
Vabimo vas na tematsko razpravo ob izidu knjige

Ustanovitev Slovenije
avtorja dr. Petra Jambreka, z avtorskim prispevkom dr. Dimitrija Rupla in uvodnim nagovorom dr. Aleša Mavra.

Procese in dogodke, ki so leta 1991 omogočili ustanovitev Republike Slovenije, še vedno zakrivajo — ali pa so 
samo delno odstrti — interesi, ki jih danes označujemo z različnimi izrazi ali pojmi, kot je npr. globoka država. 

Posledica tega je pomanjkanje razumevanja in s tem razvoja demokracije, nerazumevanje svobode ustvarjanja in 
dela kot temeljev družbe ter šibka pravna država. Z naštetim so tesno povezani primeri korupcije, kriminala in 
klientelizma, s katerimi se v zadnjem obdobju srečujemo preko medijev: bančne afere, dobavitelji v zdravstvu, 
vzpostavljanje politično-kadrovske bipolarnosti v javnem sektorju z izbiranjem primernih, izključevanje 
svobodne zasebne iniciative ……... 

S svojimi razpravami, ki so plod njihovega strokovnega dela in političnih izkušenj, bodo na tematski razpravi 
sodelovali:

•	 pravnik in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Peter Jambrek,

•	 pisatelj, sociolog, politik in diplomat dr. Dimitrij Rupel,

•	 zgodovinar in nekdanji minister za kulturo dr. Vasko Simoniti

in

•	 zgodovinar dr. Stane Granda, ki bo razpravo tudi vodil.

Odstirali nam bodo vplive in interese, ki so nastali kot posledica revolucionarnega nasilja, iz katerega je 
izšel novi razred. To nas je v preteklosti in nas še danes omejuje, tako da se ne moremo razvijati skladno z 
možnostmi, ki nam jih zagotavljajo Ustava Republike Slovenije, njeno članstvo v mednarodnih povezavah in 
družbeno-gospodarski potenciali, ki jih Slovenija premore. 

Tematska razprava

bo v sredo, 23. maja 2018, ob 18. uri,

v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko prireja tematske razprave v okviru raziskovalnega programa 
(P6-0341) in projekta (J7-8283) ter infrastrukturnega programa (I0-0036), ki ju financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.



Besedilo pričujoče knjige je urejeno kronološko. 
Sprašuje se, kdaj, kako in zakaj se je spreminjal 
slovenski nacionalni sistem skozi daljša – večletna 
ali celo večdesetletna časovna razdobja. Predmet 
preučevanja omenjenega zgodovinskega pristopa je 
praviloma vsa Slovenija določenega časa, s posebnim 
ozirom na pomen njenega življenjskega prostora, 
prebivalstva ter družbene in politične organizacije. 

Že pozornost, ki je namenjena dogajanjem v razponu 
sedemdesetih let, vzpostavlja razdaljo med predmetom 
in rezultatom raziskave. Čim krajše je obdobje, tem bolj  
verjetna je domneva, da na konkretne dogodke vplivajo 
odločitve ljudi in organov oblasti. In obratno, procesi 
v nekajletnem razponu se izkažejo za usmeritve, ki jih 
pogojujejo neosebne silnice, tako da bi se spremembe 
zgodile ne glede na subjektivne želje in politično voljo 
ljudi.

V tem pomenu je delo rezultat raziskave kriznih 
in cikličnih procesov v Sloveniji kot enoti bivše  
Jugoslavije, pa tudi po njeni osamosvojitvi v nacionalno 
državo. Posebna pozornost je posvečena specifični 
naravi teh procesov in ciklusov po ustanovitvi 
Republike Slovenije kot nove države s korenito 
preoblikovano ustavno ureditvijo.
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