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OBJEMU
NA 
POT
Zbirka obsežnega gradiva Antona Tomažiča (časopisnih 
člankov, zapisnikov, strankarskih dokumentov, plakatov, 
fotografij, izjav) je zelo dobrodošel nabor vsega, kar se je 
dogajalo v prelomnih časih konec 80-ih let prejšnjega stoletja 
in v začetku 90-ih, ko je nastajala samostojna država Republika 
Slovenija. Zgodovinarji lahko naberemo znaten del gradiva, 
ga kronološko obdelamo, povežemo in ovrednotimo. Nikoli 
pa nismo bili čisto zraven. Avtor knjige, V objemu slovenske 
pomladi Anton Tomažič je bil! Takih izdelkov kot je njegova 
knjiga, je za zdaj še malo. Lahko jih preštejemo na prste ene 
roke. V prelomnem času je bil Tomažič eden od 240 poslancev v 
republiški skupščini. Veljal je za bolj odločnega in bojevitega, bil 
pa je tudi del vodstva Slovenske Demokratične zveze, najbolj 
usodne Demosove stranke. Obe strukturi sta bili od cvetne 
nedelje, leta 1990 naprej, ključni za osamosvojitveni projekt, 
ko je opozicijski koaliciji Demos pripadla šibka parlamentarna 
večina. 

Za zgodovinarje in 
politike je knjiga 
odličen dodaten vir. 

Izredno bogata, z dvema, za 
širši zgodovinski kontekst 
pomembnima ločenima 
deloma; strankarskim in 
parlamentarnim. Ko sem 
sama nabirala gradivo za 
svoje knjige, sem največkrat 
trčila pri poslancih Demosa 
na čisto praktične izgovore. 
Češ da... »niso nobenih 
papirjev hranili, da si tudi 
lastnih zapisnikov niso delali, 
da tudi kakšnih posebnih 
fotografij nimajo, in da je 
verjetno še kje kaj na kakšni 
podstrehi, a da bi bilo treba 
poiskati …« 
Dogajanja v Skupščini 
Republike Slovenije v 
času osamosvajanja ni 
bilo težko popisati, saj 
obstajajo dobesedni prepisi 
sej. A veliko je bilo znotraj 
večinske koalicije Demos 
dogovorjeno že prej, na 
internih sestankih in znotraj 
ožjih krogov. In tudi tako 
gradivo ima posebno 
veljavo. Na primer, v začetku 
novembra, leta 1990, ko se 
je Demosov poslanski klub v 
Poljčah na tajni seji odločal 
in soglasno odločil, da bo 
Slovenke in Slovence povabil 
na plebiscit, ni bilo zraven 
nobenega novinarja, niti 
fotografa, kaj šele kamere. 
O tem ne obstaja nikakršen 
drug vir, razen spominov 
političnih ustvarjalcev, ki so 
se ga udeležili. Pa vendar 
je odločitev za plebiscit 
leta 1990, za slovensko 
zgodovino, ključnega 
pomena. Pravijo, da je bilo 
vabilo na to sejo poslancem 
Demosa oblikovano z 

vnaprej  pripravljenim 
»zavajajočim« besedilom, češ 
da bodo razpravljali o slabih 
gospodarskih razmerah 
v Jugoslaviji. Ko pa so se 
delegati naposled zbrali v 
Poljčah, je bila na dnevnem 
redu izredna točka – pobuda 
za razpis plebiscita. To 
vabilo, pod katerim naj bi se 
podpisal dr. Franc Zagožen 
kot vodja Demosovega 
poslanskega kluba, bi bilo, 
vsaj kar mene zadeva, eden 
vrednejših dokumentov za 
zgodovinarje sladokusce, 
na katerega bo treba še 
počakati. Če ga bo morda le 
še kdo našel na podstrešju.  
Avtorju knjige Antonu 
Tomažiču pa gre zahvala 
za drugi, a tudi poseben 
dokument. Pred leti je 
namreč – ko se je upokojil 
– nekoliko podrobneje 
prebrskal osebni arhiv in 
v njem našel dokument 
z naslovom, Sporazum o 
ustanovitvi Demosa, ki nosi 
datum, 4. december 1989. 
Znano je bilo, da so se v 
pozni jeseni, na domačiji 
predsednika Slovenske 
kmečke zveze Ivana Omana 
v Zmincu, dobivali nekateri 
politični veljaki slovenske 
alternative oziroma 
opozicije. Znano je bilo tudi, 
da so se najmanj dvakrat 
javno predstavili na tiskovnih 
konferencah kot organizirana 
politična opozicija z imenom 
Demos. Le pravi datum 
nastanka te zveze je med 
zgodovinarji buril duhove. Je 
bil že november, december, 
ali so nastali šele januarja? 
Uganka je bila toliko večja, 
ker so k jedru Demosa, ki so 
ga sestavljale le tri stranke 

