
OSAMOSVOJITEV  SLOVENIJE

Vojna za Slovenijo
Slovenska osamosvojitvena vojna, s katero je Republika Slovenija odbila napad Jugoslovanske 
armade, je potrdila njeno neodvisnost. Vojna je zahtevala 77 človeških žrtev: 24 na slovenski strani 
(12 pripadnikov Teritorialne obrambe, 6 pripadnikov Organov za notranje zadeve in 6 drugih oseb), 
42 na strani Jugoslovanske armade, 11 je bilo tujih državljanov.

Na povabilo jugoslovanske vlade se je ministrska trojka Evropske skupnosti 7. julija 1991 na Brionih sestala z vsemi 
neposredno vpletenimi v konflikt. Po pogajanjih, ki so trajala petnajst ur, so sprejeli Brionsko deklaracijo, s katero so bile 
ustavljene sovražnosti. Slovenija je za dobo treh mesecev zamrznila osamosvojitvene aktivnosti. Marsikomu se je zdelo, 
da to pomeni odpoved neodvisnosti. Čas je pokazal, da je Slovenija utrdila oblast in postala verodostojna in suverena 
tudi v mednarodni skupnosti.

Predsedstvo SFRJ je 18. julija sprejelo odločitev, da se Jugoslovanska armada v treh mesecih z orožjem in opremo 
umakne iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo zapustili iz koprskega pristanišča v jutranjih urah 26. oktobra 1991 
(25. oktober praznujemo kot dan suverenosti).

Mednarodno priznanje Slovenije
Hrvaška in Slovenija sta se vzajemno 
priznali 26. junija 1991, za tem so Slovenijo 
priznale Litva (30. 7.), Gruzija (14. 8.), Latvija 
(29. 8.), Estonija (25. 9.), Ukrajina (12. 12.) ter 
Islandija in Nemčija (obe 19. 12.). Večina 
držav takratne Evropske skupnosti je 
Slovenijo priznala 15. januarja 1992. Do 
danes je samostojno in neodvisno Slovenijo 
priznalo že 190 držav sveta.

Ta priznanja so Sloveniji odprla pot v mednarodno skupnost: 
v Organizacijo združenih narodov (22. 5. 1992), v Svet Evrope 
(14. 5. 1993), v Organizacijo severnoatlantske pogodbe – NATO 
(29. 3. 2004) in Evropsko unijo (1. 5. 2004).

Slovenska pomlad
Gospodarska kriza v Jugoslaviji je bila po smrti Josipa Broza – Tita na vrhuncu, reformne 
partijske politike so bili neuspešne, odnosi med republikami zaostreni, z Berlinskim zidom je 
padla železna zavesa, zamenjani so bili komunistični režimi v Vzhodni Evropi.

V teh okoliščinah so številne civilnodružbene pobude (mirovno in ekološko gibanje), kulturno 
dogajanje (Pankrti, Laibach, Novi rock), delovanje Zveze socialistične mladine Slovenije, 
Društva slovenskih pisateljev, peticiji (proti 133. členu jugoslovanskega kazenskega zakonika 
(omogočal je pregon zaradi izražanja kritike sistema), proti usmerjenemu izobraževanju), 
revije (Problemi, Nova revija), Odbor za varstvo človekovih pravic, zborovanja, ustanovitev 
prvih političnih strank (prva je bila maja 1988 ustanovljena Slovenska kmečka zveza), v 
osemdesetih letih 20. stoletja spremenili politično podobo Slovenije. 

Potem ko ga ni uspelo skupaj pripraviti oblasti in opoziciji, so slovenski narodni program 
februarja 1987 objavili opozicijski razumniki v 57. številki Nove revije. Dotedanja slovenska 
oblast, zlasti njen mlajši prenoviteljski del, je bila pripravljena sodelovati v spremembah.

Majniška deklaracija
Majniška deklaracija je bila politična in programska izjava, ki je zahtevala 
suvereno državo slovenskega naroda, pravico do samostojnega odločanja o 
povezavah z drugimi narodi ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. 

V imenu slovenskih opozicijskih političnih strank so jo napisali dr. Dimitrij 
Rupel, dr. France Bučar, Veno Taufer, dr. Hubert Požarnik in dr. Ivan 
Urbančič. Majniško deklaracijo je na Kongresnem trgu v Ljubljani na 
množičnem protestnem zborovanju v podporo zaprtim Janezu Janši, Ivanu 
Borštnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu prebral pesnik, esejist in 
prevajalec Tone Pavček.

Deklaracija je nastala ob nezadovoljstvu z besedilom Temeljne listine 
Slovenije 1989, ki ga je na tako imenovani Smoletovi okrogli mizi oblikovala 
Socialistična zveza delovnega ljudstva.

Ime države, himna, grb in zastava
Skupščina je 7. marca leta 1990 sprejela dopolnila k Ustavi Socialistične 
republike Slovenije, s katerimi so iz imena države odstranili besedo 
»socialistična«. Država se je uradno preimenovala v Republiko Slovenijo. Z 
zakonom smo himno dobili 29. marca 1990. Besedilo je sedma kitica pesmi 
Franceta Prešerna Zdravljica, melodija je iz zborovske skladbe skladatelja 
Stanka Premrla. 

