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Stali smo in obstali.  
Še vedno stojimo.  
In bomo tudi v prihodnje.

Evropa in še posebej Evropska unija je danes v veliki meri prostor miru in vsaj relativnega 
napredka, pa si nekateri narodi, ki brez lastne države živijo v njenem osrčju, kljub temu 
prizadevajo, da bi postali nacija in samostojen subjekt v mednarodni skupnosti. Tudi širše 

na planetu Zemlja danes obstaja veliko narodov, ki so veliko večji od slovenskega, pa nimajo 
lastne države, čeprav si jo z nekaj izjemami praviloma vsi želijo. 

Slovenci smo si pravico do lastne države izbojevali pred tridesetimi leti. V zgodovini vsakega 
državotvornega naroda obstaja točno določeni čas, ki je omogočil, da je neki narod postal suveren, 
sam svoj gospodar. Ta čas, običajno vezan na dogodke, ki so omogočili osamosvojitev in posta-
vitev na svetovni zemljevid oziroma mednarodno priznanje, narodi častijo kot nekaj »svetega«. 
Ta čas je vrednotno središče naroda. Za nas, Slovence je to čas osamosvajanja. Znotraj tega časa, 
ki se razteza od leta 1987 do leta 1992, posebej izstopa čas plebiscita za samostojno Slovenijo, 
na katerem smo si Slovenci edinokrat doslej v zgodovini sodbo dobesedno napisali sami. In ta je 
bila veličastna. Iz tega časa posebej izstopajo tudi dnevi in tedni na vrhuncu vojne za Slovenijo, 
ki se je dejansko začela maja 1990, ko so nas razorožili. To so bili tedni, dnevi in ure v juniju in 
juliju 1991, ko je bilo vse na kocki. Samostojna in evropska prihodnost Slovencev, demokra-
tična ureditev, naša vera in postave, blaginja in naša življenja. To so bili dnevi, ko se je leto prej 
razoroženi narod znova postavil za svoje pravice, razglasil samostojno Slovenijo in se uprl agresiji 
jugokomunistične armade. V tistih dneh je nekaj odstotkov Slovencev, ki so ob množični podpori 
slovenskega narodnega in tudi že državljanskega občestva prijeli za vsako razpoložljivo orožje ter 
se skupaj s civilno obrambo uprli peti tehnično najmočnejši vojski v Evropi, s svojim pogumom 
doseglo nemogoče in izpisalo končno dejanje prehoda v narod z lastno državo. 

Pogum Slovencev je takrat občudoval ves svet. Slovenci po svetu so kot eden stopili na ulice 
svetovnih prestolnic, zasuli vlade s pismi in pozivi ter podprli boj svoje domovine proti Goljatu. 
Kljub nasprotovanjem osamosvojitvi v delu leve politike je bil narod enoten. Enoten kot še nikoli 
prej in zelo pogumen. To so bile svete ure, to je bila visoka pesem slovenskega naroda. Vstali smo 
in obstali. Po 30 letih še vedno stojimo. Ponosni in suvereni. In stali bomo tudi v prihodnje.

Z neskončno hvaležnostjo se spominjamo vseh, ki so v vojni za Slovenijo darovali svoje živ-
ljenje za domovino in našo svobodo, ter njihovih bližnjih, ki jim je bilo vzeto najdražje.

Janez Janša, minister za obrambo 1991
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Spoštovani!

Nedavno sem se s svojimi otroki, najstniki, pogovarjal o naši preteklosti. Vsi trije so mi 
takoj vedeli povedati, kdaj se je začela na našem ozemlju 2. svetovna vojna. Žal pa ni 
niti eden vedel datuma, kdaj so se začeli vojaški spopadi za samostojno Slovenijo. Znajo 

našteti državne praznike, a njihovega pomena ne poznajo; obdobje osamosvajanja se zdi kot 
bela lisa v procesu našega izobraževanja.

Prav zato je Urad vlade za komuniciranje ob 30. obletnici najpomembnejši dogodkov, ki jih 
beleži naša država, s številnimi strokovnjaki pripravil pregled dogajanj v času osamosvajanja. 
Osnova za raziskavo so bili časopisi in revije tistega časa, za vsak dan posebej. Tako je nastala 
verodostojna podoba dogodkov, posameznikov, njihovih stališč in izjav v zvezi z osamosvoji-
tvijo. Prispevki se začnejo s plebiscitom 23. 12. 1990 in končajo z mednarodnim priznanjem 
Slovenije 15. 1. 1992.

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem avtorjem, ki ste pripravili zgodovinske član-
ke, uredniškemu odboru, založbi Družina, Muzeju novejše zgodovine Slovenije, oblikovalcu 
Klemenu Kunaverju in vsem, ki ste pri tem čudovitem projektu sodelovali skupaj z Uradom 
vlade za komuniciranje.