- poleg Tomažičeve SDZ še 
Pučnikovi socialdemokrati 
in Peterletovi krščanski 
demokrati - postopoma 
pristopale tudi druge zveze, 
katerih priključitve tudi niso 
povsem datumsko določene, 
še manj pa s podpisi 
dokumentirane.
Zdaj je torej nastanek 
te – za našo državnost 
najpomembnejše koalicije v 
zgodovini - DEmokratične 
Opozicije Slovenije, krajše 
Demos - zahvaljujoč avtorju 
knjige Antonu Tomažiču, 
znan in odkritje v knjigi tudi 
dokumentirano.   
Naj zgledi vlečejo! Tudi 
pri drugih pomembnih 
možeh in ženah našega 
demokratičnega preboja 
in nastanka samostojne 
Slovenije!
Z dolžnim spoštovanjem in 
hvaležnostjo avtorju Antonu 
Tomažiču. ▪

Rosvita Pesek

Ljubljana
11. 11. 2017
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SLOVENSKA 
POMLAD 
OSTAJA 
SKUPEN 
PROJEKT 
Vesel sem, da se je Anton Tomažič - Tone odločil napisati knjigo 
o slovenski pomladi. Avtor ni kdor koli, njegova knjiga pa je 
novo in pomembno delo o osamosvajanju. Govori o njem in 
o nas. S to knjigo se avtor petindvajset let po mednarodnem 
priznanju Slovenije ne pridružuje zgodovinarjem, ampak želi 
biti popisovalec časa, kot ga je sam doživel in sooblikoval. 
Oglaša se iz jedra slovenske pomladi, s svojo osebno izkušnjo, 
spoznanji, skrbjo, vprašanji in z epilogom.

Tone se je politično “zbudil” v 
osemdesetih letih, potem, ko 
se je z bogatimi talenti javno 
že predstavil z literarnim, 
slikarskim in gledališkim 
delom. Iz kakšnih notranjih 
in družbenih določilnic se 
je odločil za politično delo, 
je razvidno iz uvodnega 
spominskega zapisa njegove 
matere. Verodostojno, 
resnicoljubno je popisala 
eno od značilnih osebnih in 
družinskih usod v predvojnem, 
medvojnem in povojnem času. 
Hvaležen sem ji za “kako je 
bilo”. (Posebna knjiga: Spomini 
Marije Tomažič)

Tone je poskušal premikati 
zadeve na bolje z živahno 
ustvarjalnostjo v službenem 
in širšem okolju - kot kulturni 
animator v Litostroju, 
kjer je v sindikalno in 
socialnodemokratsko smer 
zaoral France Tomšič kot 
opozicionalec v pravniškem 
društvu kot pisec člankov in 
še kaj. 

Kot pionir slovenske pomladi 
je soustanavljal Slovensko 
demokratično zvezo in postal 
član njenega Izvršilnega 
odbora in živel z njo do 
njenega konca, z Narodnimi 
demokrati pa se je kot 
njihov podpredsednik trudil 
za “Demos po Demosu”. 
V SDZ kot “prvi stranki” 
je videl prvo priložnost za 
politični angažma kristjanov 
in se v njej v trenju med 
“levim vodstvom in desnim 
članstvom” zavzemal za 
demokratični pluralizem. 
Ena od dodanih vrednosti 
knjige je, da podrobneje 
popisuje dogajanje znotraj 
SDZ in prinaša nekatere 
ključne dokumente, kot 
sta sporazum o ustanovitvi 
Demosa in zapisnik o njegovi 
ukinitvi. Tone jasno pove, da 
se je alergija do krščanskih 

demokratov v tej stranki 
poglobila takoj po volitvah, 
kmalu pa je tudi prišlo do 
levo-desne ali liberalno-
krščanske polarizacije. Iz 
SDZ je prišla pobuda za 
zamenjavo premierja že malo 
pred osamosvojitvijo in nato 
kmalu po njej. Po branju te 
knjige bo bolj jasno marsikaj 
v zvezi z ukinjanjem Demosa 
in podiranjem njegove vlade 
(na to temo je bil precej jasen 
dr. France Bučar v svoji knjigi 
“Ujetniki preteklost”) in tudi, 
kdo je bil za osamosvojitev in 
kdo ne. Naj se spomnimo, da 
je iz iste stranke kasneje prišla 
pobuda za razpust Demosa, 
nato še klic Spomenke Hribar 
“Ustavimo desnico”. 

