
Slovenska pomlad

Učno gradivo za delo v razredu ob fotografijah Toneta Stojka



S pojmom »slovenska pomlad« poenostavljeno 
označujemo obdobje, ko se je začela zbirati kritična 
masa civilno-družbenih pobud, ki je spremenila 
politično podobo Slovenije.

Slovenska pomlad je političen pojem. Izraz se je 
dokončno udomačil spomladi leta 1989, v dneh, ko so 
predstavniki novoustanovljenih političnih zvez 
(kasnejših strank) izoblikovali Majniško deklaracijo.

SLOVENSKA POMLAD



80. leta

Po smrti 
predsednika Josipa 
Broza – Tita je bila 
zaveza o 
nadaljevanju 
njegove poti še 
nekaj časa zelo 
močna, hkrati pa je 
država tonila v 
ekonomsko, 
nacionalno in 
politično krizo.



80. leta

• V 80. letih je prišlo do bankrota Jugoslavije, država ni zmogla 
plačevati kreditov, ki jih je najemala za vzdrževanje navidezne 
moči; zmanjkovalo je osnovnih živil, naftnih derivatov, varčevalo 
se je z elektriko, rasla je inflacija, ki je konec desetletja prerasla 
v hiperinflacijo in presegala 1.000 %.

• Stopnja brezposelnosti v Jugoslaviji je bila na ravni povprečja 
zahodnoevropskih držav, vendar pa je bila specifična – bila je 
izrazito dolgotrajna.

• Raslo je tudi nezadovoljstvo med navadnimi ljudmi in 
intelektualci.



Hkrati je bil to čas, ko so se vse 
bolj krepile demokratične 
pobude. Vznikala so tako 
imenovana nova, alternativna, 
družbena gibanja (mirovništvo, 
okoljevarstvena gibanja, gibanje 
za pravice istospolno usmerjenih 
…), ki so delovala pod okriljem 
mladinske organizacije ZSMS 
(Zveze socialistične mladine 
Slovenije).

Vzpon novih družbenih 
gibanj

Foto: Tone Stojko



V 57. številki Nove revije s 
podnaslovom Prispevki za 
slovenski nacionalni program, ki je 
izšla 20. februarja 1987, je 16 
vidnih slovenskih intelektualcev 
zahtevalo dosledno spoštovanje 
pravice do samoodločbe in do 
konstituiranja državnosti po 
željah slovenske nacije ter 
poudarjalo nujnost 
demokratičnih sprememb.
S tem je intelektualna opozicija 
prevzela oblikovanje nacionalnega 
programa.

57. številka Nove revije



Istočasno, a nepovezano je vzniknila tudi t. i. Plakatna afera. Povzročilo jo 
je razkritje, da je bil plakat, izbran za propagandno upodobitev Dneva 
mladosti, predelava nacistične slike. Avtorji, člani Studia Novi 
kolektivizem (NSK), so bili zaslišani in ovadeni, sledila je dober mesec 
trajajoča medijska gonja. Ovadba je bila kasneje zavržena, češ da je šlo le 
za način umetniškega izražanja.

Plakatna afera

Člani Novega kolektivizma po 
televiziji poslušajo obsodbo. 

Foto: Tone Stojko



Konec leta 1987 svoje 
nezadovoljstvo predvsem z 
nizkimi dohodki izrazijo delavci 
Tovarne Litostroj. Njihova stavka 
je prelomna tudi zaradi zahteve 
po ustanovitvi neodvisnega 
sindikata, predvsem pa predloga 
njihovega vodje Franceta 
Tomšiča o ustanovitvi 
iniciativnega odbora 
Socialdemokratske zveze.

Stavka v Litostroju

Foto: Tone Stojko



V času vse bolj kritičnega pisanja 
tednika Mladina, zaostrovanja 
odnosov med JLA in slovenskim 
političnim vodstvom je 8. januarja 
1988, manj kot mesec dni po stavki 
v Litostroju, general podpolkovnik
Svetozar Višnjić, poveljnik 5. 
vojnega območja, katerega del je 
bila tudi Slovenija, izdal strogo 
zaupno povelje številka 5044-3. S 
tem zaupnim dokumentom se je 
JLA začela pripravljati na obračun z 
morebitnimi prodemokratičnimi
protestniki.

Zaupni dokument JLA



Mediji

V medijih se je odpiral prostor za kritične 
napade na sistem. Pri tem so prednjačili glasilo 
Zveze socialistične mladine Slovenije Mladina, 
študentske Tribuna, Katedra in Radio Študent, 
Pavliha in opozicijske revije. Počasi so jim sledili 
tudi nekateri uradni mediji. 

Revija Mladina je 12. februarja 1988 objavila 
oster uvodnik „Mamula, go home“ o obisku 
sekretarja za ljudsko obrambo SFRJ admirala 
Branka Mamule v Etiopiji in sklenitvi sporazuma 
o dobavi orožja.



