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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je ugotoviti in prikazati kontinuirani postopek koncepta konfederalne
pogodbe med Slovenijo in Hrvaško in ostalimi republikami države Socialistične federativne
republike Jugoslavije iz pogleda medijev, predvsem časopisja, kako je časopisje spremljalo ter
poročalo o samem konfederalnem konceptu, analiziranje dobesednih zapisov sej Skupščine
Republike Slovenije v primerjavi z objavljenimi članki v časopisju oz. interpretacijo časopisja.
Za raziskovanje sem izbral tri najbolj brane časopise v posamični republiki. Časopis Delo za
Slovenijo, časopis Večernji list za Hrvaško ter časopis Borba za Srbijo.
Ključne besede: konfederacija, federacija, suverenost, odcepitev, Slovenija, Hrvaška

ABSTRACT
The purpose of this diploma thesis is to show the continuous process of the concept of the
Confederate Treaty between Slovenia and Croatia and other republics of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia from the media point of view, especially how the newspapers reported
and interpreted events. I have selected the three most read newspapers in each republic: “Delo”
magazine for Slovenia, “Večernji list” newspaper for Croatia and “Borba” newspaper for
Serbia.
Key words: confederation, federation, sovereignty, secession, Slovenia, Croatia
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SEZNAM KRATIC
BiH

Bosna in Hercegovina

CK

Centralni komite

DEMOS

Demokratična opozicija Slovenije

DFJ

Demokratična federativna Jugoslavija

EU

Evropska unija

FLRJ

Federativna ljudska republika Jugoslavija

HDZ

Hrvaška demokratska stranka

IS

Izvršni svet

JLA

Jugoslovanska ljudska armada

OZN

Organizacija združenih narodov

RH

Republika Hrvaška

RS

Republika Slovenija

SDZ

Slovenska demokratska stranka

SDZS

Socialdemokratska zveza Slovenije

SFRJ

Socialistična federativna republika Jugoslavija

SKD

Slovenski krščanski demokrati

SR

Socialistična republika

SRS

Socialistična republika Srbija

SZDL

Socialistična zveza delovnega ljudstva

TO

Teritorialna obramba

ZDA

Združene države Amerike

ZIS

Zvezni izvršni svet

ZKJ

Zveza komunistov Jugoslavije

ZKS

Zveza komunistov Slovenije

ZKS-SDP

Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
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1. UVOD

Socialistična republika (SR) Slovenija in Socialistična republika Hrvaška sta leta 1978 vstopili
v delovno skupnost Alpe-Jadran. S tem sta republiki nakazovali, da se gospodarsko vedno bolj
navezujeta na evropski trg in da si politično obe republiki želita med deželnih in panevropskih
povezav na področju turizma, kulture ter gospodarstva. Skupnost je leta 1990 postala tudi vse
bolj politična, kar je na njihovem srečanju, 25. novembra 1990v Milanu, izpostavil zunanji
minister Dimitrij Rupel. 1
Srbski agresivni nacionalizem, gospodarski bojkot Socialistične republike Srbije (SRS) proti
SR Sloveniji od leta 1989 ter vedno slabši gospodarski položaj Socialistične federacije
republike Jugoslavije (SFRJ) je vodil v nestrinjanja slovenske politike do zvezne politike SFRJ.
Slovenska politična oblast je začela iskati možnosti za lažje sobivanje v skupni državi ter s tem
dobiti jasno garancijo in varnost pred aktualnim nestabilnim političnim dogajanjem. Preko
slovenske skupščine je prišel predlog za preoblikovanje skupne države iz federalne v
konfederalno obliko. Po nastopu demokratično izvoljene oblasti, v Sloveniji in na Hrvaškem,
se je okrepilo sodelovanje med republikama, kar je vodilo v skupen koncept o preoblikovanju
SFRJ v konfederacijo.2 Ta državna zveza, ki bi nastala na temelju mednarodne pogodbe, bi
prinesla boljšo vzdržnost gospodarskega programa ter miroljubno rešitev jugoslovanske krize.
Slovensko-hrvaški koncept konfederacije je nastajal leta 1990, ko se je vedno bolj predvideval
konec države Socialistične federacije republike Jugoslavije (SFRJ) zaradi družbenih nemirov,
povečane nacionalistične ideje nekaterih republik ter ekonomske nestabilnosti države SFRJ.3
Skozi poletje in pozneje v jeseni leta 1990, je slovensko – hrvaški koncept konfederacije
vzbudil politično podporo in medijsko pozornost na Slovenskem in Hrvaškem, s tem pa tudi
veliko pozornosti širše jugoslovanske javnosti in politike, ki se ni strinjala z idejo, da morajo
biti republike, ki bi bile vključene v konfederacijo, suverene, neodvisne in samostojne države.
Tako sta Republika Slovenija in Republika Hrvaška 25. junija 1991, na podlagi plebiscita,
razglasili svojo neodvisnost, sledila pa je krvava državljanska vojna, ki se je odkrito začela
sprva v Sloveniji, nato pa se je razširila še na Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno Goro ter
1

Kante, Lojze. Delo. Skupnost Alpe-Jadran območje odprtih meja? 26. 11. 1990, 1.
Drnovšek, Janez. Moja resnica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996 (v nadaljevanju Drnovšek, Moja resnica,
1996), 209-210.
3
Ribarič, Miha. Spomini. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015 (v nadaljevanju Ribarič, Spomini, 2015),
285.
2
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Kosovo. Kljub neodvisnosti Slovenije in Hrvaške se meddržavna pogodba po obstoječem
slovensko – hrvaškem konfederalnem konceptu, ni nikoli realizirala in podpisala.

1.1 NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je s pomočjo literature ter časopisja analizirati, spremljati ter ugotoviti
razloge in usodo predloga slovensko – hrvaškega konfederalnega koncepta predvsem z vidika
časopisja, ki je obširno poročalo o poteku koncepta.
Diplomska naloga kronološko predstavi potek poročanja časopisja ter hkrati preko virov o
demokratizaciji ter dobesednih zapisov skupščinskih sej analizira točnost poročanja časopisja
in njihovo interpretacijo izrečenega na skupščinskih sejah ter prek virov o demokratizaciji in
osamosvojitvi Slovenije. Pregledano je bilo dnevno časopisje najbolj znanih in branih
republiških časopisov:


slovenski časopis Delo



hrvaški časopis Večernji list



srbski časopis Borba (Zagreb) - v latinici

Cilji diplomskega dela so naslednji:
-

predstaviti vzroke za jugoslovansko krizo po smrti predsednika Josipa Broza - Tita ter
želje po njeni miroljubni rešitvi,

-

predstaviti pojem konfederacije tudi s pomočjo drugih konfederacij, ki so obstajale v
preteklosti,

-

raziskati razloge za predlog o konfederalnem preoblikovanju države SFRJ,

-

kronološko predstaviti potek poročanja ideje konfederalnega modela,

-

oceniti točnost poročanja časopisja o seji skupščine Republike Slovenije,

-

predstaviti širši problem ne uresničitve konfederalne pogodbe pred vojaškim spopadom
1991 in po njem.

1.2 METODOLOGIJA
Pri pripravi diplomskega dela je bila uporabljena metoda analize različnih primarnih in
sekundarnih virov in literature. Velik del diplomske naloge je bil izdelan na podlagi
6

raziskovanja časopisja, ki je bilo aktualno v času jugoslovanske krize. Raziskoval sem časopisje
v obdobju od leta 1989 do konca leta 1991 in interpretiral vire. Odgovarjal sem na raziskovalno
vprašanje kakšni so bili dejanski nameni s predlogom konfederacije v obdobju med 1990 in
1991.

2. JUGOSLOVANSKA FEDERACIJA
Dejavniki, ki so vodili v združevanje jugoslovanskih narodov so bili tako jezikovne, kulturne
in etične podobnosti, kot tudi skupni gospodarski trg.4
Nova povojna država Demokratična federativna Jugoslavija (DFJ) je nastala 10. avgusta 1945,
ta je bila kasneje 11. novembra 1945 preimenovana v Federativno ljudsko Republiko
Jugoslavijo (FLRJ).
Z novo ustavo, 7. aprila 1963, se je država Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ)
preimenovala v Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo (SFRJ), katera je hkrati tudi
uradno priznala dva naroda znotraj države, in sicer Bošnjake ter Makedonce. V ustavi je bilo
zapisano, da je SFRJ zvezna država, kot državna skupnost prostovoljno združenih narodov.
21. februarja 1974 je skupščina SFRJ sprejela novo ustavo, ki je bila skupek amandmajev k
ustavi iz 1963 leta. Nova ustava je dovoljevala pravico samoodločbe naroda ter posledično tudi
razdružitve posamezne socialistične republike od SFRJ. Bila je posledica notranjih političnih
pretresov v državi, kot so bili študentski protesti leta 1968, demonstracije na Kosovu in t.i.
hrvaška pomlad 1971. Z novo ustavo so želeli tudi pokazati, da je država vedno bolj
demokratična ter da se vedno manj vmešava v gospodarstvo ter ga s tem stabilizira.
Leta 1979 je umrl Edvard Kardelj, eden od glavnih piscev zakonodaje, ustave ter utemeljitelj
samoupravnega družbenega sistema. Ko je 4. maja 1980 umrl tudi Josip Broz – Tito, dosmrtni
predsednik SFRJ, se je vidneje začela slabšati gospodarska situacija v SFRJ, saj je država že v
70. letih zašla v dolgove in si s tem onemogočala možna vlaganja v napredek. Od Titove smrti
naprej se je domača in tuja javnost spraševala o usodi SFRJ. Država je imela precejšen ugled v
zahodnem svetu in pomembno politično in diplomatsko v vlogo v državah tretjega sveta, kot je
bilo npr. gibanje neuvrščenih. Gospodarska kriza je bila kljub temu vedno večja, vrednost

4

Bilandžić, Dušan. Zgodovina Socialistične federativne republike Jugoslavije. 1980, 42.
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domače denarne valute dinar pa je padala. Vlada Anteja Markoviča, ki je bil deveti in s tem tudi
zadnji zvezni predsednik SFRJ, je sicer zagotavljala večjo ekonomsko stabilnost SFRJ, kot
predhodna vlada Branka Mikulića, saj je bilo izvedenih več reform. Te so za določen čas
ustavile inflacijo dinarja ter dvignile raven gospodarstva in s tem tudi splošni standard ljudi
živečih v SFRJ.5
Tuji mediji so bili osredotočeni predvsem na razpadanje Sovjetske zveze in njenih satelitskih
držav ter posledično na njihovo osamosvajanje. Združene Države Amerike (ZDA) so se
pripravljale na konec hladne vojne, sploh po padcu berlinskega zidu. Tuje države se v letu 1989
z dogajanjem v SFRJ ter predvsem njenim nacionalnim vrenjem niso poglobljeno ukvarjale,
čeprav je že prihajalo do znakov mednacionalnega nasilja in političnega rivalstva. Najbolj
poglobljeno so se s SFRJ ukvarjali francoski mediji, ki so opozarjali na možnost državljanske
vojne v SFRJ.6 ZDA ter administraciji predsednika Georga Busha je bilo najbolj pomembno,
da so bili predstavniki ljudstva v posamezni republiki demokratično izvoljeni. Kljub temu je
bila administracija predsednika Busha proti odcepitvi katerekoli izmed republik SFRJ, saj so
videli prihodnost SFRJ v njeni celovitosti in enotnosti, torej kot federativno povezane republike
Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije, Srbije ter dveh avtonomnih
pokrajin Kosovo in Vojvodina.7