Kot ni bilo znotraj slovenske 
politike glede osamosvajanja 
kljub jasnemu rezultatu 
plebiscita tako romantične 
enotnosti, kot jo zadnja leta 
na proslavah razlagajo govorci 
iz strank komunističnega 
izvora, tako se je tudi v 
Demosu ob zunanji enotnosti 
dogajalo marsikaj, kar je 
pripeljalo do njegovega (pre)
zgodnjega konca. Iz knjige je 
jasno, kako ključno za usodo 
Demosa je bilo dogajanje v 
SDZ. Tomažič poroča o tem 
kot privrženec izvornega duha 
stranke. Tako je o tem, brez 
knjige, poročal tudi pokojni 
minister Demosove vlade dr. 
Peter Vencelj. 

Tone je kot Demosov 
poslanec prevzel vodenje 
pomembne Zakonodajno-
pravne komisije, nato tudi 
Komisije za poslovnik. Vneto 
je delal tudi na lokalni ravni, 
v domžalski občini. Veliko 
se je posvečal vprašanju 
sprave, medvojnih in povojnih 
pobojev, denacionalizacije, 
kasneje pa se je močno 
posvetil delu za nov volilni 
sistem.

Slovenska pomlad je vsaj 
delno uspela, ker so se ji 
zapisali tako navdušeni 
demokrati, kot je bil Anton 
Tomažič. Vsaj za nekaj časa 
nam je uspelo postaviti na 
prvo mesto skupno dobro 
in skupne cilje. Zato smo 
tudi uresničili samostojno 
državnost kot najvišji politični 
cilj slovenskega naroda. 

Na koncu naj s hvaležnostjo 
poudarim, da avtor ni samo 
bil, ampak ostaja v objemu 
slovenske pomladi, kljub 
spoznanjem, ki jih je zapisal 
v epilogu. Vsaka stvar ima 
svojo razlago in svoj epilog, 
tudi osamosvojitvena faza 
slovenske pomladi. Naj knjiga 
pomaga razumeti zgodbo 
slovenskega osamosvajanja 
in naj okrepi duha pri tistih, ki 
si ob osamosvojitvi želijo tudi 
resnične in polne svobode. 
Dosegli jo bomo, če se bomo 
povrnili k virom slovenske 
pomladi. Naj rečem tudi ob 
tej priložnosti, da smo se 
osamosvojili, osvobodili pa še 
ne. Tomažičevo knjigo berem 
kot prispevek k osvobajanju. 
Demos se je razpustil, 
slovenska pomlad se ne sme.
Ostati mora naš skupni 
projekt. Avtorju in Mohorjevi, 
najstarejši slovenski 
založbi, sem hvaležen za 
nov izraz pozornosti do 
slovenske demokratične 
državotvornosti. ▪

Lojze Peterle
Poslanec Evropskega parlamenta
Predsednik osamosvojitvene vlade
Nekdanji podpredsednik Demosa
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1
UVOD

Navdih za to knjigo sem dobil, ko sem prebral spomine Miloša 
Vauhnika: PE-FAU in XX. stoletje.

Spoznal sem, da si lahko znanje o pomembnih zgodovinskih 
dogodkih zelo utrdimo, če (s)poznamo tudi ozadje, podrobnosti 
in udeležence na vseh ravneh. Po navadi nas zgodovine 
učijo le skozi dogodke in oblikovalce na najvišji ravni, kot na 
primer »General Maister je zavzel Maribor …« Meni pa je šele 
Vauhnikov opis dogajanja na nižji ravni omogočil razumevanje, 
kako je Maistru uspelo s tako skromnimi sredstvi doseči tako 
velik uspeh.

Kar nekaj knjig je že napisanih (pa še premalo) in nekaj 
jih še bo, v katerih je (bo) sistematično opisano obdobje 
slovenske pomladi, zato jaz nimam niti najmanjše ambicije 
niti sposobnosti (za to so najboljši zgodovinarji), da bi kar 
koli prikazoval v urejenem časovnem zaporedju in se dotikal 
področij, kjer sam nisem bil udeležen ter informiran »iz prve 
roke«.

Dodajati nameravam le spomine na svoj skromni prispevek k 
projektu, ki se je izkazal za najbolj veličastnega v vsej slovenski 
zgodovini: izgradnji (in obrambi) prve samostojne slovenske 
države. Nisem bil ravno »na vrhu« politike v tem obdobju, bil 
pa sem »blizu vrha« in se zato čutim usposobljenega, da tudi 
kaj pokomentiram ali pojasnim, kar morda drugi pisci naše 
zgodovine sicer ne bi (z)vedeli. Že vnaprej zato zavračam 
morebitne očitke o ne-objektivnem pristopu: seveda – gre 
za (izrazito subjektivne) moje spomine in ocene takratnega 
dogajanja.