Prepričan sem, da bo knjiga lahko koristen pripomoček tako tistim, ki so rojeni že v samos-
tojni Sloveniji, kot tudi tistim, ki so dogodke spremljali v živo in se jih še spominjajo. Zapisa-
na beseda lahko ta spomin osveži in prikliče v zavest dejstva, kakršna so bila, namesto dejstev, 
kakršna se v nasprotju z zgodovinskimi viri pogosto poskušajo prikazovati danes.

mag. Uroš Urbanija
direktor Urada vlade za komuniciranje
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Od projekta »Na današnji dan«  
do knjige »Zmagoslavno leto«

Republika Slovenija je v letu 2021 praznovala 30. obletnico vrste pomembnih dogodkov 
in procesov, ki so tlakovali pot v razglasitev in zaščito ukrepov samostojne, neodvisne in 
suverene države. Slovenska skupščina je sprejela osamosvojitveno zakonodajo na teme-

lju plebiscitarne odločitve iz decembra 1990, razglasitev samostojnosti in neodvisnosti pa 25. 
junija 1991. Jugoslovanska vlada se je odločila, da bo z vsemi sredstvi preprečila zgodovinsko 
odločitev slovenskega naroda. S svojimi političnimi in vojaško-policijskimi aktivnostmi, ki so 
se začele že mesece pred razglasitvijo neodvisnosti, ter z močnimi propagandnimi dejavnostmi 
je dala vedeti, da ni pripravljena na demokratični dialog in miren razplet krize. Toda učinko-
vitost slovenske vlade, visoka motivacija in odlična organizacija slovenske vojske in policije ter 
enotnost slovenskega javnega mnenja so že po nekaj dneh oboroženega spopada za Slovenijo 
pripeljali do spoznanja – doma in v tujini –, da Slovenije z nobeno silo ne bo mogoče pokoriti. 
Mednarodna skupnost, ki je bila do slovenskih osamosvojitvenih namer skeptična ali jim je 
odkrito nasprotovala, je počasi spreminjala svoje mnenje. Slovenija je postala naposled tudi 
mednarodno priznana. Pred tridesetimi leti se je spisala zgodba o uspehu naroda v srednji 
Evropi. To ni bila podarjena zgodba, uvožena iz tujine, ampak si je slovenski narod pravico 
do samostojnega bivanja in spoštovanje moral priboriti v težkih okoliščinah s svojimi dejanji 
tudi v mednarodnih odnosih.

Tako se je v letu 1991 do mednarodnega priznanja januarja 1992 zgostilo ogromno dejanj, 
ki so vzpostavili slovensko državo. Seveda so pomembni tudi akterji, ki so sprejemali pogumne 
odločitve v dobrobit Slovenije. 

Na današnji dan

Projekt Urada vlade za komuniciranje »Na današnji dan« ob 30. obletnici samostojne, 
neodvisne in suverene države Republike Slovenije je zaživel decembra 2020 in potekal do 
15. januarja 2022. Prispevke je pripravljala skupina enaindvajsetih avtorjev, sestavljena iz 
uveljavljenih strokovnjakov: zgodovinarjev, novinarjev, komentatorjev, političnih analiti-
kov in drugih.  

Vsak dnevni prispevek na spletni strani gov.si/slovenija30 zelo podrobno analizira večje število 
aktualnih poudarkov tistega dne. S tem se je oblikoval zelo kvaliteten in vsebinsko bogat posne-
tek širšega dogajanja po dnevih v celotnem letu 1991 v politiki, družbi in medijih. V prispevkih 
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najdemo tudi številne zakulisne dogodke in procese, moč je prepoznati način delovanja koalicij-
skih in opozicijskih strank in posameznih politikov. Fotografije nadgradijo prispevek in bralcu 
omogočajo, da še bolj zazna dogajanje pred tridesetimi leti.

Avtorji so pri pisanju kot vire uporabljali takratne domače in tuje časopise, slovenske časopise 
iz zamejstva in časopise Slovencev po svetu, ki so izhajali v času osamosvojitve in so poročali o 
dogajanju v Sloveniji ter o dejavnostih naših rojakov v povezavi z osamosvojitvijo. Zelo pomem-
ben vir informacij je literatura, ki je omogočala širši vpogled v dogajanje tistega časa, kot tudi 
spletni viri, ustni viri in različni osamosvojitveni akti RS. 

Strokovni pregled člankov je opravljala dr. Andreja Valič Zver, zgodovinarka in avtorica izvir-
nih znanstvenih prispevkov, znanstvenih monografij in izobraževalnih gradiv ter strokovnjakinja 
za obdobje osamosvajanja Slovenije. 

Zmagoslavno leto

S knjigo Zmagoslavno leto smo želeli nadgraditi spletne prispevke in jih povezati v skraj-
šano, a strnjeno celoto, da bi bralec začutil utrip tega zmagoslavnega leta. Ohranili smo 
datumski prikaz, tako da se lahko bralec osredotoči le na določen datum ali pa spoznava 
to pomembno obdobje kar od prvega datuma in vse do mednarodnega priznanja Slovenije 
15. januarja 1992.

Prispevki za knjigo so preoblikovani, prirejeni in skrajšani, saj bi knjiga z vnosom originalno 
dolgih besedil imela več kot 1000 strani. Vsak članek ima uvod, v katerem je našteta večina po-
udarkov iz spletne objave, v jedru besedila pa so opisani najpomembnejši poudarki. Izstopajoči 
dnevi so predstavljeni z daljšimi besedili in nudijo podrobnejši vpogled v dogajanje. Vsi dnevi 
so opremljeni s QR kodo, ki bralcu omogoča, da si na spletni strani gov.si/slovenija30 prebere 
prispevek v izvirni obliki. K branju spletnih objav spodbujamo tudi zato, ker se zavedamo, da 
zaradi krajšanja ne pridejo do izraza številni poudarki na pomembne datume, ki vso svojo spo-
ročilnost lahko ponudijo šele v originalni obliki.