3. SLOVENSKI ODNOS DO SFRJ
Jugoslovansko skupnost in politični vrh so zaznamovali številni družbeni premiki in krize.
Slovenski odnos do SFRJ so zaznamovale tri krize. Prva kriza je nastala ob samih začetkih
države, saj slovensko vodstvo ni predvidevalo tako močno centralizirane države. Predvidevalo
se je ohlapnejšo centralizacijo zaradi lažje obnove povojne države. Slovenski politiki so, ob
dogovarjanjih za novo skupno državo, predvidevali veliko boljši status Slovencev znotraj nove

5

Drnovšek, Moja resnica, 1996, 77, 153.
Koruza, Mateja. Ekonomski pogled na razvoj in razpad Jugoslavije: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta. 2016, 32-33.
6
Plevelj, Vojko. Delo. Politični horoskop za leto 1991 je bolj pesimističen kot optimističen. 3. 1. 1991, 4.
7
Zupančič, Rok. Preprečevanje, prepričevanje, obžalovanje: ZDA, razpad SFRJ in diplomatsko (ne)priznavanje
neodvisnosti in samostojnosti RS 1990-1992. Teorija in praksa. 2016, 312-344.
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države. Eden od razlogov je bil, da so se Slovenci sami osvobodili in tako imeli osnovan lasten
odpor proti okupatorju ter s tem tudi poveljevalni jezik slovenščino.8
Druga kriza v odnosu Slovenije do Jugoslavije je bila v 60. letih zaradi zahtev Slovencev po
decentralizaciji gospodarstva in želje po spremembi federalne ustave, ki bi republikam dala več
pravic. Po tem je nastala druga ustava, leta 1963, ki je tudi spremenila ime države iz FLRJ v
SFRJ ter je takšno ime ohranila do svojega razpada. Še vedno je obstajalo šest republik vendar
tokrat so se imenovale socialistične, priznalo pa se je tudi bošnjaški narod, ki do prej ni bil
priznan. Uveden je bil samoupravni sistem, zaradi želje po večji demokratizaciji Jugoslavije.
Samoupravljanje je v svojem idealu predstavljalo več pravic za delavce ter več svobode za
podjetja.9
Štomajerjeva v svoji magistrski nalogi ugotavlja, da vznika nacionalizmov ob koncu šestdesetih
let ne moremo ločevati od domačega in mednarodnega politično-ekonomskega konteksta, saj
analiza ključnih političnih in ekonomskih procesov, ki so se odvijali po koncu šestdesetih let,
pokaže, da sta k obratu k nacionalizmu v osemdesetih letih botrovali konfliktna politična in
ekonomska dinamika razvoja SFRJ.10
Tretja kriza se je zgodila v začetku 70. let. Do krize je prišlo zaradi znatnega napredka Slovenije
in Hrvaške v primerjavi z Makedonijo in Črno Goro. Takrat je bil predsednik izvršnega sveta
(IS) SR Slovenije liberalistično usmerjeni Stane Kavčič. Gospodarski preboj SR Slovenije je
bil posledica uspešnih dogovorov IS z zahodnimi državami, ki so omogočili prodajo slovenskih
izdelkov na svetovnemu trgu. S tem se je pokazala vedno večja razlika v življenjskem standardu
Slovencev v primerjavi z drugim socialističnim republikam. Stane Kavčič je na podlagi 29. seje
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (ZKS) odstopil leta 1972 zaradi več afer
(cestna afera, afera 25 poslancev, afera Vrh). Zamenjal ga je Andrej Marinc. Leto pred tem je
bilo v SR Hrvaški zatrto družbeno gibanje Hrvaška pomad in ob tem je bila zamenjana celotna
oblast SR Hrvaške na čelu z Savko Dabčević Kučar, predsednico Zveze komunistov Hrvaške,
katero je nasledila Milka Planinc.11

8

Repe, Božo. Jutri je nov dan : Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Zložba Modrijan, 2002 (v nadaljevanju
Repe, Jutri je nov dan, 2002), 13-19.
9
Repe, Jutri je nov dan, 2002, 13-19.
10
Štromajer, Ana. Propad Jugoslavije : tržna liberalizacija in vznik nacionalizmov: magistrska naloga. Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 2016, 3.
11
Repe, Jutri je nov dan, 2002, 13-19.
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V tem obdobju je vrhovna politika države SFRJ zamudila priložnost za prehod v bolj ohlapno
federacijo socialističnih republik. Prehod v konfederacijo so promovirali tudi nekateri vidni
srbski politiki, kot sta npr. Latinka Perović (predsednica Zveze komunistov Srbije) in Marko
Nikezić, kot predstavnika liberalnih komunistov v Socialistični republiki Srbiji. Ti so bili v
Sloveniji in na Hrvaškem zamenjani z drugimi politiki, ki niso predstavljali liberalističnih idej.
Tudi v Srbiji je tako dobil oblast Tihomir Vlaškalić. Četudi so zatrli liberalistične ideje in s tem
ideale tržnega komunizma oz. socializma je vseeno prihajalo do številnih sprememb ustave, kar
je vodilo zvezno skupščino v pisanje nove ustave. Nastala je leta 1974 in je imela nekaj
konfederalnega značaja, saj je omogočala republikam razmeroma visoko stopnjo avtonomije.
S to ustavo je Jugoslavija postala državna skupnost republik, ki so se samostojno in
prostovoljno odločile za skupno pot in s tem so republike de facto imele suverenost.12
Pripravo nove ustave je vodil Edvard Kardelj, ki je to ustavo oblikoval kot pomiritveno pot med
težnjami po hegemonistični ureditvi države in težnjami k centralistični ureditvi države. S tem
se je pomirilo tudi ozračje slovenske, hrvaške ter srbske politične javnosti po zatrtju
liberalističnih nazorov mlajših politikov omenjenih republik.
Kljub novi ustavi je Josip Broz – Tito ostal nesporni vodja Zveze komunistov Jugoslavije vse
do svoje smrti 4. maj 1980 ter tudi vojaški poveljnik Jugoslovanske ljudske armade (JLA), sovodenje gibanja neuvrščenih pa je predal že v letu 1979. Po njegovi smrti je nova oblast
Jugoslavije povsem obvladala politično ozračje, saj je že pred njegovo smrtjo oblikovala sistem
Zveznega predsedstva SFRJ.

4. GOSPODARSKI POLOŽAJ SR SLOVENIJE IN HRVAŠKE
SR Slovenija je imela najboljši gospodarski status znotraj SFRJ, vendar je padanje vrednosti
denarne valute škodilo domačemu gospodarstvu. Slovenskemu gospodarstvu je škodilo tudi
nemirno politično ozračje znotraj države saj so Srbi zagovarjali program »velike Srbije« ter bolj
centralistično ureditev zveze jugoslovanskih narodov s čimer je bila ogrožena prihodnost
federacije. 13