Kot je možno sklepati iz 
naslova te knjige, me je 
dogajanje v času slovenske 
pomladi popolnoma 
pritegnilo, navdihnilo, 
okupiralo in prevzelo, tako da 
na določen način predstavlja 
osrednje obdobje mojega 
življenja. Nisem se pretvarjal, 
ko sem, na zgražanje ter 
posmeh številnih, predvsem 
levih kolegov, v Skupščini 
Republike Slovenije - izjavil, 
da bi »dal tudi življenje za 
svobodno Slovenijo«. Takrat, 
v najbolj kritičnih dnevih, sem 
to dejansko tudi čutil! Resnici 
na ljubo je treba dodati, da 
sem bil tedaj še samski in da 
bi česa takega ne mogel reči, 
če bi (že tedaj) imel svoje 
otroke …

Kot je razvidno tudi iz obsega 
mojega arhiva, so tri področja, 
kjer lahko prihodnjim 
zgodovinarjem podam nekaj 
koristnih spominov: stranka 
SDZ, Demos in Skupščina RS. 
In prav ta poglavja so tudi 
najobsežnejša v tej knjigi.

Ker sem imel zelo zanimivo 
življenje tudi že pred 
obdobjem slovenske pomladi 
in tudi še kasneje, pa se mi je 
zdelo vredno zapisati tudi še 
marsikatere druge, ne samo 
politične spomine, ali vsaj 
dodati slike ter dokumente, ki 
odražajo duh tedanjega časa.

Ta knjiga ni za tiste, ki še nič 
ne vedo o slovenski pomladi 
in naj si zato rajši najdejo 
kakšen drug »učbenik« 
s sistematičnim opisom 
dogodkov. Knjiga je bolj 
namenjena tistim, ki že veliko 
vedo o slovenski pomladi, pa 
bi radi izvedeli še več, bolj 
podrobno in dobili tudi kakšne 
dokaze za svoje dosedanje 

vedenje. Čeprav bralec ne bo 
dobil posebno novih podatkov 
o dogajanjih med slovensko 
pomladjo, pa jih bo, upam, 
lahko morda bolje razumel.

Primer za problematiko, ki 
doslej v slovenski javnosti 
ni bila dovolj obravnavana, 
je dejstvo, da so se še dolgo 
po formalni ukinitvi Demosa, 
prav na njegovi podlagi 
povezovale in sodelovale 
(pogojno) desne stranke: 
SLS, SKD, ND in »Grosova« 
Liberalna stranka. To je trajalo 
predvsem toliko časa, kot 
je bila še možnost sprejetja 
kombiniranega volilnega 
sistema. V tem primeru (ali v 
primeru večinskega sistema), 
bi med seboj te »desne 
stranke« brez dvoma sklenile 
tesno predvolilno koalicijo – 
za to so že pripravljale skupne 
osnove in programe!

Morda se bo kakšnemu 
bralcu zdelo, da je v knjigi 
preveč gradiva in poudarka 
glede stranke Narodnih 
demokratov kot nadaljevalki 
»prve prave stranke« SDZ. 
Pa vendar sem toliko tega 
vključil zato, ker je bila ta 
stopnja v obdobju slovenske 
demokratizacije doslej 
nesorazmerno »zanemarjena«, 
seveda predvsem po zaslugi 
prevladujočih medijev (pa 
tudi zgodovinarjev), ki so 
(še vse doslej) prikazovali 
ponarejeno sliko slovenske 
politične desnice. Narodni 
demokrati smo z volitvami 
1992 res praktično izginili iz 
relevantne slovenske politične 
scene … S tem pa je izginilo 
tudi odločno prizadevanje 
po boljšem volilnem sistemu, 
ki bi stimuliral nadaljnje 
povezovanje desnih strank 
v smeri »malega Demosa« 

ter predvsem tudi usodno 
zavlačevanje z uspešno 
tranzicijo po zgledu drugih 
nekdanjih komunističnih 
držav.

Morda se bo odslej več 
ljudi zavedalo, kako usoden 
je bil »poraz« Narodnih 
demokratov na volitvah leta 
1992 za celotno politično 
sliko in nadaljnji razvoj 
Slovenije! Če ne bi uspel 
trik starih sil s (prvo) hitro 
ustanovljeno stranko bivšega 
sodelavca Udbe in bi namesto 
populistične Slovenske 
nacionalne stranke v Državni 
zbor prišli Narodni demokrati, 
bi desno usmerjene, 
pomladne stranke, lahko 
prevzele oblast in nadaljevale, 
kar je začel Demos!