Uporabljene izraze in kratice, ki so razumljivi zlasti mlajšim bralcem (npr. »poslanec« names-
to »delegat«, »minister« namesto »sekretar«, »vlada« namesto »izvršni svet« itd.), pojasnjujemo 
tudi v posebnem razdelku knjige. V knjigi, ki je namenjena najširšemu krogu bralcev, smo se 
izognili citiranju po znanstvenih kriterijih, nanizali pa smo izbrano literaturo in vire, ki so bili 
uporabljeni.

Moja dežela – naša država

Knjigo Zmagoslavno leto bogatijo izjave znanih ljudi o tem,  kako oni čutijo Slovenijo, kakšen 
odnos imajo do države in kaj ji želijo na njeni nadaljnji poti. Pomembni dogodki so nas zdru-
ževali in ustvarjali še močnejšo vez med Slovenkami in Slovenci. Naj fotografije v knjigi same 



povedo zgodbo o prelomnih časih, ko smo bili eno in smo imeli skupni cilj. Pa tudi spomnijo na 
lepote Slovenije, ki te pustijo brez besed. Takrat spregovorijo verzi naših pesnikov, ki prikažejo 
vse tisto, kar začutimo: globoko pripadnost in ljubezen do naše skupne domovine.

Uredniški odbor
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SLOVENSKA POLITIČNA POMLAD
Dr. Andreja Valič Zver

Razmere v Evropi in svetu

Evropo in svet so v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja zaznamovale obsežne in temelji-
te politične, gospodarske in socialne spremembe. Perestrojka, glasnost in ostale spremembe 
v Sovjetski zvezi so odprle možnosti za samostojnejši razvoj tudi v drugih komunističnih 

državah, ki so bile do tedaj pod močnim sovjetskim vplivom. Vzhodni blok ni mogel slediti 
gospodarskemu in tehnološkemu razvoju zahodnega sveta. Razmere v Evropi in svetu so se od-
ločilno spremenile leta 1989 s padcem berlinskega zidu, ob koncu hladne vojne in z ukinitvijo 
Varšavskega pakta leta 1991. V nekaterih državah so do takrat vodilne komunistične stranke po 
izvedbi mirnih večstrankarskih volitev izgubile oblast (Vzhodna Nemčija, Češkoslovaška, Polj-
ska, Madžarska, Bolgarija), ponekod pa so se poskušale s silo ohraniti na oblasti, kar je pripeljalo 
do oboroženih spopadov (Romunija) ali celo vojn (Jugoslavija). Večnacionalne države Sovjetska 
zveza, Češkoslovaška in Jugoslavija so razpadle, ustanovljeno je bilo veliko novih držav. Geostra-
teške razmere v vzhodnem in srednjem delu Evrope so se korenito spremenile.

Kriza v Jugoslaviji

V Jugoslaviji so se po smrti Josipa Broza - Tita, ki je po drugi svetovni vojni z nasiljem utrdil 
enopartijsko vladavino oziroma diktaturo, še bolj intenzivno pokazali znaki gospodarske, socialne 

Kriza v jugoslovanski državi se je 
poglabljala.
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in politične krize ter nerešenih nacionalnih vprašanj. Osemdeseta leta je zaznamovala represija ju-
goslovanskih oblasti, visoka zadolženost države, rekordna inflacija, pomanjkanje naftnih derivatov 
in drugih uvoženih izdelkov, omejevanje gibanja, npr. prestopa meje, kršenje drugih temeljnih 
pravic in svoboščin, poskusi uveljavitve skupnih učnih načrtov oziroma t. i. programskih jeder 
v šolstvu, nastop srbskega nacionalista Slobodana Miloševića, zmanjševanje avtonomije Kosova 
in Vojvodine, poskus uveljavitve politične prevlade večinskega srbskega naroda itd.

Krepitev civilne družbe v Sloveniji

V Sloveniji se je krepila civilna družba. V osemdesetih letih so se pojavila nova družbena gibanja, 
mladinske, študentske in druge revije so odpirale vprašanja, ki so bila še nedavno prepovedana, 
npr. v zvezi z delovanjem jugoslovanske armade ali tajnih služb. Lotevali so se tudi vprašanj, 
ki so bila strateškega pomena za prihodnost slovenskega naroda. Leta 1987 so v 57. številki 
Nove revije slovenski razumniki, med njimi dr. Jože Pučnik, Ivo Urbančič, dr. Dimitrij Rupel,  
dr. France Bučar, Tine Hribar in drugi objavili prispevke za slovenski nacionalni program. V njih 
so zahtevali samostojno slovensko državo, odpravo enopartijske diktature in uvedbo političnega 
pluralizma, demokracije in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Zbor za ustavo

Leta 1987 je zvezna oblast predstavila predlog za spremembo ustave, ki bi v Jugoslaviji še bolj 
utrdil močno centralno oblast. V Sloveniji je Društvo slovenskih pisateljev razplamtelo močan 
odpor proti nameravanim spremembam ustave. Kot protiutež je bilo oblikovano Gradivo za slo-
vensko ustavo in Teze za ustavo Republike Slovenije, t. i. Pisateljska ustava, ki je bila objavljena 
leta 1988. Februarja 1989 je bil ustanovljen Zbor za ustavo, ki je bil prva opozicijska koalicija 
novih političnih sil. Oblikovan je bil osnutek nove slovenske ustave, ki je bil prvič objavljen 
marca 1990.