Novo državno zastavo in grb smo dobili 24. junija 1991. Zastava je 
belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom. Ta je v obliki ščita, na 
modri podlagi je lik Triglava v beli barvi, dve valoviti modri črti ponazarjata 
morje in reke, nad njim pa so razporejene tri zlate šesterokrake zvezde po 
grbu grofov in knezov Celjskih. Avtor je Marko Pogačnik. 

Odkar je Slovenija članica Evropske unije, uporabljamo tudi njeno zastavo in 
himno.

Prve večstrankarske volitve po 2. svetovni vojni
Volitve 160 delegatov v družbenopolitični zbor in zbor občin Skupščine Republike Slovenije ter neposredne 
volitve predsednika in članov predsedstva Republike Slovenije so bile 8. aprila 1990. Čez štiri dni, 
12. aprila 1990, so bile še volitve 80 delegatov zbora združenega dela iz gospodarstva, kmetijstva in obrti. 
Na volišča je prišlo kar 83,5 odstotka volilnih upravičencev. Zmagala je koalicija Demos (Demokratična 
opozicija Slovenije). Drugi krog predsedniških volitev je potekal 22. aprila. Za predsednika Predsedstva 
Republike Slovenije je bil izvoljen Milan Kučan, člani pa so bili dr. Matjaž 
Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan Plut in Ciril Zlobec.

Volitve so bile mogoče, ker je skupščina pol leta prej 
(27. septembra 1989) sprejela 81 ustavnih amandmajev, 
v katerih je uveljavila trajno pravico slovenskega naroda 
do samoodločbe, večstrankarstvo in demokracijo. Na 
delo ustavne komisije so vplivali stališča in predlogi 
Zbora za ustavo, ki so ga februarja 1989 ustanovile 
novoustanovljene politične stranke.

Deklaracija o suverenosti države
Republike Slovenije
Skupščina je sprejela Deklaracijo o suverenosti 
države Republike Slovenije. Z njo je določila, da 
pravni red temelji na ustavi in zakonih 
Republike Slovenije. 

Postavljen je bil enoletni rok za sprejetje nove 
ustave. Deklaracija je vzpostavila suverenost kot 
nujen pogoj za ustanovitev in vzpostavitev 
samostojne države.

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije
Slovenija postane samostojna in neodvisna država: 
delegatke in delegati Skupščine Republike 
Slovenije so sprejeli Temeljno ustavno listino 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in 
Deklaracijo o neodvisnosti. Danes ta dan 
praznujemo kot dan državnosti.

Plebiscit o samostojni in
neodvisni Sloveniji
Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije je Skupščina sprejela 6. decembra 1990. Pred sprejetjem 
so predstavniki vseh političnih strank podpisali Sporazum 
političnih strank in poslanskih skupin Skupščine o skupnem 
nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo. 

Na vprašanje, »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna 
in neodvisna država?«, je 1.361.738 volivcev (93 % upravičencev) 
odgovorilo v nedeljo, 23. decembra 1990. 

Za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo je glasovalo 
1.289.369 volivcev (88,5 % upravičencev oz. 95 % tistih, ki so 
prišli na plebiscit). Razglasitev rezultatov plebiscita je bila 
26. decembra, zato na ta dan praznujemo dan samostojnosti 
in enotnosti.

Slovesna razglasitev samostojnosti Republike Slovenije
Na Trgu republike v Ljubljani je 
zvečer ob prisotnosti velike 
množice ljudi potekala slovesna 
razglasitev samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije. 
Slavnostni govornik je bil 
predsednik Predsedstva 
Republike Slovenije Milan Kučan, 
ki je dejal: »Nocoj so dovoljene 
sanje. Jutri je nov dan.« 

Ljubljanski nadškof in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar je blagoslovil 
lipo. Ta dan se je začel oborožen napad Jugoslovanske ljudske armade na 
Republiko Slovenijo.

Sprejetje nove ustave Republike Slovenije
Skupščina Republike Slovenije je sprejela novo 
ustavo Republike Slovenije, ki je postavila temelje 
parlamentarni ureditvi države z delitvijo oblasti na 
zakonodajno (državni zbor), izvršilno (vlada, 
ministrstva) in sodno oblast. Skupščina je 
določila, da morajo biti volitve v Državni zbor, 
Državni svet in volitve Predsednika Republike 
Slovenije najkasneje v enem letu.

Ustanovna seja Državnega zbora
Na konstitutivni seji se je zbralo 90 poslank in 
poslancev, izvoljenih na neposrednih in tajnih 
volitvah 6. decembra 1992. Državni zbor je sprejel 
začasni poslovnik, ki je urejal pravila njegovega 
delovanja. Pred Državnim zborom je prisegel 
predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.
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Ustanovna seja novoizvoljene 
Skupščine Republike Slovenije
Na ustanovnem zasedanju se je sestala prva demokratična večstrankarska 
Skupščina Republike Slovenije. Od 240 sedežev v treh skupščinskih zborih 
jih je združena opozicija Demos imela 126. Posamično je največ glasov 
dobila Stranka demokratične prenove, naslednica Zveze komunistov. Za 
predsednika Skupščine Republike Slovenije je bil izvoljen dr. France Bučar, 
ki je dejal, »da se je končala državljanska vojna, ki nas je lomila in hromila 
skoraj pol stoletja«.