12

Repe, Jutri je nov dan, 2002, 18-19.
Ponikvar, David. Ekonomsko bojevanje: ukrepi Srbije proti Sloveniji med letoma 1989 in 1991: diplomska
naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 2011, 17-20.
13
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57. številka slovenske Nove revije je izšla novembra 1987 leta in je v jugoslovanski družbi
izzvala močna izražanja nacionalističnih čustev. Revija je imela podnaslov »Prispevki za
slovenski nacionalni program«. Prispevki so bili razmišljanje slovenskih izobražencev o čim
hitrejši ter čim boljši rešitvi jugoslovanske gospodarske krize. Vsebovala je poziv, da se morajo
Slovenci iz naroda preoblikovati v nacijo s svojo lastno državo. Jugoslovanska kriza je izraz, ki
označuje obdobje gospodarske stagnacije ter večanja mednacionalnih ter medrepubliških
sporov od smrti Tita pa do razpada SFRJ, saj je po Titovi smrti naraščala samostojnost
republiških vodstev.14 Leta 1988 so začeli Slovenci in slovenski politični vrh javno opozarjati
na kršenje človekovih pravic, predvsem, ko so bili zaradi domnevne izdaje aretirani štirje
Slovenci (Franci Zavrl, Janez Janša, David Tasić – vsi trije novinarji ter zastavnik Ivan
Borštner). Zaradi aretacij v maju 1988 se je 3. junija ustanovil Odbor za varstvo človekovih
pravic. Kasneje, v avgustu, so bili zaradi civilnih protestov zoper proces vsi štirje pogojno
izpuščeni.
Leta 1987 je predsednik SR Srbije, Ivan Stambolić, zaradi protestov in mednacionalnih nemirov
med Albanci in Srbi na Kosovu, kot odposlanca imenoval Slobodana Miloševića, ki naj bi v
avtonomni državi pomirili mednacionalne strasti. Miloševič je takrat opravljal funkcijo
predsednika Zveze Komunistov Srbije. Takrat že dobro znani politik Milošević se je namesto,
da bi poskusil pomiriti spore, postavil na stran Srbov živečih na Kosovem, kar je pripeljalo do
razhoda med Miloševičem ter predsednikom predsedstva SR Srbije Ivanom Stambolićem.
Kasneje v letu 1987 je Stambolić odstopil, nasledil pa ga je Petar Gračanin, ki je deloval v
mandatu od 1987 do 1989. Slobodan Miloševič pa je bil izvoljen za predsednika SR Srbije 8.
maja 1989.
Jugoslovanska kriza se je kazala tudi v t.i. »mitingih resnice« oz. shodih resnice, katere je
Milošević podpiral. Shod resnice je bil napovedan za 1. 12. 1989 v Ljubljani, kjer so želeli
predstavniki srbskega naroda predstaviti dogajanje v Avtonomni republiki Kosovo, saj se je
slovenski narod zavzel za pravice Albancev. Slovenski politični vrh je bil proti temu »mitingu
resnice« v Ljubljani, saj je bilo po zakonu ugotovljeno, da srečanje, predstavlja možno kršitev
splošnega reda in miru, zato se je shod resnice, 20. 11. 1989, uradno prepovedal z odločbo
mestnega sekretariata za notranje zadeve Ljubljana. Skupščina SRS je nato 22. 11. 1989
zapovedala organom, da dosledno uresničujejo prepoved »mitinga« in se spoštuje odločitev
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glede prepovedi napovedanega »mitinga resnice«.15 To odločitev so podprli tudi najvišji
slovenski republiški organi in družbeno politične organizacije. Republiška konferenca
Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) v SR Srbiji je 1. decembra 1989, po
preprečenem shodu, zahtevala od srbske vrhovne politike bojkot SR Srbije na uvoz blaga iz SR
Slovenije in pretrganje vseh stikov s Slovenijo. 5. decembra 1989 se je ideji o bojkotu javno
pridružil še Slobodan Miloševič, predsednik SR Srbije.16
Čepič je v svoji knjigi zapisal: »Srbom se je zdela njihova politika do Kosova normalna,
Slovencem, ki so proti njej dvignili glas, pa protiustavna in nasploh v nasprotju z bistvom druge
jugoslovanske države. Obe »strani« pa sta trdili, da se borita za Jugoslavijo. Ocene tega
obdobja, dogajanja v njem, so še vedno različne, odvisne od »nacionalne« pripadnosti
avtorja«. 17
Bojkot na blago SR Slovenije je predstavljal vrh gospodarske krize v državi, saj so bila mnoga
slovenska podjetja v veliki finančni izgubi, ker se je z bojkotom zmanjšal trg. Negativne
posledice tega bojkota je čutila tudi SR Srbija sama, saj je bila vezana na slovenske energente
ter živilsko - predelovalno industrijo, zato je IS SR Srbije dovoljeval določene stike srbskih
podjetij s slovenskimi. Tako bojkot ni bil celoten in je bil usmerjen predvsem v podjetja, ki so
izdelovala končne izdelke (Gorenje, Metalna, Krka).18
Od 20. do 22. januarja 1990 se je v Beogradu odvijal 14. izredni kongres ZKJ. Slovenska
delegacija je namesto unitarističnega sistema ZKJ, predlagala konfederalni sistem, s čimer se
srbska delegacija ni strinjala. Slovenska delegacija je tudi predlagala, da se iz zakonodaje
države izbriše pravico do verbalnega napada, mučenje političnih zapornikov ter politična
sojenja. Z vsemi predlaganimi temami se srbska ter črnogorska delegacija nista strinjali. Ker
predsednik kongresa predlaganih tem ni dovolil umestiti na dnevni red kongresa, je slovenska
delegacija zadnji dan kongres zapustila. Ivica Račan, sekretar ZK SR Hrvaške, pa je na
kongresu kasneje izjavil, da si hrvaška delegacija ne more predstavljati ZKJ brez Slovencev ter
je tudi sama zapustila kongres.
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Še pred kongresom je bil v časopisu Delo, 19. januarja 1990, objavljen članek z naslovom »V
zraku je konfederacija«.19 Tema članka je bil sestanek 18. januarja, kjer sta bila glavna akterja
Janez Drnovšek (predsednik predsedstva SFRJ) in Bogić Bogičević (član predsedstva SFRJ).
Govorila sta o tem, da bo v državi SFRJ potreben nov dogovor o sožitju, saj so razmere v katerih
smo sedaj, vse bolj nevzdržne. Glavna tema pogovora so bili odnosih znotraj skupne države, v
kateri se je kazalo njeno razpadanje. Predstavniki na slovenski strani so bili Miran Potrč
(predsednik slovenske skupščine), Dušan Šinigoj (predsednik izvršnega sveta), Jože Smole,
Milan Kučan, Ciril Ribičič, Janez Stanovnik ter Janko Pleterski.
Janko Pleterski je uvodoma dejal, da je pogovor, kot je ta, izjemno pomemben za koristna
razčiščevanja medsebojnih vprašanj ter odnosov. Med pogovore v okviru teh vprašanj zagotovo
sodi vse kar je povezano s srbskim gospodarskim bojkotom proti Sloveniji, spremembo zvezne
ustave ter položajem Kosova. Jože Smole je dejal da bi zvezna vlada ter predsedstvo SFRJ
moralo veliko bolj odločno nastopati ter ukrepati v zvezi s srbskim bojkotom, da je s svojimi
funkcijami odgovorno za varovanje ustavnosti v državi. Mnenje Jožeta Smoleta je bilo, da ima
Markovićeva zvezna vlada ter predsedstvo SFRJ ustavna pooblastila za preprečitev bojkota.
Miran Potrč je dejal, da mora zvezno predsedstvo odpreti razpravo o novem dogovoru za
skupno življenje znotraj države in ni potrebno ustvarjati vtisa, kot da je v državi enotnost, ko
pa se vidi da enotnosti več ni. Odgovor predsedstva je bil, da misli predsedstvo nadaljevati s
pobudo za novo zvezno ustavo, kar je bilo po mnenju predstavnikov SR Slovenije nepotrebno,
saj bi bile dovolj zgolj dopolnitve k ustavi. 20
Časopis istega dne (19. januarja 1990) je vseboval tudi kolumno z naslovom »V zraku je –
konfederacija«, ki je že napovedoval nadaljevanje ambicioznega dela izvršnih svetov, skupščin,
predsedstev ter medijev v Jugoslaviji z alternativnimi predlogi za dostojno življenje v skupni
državi. S kolumno v časopisu Delo se vidi, da se je razmišljalo o spremembi državne ureditve
v konfederacijo južnoslovanskih narodov. Zapis kolumne se je glasil »Najbrž o nekaterih
stvareh v državi danes nihče ne more razsoditi, čeprav brez njihove ustrezne razjasnitve ne
moremo naprej, tako na primer še zmeraj ni pravega odgovora za sedanji slovensko – srbski
spopad, ki je povzročil s srbskim bojkotom ob velikem razburjanju Jugoslaviji tudi velikansko
materialno škodo, ne glede na to da takšnih stanj bržčas nobena, vsaj toliko urejena zakonodaja
ne bi smela dopuščati. Slovenci za to seveda nismo krivi, vendar pa kljub včerajšnjemu

19
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pogovoru na predsedstvu SRS, ki sta se ga udeležila tudi predsednik predsedstva SFRJ Janez
Drnovšek ter član predsedstva Bogić Bogičević ni bil nič lažji. Jugoslovansko državno
predstavništvo se je namreč že zdavnaj postavilo v vlogo, v kateri se do določenih vprašanj niti
ne poskuša več opredeljevati, kaj šele da bi jih poskušalo reševati. Zato je ta hip veliko
pomembneje določiti strategijo, kako to realnost spraviti v institucionalne okvire. Posebej še
ker je bilo nekaj idej navrženih že v samem pogovoru, ki bi jih bilo potrebno zgolj še domisliti:
na primer potrebo po novem dogovoru o medsebojnem sožitju, o asimetrično ali konfederalno
urejeni zvezni državi o izvirni suverenosti republik in narodov. Res nima smisla, da bi
''konfederalno'' poslovalo ta hip samo zvezno predsedstvo, tako kot to kažejo pojasnila njegovih
članov, ampak je treba po tem urediti tudi vse druge odnose v državi.«21
Na konferenci ZKS, 4. februarja, je bila Zveza komunistov Slovenije (ZKS) preimenovana v
ZKS - Stranka demokratične prenove (ZKS-SDP). Na konferenci je njen predsednik Milan
Kučan izrazil, da se bodo zavzeli za zavarovan, miren, civiliziran, demokratičen prehod v
demokratično pluralistično državo, delujočo po načelih pravne, socialne družbe z verovanjem
in spoštovanjem v človeka in njegove svobode, dostojanstva in pravic – izraz za to naj bo nova
slovenska ustava. Pomembna so bila prizadevanja za skupno državo, v kateri se bo slovenski
narod razvijal povsem sodobno, ne da bi pravice, ki jih zahteva zase, odrekel kateremukoli
drugemu narodu. Ena od točk njihovega volilnega programa stranke je bila poleg, nove
slovenske ustave, tudi program »Za konfederalno Slovenijo«. 22 Ta je bil zavezan k soustvarjanju
Jugoslavije, kot skupnosti prostovoljno povezanih in enakopravnih narodov na podlagi njihove
samoodločbe in odcepitve ter na tem zasnovani suverenosti. Predstavljena je bila vizija
Jugoslavije, kot sodobne, učinkovite konfederacije s tržnim gospodarstvom, demokracijo in
vsemi temeljnimi pravicami in svoboščinami človeka. 23 Za takšno politično okolje so bili
značilni demokratizacija družbe, implementacija večstrankarskega sistema, demokratično
izvoljen parlament in ukinitev centralnega načina vladanja. 24
23. februarja 1990 je bil prvi kongres stranke SDZS (Socialdemokratska zveza Slovenije),
katere predsednik je bil Jože Pučnik. Predsednik SDZS za Gorenjsko, Branko Grims, je prebral
program stranke, ki »zagovarja socialno državo ter človekove pravice, nasprotuje
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diskriminaciji žensk, zagovarja pravico do otrok in zmanjšanje splavov na najmanjšo možno
mero«.25 Njihovo mnenje je bilo, da »v Jugoslovansko konfederacijo ne smemo iti za vsako
ceno, zato so se zavzeli za resne, strokovne ter znanstveno utemeljene razprave, ki bi lahko
privedle do najboljših rešitev, kajti stranka SDZS se ne zavzema za nobene radikalne in
prenagljene rešitve. Strokovnost pa naj ne bo vodilo samo v gospodarstvu, temveč mora postati
podlaga in merilo tudi za politična prizadevanja in odločitve, ki se nanašajo na gospodarstvo,
javno upravo, zdravstvo, šolstvo, znanost, socialno politiko in podobno«.26