Ker ta knjiga nima nobenih 
ambicij kakršnega koli 
»učbenika« ali sistematičnega 
prikaza slovenske pomladi, 
temveč je le moj skromni 
prispevek, ki ga bodo morda 
koristno uporabili prihodnji 
zgodovinarji, ko bodo pisali 
naslednje zgodovinske knjige, 
sem vključil veliko takšnih 
svojih prispevkov, ki odražajo 
duh časa, kot na primer v 
obdobju predvolilne »borbe« 
ob prvih svobodnih volitvah. 
Bralec torej pred seboj nima 
kakšnega »objektivnega 
prikaza« slovenske pomladi, 
temveč, zavestno, moje 
subjektivno dojemanje 
dogajanj in izbor dogodkov, 
dokumentov ter fotografij, 
kjer sem bil na določen način 
»zraven«. Priznati pa bo treba, 
da je bilo to, posebno glede 
na moje funkcije predsednika 
zakonodajno-pravne komisije 
ter komisije za poslovnik, 
vodje poslanskega kluba ter 
podpredsednika, eden od 

1
U

VO
D



1918

strank – kar široko in globoko!

Med vsemi številnimi 
vprašanji in težavami, s 
katerimi smo se srečevali, pa 
sem nekoliko več pozornosti 
posvetil dilemam, okoliščinam 
in postopkom v zvezi z volilno 
zakonodajo. Po uspešno 
izvedeni osamosvojitvi in 
obrambi nove države se je 
Slovenija leta 1992 znašla 
pred usodno odločitvijo – s 
kakšnim političnim sistemom 
naprej? Imela je dve glavni 
možnosti:

1. Izkoristiti zagon novih 
demokratičnih sil, združenih 
v Demosu, in v podobnem 
slogu nadaljevati odločno 
tranzicijo ter ostati na čelu 
držav, ki so se osvobodile 
polstoletne komunistične 
diktature. Odločno odpraviti 
vse negativnosti dolgoletnega 
izkrivljenega gospodarskega 
sistema, popraviti krivice, 
preprečiti divje lastninjenje 
in onemogočiti stare 
finančne lobije, podprte z 
indoktriniranimi mediji starih 
sil. Omogočiti volivcem, da 
ločijo med starimi in novimi 
političnimi strankami in se 
med njimi tudi jasno odločati.

ali

2. S pomočjo udbaško 
podtaknjenih »krtov« 
v vodstvih nekaterih 
Demosovih strank, doseči 
razpad te koalicije in pod 
krinko nove demokracije 
nadaljevati s starimi 
metodami in kadri, ohraniti 
številne privilegije na 
različnih področjih, ohranjati 
enobarvne vodilne medije, 

nadaljevati z indoktrinacijo 
v javnem šolstvu. S pomočjo 
proporcionalnega volilnega 
sistema ohranjati veliko 
število strank, spodbuditi 
njihove medsebojne zdrahe 
ter pred vsakimi volitvami 
ustanavljati nove, in s tem 
begati volivce.

Tisti, ki smo že tedaj jasno 
videli ti dve možnosti, žal 
nismo uspeli v prepričevanju 
in zdaj, po dobrega četrt 
stoletja, je že jasno, da je 
prevladala druga možnost. 
Materialni dokazi so v 
grafih, ki prikazujejo, kako je 
Slovenija izgubljala prednosti 
v razvoju in standardu pred 
drugimi vzhodnimi državami 
…

Ob zasnovi knjige sem bil 
v dilemi tudi glede pristopa 
in tehnike. Lahko bi se 
prilagodil in naredil nekaj 
»zgodovinarsko korektnega« 
z veliko pisanja in le nekaj 
ilustracij. A sem se odločil za 
nekaj drugačnega (novega), 
ker sem imel veliko arhivskega 
materiala (zapisnikov, letakov, 
časopisnih člankov), sem to 
skušal koristno izkoristiti – 
tudi z novimi tehnološkimi 
možnostmi! Pri dokumentih, 
ki imajo več vsebine v digitalni 
obliki, je zelena oznaka /
CELOTA-PDF/

Poleg osnovne oblike knjige 
v PISNI obliki bo obstajala 
tudi DIGITALNA verzija, ki 
bo lahko zaradi nadaljnjih 
povezav tudi obsežnejša 
ter bogatejša. S klikanjem 
na označene povezave 
bo bralec lahko dobil še 
veliko več podrobnejših 

vsebin, predvsem v obliki 
PDF datotek (in morda tudi 
kakšnih večpredstavnih). 

Večje število kopiranih citatov 
(člankov) sem namerno 
vključil tudi zato, da ohranim 
občutek in jezik tedanjega 
časa. Res pa je, da ob tem 
nisem popolnoma »korektno« 
uporabljal bibliografskega 
navajanja virov, vendar 
upam, da mi citirani avtorji 
in izdajatelji tega ne bodo 
zamerili. 