Partijska nomenklatura je za krizo okrivila tudi vse bolj dejavna 
alternativna gibanja

Konec aprila 1988 se je po vrnitvi s sestanka z vrhom jugoslovanske države Milan Kučan v Tacnu 
sestal z vrhom slovenske policije in Službe državne varnosti. Skupaj s Tomažem Ertlom sta naščuvala 
celotni vrh represivnega resorja proti tistim, ki naj bi z »zlonamernim in neodgovornim« pisanjem 
povzročali slovenski politiki težave v Beogradu in ki postavljajo pod vprašaj socializem, Jugoslavijo 
in vodilno vlogo komunistov. Slog alternativnih medijev je Kučan označil za nasilno, »fašistoidno 
maniro« brez politične kulture. In če je ne bomo obrzdali, »se bo ponovilo to, kar se je 1931 v 
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Nemčiji«. Na istem sestanku je Tomaž Ertl poudaril, da: »… zaznavamo nekatere špice, ki le preveč 
štrlijo in ki motijo ta mir v slovenskem in jugoslovanskem prostoru.« Postopno moramo, je dejal, 
to urejati tudi z več represije kot doslej, čeprav je je bilo v Sloveniji več kot kjer koli v Jugoslaviji. 

Proces proti četverici in nastajanje novih političnih sil

Javnost v Sloveniji je postajala vse bolj glasna, kritična, zahtevna in tudi uporniška. Ko so novinarje 
Janeza Janšo, Davida Tasića in Francija Zavrla ter vojaškega častnika Ivana Borštnerja leta 1988 
obtožili izdaje vojaške skrivnosti in jim pred vojaškim sodiščem v Ljubljani sodili v tujem jeziku, se 
je Slovenija prebudila. Za obrambo četverice JBTZ  je bil ustanovljen Odbor za varstvo človekovih 
pravic z Igorjem Bavčarjem na čelu. V Ljubljani pa tudi drugje so se vrstili množični protesti in 
zborovanja. Ljudje so demonstrirali pred vojaškim sodiščem, kjer je potekalo sojenje. Oblast ni 
več mogla preprečiti ustanavljanja novih, neodvisnih političnih gibanj in organizacij, to so bile: 
Slovenska kmečka zveza (SKZ; 12. 5. 1988, od leta 1992 Slovenska ljudska stranka), Slovenska 
demokratična zveza (SDZ; 11. 1. 1989), Socialdemokratska zveza Slovenije (SDSZ; 16. 2. 1989), 
Slovenski krščanski demokrati (SKD; 10. 3. 1989), Zeleni Slovenije (ZS; 11. 6. 1989), Slovenska 
obrtniška stranka (SOS; 27. 12. 1989) in Sivi panterji (14. 3. 1990). 

Janez Janša, David Tasić, Ivan Borštner in Franci Zavrl.
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1. 1. 1991  Novoletni pesimizem kljub veličastnemu plebiscitnemu rezultatu

Ob slovesu od starega leta je bilo kljub veličastnemu rezultatu na plebiscitu za samostojno in 
neodvisno slovensko državo v slovenskih medijih le malo pozitivnih in spodbudnih besed. 

 Med izstopajočimi dogodki minulega leta je bila omenjena julijska spravna slovesnost v Rogu. 
Spodbudna je bila novica o »zgolj« 122-odstotni inflaciji v Jugoslaviji. Na Delovem mesečnem 
političnem barometru so prva tri mesta zasedli slovenski predstavnik v jugoslovanskem pred-
sedstvu dr. Janez Drnovšek, predsednik slovenskega predsedstva Milan Kučan in predsednik 
slovenske vlade Lojze Peterle, največ negativnih ocen pa je prejel odločni in karizmatični pred-
sednik Demosa dr. Jože Pučnik. 

Nadškof Alojzij Šuštar je v Kočevskem rogu 8. julija 1990 daroval sveto mašo 
za žrtve revolucionarnega terorja.

2. 1. 1991  Konflikti na obzorju

Leto dni po reformah, ki jih je vpeljal zvezni premier Ante Marković, in uvedbi konvertibil-
nega dinarja je zaupanje v njegovo gospodarsko reformo med Slovenci splahnelo. 

 Drnovšek je še vedno upal, da bo prišlo do medrepubliškega konsenza in obstanka jugoslo-
vanske skupnosti. Temu stališču je pritegnila tudi večina političnih komentatorjev. 
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 Zle slutnje glede prihodnosti je nakazal novoletni nagovor predsednika predsedstva Jugosla-
vije dr. Borisava Jovića, ki je opozoril na »naraščajoči separatizem in nacionalizem«, kar bi po 
njegovem lahko povzročilo »katastrofalne mednacionalne spopade«.

3. 1. 1991  »Za svojo vojsko nimamo denarja.« (Dušan Plut)

Slovenska vlada je sklenila, da je potrebna analiza konec decembra sprejetih zveznih zakonov in 
dokončanje programa dela za uveljavitev samostojne slovenske države. Minister za industrijo in 
gradbeništvo Izidor Rejc je komentiral razmere v gospodarstvu. Predsednika Zelenih Slovenije 
in Gospodarske zbornice Slovenije sta za časnik Dnevnik spregovorila o »Sloveniji brez vojske«. 
France Bučar je opozoril, da je velik del slovenske inteligence vzgojen po boljševističnem vzorcu.