5. POT DO KONFEDERALNEGA MODELA
Vsi mednacionalni, politični in gospodarstveni spori ter poskus SR Srbije, da bi SFRJ
spremenila v tako imenovano čvrsto federacijo, je privedlo do tega da je 8. marca 1990
skupščina SR Slovenije naložila izvršnemu svetu SR Slovenije nalogo, da izdela konfederalni
model. Predlog za sestavo konfederalnega modela, ki bi na novo uredil odnose znotraj SFRJ je
nastal tudi zato, ker so se Slovenci zavzemali za pravice Albancev v avtonomni pokrajini
Kosovo in bi s konfederalnim modelom, ki bi ga poslali vsem socialističnim republikam,
poskušali na novo urediti politične ter gospodarske odnose znotraj države. 27
Slovenska skupščina je razglasila pet ustavnih dopolnil, med njimi tudi odpravo vzdevka
»socialistična«. Podpredsednik slovenske skupščine, Jože Knez, je v skupščini predlagal
pogodbo, kot novo podlago sožitja v Jugoslaviji. Na seji skupščine so nekateri poslanci
ugotovili, da se je srbski bojkot Slovenije nekoliko umiril, drugi poslanci pa so ugotavljali, da
slovenski IS naredi premalo zoper srbski gospodarski bojkot, kajti bojkot je bil proti ustaven,
saj je zvezna ustava zagotavljala prosto trgovino znotraj SFRJ.
8. marca 1990 je slovenska skupščina sprejela Deklaracijo o urejanju razmerij. Skupščina
Republike Slovenije (RS) je zaradi enostransko prekinjenih gospodarskih odnosov SR Srbije in
političnih odločitev najvišjih organov SR Srbije, ugotovila, da se ne uresničuje ustava SFRJ in
da se ne izpolnjujejo pravne obveznosti iz sprejete zvezne ustave. Pod drugo točko deklaracije
je bilo zapisano, da Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je zavarovanje suverenosti
slovenskega naroda ter pristojnosti in pravic RS za zagotovitev vseh možnosti za lasten razvoj
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možno z ureditvijo njenega konfederalnega položaja v Jugoslaviji. Zaključek skupščine je bil,
da »naj IS nemudoma organizira strokovne priprave za izdelavo projekta o vsebini in postopkih
predlaganja in uveljavitve te usmeritve«. 28 S pripravo pogodbe o jugoslovanski konfederaciji
je RS želela pokazati, da se ne namerava nemudoma enostransko odcepiti, temveč si želi novih
urejanj odnosov z ostalimi socialističnimi republikami, sploh z SR Srbijo ter da si želi s tem
zaščititi svoje gospodarstvo.
Ideja o konfederaciji je bila vključena tudi v »Deklaracijo o urejanju razmerij, ki imajo splošen
pomen za Republiko Slovenijo«. To deklaracijo je sprejela Skupščina RS 9. marca 1990. V
deklaraciji je zapisano, »da je zavarovanje suverenosti slovenskega naroda ter pravic in
pristojnosti RS za zagotovitev vseh možnosti za lasten razvoj možna z ureditvijo njenega
konfederalnega položaja v Jugoslaviji, kot sprejemljivi obliki urejanja skupnih interesov in
odnosov v Jugoslaviji. V ta namen je potrebno začeti strokovne priprave za izdelavo projekta o
vsebini in postopkih predlaganja in uveljavitve te usmeritve. Strokovne priprave naj organizira
Izvršni svet Republike Slovenije.«29
V poročevalcu skupščine RS in skupščine SFRJ za delegacije in delegate je glede konfederacije
zapisano: »Delegatke in Delegati! Upoštevajte nekajkrat ponovljeno stališče slovenske
skupščine, da v nasilnem urejanju razmer ne želimo sodelovati, niti nismo pripravljeni na
materialne žrtve za cilje, ki vodijo stran od demokracije in miru na domačih ognjiščih. Zato se
oblikuje v nedrih ljudstva Slovenije prepričanje, da moramo nekaj resnega storiti za novo
Jugoslavijo v kateri bomo lahko mirno, zadovoljno, prijateljsko živeli. Zato je nesporno
udomačena tudi misel o konfederaciji Jugoslavije. Pri tem se moramo zavedati, da je trenutno
konfederativna ureditev šele geslo, več – tudi v programih strank, kot pa dejansko vedenje kaj
pomeni sodobna konfederacija. Zato predlagamo:
a. da se nemudoma začnejo strokovne priprave projekta za konfederativno pogodbo,
b. da se pogodbo o konfederaciji ponudi kot novo podlago sožitja v Jugoslaviji in za novo
ustavno ureditev in
c. da se v primeru zavrnitve ponudbe skupščine v novi sestavi (po volitvah) odloči o
nadaljnjih korakih.
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Ker nas svet, in tudi dežele s katerimi prijateljsko sodelujemo, ocenjujejo po svoje, seveda
predvsem skozi interes za lastno varnost in razvoj, predlagam, da jih o naših resničnih stiskah
in namerah objektivno seznanimo«.30
V Poročevalcu skupščine RS je zapisano tudi mnenje iz občine Radovljice, k pobudi skupin
delegatov, da naj se ob spomladanskih volitvah izvede referendum o konfederacijski ureditvi
Jugoslavije, s čimer bi dobili izhodišče za sestavo nove slovenske ustave. Komisija skupščine
RS je pobudo za referendum označila za prenagljeno, saj priprave na volitve v Sloveniji ne bi
omogočale kvalitetnih priprav na referendum. Komisija je trdila, da pojem konfederacije ni
dovolj razjasnjen, da bi bilo mogoče pripravljati izhodišča nove ustavne ureditve Slovenije in
Jugoslavije, zato naj se morebitni referendum izvede po volitvah v skupščine
družbenopolitičnih skupnosti.31
Po odločitvi skupščine, da izvršni svet pripravi model konfederalne pogodbe, je Dr. Miha
Ribarič (predsednik v republiškem komiteju za zakonodajo) pripravil gradivo za elemente za
konfederalno pogodbo ter objavil članek v časopisu Delo 23. marca 1990 z naslovom
»Uveljavitev konfederalnega položaja je odvisna od jasno opredeljene politične volje ljudi«.
Podnaslov članka se je glasil: »Najprej je treba spremeniti ustavo SFRJ in nato sprejeti akt o
ustanovitvi konfederacije«. Dr. Miha Ribarič je predvsem izpostavil, da se moramo vprašati,
kako sedaj deluje ustava SFRJ, saj je potrebno upoštevati dosedanje dejansko delovanje ustave,
saj je ta do sedaj imela Zveza komunistov Jugoslavije (ZKJ) pooblaščeni položaj. V celotnem
spletu družbenopolitičnih organizacij je ZKJ imela pooblaščen položaj tudi v pravnem sistemu,
posebej glede ljudske obrambe, varstva ustavne ureditve in kadrovske politike. Ribarič je
izpostavil tudi sprejetje zveznih ustavnih amandmajev (1988) ter amandmaje k slovenski ustavi
(1989, 1990) saj so ti znak, da se je začel proces bistvenih sprememb. 32
V reviji Teorija in praksa je mogoče najti članek iz leta 1990, ki govori o možni novi
konfederalni ureditvi Jugoslavije, kot rešitvi jugoslovanske krize. V reviji se prek javnega
mnenja ugotavlja, da je prihodnost Slovenije možna le z odcepitvijo, kot izhodu iz nepomirjenih
mednacionalnih konfliktov. » Stališča o prihodnjih konfederalnih vezah Slovenije z Jugoslavijo
30

Poročevalec skupščine, RS. sistory.si. Poročevalec RS in skuščine SFRJ za delegacije in delegate, Deklaracija o
urejanju razmerij, ki imejo splošen pomen za RS, Uvodna beseda podpredsednika skupčine Jožeta Kneza na
skupni seji zborov 8.3.1990. [Elektronski] http://www.sistory.si/cdn/publikacije/3600137000/36833/Porocevalec_1990-03-14_08.pdf. 14. 3. 1990, 4-11. Dostop: 10. 9. 2020
31
Poročevalec skupščine, RS. Poročevalec RS in skuščine SFRJ za delegacije in delegate, Deklaracija o urejanju
razmerij, ki imejo splošen pomen za RS. 14.3.1990, 11.
32
Ribarič, Miha. Delo. Uveljavitev konfederalnega položaja je odvisna od jasno opredeljne politične volje ljudi.
23. 3. 1990, 6.

17

so izrazito povezana s stališči o konfederalni ureditvi Jugoslavije, kar obeta Sloveniji večjo
avtonomijo in popolnejšo samostojnost kot do sedaj«.33

6. PROJEKT
ŠINIGOJA

KONFEDERACIJA

POD

IZVRŠNIM

SVETOM

DUŠANA

Konfederalni model je pripravila delovna skupina, ki jo je tedaj vodil predsednik izvršnega
sveta SR Slovenije, Dušan Šinigoj. Posebno vlogo pri tem je imel dr. Miha Ribarič, ki je bil
svetovalec Predsedstva RS oz. svetovalec predsednika RS za ustavnopravne zadeve. Predsednik
SR Slovenije je bil Janez Stanovnik, predsednik skupščine RS pa Miran Potrč. Izvršni svet RS
je začel z delom skupaj s strokovnimi skupinami z namenom izdelave projekta ustanovitve
konfederalne suverene države Republike Slovenije v okviru Jugoslavije. Nasprotno bi se po
mnenju slovenske delegacije kršilo mednarodno pravo.
Predvideno je bilo, da je konfederalna pogodba sprejemljiva tudi za druge republike in obe
pokrajini v SFRJ. Dušan Šinigoj je vedel, da se bosta projekta morali lotiti tako nova
večstrankarska skupščina, kot tudi nov izvršni svet oz. vlada, kajti pred vrati so bile prve
večstrankarske volitve v Republiki Sloveniji.
Konfederalni projekt Šinigojeve vlade je zajemal štiri področja:
1) Okvirni pregled pojma konfederacija z vidika prava in zgodovine Slovencev ter
zgodovine narodov jugovzhodne Evrope, oz. Balkana, Avstro-Ogrske, Kraljevine
Jugoslavije in SFRJ.
2) Mednarodnopravni vidiki in problemi ozemeljske suverenosti in državnih meja.34
3) Strukturna analiza vpetosti slovenskega gospodarstva v jugoslovanski trg blaga in
storitev.
4) Vojaški vidik konfederacije.35
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Pojem konfederacija ali sodržavje (»državna zveza«) je zveza samostojnih držav v skupni uniji.
Konfederacije so še vedno pogosto obravnavana tema v mednarodnem pravu. Vendar je treba
poudariti, da konfederacija ni personalna unija. Pravni akti te zveze so akti samo držav članic
ne pa tudi njenih državljanov. Glavna pogodba, ki zavezuje združitev držav v zvezo, mora
hkrati biti tudi mednarodna pogodba, sprejeta pa mora biti tudi ustava vseh članic, kot skupna
ustava (konfederalna ustava). Konfederalna skupščina, kot osrednji skupni organ, je praviloma
enodomen. V predstavniški organ so voljeni posamezniki iz vseh članic po enakovredni večini,
odločitve v tem predstavniškem telesu (parlamentu, zboru, skupščini) pa se sprejemajo ali z
navadno ali s kvalificirano večino. Pristojnosti so običajno vezane na skupno vojsko, ekonomijo
(skupen gospodarski trg), valuto (skupen denar) in carino (med državami članicami ni meje, s
sosednjimi državami pa je skupno določena). 36 Torej so unija suverenih ter priznanih držav, ki
imajo interes okrepitve gospodarstva (okrepitev unitarnega gospodarskega trga, uveljavljanja
skupne valute in urejanje notranjega trga) ali pa obrambe (sklepanje zavezništev ali povečanje
vojaške moči držav s skupno vojaško pogodbo).37
Tabela 1:
Skupni
parlament

Skupna
vlada

SKUPŠČINA Dvovladje
ali skupek
Predstavniki več vlad, z
iz
vseh skupno
voljenimi
unitarnih
držav članic ministri

Skupna
zunanja
politika

Skupna
obramba

Interesi
v Vojska
navezovanju posameznih
meddržavnih državi, ter
pogodb
zvezna
s
skupnim
štabom