Aretacija Janeza Janše

Ta zaupno povelje številka 5044-3 je zastavnik JLA Ivan Borštner
fotokopiral in izročil novinarjem Mladine. Zaradi suma zlorabe vojaške 
skrivnosti je bil dokument tudi povod za aretacijo Janeza Janše, 
takratnega Mladininega kolumnista in kandidata za predsednika ZSMS. 
Aretacija je bila 31. maja 1988.

S tem dogodkom 
običajno 

simbolično 
označujemo 

začetek „slovenske 
pomladi“.

Foto: Tone Stojko



Četverica JBTZ

• Isti dan, ko je bil aretiran Janez Janša, so varnostni organi JLA 
odvzeli prostost Ivanu Borštnerju. Služba državne varnosti (SDV) 
je pozneje aretirala tudi novinarja Mladine Davida Tasića. Oba je 
kasneje z vedenjem slovenskih oblasti predala organom JLA.

• Aretaciji se je izognil urednik Mladine Franci Zavrl. V času 
sojenja se je Zavrl edini od četverice JBTZ branil s prostosti.

Četverica JBTZ = kratica priimkov Janša, Borštner, Tasić in Zavrl 



Po prvi aretaciji Janeza Janše v uredništvu Mladine ustanovijo Odbor za 
varstvo pravic Janez Janše, ki se z nadaljnjimi aretacijami preimenuje v 
Odbor za varstvo človekovih pravic, ki mu je predsedoval Igor Bavčar. 
Vanj se v tednih, ki so sledili, včlani okrog 100.000 posameznikov in preko 
1.000 različnih organizacij. 

Odbor za varstvo človekovih pravic

Foto: Tone Stojko



Na julijskem sojenju četverici, se je pred stavbo vojaškega sodišča na 
Roški cesti v Ljubljani zbirala nezadovoljna množica in protestirala proti 
sodnemu postopku v srbo-hrvaškemu jeziku in sojenju civilistom pred 
vojaškim sodiščem.

Demonstracije pred vojaškim sodiščem na Roški

Foto: Tone Stojko



21. junija 1988 je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziran shod v 
podporo četverici, ki se ga je udeležilo več kot 30.000 ljudi. 

Shod v podporo četverici

Foto: Tone Stojko



18. julija 1988 se začne sojenje četverici. Franci Zavrl je vsak dan na 
improvizirani tiskovni konferenci na Roški ulici javnosti pojasnil, kaj se 
dogaja za zaprtimi vrati. Zanimanje javnosti je bilo vsak dan večje.

Sojenje četverici

Foto: Tone Stojko



27. junija 1988 je bila sodba izrečena. Vsi štirje, Janša, Borštner, Tasić in 
Zavrl, so bili spoznani za krive. Po slabih dveh mesecih so zapustili 
zaporniške celice. Četverico je pred Vojaškim sodiščem na Roški cesti 
pričakalo več kot 10.000 ljudi.

Sojenje četverici

Foto: Tone Stojko



Majniška deklaracija

Na protestnem zborovanju zaradi druge aretacije Janeza Janše, t. i. 
„odprti seji predsedstva RK ZSMS“, je pisatelj Tone Pavček 8. maja 1989 
prebral Majniško deklaracijo.

Foto: Tone Stojko



Zahteve, izražene v  
Majniški deklaraciji, so 
postale temeljni program 
nastajajočih opozicijskih 
strank.

Majniška deklaracija



Temeljna listina Slovenije

Uradne oblasti so na Majniško 
deklaracijo skušale odgovoriti 
z alternativnim programom, t. 
i. Temeljno listino Slovenije, 
sprejeto 27. junija 1989. 
Temeljna listina Slovenije je še 
zagovarjala jugoslovansko 
državo, vendar pod pogojem, 
da bo dejansko federativna in 
demokratična.



Ustanavljanje novih političnih strank

• V osemdesetih letih se je v Sloveniji razvijala politična opozicija, 
ki je zahtevala ukinitev oblastnega monopola Zveze komunistov 
in uvedbo demokracije.

• V letih 1988 in 1989 so začele nastajati t. i. zveze, predhodnice 
političnih strank; prva zveza je Slovenska kmečka zveza, 1988, 
glavnina zvez nastane leta 1989.

• 27. decembra 1989 je bil sprejet Zakon o političnem 
združevanju, ki je med drugim opredelil postopek ustanavljanja 
političnih organizacij in namen tovrstnega združevanja.

• 30. decembra 1989 so bile razpisane prve večstrankarske 
skupščinske volitve po drugi svetovni vojni.



Nove politične stranke so videle, da se morajo politično povezati, če 
hočejo na volitvah doseči vidne rezultate.
4. decembra 1989 so različne zveze ustanovile predvolilno koalicijo 
DEMOS – Demokratično opozicijo Slovenije, ki jo vodi Jože Pučnik.

DEMOS – Demokratična opozicija Slovenije

Foto: Tone Stojko



Zmaga DEMOS-a nas volitvah 1990

Na volitvah aprila 1990 je Demos dobil večino v parlamentu in mandat 
za sestavo nove vlade. Predsednik vlade je postal Lojze Peterle, 
predsednik Skupščine pa dr. France Bučar.
Za predsednika Predsedstva RS je bil izvoljen Milan Kučan.

Foto: Tone Stojko


