Umrl je Janez Stanovnik
V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične
republike Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik
predsedstva SR Slovenije.

Odpri galerijo

Bil je častni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB Slovenije).
Star je bil 97 let.
V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike
Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije.
Od leta 2003 do 2013, ko je odstopil iz zdravstvenih razlogov, je bil
predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Nato
je bil njen častni predsednik.
Bil je nosilec partizanske spomenice 1941 in več odlikovanj ter častni
meščan Ljubljane.

Med letoma 1988 in 1990 vodil predsedstvo Slovenije
Janez Stanovnik je vodenje borčevske organizacije prevzel leta 2003.
Ko je vodil organizacijo, se je ta iz Zveze združenj borcev in
udeležencev NOB Slovenije preimenovala v Zvezo združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije. Razlog za preimenovanje je bil, da je bilo
članov iz borčevske generacije vse manj, organizacija pa je v članstvo
vabila pripadnike mlajše generacije in vse tiste, ki se jim tudi zdaj
zdijo vrednote partizanskega gibanja pomembne.
Med letoma 1988 in 1990 je vodil predsedstvo Slovenije, po letu 1990
pa se je iz osebnih razlogov umaknil iz javnega življenja. Kot
predsednik slovenskega predsedstva je politično modro krmaril med
pritiski beograjske dogmatske smeri in zahtevami slovenske civilne
družbe. Kot predsednik je bil prvi sogovornik civilnodružbenih gibanj;
kljub občasnim razhajanjem v ocenah in potezah je dialog med
Stanovnikom in gibanji do prvih večstrankarskih volitev ostal stalnica
političnega življenja in dejavnik politične stabilnosti Slovenije.
Janez Stanovnik je bil nosilec partizanske spomenice 1941, po drugi
svetovni vojni pa je delal v zvezni vladi, jugoslovanski diplomaciji in
Združenih narodih. Krajši čas je bil tudi dekan ekonomske fakultete.
Po službi v Združenih narodih se je sredi osemdesetih let vrnil v
Slovenijo, kjer je služboval kot član predsedstva SRS.
Stanovnik je kot predsednik Zveze borcev s svojim vehementnim in
gostobesednim slogom poskrbel, da je ta ostala relevanten družbeni
dejavnik.