Skupne
meje

Skupni
ekonomski
trg

Skupna
valuta

Carinska
unija,
meje le s
sosednjimi
državami

Ekonomska
unija,
svobodno
gibanje
kapitala

Monetarna
unija
s
skupno
valuto in
centralno
banko

Konfederalni svet ali zvezni odbor, kot najvišji svetovalni, glasovalni ter izvršilni organ, je
odgovoren za nemoteno delovanje unije. Ima možnost odobravanja secesije posamične države
iz zveze. Odbor je sestavljen iz odposlancev iz vseh držav članic konfederacije, ki pa so voljeni
v posamezni državi. Glasovanje je urejeno z etničnim mandatom, doseg sprejetja zakonov oz.
določitev te skupne konfederalne ureditve pa je omejeno z možnostjo dogovarjanja v interesu
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etničnega oz. nacionalnega mandata, ki pa je opredeljen v ustavi. Glasovanja morajo biti
etnično enakovredna, kakor mora biti enakovredno tudi število članov v svetu. Vodenje je v
rokah vseh članic in je izmenično.38
Arbitražno sodišče je odgovorno za urejanje sporov med državami članicami. Je tudi del
skupnega sveta, ki pa mora delovati s pravilnikom, ki je vnaprej določen. Ni dovoljeno oviranje
izstopa iz konfederacije za razliko od federacije.
Delovna skupina je morala opraviti pomembno raziskovalno nalogo, saj je natančno morala
pregledati slovensko, jugoslovansko in svetovno literaturo ter primere iz zgodovine, pri čemer
je morala upoštevati tudi posebni pomen sedanjih procesov političnega in ekonomskega
povezovanja v Evropski skupnosti. Šele na tej podlagi je bilo mogoče opredeliti ustavnopravne
in vsebinske okvire konfederacije in konfederalnega položaja Republike Slovenije v
Jugoslaviji. Na tej podlagi se je pripravila literatura z naslovom »Konfederacija - razvoj in
teoretični okvir«.39
Sklep izvršnega sveta
Milan Kučan je v skupščinski razpravi 28. 9. 1990 povedal: »Ne gre za nikakršno
opredeljevanje elementov, ki bi v okviru takega modela kakorkoli prejudicirali naše interese in
prišli v poštev za pripravo konkretne pogajalske ponudbe ali konfederalne pogodbe. Šele, ko
bo ugotovljen razpon možnosti, ki sploh pridejo v poštev, bo mogoče na podlagi ustreznih
strokovnih analitičnih podlag ter trezne analize naših objektivnih interesov in možnosti in ne
na temelju pragmatičnih odgovorov na politične pritiske od drugod, oblikovati prva stališča o
sami možni vsebini konfederalne pogodbe in še posebej o ureditvi in zagotovitvi prehoda k
novim odnosom. Pri tem bo zelo pomembno tudi spoznanje, katere republike so sploh
zainteresirane za konfederalno skupnost in kakšne so njihove realne možnosti za uresničevanje
širše ali ožje ugotovljenih skupnih interesov ob npr. izredno velikih razlikah v razvojni stopnji
posameznih delov Jugoslavije«.40
Po zgodovinskem pregledu za teorijo o takšni državniški politiki je na vrsto prišla teorija o
panogah, katere bi se lahko povezovale z drugimi članicami, torej: carinska unija iz vidika
38
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ekonomije, vojaška povezava na področju obrambe in na področju mednarodnega sodelovanja.
Zgodovinski pregled je bil omejen na raziskavo izsledkov konfederalnih povezav v preteklosti.
Iz preteklosti so nam znane naslednje: Ahajska, Delsko-atiška zveza, kasneje zveza nemških
mest Hansa, Švicarska, kot najbolj znana, ter Severnoameriška zveza in Kanadska
konfederacija. Zadnji dve sta najbolj pomembni za razumevanje pojma tako v teoriji, kot v
praksi, saj je iz njih najlažje razumeti ustanovitev sodobne konfederacije, iz vidika razumevanja
delegatskega sistema glasovanja več držav, carine in vojske. Pogodbe so sklenjene bilateralno
med državami pristopnicami.
Izvršni svet RS je sestavil različne komisije, oz. projektne skupine:
 za zakonodajo,
 za bančništvo,
 za trgovino,
 za carino,
 za mednarodno politiko,
 za obrambo.
Za meddržavno pogodbo je potrebna suverenost države ter mednarodno priznane razmejitve.
Tako so bile urejene meje z mednarodnimi pogodbami z Italijo (1954) oz. dokončno z
osimskimi sporazumi (1975), z Avstrijo (1955) ter z Madžarsko (1947).41
Bela Knjiga je zbirka diplomatskih dokumentov in je odraz odnosa države s tujino, vsebuje
zapise o odnosih države s tujino ter v primeru spora oz. krize orisuje razvoj problematike. Že
obstoječa Bela knjiga je bila vezana na SFRJ, Skupščina pa je naložila izvršnemu svetu ter
njenemu koordinacijskemu odboru sestavo lastne Bele knjige, kamor bi se zapisovalo vse
diplomatske stike z zvezno vlado SFRJ in ostalimi republikami skupne države. Belo knjigo bi
potem izročili tujim vladam predvsem pa vladam sosednjih držav ter Varnostnemu svetu
Organizacije združenih narodov (OZN). Vsebina Bele knjige naj bi bila obrazložitev akta
proglasitve ozemeljske suverenosti in nedotakljivosti meja ter osnova za priznanje RS, kot
samostojnega ozemeljskega subjekta in nosilca mednarodnopravne sukcesije pogodb, ki jih je
SFRJ sklenila z mednarodnimi državami glede meja (zunanje meje SFRJ), ki so tudi meje RS42.
Dne 8. aprila 1990 so bile v Republiki Sloveniji izvedene prve svobodne večstrankarske volitve
na katere se je javnost pripravljala dalj časa. Večinsko je sedeže v skupščini dobila združena
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demokratična opozicija DEMOS, vendar se je Jože Pučnik odpovedal mandatarstvu in to
prepustil drugim, zato je mesec dni kasneje, 16. maja, republiški parlament na drugi seji izvolil
predsednika, tri podpredsednike ter 23 članov vlade. Alojz Peterle je bil izvoljen za predsednika
izvršnega sveta (kasneje vlada RS), saj bil je predsednik stranke Slovenskih krščanskih
demokratov (SKD), katera je znotraj DEMOS-a na volitvah prejela največ glasov.
Dušan Šinigoj je na načrt konfederacije opozoril, 17. maja 1990, ob primopredaji poslov
novemu predsedniku IS, kar je potem Peterle tudi izpostavil na 4. seji Predsedstva republike
Slovenije.43
Vzporedno z večstrankarskimi volitvami v skupščino RS so potekale tudi volitve za
predsednika Predsedstva RS. Kampanja se je začela 9. marca 1990, ko so se predstavili vsi štirje
kandidati: Milan Kučan, Jože Pučnik, Marko Demšar in Ivan Kramberger. Volitve so bile 8.
aprila ter so kasneje vodile v drugi krog, ki se je zgodil 22. aprila 1990. Največ volilnih glasov
(58,59%) je prejel Milan Kučan in postal predsednik predsedstva RS44.
17. maja sta se na Otočcu srečali delegaciji DEMOS-a ter HDZ (Hrvaška demokratska stranka),
ki jo je vodil Franjo Tuđman. Sestanek na Otočcu je bil zelo pomemben, kajti to je bil čas po
večstrankarskih volitvah v obeh državah in kot je dejal član predsedstva SFRJ, Borisav Jović,
so to izredne razmere za državo in, da so bile volitve nezakonite. Evropska javnost je bila
mnenja, da besede člana predsedstva Jovića vodijo v še večje zaplete pri pridobivanju soglasja
k novi ustavi SFRJ ter okrepijo spor o dveh konceptih Jugoslavije – federalnem in
konfederalnem – ki je tudi vzrok za razpad Zveze komunistov Jugoslavije. 45
Na Hrvaškem je 30. maja 1990 na volitvah za predsednika predsedstva Republike Hrvaške
zmagal Franjo Tuđman in postal predsednik predsedstva RH. Prav tako je 30.5.1990, na prvih
večstrankarskih volitvah na Hrvaškem, bil za predsednika IS RH izvoljen Stjepan Mesić, ki je
mandat končal 24. avgusta, da bi lahko kasneje kandidiral na volitvah za predsednika
predsedstva SFRJ, ko je nato zamenjal predstavnika Hrvaške v predsedstvu SFRJ Stipeta
Šuvarja46.
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Dr. Janezu Drnovšku se je dne 15. maja 1990 iztekel enoletni mandat predsedovanja
predsedstva SFRJ. Njegov naslednik Borisav Jovič je bil oster nasprotnik kakršnih koli idej o
večji pravici republik v SFRJ, saj je bil prepričan, da je ustava iz leta 1974 omogočala dovolj
svobode narodom, republikam in avtonomnim pokrajinam47, torej je bil proti ideji Slovencev
ter kasneje tudi Hrvatov, da se spremeni državni sistem iz federacije v konfederacijo. 16. maja
je že takoj pokazal, da je oster nasprotnik liberalizmu, saj je skupaj z Miloševičem želel
zaustaviti demokratizacijo v SFRJ. Vzel je poročilo sveta za zaščito ustave, kjer je bilo
ugotovljeno, da je ustavni sistem v SFRJ neurejen in zato se je osredotočil v ureditev ustave
SFRJ, vendar ni sprejemal korenitih sprememb, zgolj urejal njene nejasnosti. 48