France Bučar (1923–2015), prav-
nik, predsednik Skupščine Repu-
blike Slovenije.

 Slovenska vlada je sklenila, da je potrebno pripraviti celovito oceno razmer in učinkov doga-
janja v Sloveniji v zadnjem obdobju, v zvezi s tem pa tudi analizo odločitev, ki jih sprejemajo 
zvezni organi. Na tej osnovi bo dokončan program, s katerim se bo uresničila volja državljanov, 
izražena na decembrskem plebiscitu.

 Minister za industrijo in gradbeništvo Izidor Rejc je opozoril, da ni vzrokov za paniko na 
gospodarskem področju, tudi če bi nam kdo skušal zapirati trge v jugoslovanskih republikah. 
Razmere v gospodarstvu so vlado prve mesece mandata presenečale, saj niso pričakovali tako tež-
ke situacije v podjetjih. Opozoril je na reševanje dveh pomembnih podjetij: Elana in Litostroja. 
Napovedal je, da se bodo taki primeri dogajali tudi v letu 1991, a je verjel v sposobnost sloven-
skega gospodarstva, da se bo prilagodilo, čeprav naj bi bilo potrebno nekatere vzorce obnašanja 
pri vodenju podjetij popolnoma spremeniti.
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 Predsednik Zelenih in član republiškega predsedstva, Dušan Plut, se je decembra 1990 ude-
ležil posveta mirovnikov v Kölnu z naslovom Evropa brez armad in zagovarjal »Slovenijo brez 
vojske«. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije je predlog podprl, saj naj bi tako Evropi 
pokazali, »da smo napreden del Evrope, ne pa zaostali narod Balkana«.

 Bučar je poudaril, da se boljševistični sistem ne more več obdržati nikjer v Jugoslaviji, celo 
na jugovzhodu ne, obenem pa zatrdil, da so ostanki tega sistema v Jugoslaviji še zelo živi. Celo 
Demosova oblast, ki naj bi po Bučarjevem mnenju eliminirala boljševistični sistem, je pri sno-
vanju novih konceptov še vedno v veliki meri uporabljala njihov konceptualni aparat. Bučar je 
dodal, da je velik del slovenske inteligence vzgojen po enem vzorcu.

4. 1. 1991  Zvezni zakoni na slovenskem rešetu

Ministri slovenske vlade so vzeli pod drobnogled sveženj osmih zakonov, ki jih je zvezna 
skupščina sprejela tik pred koncem leta 1990. Sestali so se vodstvo Demosa in Pučnikovi 
socialdemokrati, ki so zahtevali izstop Slovenije iz Jugoslavije in razdelitev premoženja nek-
danjih družbenopolitičnih organizacij. Rupel in Bučar sta v imenu Slovenske demokratične 
zveze (SDZ) pisala drugim podobnim političnim organizacijam v Jugoslaviji. 

 Slovenska vlada se je ubadala s pregledovanjem zvezne zakonodaje, začela pa je tudi obravna-
vo delovnih tez za program dela za osamosvojitev Slovenije. V sklopu desetih nalog je bilo med 
drugimi sprejetje nove ustave in dopolnil k veljavni slovenski ustavi ter deklaracija o možnem 

Proizvodnja v podjetju Elan.
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prihodnjem sožitju v Jugoslaviji. Del delovnih tez je bil tudi osnutek pogodbe o konfederaciji 
oziroma osnutku gospodarske skupnosti ali druge interesne skupnosti ter oblikovanje pogajalskih 
skupin, pa tudi sporazum o pravnem nasledstvu Jugoslavije in začetek dejavnosti za vključevanje 
Slovenije v mednarodne organizacije. 

 Pestro pa ni bilo samo na vladni ravni, ampak tudi na strankarski. Za zaprtimi vrati se je 
sestalo vodstvo Demosa in razpravljalo o delu vlade. Isti dan se je sešlo tudi vodstvo Socialde-
mokratske stranke Slovenije (SDSS). Pučnikovi socialdemokrati so se med drugim zavzeli za 
postopno izključevanje Slovenije iz Jugoslavije. Načeli so tudi zelo žgočo temo – vprašanje pre-
moženja nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, npr. Zveze komunistov (ZK), Socialistične 
zveze delovnega ljudstva (SZDL), sindikatov in drugih.

5. 1. 1991  Priprave na slovo od Jugoslavije

Dvodnevna seja slovenske vlade o postopnem odhodu iz Jugoslavije se je nadaljevala z raz-
pravo o delovnem programu osamosvajanja Slovenije. V državi, ki so ji bili šteti dnevi, je 
vlada želela zavarovati predvsem gospodarske interese, v imenovanje pa je predlagala tudi 
trinajstčlanski ekonomski svet.

 V vladnih razpravah ni bilo čutiti naklonjenosti povezavam v jugoslovanskem prostoru. 
Pogovori s Hrvaško in na zvezni ravni naj bi sicer še sledili, toda pričakovanja niso bila 
velika. Vlada se je zavedala, da je treba v času med plebiscitom in njegovo izvedbo okre-
piti slovenski položaj, ne nazadnje tudi zato, ker se je Hrvaška že dejavno lotila reševanja 
svojega položaja in začela pogajanja za ureditev razmerij med republikami. Njene karte je 
razkril podpredsednik predsedstva Jugoslavije Stipe Mesić, ki je napovedal začetek hrvaških 
pogajanj z Beogradom. Na pogovore s hrvaškimi predstavniki naj bi neuradno pristal tudi 
srbski voditelj Milošević.