Največ zunanjih virov 
sem uporabil iz naslednjih 
publikacij: (Tedanja) 
Demokracija, Slovenec, Delo, 
Večer, Dnevnik. ▪

1

S pomočjo dodanega seznama omenjenih oseb bo bralec lahko ugotovil 
(ali si potrdil):

• KDO je bil za demokratizacijo in kdo za ohranitev totalitarnega 
sistema.

• KDO je bil za samostojno Slovenijo in kdo za Jugoslavijo.

• KDO si je želel, da bi plebiscit uspel in kdo bi rajši videl, da, ne bi.

• KDO je bil v Demosu iz prepričanja in kdo iz preračunljivosti.

• KDO je začenjal rušiti Peterletovo vlado.

• KDO je rušil Demos in kdo ga je branil.

• KDO je bil za bolj demokratičen volilni sistem in kdo za sedanje stanje.

• KDO je bil pravi desničar in kdo le, dokler je pričakoval od tega koristi.
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Imel sem srečo, da sem se 
rodil še v zanimivem 20. 
stoletju, vendar že v drugi 

polovici, ko so bili najhujši časi 
svetovnih vojn v moji mladosti  
že preteklost, in smo (vsaj 
v Evropi) živeli v relati vnem 
miru, nato sem lahko užival še 
v blagostanju ter svobodi 21. 
stoletja. 
Prehod iz drugega v tretje 
ti sočletje sem tudi osebno 
doživljal kot čudovit, 
pospešen razvoj z ogromnimi 
spremembami tako v 
tehničnem kot v družbenem 
smislu.
Še vedno se dobro spominjam 
prvega svojega navdušenja 
nad napredkom, ko smo pri 
nas doma dobili – elektriko! 
Potem ko sta oče in mama, 
oba skromna delavca, s 
pomočjo sorodnikov in 
znancev, zgradila prvo lastno 
hišico, so bile razne napeljave 
(voda, elektrika) za nas še 
luksuz, na katerega je bilo 
treba še nekaj let počakati . 
Sveti li smo si s »petrolejko«, 
ki je dajala malo svetlobe in 
precej smradu. Ko pa je bila 
električna napeljava končno 
monti rana, je napočil tudi 
trenutek prvega vklopa, ki 
nam je prinesel neprimerno 
več svetlobe, kot smo je bili 
vajeni do takrat. Še vedno 
vidim, kako je oče zasukal 

črno sti kalo in kako močno 
svetlobo smo ti sti  večer dobili 
v svojo skromno kuhinjo. Kot 
nekajletni otrok sem doživel 
razsvetljenje tako intenzivno, 
da tega trenutka nisem nikoli 
pozabil, in od takrat naprej 
zelo cenim vse številne in 
za tedaj nepredstavljive 
pridobitve, katerih sem 
deležen celo svoje življenje. 
Socialisti čna domovina je 
sicer precej zaostajala za 
»gnilim kapitalizmom« pa 
vendar smo, sicer z zamudo, 
vendar neizogibno »slej ko 
prej« dobivali vse bombončke 
tehničnega napredka. Tako 
je bilo tudi s telefonom, 
kjer se sicer nisem mogel 
izogniti  ogromnim zamudam 
in nepotrebnim stroškom, 
vendar se je dalo tudi »znajti «. 

Potem ko smo v 70-ih in 80-ih 
leti h na krajevni skupnosti  
vse pogosteje prosili za 
napeljavo telefonske linije v 
naše delavsko naselje, smo 
do tega razkošja končno le 
prišli. Vendar pa je moral vsak 
prosilec podpisati  pogodbo o 
sofi nanciranju telefonskega 
voda in prispevati  ogromna 
sredstva (vredna nekaj ti soč 
EUR po današnji vrednosti ) ter 
čakati  še kakšnih pet let. Jaz 
sem očitno socialisti čen razvoj 
precej prehiteval, saj sem leta 

1988 začel s podjetništvom 
in pod fi rmo IUS SOFTWARE 
nudil »programsko opremo in 
svetovanje«. Ker pa telefona 
še vedno ni bilo, sem hodil 
v Domžale in poslovne 
stranke klical kar iz telefonske 
govorilnice. Nerodno je bilo 
le, če so me vprašali po moji 
telefonski številki … Zagotovil 
sem jim, da jih bom že jaz 
poklical.

Ko sem leta 1989 vzpostavil 
prvi slovenski »on line« Pravni 
informacijski sistem IUS-
INFO, sem moral najeti  v 
Ljubljani sobo, kjer sem lahko 
imel računalnik priklopljen 
na telefonsko linijo, saj na 
Viru še vedno nisem dobil 
telefonskega priključka.

