stadler Marko, Stariha Janez, Starman Danijel, Šonc 

Metod, Štefančič Marcel, Štrumbelj Tomaž, Štular Vojka, Urbančič Miloš, Vivod dr. Ivan, 

Volk Milan, Zakonjšek Jože, Žampa Janez, Železnik Andrej, Žižek Vili, Žunter dr. Anton.  

d) Zbor združenega dela  

Izvoljeni delegati: Ahčan Nevenka, Aksentijević Milan, Arzenšek dr. Jože, Avberšek mag. 

Franc, Ban Franc, Bašin Danilo, Bauman Mihaela, Berdajs Silvo, Berlec Jože, Bizjak 

Davorin, Bolič Muharem, Boštjančič Franc, Brglez Stanislav, Daneu Ivo, Domio Marino, 

Drame Leopold, Drča Vinko, Dretnik Ivan, Dular Tanja, Erce Franc, Eržen Stanislav, Furlan 

Jože, Gačnik Franc, Gradišar Franc, Grašič Franc, Gumilar Ludvik, Horvat Anton, Iskra 

Janez, Jakič Roman, Jaklič marko, Keber dr. Irena, Kočevar Božo, Košak Jože, Kovačič mag. 

Boštjan, Krajec Mirko, Kraner Peter, Ledinek Pavel, Lončar Marija, Lovrenčič Franc, Mak 

Viljem, Moge Rudi, Mikuš dr. Dimitrij, Muren Andrej, Murko Dejan, Oblak Majda, 

Osterman Anka, Perko mag. Franc, Peršolja Dejan, Pirš Jurij, Prelovec Valentin, Prešeren 

Tatjana, Puc Vlado, Pušnik Jožef, Remškar dr. Janez, Rode dr. Primož, Rogina Bogo, Rudolf 

Franček, Sagadin Vlasta, Sekereš Viljem Slapernik Anton, Slokan Majda, Smole Jože, Starc 

Marjan, Starc Peter, Studenčnik Jože, Škof dr. Matija, Šter Andrej, Štruc Drago, Štular Janez, 

Toplek mag. Danilo, Veselinovič mag. Draško, Vilfan Marjan, Vukovič Karel, Zabukovec 

Zdravko, Zalar Franc, Zlobec Jaša L., Zupanc Barbara, Zupančič Jože, Žerovnik Angelca, 

Židanik dr. Anton.  

Skupno je DEMOS od 240 poslanskih mest zasedel 126.  
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Pomen volitev 1990 

Zmaga DEMOS-a je pomenila prehod iz enopartijskega v večstrankarski sistem, vzpostavitev 

tržnega gospodarstva in izhod iz Jugoslavije, kjer je bila situacija vsak dan bolj kaotična. 

Cilj koalicije DEMOS ni bil samo prevzem oblasti, ampak popoln zlom s totalitarnim sistemom, 

kar je bilo združeno v eni sami točki DEMOS-ovega programa, samostojni Sloveniji, kar je tudi 

zakonodajno izpeljal. Zato Demosovo vlado, ki je prva demokratična vlada v zgodovini 

Slovencev, imenujemo osamosvojitvena vlada ter 1. vlada samostojne Republike Slovenije.  

»Čeprav volitve pred tridesetimi leti niso bile prve demokratične volitve na 

Slovenskem (kot je znano, so se Slovenci z demokratičnimi volitvami srečali že v 

začetku 20. stoletja) in niso bile povsem poštene in svobodne (npr. volitve v 

tridomno skupščino, relikt prejšnjega sistema, učinkovit nadzor starih sil nad 

volitvami ipd.), pomenijo izjemen mejnik slovenski zgodovini.  

V političnem smislu pomenijo prelom s politično diktaturo in odločilni korak za 

osamosvojitev Slovenije. Morda zveni paradoksalno, toda prav politični 
podsistem je v primerjavi z drugimi takrat doživel največjo modifikacijo.« 

dr. Milan Zver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri in literatura: 

-Metod Berlec: Prve večstrankarske volitve leta 1990. Demokracija. 14/XXV/ 2. april 2020, str. 18-20. 

-Metod Berlec: Neenakovredna predsedniška kampanja. Demokracija. 16/XXV/16. marec 2020, str. 11., 

20-21. 

-dr. Andreja Valič Zver: Demos. Slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Maribor, 2013. 

-Rosvita Pesek: Osamosvojitev Slovenije. Ljubljana, 2007.  

- https://www.milanzver.eu/clanki/dr-milan-zver-o-vecstrankarskih-volitvah-leta-1990  
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Dogodki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino 

osamosvojitve in demokratizacije v aprilu 

ČASOVNICA 
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Vir: Twitter 

ČASOVNICA 
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MUZEJSKI KOTIČEK 
 

V skladu z ukrepi Vlade RS vas obveščamo, da Muzejska zbirka Združenja za 

vrednote slovenske osamosvojitve v torek, 5. 5. 2020 spet odpira svoja vrata. 

* 

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

torkih in sredah (izjema so državni prazniki in dela prosti dnevi) od 11.00 – 17.00. 
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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, ...).  

 Uporaba zaščitne maske je v skladu z odlokom Vlade RS obvezna.  

 Ob ogledu bodite pozorni na medsebojno razdaljo najmanj 2m. 

 Vstopajte in izstopajte posamično in si ob vhodu obvezno razkužite 

roke. 

 Ogled muzejske zbirke si do sprostitve ukrepov na enkrat lahko ogleda 

le 5 oseb.  

 Do sprostitve ukrepov vodeni ogledi in ogledi za skupine niso mogoči.  

 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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