6. 1. 1991  Tlakovanje poti do samostojnosti

Na sestanku Demosa so se zbrali vodstvo Demosa, vodje poslanskih klubov Demosovih 
strank ter predsednik vlade Peterle z več ministri. Po dvodnevnem zasedanju slovenske vlade 
so sledili odzivi iz Jugoslavije na slovenske odločitve. 

 Demosovi voditelji so pozitivno ocenili delo vlade, in čeprav niso videli potrebe po vladni 
rekonstrukciji, so mediji poudarjali predvsem razpoke znotraj Demosa, Pučnikovo izgubo pod-
pore in kritični odnos javnosti do dela vlade. Vodstvo Demosa se je enoglasno izreklo za izstop 
iz Jugoslavije in priporočilo vladi odločno uveljavitev plebiscitarne volje.
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Najprej bi rad čestital vsem mojim 
rojakom v domovini in po svetu, ki 
so glasovali in se borili za samo-
stojnost in neodvisnost Slovenije. 
Naša domovina ima kulturno in 
naravno bogastvo ter je zagotovo 
dežela dobrih ljudi. Ohranimo 
ljubezen do domovine, do zem-
lje naših prednikov in delajmo 
za skup no dobro. Molimo za 
voditelje, da bodo blizu ljudstvu, 
da bodo ljudstvo razumeli in da 
ohranimo neodvisnost. Slovenci 
moramo sodelovati, naša neodvis-
nost je odvisna od naše povezano-
sti.

Pedro Opeka,
misijonar, rojen v Buenos Airesu

 v Argentini staršem slovenskega rodu
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Domovina je naša ljuba mati! 
Bodimo si med seboj kakor 
dobri otroci 
in pomagajmo iz vseh moči
k sreči domovine in vsakega 
prebivalca! 

(bl. Anton Martin Slomšek)
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1. 9. 1991  Slovenija kot del skupnosti evropskih držav

Evropska skupnost je predlagala, da bi Slovenija na prehodu iz komunističnega v zahodno 
gospodarstvo postala »case study«. V septembrski anketi časopisa Delo so bili na prvih petih 
mestih Drnovšek, Kučan, Kacin, Janša in Bavčar. Sestalo se je predsedstvo Svetovnega slo-
venskega kongresa in sprejelo nekaj pobud za delovanje v prihodnje.

 Uradni predstavnik Slovenije v Bruslju Lojze Sočan je spodbujal slovensko vodstvo  k spreje-
manju ključnih evropskih usmeritev, ki so jih že sprejele Poljska, Madžarska in Češkoslovaška, 
ki so bile v čakalnici na vstop v ES. Slovenija je imela pri tem veliko prednost, saj je izpolnjevala 
vse ključne politične, gospodarske in druge pogoje. 

 Vojna v Sloveniji je krepko premešala uvrstitev slovenskih politikov na Delovem barometru 
ocenjevanja in poznavanja politikov. Na prvih petih mestih so bili Drnovšek (srednja ocena 
4,93), Kučan (4,90), Kacin (4,89), Janša (4,69) in Bavčar (4,67). Eno od takrat najaktualnej-
ših političnih vprašanj v Sloveniji pa je bila denacionalizacija, ki jo je podprlo 47 odstotkov 
anketiranih, 25,7 odstotka ji je nasprotovalo, 17,3 odstotka vprašanih pa se do denacionali-
zacije ni opredelilo.

 Na Opčinah pri Trstu se je sestalo predsedstvo Svetovnega slovenskega kongresa, ki ga je vodil 
predsednik Bojan Brezigar. Oblikovali so nekatere pomembne pobude, kot npr. program promo-
cije Republike Slovenije na področju turizma ter program sodelovanja med matično domovino 
in izseljenstvom na področju financ in bančništva. 

2. 9. 1991  Slovenija si utira pot do mednarodnega priznanja

Slovenija je bila zelo dejavna v zunanje-političnem prostoru. Peterle se je mudil na obisku v ZDA, 
Rupel v baltskih državah. V Beogradu je bil podpisan sporazum o premirju, ki naj bi pomenil 
ustavitev ognja na Hrvaškem. Glavni in odgovorni urednik revije Ognjišče Franc Bole je napovedal 
ustanovitev prve slovenske radijske postaje z versko vsebino. Ob začetku šolskega leta so se iz šol-
skih klopi poslovile tovarišice in tovariši, ki so jih nadomestili gospodje učitelji in gospe učiteljice.

 Na daljšem obisku v ZDA je bil v prvih dneh septembra premier Peterle, ki je na srečanjih z 
uglednimi politiki, vladnimi in nevladnimi predstavniki, profesorji, študenti in društvi govoril 
o političnem in gospodarskem položaju Slovenije.