Potem ko sem se izvil iz 
objema slovenske pomladi, 
obravnavane v tej knjigi (lahko 
bi se pa tudi reklo, da me je 
skupaj z drugimi Narodnimi 
demokrati  izvrglo slovensko 
volilno telo, leta 1992), 
sem imel še zelo zanimivo 
zasebno in poslovno življenje, 
o čemer lahko bralec kaj več 
dobi v moji drugi (na spletu 
brezplačno dosegljivi) knjigi 
»Med dvema ti sočletjema«.
(Vključno s spomini moje 
mame Marije Tomažič) ▪
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“Bralec lahko veliko več o mojem življenju,  pred in po 
obdobju slovenske pomladi, kot je tu obravnavano, 
prebere v drugi moji knjigi: Anton Tomažič: Med dvema 
ti sočletjema.
Pomemben del te knjige so tudi spomini mene in moje 
žene na dogodke, kot jih je naša družina doživljala na 
Nevisu leta 2001.
Knjiga je v elektronski obliki brezplačno dostopna na 
naslovu: www.issuu.com/antontomazic”
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SRodil sem se očetu Adolfu 
in materi Mariji 13. junija 
1950 v Jugoslaviji, kjer 

je tedaj vladala komunistična 
diktatura, oziroma uradno: 
diktatura proletariata, 
ljudska oblast, socialistična, 
samoupravna družba ... V 
šoli sem že tedaj nekako 
težko razumel, kako je lahko 
katera koli diktatura dobra, 
ampak so nas že nekako 
prepričevali, da je bolj prav, 
če delavski razred pride na 
oblast na nasilen način, kot pa 
z demokratičnimi volitvami. 
Vsakodnevna indoktrinacija 
nas je uspešno prepričevala, 
da je bila naša domovina 
ob koncu II. Svetovne vojne 
osvobojena, saj smo šele 
desetletja kasneje izvedeli, 
da so se največji poboji (na 
desettisoče komunistom 
nevarnih političnih 
nasprotnikov in njihovih 
družinskih članov) dogajali 
spomladi in poleti 1945, na 
ukaz (ali vsaj z odobritvijo) 
kasnejšega ljubljenca 
svetovnih politikov maršala 
Tita in celo v sodelovanju 
z angleškimi vojaškimi 
oblastmi. V resnici pa si je 
komunistična elita v imenu 
delavskega razreda za 45 
dolgih let nasilno prilastila 
oblast, ukinila demokracijo, 
cele generacije prikrajšala 
za osnovne človekove 
svoboščine ter bistveno 
zavrla možen gospodarski 
in družbeni razvoj. Pod 
krinkami samoupravljanja 
in neuvrščenosti je sicer 
Jugoslavija navzven dajala 
nekoliko milejši videz, toda 
načeloma je šlo za enako kot 
v vseh drugih komunističnih 
režimih.

Starši lahko tudi v okupiranih 
in diktatorskih sistemih 

zagotovijo svojim otrokom 
lepo otroštvo, polno igre 
in sonca, le da jim morajo 
prikrivati resnico in jim 
vgraditi ustrezne obrambne 
samo-cenzurne mehanizme. 
Zato sem sicer lahko hodil 
v cerkev, le da tega nisem 
nikdar smel omeniti v šoli. 
Lahko sem barval velikonočne 
pisanice, vendar naslednji 
dan v šoli nisem smel imeti 
na prstih sledov barv. Mama 
mi je sicer omenila svojega 
dobrega brata Franceta, 
vendar si mi ni upala povedati, 
da so ga partizani pobili dva 
meseca po koncu vojne. 
Lahko sem upal na uspešno 
poklicno kariero, vendar le do 
ravni »pravnega svetovalca« 
generalnega direktorja 
Litostroja (kar sem kasneje 
tudi dosegel), več pa ne, 
razen, če bi se vpisal v »Zvezo 
komunistov«, kar pa se nisem 
nikoli.