7. KONFEDERACIJA V SLOVENSKEM IN HRVAŠKEM ČASOPISJU
30. junija 1990 sta se prvič skupaj v tujini pokazali novi vladi RS ter RH in sicer na zasedanju
komisije za zunanje ekonomske odnose Evropskega parlamenta v Trstu. To je bil odraz vedno
slabšega stanja domačega gospodarstva in obe državi sta samostojno (brez zvezne vlade SFRJ)
iskali nove gospodarske povezave v Evropski uniji.
2. julija 1990 je slovenska Skupščina, na presenečenje politikov v SFRJ, sprejela Deklaracijo o
polni suverenosti države Republike Slovenije, ki je milejša oblika Deklaracije o samostojnosti
slovenske države. Ta deklaracija se je pripravljala od konca aprila 1990. Pisala jo je posebna
komisija sestavljena iz predstavnikov vseh strank in skupin, ki delujejo v tej skupščini. V njej
je zapisano, da s sprejetjem te deklaracije prenehajo veljati vse pristojnosti zveznih organov
SFRJ do Republike Slovenije. Anton Peršak (stranka Slovenska demokratična zveza) je
predlagal uvrstitev točke o deklaraciji na dnevni red seje skupščine in to utemeljil z oceno, »da
je stanje slovenskega gospodarstva in tudi stanje posameznih družbenih dejavnosti tako
zaskrbljujoče, da je mogoče predvideti zlom slovenskega gospodarstva ter hude socialne
nemire kot posledico tega zloma in nemirov tudi akutno politično krizo, ki utegne ogroziti
proces osamosvajanja Slovenije, za katerega so se pred volitvami aprila 1990, opredelile vse
politične stranke, ki so danes v Skupščini zastopane s svojimi poslanci«. Delegat Janez Janša je
povedal, »da mora opozoriti, da deklaracija o popolni suverenosti RS ni deklaracija o
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odcepitvi, tako da ta deklaracija o samostojnosti ne bo imela nobenih dramatičnih posledic. Ta
deklaracija ne razveljavlja nobenega zakona za nazaj, vsaj tako kot je sedaj zapisana ne. Ta
deklaracija odpira vrata za naprej. Zato podpiram drugo točko te deklaracije«.49
To je bilo za predsedstvo SFRJ zelo provokativno dejanje in zdelo se je, da se želi Slovenija od
SFRJ nenadno odcepiti, kar pa je sprožilo precej polemik. Deklaracija o suverenosti je v 5.
členu določala, da se mora v enem letu napisati in posledično sprejeti ustavo RS ter razglasila,
da je ustava SFRJ ter ostala zvezna zakonodaja v veljavnosti le, če ni v nasprotju z ustavo in
zakoni Republike Slovenije. V skupščini so se poslanci zavzemali tudi za pisanje ustavnega
zakona, ki bo določal, kateri zvezni predpisi se bodo na področju RS začasno opravljali kot
pravna pravila. Zanimiv je podatek, da je za deklaracijo o popolni samostojnosti RS glasovalo
187 delegatov, medtem ko so proti glasovali trije, dva delegata sta se glasovanja vzdržala.
Časopis Delo je pisal o tem da je skupščina začela s sejo kasnjene torej ob 10h, namesto ob 9h
in da je »za sejo bilo porabljenega preveč papirja«. V izjavi novinarjem je predsednik
Skupščine RS, dr. France Bučar, povedal, da je deklaracija prišla nepričakovano. Čeprav je
stranka Demos pristopila s predlogom deklaracije kot samostojni predlagatelj, je kasneje prišlo
do spoznanja, da do deklaracije lahko pride le ob soglasju vseh političnih sil. Bučar je izjavil,
da s to deklaracijo lahko realiziramo tisto, kar smo obljubili volivcem: da bo Slovenija resnično
samostojno odločala o svoji usodi.50
Po pregledu časopisja Delo sem ocenil uredniško politiko podajanja informacij o poteku
jugoslovanske krize, snovanju koncepta konfederacije ter osamosvojitve RS in RH. Pri časopisu
Delo ocenjujem, da je bilo podajanje informacij dosledno, vendar sem zaznal pomanjkanje
temeljitosti informacij glede izrečenih besed ter dogajanja na skupščinskih sejah. Zaznal sem
zgolj obveščanje bralcev o izglasovanih zakonih in deklaracijah, saj sem ob pregledu
zapisnikov skupščinskih sej, ugotovil, da je ob poročanju časopisa Delo manjkal bolj
poglobljeni vpogled v potek kako je do zakonov ter deklaracij prišlo. Ob pregledu zapisnikov
skupščinskih sej sem ugotovil, da so imele določene skupščinske seje nepričakovan izid. Na
četrti seji vseh zborov Skupščine RS je na dnevni red bilo nepričakovano dodano glasovanje o
deklaraciji o polni suverenosti države RS. Deklaracija se je istega dne z veliko večino in
aklamacijo izglasovala. Prav glede dogajanja na 4. seji vseh zborov Skupščine RS manjka v
časopisu Delo poglobitev oz. natančnejši vpogled okoli nepričakovane deklaracije ter opis
zavzemanja strank za ali proti.
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4. julija 1990 hrvaško časopisje piše o tem, da je Slovenija naredila prvo potezo z Deklaracijo
o suverenosti države Republike Slovenije ter da je s tem najbolj zahodna republika, ki dela prvi
korak proti konfederaciji.51 Istega dneva je Deklaracijo za suverenost Kosova za zaprtimi vrati
skupščine brala delegacija albanske skupnosti in razglasila Kosovo kot republiko. Odgovor na
Deklaracijo o suverenosti RS je v novice prispel 7. julija, ko je predsedstvo SFRJ sklenilo, da
ne dovoli kakršnih koli sprememb zveznega ustavnega sistema v Sloveniji ter da skupščina RS
deluje v nasprotju z ustavo SFRJ.52
Zveza združenja borcev Narodnoosvobodilnega boja Jugoslavije je 11. julija imela enajsti
kongres na kateremu je predsednik predsedstva SFRJ izrekel, da »tam, kjer so na oblast prišle
nove stranke, katere se zavzemajo za konfederacijo, morajo vedeti, da so osvojile republiško,
ne pa tudi zvezne oblasti«. Izrekel je tudi: »Pred Jugoslavijo je čas odločitev in razpletov.
Razplet mora biti demokratičen, razumen in miren, ker bodo naši narodi ostali in živeli v teh
področjih«. 53
Za časopis Delo je Dimitrij Rupel, kasnejši minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, 6.
7. 1990 rekel: »Obstajata dva scenarija: konfederativna Jugoslavija ali popolnoma samostojna
Slovenija. Drugi scenarij je pripravljen za primer, če prvi, ki mi je ljubši, ne bi bil uspešen.
Povedati pa moram, da tudi federacija pomeni slovensko suverenost. Samo suverena Slovenija
lahko sklepa konfederalni sporazum. Ko govorimo o scenarijih, seveda mislim na načelna
izhodišča. Tehnične realizacije še nimamo pripravljene, vendar se o njej začenjamo
pogovarjati«. 54
Dne 18. julija 1990 je v skupščini RS Milan Kučan povedal, da je Predsedstvo Republike
Slovenije (RS) oddalo iniciativo predsedstvu Republike Hrvaške (RH), za skupno pripravo
koncepta urejanja odnosov v prihodnji medsebojnih odnosih z drugimi republikami. 55 Pogovori
o prihodnosti Jugoslavije med slovenskim vodstvom in predsedstvom SFRJ so potekali 23.
julija 1990. Ko je predsedstvo SFRJ prispelo v Ljubljano na sestanek s slovenskih vodstvom so
si bili oboji enotni, da je potrebno čimprej doseči dogovor o tem, kakšna bo Jugoslavija, če bo
ostala enotna. Predsednik predsedstva SFRJ, Borisav Jović, je izjavil, da je bil obveščen, da v
51
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Sloveniji obstajajo pobude za konfederacijo oz. konfederalni status Slovenije v Jugoslaviji ter
odcepitvi.56 Jovič je v svoji knjigi, glede obiska v Sloveniji zapisal, da: »če bo njihov narod vse
želje, vključno z odcepitvijo podprl na referendumu, podpiram to idejo. In obratno, da bomo –
če bodo poskušali doseči svoj konfederalni status korak za korakom, tako da bodo uničevali
federacijo in njene pristojnosti na ozemlju Slovenije – to onemogočili z uporabo vseh
razpoložljivih sredstev, kar pomeni tudi s silo, če bo treba. Na silo bomo odgovorili s silo«.57
Izjava Milana Kučana je bila: »Predvideti je potrebno tudi, da se bo katera od republik
odcepila«.58 Predsednik predsedstva SFRJ Jović je odgovoril: »strinjam se, da so vse te
možnosti še odprte«. 59
Hrvaški časopis Vjesnik je istega dne zapisal pogled Milana Kučana na sestanek: »Predsednik
Milan Kučan je poudaril potrebo strpnega dialoga glede odprtih vprašanj ter dodal, da je škoda
da do tega dialoga ni prišlo že kakšno leto prej«.60 Izrekel je tudi, da je potrebno utrditi
suverenost Slovenije in njen konfederalni položaj v Jugoslaviji, pri čemur se bo skupaj s
Hrvaško potrebno dogovoriti o konkretnih elementih tega konfederalnega položaja. 61

Dne 29.08.1990 je potekala 13. redna seja Predsedstva Slovenije, na kateri se je obravnaval
koncept o Slovensko-Hrvaški konfederaciji in sicer pod 3. točko dnevnega redu, pod naslovom
Elementi za konfederalno pogodbo. Sejo je vodil predsednik predsedstva RS Milana Kučana,
navzoči pa so bili tudi člani predsedstva Ciril Zlobec, dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan
Plut (predsednik skupščine), dr. France Bučar ter Lojze Peterle, kot predsednik izvršnega sveta
RS.
Milan Kučan je predlagal obravnavo elementov za konfederalno pogodbo med obema
državama, kar je pomenilo, da tu še ni bilo govora o dokončni uradni pogodbi ali osnutku
dokumenta, sej je bilo potrebno uskladiti mnenja v RS, kot tudi v pogovorih s predsedstvom
Republike Hrvaške in njenim predsednikom Franjem Tuđmanom. Hrvaška je zagovarjala tezo
o osnutku pogodbe, kot izhodišču za pogajanja, predsednik predsedstva RS pa je zagovarjal
tezo, da je to konfederalna ponudba, ki vsebuje le elemente na podlagi katerih bo mogoče začeti
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pogovore z drugimi suverenimi državami v Jugoslaviji, kar pomeni, da ni nujno, da je napisan
v obliki osnutka pogodbe, kot ga je napisala ekspertna skupina iz Hrvaške.
Potrebno je bilo uskladiti mnenja o tem kaj natančno pomeni beseda konfederacija, ter kaj
obsega ta določena državniška pogodba. Republiški sekretar Lojze Janko je predstavil bistvo
konfederalne pogodbe oziroma skupne interese dveh ali več držav konfederacije. Ti skupni
interesi so skupna politika, ekonomija, finance ter obramba. Kar se tiče notranje ureditve držav
članic konfederalne pogodbe, torej šolstva ter sociale itd., vrhovni konfederalni organ nima
pristojnosti saj so to stvari notranjega značaja. Predsedstvo je sklenilo, da se v namen konkretne
sestave konfederalne pogodbe, sestavi posebna delovna skupina, ki bo predlagala predsedstvu
posebne nove elemente za to pogodbo. Janko Prunk je pojasnjeval, da je model napisan tako,
da izhaja iz najbolj mehke ali rahle zveze, na nekaterih področjih pa so podani tudi elementi
tesnejših povezav. Zapisnik te seje je bil strogo zaupen. 62
Predsedstvo Republike Slovenije je na seji dne 29. 8. 1990, ob udeležbi predsednika slovenske
skupščine in izvršnega sveta, obravnavalo gradivo o možnih elementih zasnove konfederalnega
modela, ki je bilo pripravljeno v republiškem sekretariatu za zakonodajo. Avtor članka je
zapisal, da je bil poudarek sestanka na ekonomiji in gospodarstvu, čemur bo sledil teoretični
koncept konfederalnega modela ureditve odnosov v SFRJ.63 Predsedstvo je sklenilo, da se v
okviru svoje zaveze, ki jo je sprejelo skupaj s Predsedstvom Hrvaške, v delovni skupini pripravi
delovno besedilo teoretične zasnove modela konfederalne pogodbe, torej brez elementov ali
besedila osnutka konfederalne pogodbe. Elementi tega modela naj bodo navedeni alternativno,
od izhodiščne minimalne do maksimalne možnosti odločanja in uresničevanja skupnih
interesov. Na tej podlagi je posebna ekspertna delovna skupina Predsedstva Republike
Slovenije in Predsedstva Republike Hrvaške pripravljala modelno zasnovo konfederacije. 64
Po pogovorih IS RS ter predsedstva SFRJ je v hrvaškem časopisu Vjesnik, 31. julija bilo
zapisano, da Slovenija pristaja na sodelovanje z zvezno vlado ter predsedstvom glede
sprememb amandmajev ustave SFRJ. Zapisano je, da »svojega sodelovanja v postopku
spreminjanja zvezne ustave, slovenski parlament ne tolmači, kot pristajanje k federativnemu
urejanju, ampak ostaja opredeljen, da slovenska država obdrži polno suverenost sedanjega