 Minister Rupel in predsednik parlamentarne komisije RS za mednarodne odnose Šinkovec 
sta ob obisku baltskih držav podpisala dvostranske sporazume o navezavi diplomatskih stikov 
Slovenije z Litvo, Latvijo in Estonijo. 
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 Hrvaški predsednik Tuđman je ob podpisu mirovnega sporazuma poudaril, da gre pri 
premirju za zmago hrvaške politike, saj bodo morali srbski uporniki predati orožje, vojska 
pa se bo morala umakniti v vojašnice. A nasprotna stran je ponovno začela z obstreljeva-
njem in spopadi. Sporazum je vseboval tudi memorandum o razširitvi opazovalne misije 
ES na Hrvaškem. 

 Po besedah urednika revije Ognjišče naj bi bila prva radijska postaja z versko vsebino 
namenjena širokemu krogu poslušalcev, poleg verskih vsebin bo predvajana cerkvena 
glasba. Zagotovljen bo prenos bogoslužja iz cerkva, kar do takrat ni ponudila nobena 
radijska postaja v Sloveniji. 

 Z novim šolskim letom se je iz šol poslovil ideološko obarvani izraz za poimenovanje učiteljev 
in učiteljic, ki so jim do takrat rekli tovarišica oziroma tovariš. 

3. 9. 1991  V Pragi zaseda Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi

Avstrijska vlada je sklenila, da s priznanjem Slovenije in Hrvaške kot suverenih držav 
še počaka. V Haagu se je začel izredni sestanek zunanjih ministrov ES, kjer so se do-
govorili o začetku mirovne konference o rešitvi jugoslovanske krize. V Pragi je pote-
kalo zasedanje odbora visokih predstavnikov Konference o varnosti in sodelovanju v 
Evropi (KVSE). 

 Vlada avstrijskega kanclerja Vranitzkega je zavrnila predlog zunanjega ministra Mocka, naj 
Avstrija takoj prizna Slovenijo in Hrvaško kot samostojni in neodvisni državi. Avstrijska vlada 
je sklenila, da ju bo priznala skupaj z drugimi pomembnimi članicami ES, saj bi to priznanju 
dalo tudi večjo težo.

 V Haagu je potekal izredni sestanek zunanjih ministrov ES, kjer so obravnavali beo-
grajski sporazum o prekinitvi ognja in rešitvi jugoslovanske krize. Sprejeli so tudi sklep, 
da bodo 7. septembra sklicali konferenco o Jugoslaviji, na kateri bodo sprožili arbitražni 
postopek, vendar le, če bo prekinitev ognja na Hrvaškem spoštovana. Na sestanku so do-
ločili arbitražno komisijo, ki bi delovala v okviru mirovne konference o Jugoslaviji in bi jo 
sestavljalo pet najuglednejših evropskih pravnikov. Za koordinatorja konference so določili 
lorda Carringtona, nekdanjega zunanjega ministra Velike Britanije in pozneje generalnega 
sekretarja Nata. 

 Na zasedanju KVSE so sprejeli resolucijo, v kateri so podprli sporazum o prekinitvi sovra-
žnosti v Jugoslaviji, podpisanim 2. septembra v Beogradu, ter pozvali k takojšnim pogajanjem 
za rešitev jugoslovanske krize.
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4. 9. 1991  Slovenija še vedno izločena iz jugoslovanskega monetarnega sistema

Slovenija je kljub zasedanju sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije (NBJ) še vedno 
ostala izločena iz jugoslovanskega monetarnega sistema, a je guverner Banke Slovenije Arhar 
zatrdil, da Banka Slovenije nemoteno deluje naprej. 

 Odlok sveta guvernerjev NBJ je tudi po ponovnem zasedanju sveta določal, da slovenski mo-
netarni sistem nima dostopa do dinarske gotovine in deviznega trga. Na seji so bili predstavljeni 
sklepi ustavnega sodišča Jugoslavije, ki je nekatere člene zakona o Banki Slovenije razglasilo za 
neustavne. Tako je večina guvernerjev zahtevala, naj Slovenija razveljavi ali zamrzne zakon o 
Banki Slovenije.

5. 9. 1991  Priprave na mirovno konferenco o Jugoslaviji v senci razpadanja Sovjetske zveze

Razširjeno predsedstvo republike Slovenije je izoblikovalo slovenska pogajalska izhodišča za 
mirovno konferenco o Jugoslaviji v Haagu. Začeli so se pojavljati prvi konflikti tudi v Bosni 
in Hercegovini, kar je predstavljalo nevarnost za začetek spopadov. Zveza sovjetskih sociali-
stičnih republik je tega dne prenehala obstajati.

 Po dogovoru predsedstva so slovensko delegacijo na mirovni konferenci o Jugoslaviji sestav-
ljali Kučan, Drnovšek in Rupel. Predsedstvo je sklenilo naj slovenska delegacija na konferenci 
zagovarja naslednja stališča:
1. Slovenija na konferenci izhaja iz sklepov, h katerim jo zavezujejo osamosvojitveni akti in 

prizadevanja za mednarodno priznanje Slovenije.
2.  Obnova kakršnih koli drugačnih povezav med jugoslovanskimi republikami ne more biti 

izhodišče za mirovno konferenco, kot je to izhajalo iz bruseljskih dokumentov, ki so jih 
pripravili na sedežu ES.

3. Slovenija bo aktivno sodelovala pri reševanju jugoslovanske krize, zlasti pa v prizadevanjih za mirno 
rešitev, iz česar je izhajala tudi pobuda za sklic konference o jugoslovanski varnosti in sodelovanju.