Sicer pa se za študij prava 
nisem odločil zaradi kakšne 
posebne naklonjenosti do 
tega poklica, temveč zato, 
ker so se na to fakulteto 
vpisali moji tedanji najboljši 
prijatelji. Tako ni čudno, da 
sem se takoj po diplomi 
oglasil pri profesorju Šturmu 
in ga povprašal, v kateri službi 
bi jaz kot pravnik lahko imel 
stik z računalniki. Leta 1974 
takšnih možnosti še ni bilo 
veliko, pa vendar mi je dal 
dobro priporočilo: Biro za 
organizacijo in metode, kjer 
se ukvarjajo z uvajanjem 
računalništva v javno upravo. 
Tam sem šel takoj na tečaj 
Cobola in užival v delu 
sistemskega analitika. Že tedaj 
sem se seznanil s projekti 
pravnih informacijskih 
sistemov in tudi takoj 
ugotovil, da noben takšen 

sistem nima niti najmanjše 
možnosti za uspeh, ker so bili 
vsi po vrsti administrativno 
načrtovani in vodeni. Seveda 
so porabili velike količine 
denarja, vendar mi je bilo 
jasno, da je kakovostna 
informacijska storitev le tista, 
ki temelji na komercialnih 
principih. Za to pa tedaj v 
Sloveniji ni bilo niti najmanjših 
možnosti, kot je tudi ni bilo 
za druge oblike podjetniške 
pobude. To je bil tudi eden od 
razlogov, da sem tisto službo 
pustil in se kar za precej časa 
poslovil tudi od računalništva.

Sem pa v svoji prvi službi 
spoznal dekle, s katero sva 
se leta 1977 poročila – Ireno 
Leban. Da bi lahko doma 
prenovili in povečali staro in 
skromno hišico, sva morala 
za nekaj let najti drugo 
stanovanje. Ker pri Občini 
Domžale, kjer sem bil kot 
pravni svetovalec zaposlen 
eno leto, niso imeli prostih 
kadrovskih stanovanj, sem 
z veseljem sprejel povabilo, 
ko mi je telefonirala kolegica 
Jana iz Litostroja, da iščejo 
pravnika in mu takoj nudijo 
stanovanje. Naslednjih pet let 
sem tako stanoval v Dravljah 
in se po službi, skoraj vsak 
dan, vozil domov na Vir, kjer 
smo prenavljali (skoraj na 
novo gradili) hišo, skupaj z 
mojimi starši. Lahko rečem, 
da smo »komaj shajali« in sem 
se zaradi varčevanja dostikrat 
vozil (popoldne delati na Vir, 
zvečer pa nazaj v Ljubljano) 
s kolesom, da bi prihranil 
pri strošku za gorivo. Malo 
zaradi nuje, malo pa tudi iz 
veselja, sem v drugi polovici 
obdobja sam naredil tudi 
večino pohištva in to niti ne 
slabo, saj je še/bilo uporabno 
več desetletij. Po sedmih letih 
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zakona (in brez otrok) sva se 
z ženo sporazumno ločila. 
Spominjam se, da sva imela, 
takoj po podpisu pri sodnici, 
še skupno poslovilno kosilo 
pri Repovžu v Domžalah.

Naslednjih sedem let sem bil 
samski in živel doma pri mami, 
ki mi je prala in kuhala, in to 
res tako požrtvovalno, kot to 
znajo le mame: za očeta in 
sebe je skuhala že opoldne, 
zame pa še posebej pozno 
popoldne, ko sem se vrnil iz 
Ljubljane.

Zaposlitev in ukvarjanje s 
podjetništvom sem prenehal 
le za obdobje 1990−1992, 
ko sem bil profesionalni 
delegat in funkcionar v 
Skupščini RS. Takoj ko nisem 
bil več v politiki, sem se vrnil v 
podjetništvo. 

Družba IUS SOFTWARE 
d.o.o., katero sem ustanovil 
leta 1989, se je ves čas do 
danes lepo razvijala, dobro 
poslovala in dajala kruh vse 
večjemu številu delavcev.

Po skoraj 30. letih ima danes 
več kot 100 zaposlenih v treh 
različnih državah (Slovenija, 
Hrvaška, Turčija) in se vse 
bolj vključuje v mednarodno 
poslovno okolje - zdaj 
pod firmo LEXPERA SA v 
solastništvu mednarodnega 
investicijskega sklada 
Royalton Partners.

Tuje investitorje je pritegnila 
predvsem najsodobnejša 
tehnologija, na kateri temelji 
glavni produkt Pravni 
informacijski sistem IUS-
INFO, katerega sem tudi 
ustanovil že daljnjega leta 

1989. Na to podjetniško 
zgodbo o uspehu sem 
upravičeno ponosen.

Leta 1993 sem se poročil in 
skupaj z ženo Mirjam Kranjac 
Tomažič ustanovil družino. 
Dobila sva dva otroka: Tone 
Tomažič zdaj študira pravo, 
hčerka Marjana Tomažič pa 
biološko raznovrstnost.

S politiko se nisem več 
aktivno ukvarjal, sem pa od 
same ustanovitve naprej 
zvesti član Nove Slovenije.

Posebno še od upokojitve 
naprej (2009) sem precej 
aktiven udeleženec družabnih 
omrežij. Rad tudi potujem, 
kolesarim in fotografiram. ▪ France Vodlan
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