62

Repe, Viri, 2003, 211-214.
Stojanov, Veso. Delo . ''Slovensko - hrvaški koncept konfederacije kmalu pripravljen?'', 30.8.1990, 2.
64
Repe, Viri, 2003, 211-214.
63

27

spreminjanja federativne ureditve in to tretirajo, kot prehodno obdobje do novega dogovora o
urejanju odnosov v Jugoslaviji na konfederalni osnovi«. 65
Glede gospodarskega stanja v odnosu RS s SFRJ je bilo na politoloških dnevih v Ankaranu,
maja 1990, ugotovljeno, da je Slovenija prispevala 1,4 milijarde dolarjev, kar pomeni 23%
zveznega proračuna. To je pomenilo, da je bilo slovensko gospodarstvo manj samostojno,
čeprav smo bili Slovenci v zadnjem obdobju edini narod znotraj Jugoslavije, ki je bil sposoben
gospodarsko skrbeti sam zase, vendar hkrati ne more vlagati dalje v svoj razvoj, kar povečuje
razlike med nami ter sosednjimi državami.
V tej fazi še ne gre za nikakršno opredeljevanje elementov, ki bi v okviru takega modela
kakorkoli prejudicirali naše interese in prišli v poštev za pripravo konkretne pogajalske ponudbe
ali konfederalne pogodbe. Šele, ko bo ugotovljen razpon možnosti, ki pridejo v poštev, bo
mogoče na podlagi ustreznih strokovnih analitičnih podlag oblikovati prva stališča o možni
vsebini konfederalne pogodbe in o ureditvi in zagotovitvi prehoda k novim odnosom. Pri tem
bo zelo pomembno, katere republike so zainteresirane za konfederalno skupnost in kakšne so
njihove realne možnosti za uresničevanje širše ali ožje ugotovljenih skupnih interesov ob npr.
izredno

velikih

razlikah

v

razvojni

stopnji

posameznih

delov

Jugoslavije.