 Ob smrti dveh pripadnikov muslimanske narodnosti, ki naj bi jih ustrelili pripadniki srbske 
narodnosti, so bile v BIH organizirane množične demonstracije v podporo eni in drugi inter-
pretaciji dogodka. Prvak Srbske demokratične skupnosti v BiH Karadžić je po sestanku s pred-
sednikom Stranke demokratske akcije in republiškim predsednikom Izetbegovićem dejal, da sta 
se zedinila v oceni, da je vsaka rešitev boljša kot državljanska vojna. 

 Zveza sovjetskih socialističnih republik, kot jo je konec decembra leta 1922 zasnoval Vladi-
mir Iljič Lenin, je tega dne opoldne prenehala obstajati. Kongres ljudskih deputatov je priznal 
popolno pravico vsaki zvezni republiki, da razglasi svojo samostojnost. 
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6. 9. 1991  Nemško priznanje samostojne Slovenije na obzorju

Ministri držav članic ES so sprejeli sklep, da se bo mednarodna konferenca o Jugoslaviji v 
Haagu začela ne glede na nadaljevanje vojne na Hrvaškem. Nemški zunanji minister Genscher 
je ob robu zasedanja napovedal priznanje slovenske neodvisnosti. S sovjetskim priznanjem 
neodvisnosti baltskih držav je do pomembnega premika prišlo tudi v velikem imperiju na 
vzhodu. Jelcin in Gorbačov sta sočasno izrekla ostro obsodbo sovjetskega komunizma.

Hans-Dietrich Genscher (1927–
2016) je napovedal priznanje slo-
venske neodvisnosti.

 V Bruslju so se sešli zunanji ministri držav članic ES. Čeprav so tri dni prej zatrdili, da medna-
rodne konference o Jugoslaviji v Haagu ne bo, če ne bo prišlo do prekinitve ognja na Hrvaškem, 
so si tega dne premislili. Genscher pa je napovedal, da bo kljub morebitnemu neuspehu srečanja 
na Nizozemskem prišlo do mednarodnega priznanja Slovenije in Hrvaške. 

 Državni svet kot začasni vrh izvršilne oblasti razpadajoče Sovjetske zveze, v katerem so bili 
predsedniki preostalih sovjetskih republik, je tega dne sprejel prelomno odločitev. Priznal je ne-
odvisnost Litve, Latvije in Estonije ter s tem priznal nelegitimnost sporazuma med zunanjima 
ministroma Ribbentropom in Molotovom oziroma med njunima šefoma Hitlerjem in Stalinom. 
Za odločitev državnega sveta je bilo ključno dejstvo, da je baltske države dan prej že priznala 
Jelcinova Rusija. Priznanja še niso bile deležne druge republike, ki so prav tako razglasile neod-
visnost, denimo Ukrajina ali Belorusija. 

Jelcin in Gorbačov sta ostro obsodila sovjetski komunizem. Ruski predsednik je izrazil 
prepričanje, da je bil komunizem tragedija in da bi bilo bolje, ko bi ta eksperiment izpeljali 
v kakšni manjši državi. Gorbačov, ki je bil še dva tedna prej generalni sekretar sovjetske ko-
munistične partije, pa je dejal, da je komunistični model propadel, kar da je lekcija za vse 
druge države.
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7. 9. 1991  Ameriški pogled na Slovenijo in Jugoslavijo se spreminja 

Peterle se je vrnil z enotedenskega obiska v Združenih državah Amerike. Vojaški objekti, ki 
jih je uporabljala jugoslovanska vojska, so se pospešeno praznili. 

 Premier je ob vrnitvi pojasnil, da je v ZDA odpotoval na povabilo Američanov slovenske-
ga rodu, namen pogovorov pa je bil bolj gospodarske kot politične narave. Pogovarjal se je s 
predstavniki številnih finančnih institucij, med drugim tudi Mednarodnega denarnega sklada. 
Poudaril je, da se je od njegovega obiska pred dobrim letom ameriški pogled na Slovenijo in 
Jugoslavijo precej spremenil. Sogovorniki niso več govorili o nujnosti enotne Jugoslavije, a da je 
treba slovensko vprašanje reševati v okviru jugoslovanskega. 

 Glede izpraznjenih vojaških objektov se je zastavljalo vprašanje, kdo bo novi lastnik. Po analizi 
obrambnega ministrstva naj bi od vseh prostorov, ki jih je zapustila jugoslovanska vojska, TO 
ohranila kvečjemu slabo tretjino. Levi del politike, mediji in t. i. civilna družba so nemudoma 
zagnali kampanjo proti uporabi teh objektov v vojaške namene, zaradi česar so se ponekod upi-
rali tudi naščuvani domačini. »Z moralnega vidika je na mnoge pripadnike TO ta neizmerna in 
zaletava sebičnost delovala kot hladna prha,« je zapisal minister Janša.

8. 9. 1991  Papeževa molitev za mir 

Slovenski katoličani so se pridružili papeževi molitvi za mir, ki je zelo vznejevoljila prote-
stnike v Beogradu. Tega dne je bila blagoslovljena obnovljena cerkev sv. Frančiška v Šiški, 
Plečnikova mojstrovina iz leta 1927. Makedonci so odšli na referendum, kjer so odločali o 
svoji neodvisnosti.

Papež Janez Pavel II. (1920–2005).
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