Skupno delo s predsedstvom Republike Hrvaške pri pripravi okvirnega modela odnosov v
federaciji je bilo v sklepni fazi in je izražalo skupne poglede o temeljnih in izhodiščnih
možnostih za uresničevanje skupnih interesov suverenih republik. Po mnenju obeh predsedstev
je bilo potrebno in primerno gradivo, ki bi ga poslali predsedstvom drugih republik in zveznemu
predsedstvu kot svoj prispevek k demokratičnemu načinu izhoda iz sedanje krize v Jugoslaviji.
Kučan je izjavil, da »priprava možnega modela konfederacije ne ovira in tudi v prihodnje ne
bo ovirala sočasnih strokovnih in operativnih priprav, ki jih narekuje uveljavljanje suverenega
položaja Republike Slovenije. Obveščeni smo, da v izvršnem svetu republiške skupščine take
priprave, vključno s pripravljanjem elementov konfederalne pogodbe, potekajo.«66
Julija 1990 so se pokazale resne težave v slovenskem gospodarstvu, katerim so sledile tudi
stavke (npr. Litostroj), zato je vlada RS 10. septembra 1990 sklenila, da začasno preneha s
plačevanjem obveznosti zveznemu skladu za kreditiranje manj razvitih republik ter avtonomnih
pokrajin.67 Naslednji dan 11. septembra se je za takšno potezo odločil tudi predsednik vlade
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RH, Stipe Mesić, in napovedal, da bo tudi Hrvaška ustavila pomoč manj razvitim republikam.
Republiki Slovenija in Hrvaška sta v začetku jeseni, vsem republikam v možnost predali podpis
k modelu o konfederaciji, vendar so vse republike takšno ureditev zavrnile. 68
Na Hrvaškem je bila 10. septembra v prostorih predsedstva RH konferenca za novinarje, kjer
je imel uvodni govor o konfederalni pogodbi dr. Slaven Letica (svetovalec predsednika
Tuđmana). Rekel je: »sestavljanje konfederalne pogodbe se usklajuje v tok moderne evropske
integracije na jasnih ekonomskih in političnih temeljih, na katerih se vzpostavljajo odnosi med
državama. Za člane federacije je bil konfederalni koncept povrnjeno stanje v evropsko
tradicijo.« Zapisano je bilo tudi: »v predsedništvo SFRJ se je tako začelo pošiljati ideje o
moderni federaciji ter večkrat omenjeni konfederalni koncept, ki ga predlagata Slovenija in
Hrvaška.«69
»Kritične pripombe h konfederalni pogodbi« je bil naslov v časopisu Delo 11. septembra 1990.
Izjava predsednika republiškega izvršnega sveta Lojzeta Peterleta je bila: »Po ustavni poti ni
mogoče rešiti problema Jugoslavije«. Republiški izvršni svet je na seji 10. septembra
obravnaval predlog možnih elementov za konfederalno pogodbo. Predsednik izvršnega sveta je
povedal da gre za gradivo v delovni obliki, h kateremu je bilo na seji izrečenih precej kritičnih
pripomb in tisti dan razprave niso končali. V časopisu pa je bilo napisano tudi, da »elementi
konfederalne pogodbe zajemajo gospodarski, obrambni sistem ter zunanjo politiko ter
vsebujejo tudi možne organe konfederacije. Sedaj je vse odvisno od dogajanj v vsej
Jugoslaviji«. Po mnenju predsednika izvršnega sveta je bilo, da je edini legitimni partner za
pogovore z Jugoslavijo ZIS (Zvezni izvršni svet) v Beogradu, saj zanj skupščina Jugoslavije ni
bila več popolna, po tem ko se je razpustila kosovska skupščina. Pravi pogovori glede
konfederalne pogodbe pa se dogajajo le s Hrvaško, ki je poleg Slovenije edina demokratična
republika v Jugoslaviji.70
V časopisu istega dne je bil tudi novinarski komentar Jane Taškar: »Tema dneva : Odštevanje
za federacijo«, kjer je pisalo »Čeprav je slovenski premier Lojze Peterle včeraj dejal, da bi
veliko raje dal izjavo o federaciji, kot o konfederaciji, so vendar Jugoslaviji, kakršna je sedaj,
dnevi šteti. Slovenska vlada sicer še ni strnila razprave o možnih elementih konfederalne
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pogodbe. Tudi na Hrvaškem se s podobnim dokumentom za zdaj - prav tako kot v Sloveniji –
ukvarjajo le posamezniki in ozki krogi. A čeprav sta dokumenta skrivnostna in čeprav ne
Slovenija ne Hrvaška nimata drugega pooblastila, kot da ju pripravita, gre vendar za iskanje
možnih rešitev za Jugoslavijo. Te namreč po ustavni poti, o tem so si očitno že enotni vsaj v
političnih vrhovih vseh republik, ni več mogoče postaviti na čvrste noge. Tega dejstva ne bo
spremenil niti današnji obisk zveznega ministra Anteja Markovića, čeprav ostaja edini še možni
sogovornik o bodočnosti države z njenega sedanjega vrha. Oživljanje ideje o konfederaciji je
bil le del mozaika, ki je nastajal v Sloveniji, da bi udejanjili nedvoumno politično voljo o
samostojnosti in suverenosti države Slovenije. Tisto kar je vlada danes pripravila za odločanje
v parlamentu konec meseca, so veliko bolj otipljiva znamenja naše poti – gre za ustvarjanje
pravnega sistema, kjer smo bili do sedaj popolnoma bosi. In ker ni dvoma, da bo slovenski
parlament ob operacionalizaciji deklaracije o suverenosti z ustavnimi dopolnili in ustavnim
zakonom dodal še pooblastila vladi za dogovarjanja in pogajanja z možnimi konfederalnimi
partnerji se je začelo odštevanje dni, v katerih bo Jugoslavija še federativna država.«71
12. septembra 1990 je bilo v časopisu Delo zapisano »Predlog konfederalne pogodbe ponuja
za zdaj tri možnosti. Pod tem je bilo mišljeno, da je to:
1. Konfederalna pogodba med suverenimi državami (suverene države bi imele kot takšne svojo
ustavo ter države samostojne organe, zaradi skupnih interesov pa bi med seboj podpisale
konfederalno pogodbo),
2. Konfederalna pogodba le med nekaterimi republikami (le nekatere izmed republik bi se
odločile za konfederacijo in bi med seboj podpisale konfederalno pogodbo),
3. Konfederalna pogodba Slovenije s federacijo (če bi ostale republike želele ostati v federaciji,
bi Slovenija kot samostojna suverena država s federacijo podpisala konfederalno pogodbo).
Najbolj pomembno je bilo vprašanje katera od treh možnosti je najboljša za skupno ekonomskomonetarno-obrambno unijo.
S tem je najplodnejša ideja o tem, da ekonomsko gledano med državami članicami ne bi bilo
carine, kar ponuja dve možnosti:
1. med državami članicami bi bila cona svobodne trgovine (nasproti tretjim ima vsaka
država članica svojo carinsko ureditev in trgovinski režim),
2. države članice imajo skupno carinsko unijo (nasproti tretjim državam imajo države
članice skupen oz. enak carinski režim).«72
71
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V članku je zapisano: »Še pred določitvijo elementov za konfederalno pogodbo pa bo potrebno
rešiti pomembno vprašanje: pravno nasledstvo vseh pravic in obveznosti iz mednarodnih
pogodb, ki jih je sklenila SFRJ. Še zlasti je to pomembno na področju finančnih obveznosti.
Poleg tega pa bo potrebno najti še odgovor na vprašanje delitve državnega premoženja
SFRJ.«73
2. oktobra 1990 je bila na obisku v Sloveniji tudi skupina uglednih poslancev britanskega
parlamenta pod vodstvom Petra Frya, ki so se sestali z gostiteljem dr. Francetom Bučarjem,
predsednikom skupščine v Sloveniji. V Ljubljano so prišli iz Beograda zaradi želje po
ugotavljanju razsežnosti jugoslovanske krize, postavili pa so tudi vprašanje kako Jugoslavija,
kot država, lahko preživi ter kako si Slovenija zamišlja morebitno samostojnost oziroma
konfederalnost. Pod sliko je zapisano: »V zelo plodnem in resnično prijetnem pogovoru so
izvedeli, da so razlike v državi tako velike, da jih spričo pomanjkanja časa najbrž ne bo mogoče
nikoli preseči. Zato Slovenija v osnutku nove ustave predvideva predvsem samostojno vojsko in
samostojno denarno politiko, ki naj bi začela veljati z dnem sprejema nove slovenske ustave.«74
3. oktobra 1990 je bil v časopisu Delo objavljen članek, ker je zapisano v naslovu, da si bosta
Slovenija in Hrvaška pomagali, saj sta se tako dogovorili prejšnji dan v Zagrebu, na srečanju
delegacij Republike Slovenije ter Republike Hrvaške. Delegaciji sta ugotovili, da sta slovenski
ter hrvaški predlog o konfederaciji usklajena, zato bodo skupen načrt kmalu posredovali
javnosti ter zveznemu predsedstvu. Poudarek je bil tudi na tem, da je oblast legitimna v obeh
republikah, saj je bila oblast izbrana od ljudstva na prvih večstrankarskih volitvah ter da je
potrebno demokratično oblast v obeh republikah tudi obvarovati. Hrvaška delegacija je
izpostavila: »V zvezi s tem je še posebej izpostavljena Republika Hrvaška, ki se že dalj časa
sooča s scenarijem rušenja demokratične oblasti prek srbskih nemirov, oborožene vstaje,
nezakonitega prilaščanja oblasti z najrazličnejšim ustrahovanjem ljudi, ki prerašča v
terorizem«. Delegaciji sta si tudi potrdili podporo v prizadevanjih za ohranjanje ozemeljske
celovitosti, medtem ko je hrvaška delegacija tudi seznanila slovensko delegacijo glede obiska
predstavnikov Hrvaške v ZDA, kjer so povedali, da demokratična svetovna javnost že dobro
pozna razmere v Jugoslaviji. 75
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4.oktobra 1990 je predsednik predsedstva Republike Slovenije, Milan Kučan, dal posebno
izjavo za časopis Delo z naslovom »Le samostojna Slovenija ali pa konfederalna povezava«. V
izjavi je povedal, da je ugotovljeno, glede na sestanek dan poprej s hrvaškim predsednikom
Tuđmanom, da so pogledi na prihodnost Jugoslavije podobni tako da se lahko skupaj pripravi
model oziroma predlog možne konfederalne ureditve Jugoslavije oz. kot je trdil predsednik
Kučan »ureditev konfederalnega položaja naše, ko so se tako opredelili še Hrvati, pa tudi
Hrvaške republike v Jugoslaviji, če ni volje, pripravljenosti, interesov in možnosti, da se cela
Jugoslavija za prihodnost preuredi kot konfederacija«.76
V pogovorih je šlo tudi za dogovor o tem v kakšni obliki naj se pošlje pripravljeno gradivo ter
kdaj bi besedilo objavili. Gradivo bi bilo mogoče objaviti kot teoretični model konfederalne
ureditve, ki je narejen po nekaterih posplošitvah iz preteklosti in danes obstoječih konfederalnih
zvezah posameznih držav, pa tudi na tem, kar bi bilo v tem trenutku v interesu večine, če ne že
vseh jugoslovanskih republik in kar bi bilo tudi mogoče realno uresničiti, če bi bila sprejeta
odločitev za takšno vrsto medsebojnih odnosov.
Predsednik Kučan je izjavil, da je ostalo nekaj razlik glede slovenskega in hrvaškega predloga,
katere je usklajevala hrvaško-slovenska ekspertna skupina, ki sta jo imenovali obe predsedstvi.
Kučan je izjavil: »Za Slovenijo je jasno, da je realno ali samostojna Slovenija ali konfederalna
povezava z drugimi, pri čemer seveda ostaja ključna in temeljna naloga zagotovitev svojega
suverenega in samostojnega položaja na podlagi in s pomočjo lastne ustave.«77
8. SLOVENSKI PREDLOG KONFEDERACIJE V HRVAŠKEM ČASOPISJU
18. septembra 1990 je bil v hrvaškem časopisu Vjesnik objavljen članek z naslovom–
Konfederacija z nekaterimi republikami. Zapisano je bilo tudi, da je v Slovensko skupščino
prispel slovenski koncept konfederacije. Hrvaški mediji ter hrvaški politični vrh so budno
spremljali slovenski proces suverenosti ter sosledje sestavljanja koncepta nove vrste sobivanja
v skupni državi. Podnaslov članka je bil kako si Slovenija predstavlja Jugoslavijo.
Pod pomembnimi vprašanji je bila vojska: »vsaka republika bi imela svojo oboroženo silo,
odgovorna bi bila predsedniku ali predsedstvu, kot vrhovnemu poveljstvu. Na področju
konfederacije pa bi obstajala koordinacija za usklajevanje obrambnih priprav. Lahko bi bila
to tudi funkcija ministrskega sveta (vlade), ki bi se v primeru agresije lahko pretvoril v enotni
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poveljujoči svet.«78 Drugo pomembnejše vprašanje je bilo katero bi bilo glavno mesto. Sedež
konfederacije bi lahko bil v kateremkoli mestu, lahko bi se selil, lahko bi bil v več mestih.
Vsekakor bi glavno mesto imelo izven teritorialni status torej brez dominacije glavnega mesta
države gostiteljice. Tretje pomembno vprašanje je bilo skupno gospodarstvo ter vprašanja
pravnega nasledstva takratne Jugoslavije in njenih arhivov, mednarodnih pogodb in državne
imovine.
Glavni organ naj bi bili svetovalni parlament (alternativno je predlagano, da ga ne bi bilo),
ministrski svet, izvršna komisija in konfederalno sodišče. Parlament konfederacije, ki bi ga
sestavljalo enako število poslancev iz vseh članic, bi odločitve iz svoje pristojnosti (določene
sporazumno s konfederalno pogodbo) sprejemal na podlagi soglasja vseh delegacij, njegove
odločitve pa bi bile lahko podvržene še ratifikaciji v parlamentih držav članic. Ministrski svet
bi sestavljal po en predstavnik vsake članice, sprejemal pa bi odločitve o vseh vprašanjih iz
konfederalne pogodbe in njenih dodatkov, lahko pa bi tudi (alternativno) izvrševal odločitve
svetovalnega parlamenta. Na funkciji predsednika bi se na vsakega pol leta menjavali člani
sveta; svet bi o vsem, razen o proceduralnih vprašanjih, odločal soglasno.
Izvršna komisija bi skrbela za uporabo določb pogodbe in ukrepe, ki so jih z njo v zvezi dolžni
sprejeti drugi organi konfederacije, njeni člani pa bi svoje naloge opravljali neodvisno od
navodil katere od članic oziroma v splošnem interesu zveze. Izvršna komisija bi odločala z
večino glasov. Konfederalno sodišče bi predvsem varovalo spoštovanje pravic, nadzorovalo
zakonitost aktov ministrskega sveta in izvršne komisije ter razlagalo konfederalno pogodbo, v
primeru vztrajnega in sistematičnega kršenja obveznosti iz pogodbe pa bi po njegovi presoji
lahko prišlo do suspenza in izključitve katere od članic. 79
2. oktobra 1990 sta si RS in RH obljubili, da si bosta pomagali. To sta se dogovorili za zaprtimi
vrati v Banjskih dvorih v Zagrebu, ko sta se srečali obe delegaciji. Slovensko delegacijo so
predstavljali: Milan Kučan, dr. France Bučar, Lojze Peterle. Kasneje je prišel tudi Janez
Drnovšek, saj je bil prej na sestanku predsedstva SFRJ. Predstavniki Hrvaške delegacije so bili:
Franjo Tuđman, Dušan Bilandžić, Stjepan Mesić, dr. Žarko Domljan ter kasneje pridruženi
predsednik vlade RH Josip Manolić, ki je prav tako ravno prišel iz sestanka predsedstva SFRJ.
Obe delegaciji sta v uvodnem delu sestanka ugotovili, da sta slovenski in hrvaški predlog
konfederalne pogodbe usklajena. Zato bodo skupen načrt kmalu posredovali v javnosti in
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zveznemu predsedstvu. Člana sestanka predsedstva SFRJ sta poročala, da sta bili obe republiki
na sestanku predsedstva SFRJ, kot na zatožni klopi, saj so govorili o aktualnih dogodkih v
Sloveniji in na Hrvaškem. Slovenska delegacija je izrazila polno podporo hrvaškim oblastem
pri zagotavljanju suverenosti in ozemeljske celovitosti RH, Hrvaška pa Sloveniji podporo v
njenih prizadevanjih, da kot samostojna in suverena država ureja svoje razmere doma in odnose
s svetom. Večerni list, 2. oktobra 1990, je poročal: »Predsednik RH Franjo Tuđman je goste iz
Slovenije seznanil z minulim 12-dnevnim obiskom ZDA in Kanade, kjer je nova demokratična
oblast Hrvaške v njenih stikih največjih predstavnikov z ameriškimi in kanadskimi
parlamentarci in državniki dobila vsestransko podporo.«80
Tuđman se je sestal tudi z dr. Henryem Kissingerjem, ki je bil svetovalec ZDA za državno
varnost. »Demokratična svetovna javnost danes že dobro ve, kaj se pravzaprav dogaja v
Jugoslaviji. Tega pa ni mogoče reči za okrnjeno predsedstvo SFRJ, ki očitno deluje pod močnim
srbskim vodstvom in tako povzroča še večji razdor med jugoslovanskimi narodi in
narodnostmi«.81
9. SLOVENSKO – HRVAŠKI MODEL KONFEDERACIJE V JUGOSLAVIJI
Predsedstvo Republike Slovenije in predsedstvo Republike Hrvaške s skupno strokovno
komisijo sta 4. oktobra 1990 sprejeli skupni model konfederacije v Jugoslaviji. Odločili sta se
da bosta v kratkem času model posredovali zvezni vladi SFRJ, skupščini ter splošni javnosti.
Dne 6. oktobra 1990 je bil model konfederacije glavna tema vseh časopisov po Jugoslaviji.
Model skupne konfederacije v Jugoslaviji je bil objavljen v jugoslovanskem časopisju (Delo,
Večernji list, Vjesnik, Borba (Zagreb), Borba (Beograd)).
V Sobotni prilogi časopisa Delo ter v časopisih Vjesnik, Večernji list, Borba je bilo objavljeno,
da so strokovnjaki slovenskega in hrvaškega predsedstva pripravili »Model konfederacije v
Jugoslaviji«.82
Temeljna izhodišča so bila:
 da bi bodočo konfederacijo tvorila zveza suverenih držav
 da je za konfederacijo osnoven ekonomski interes
 skupni interes vključevanja v evropske integracijske procese
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 konfederacija mora zagotoviti uresničevanje obrambno-varnostnih interesov
 konfederacija mora zagotoviti enake standarde pri varstvu človekovih pravic, tako
posameznikov, kot vseh etničnih skupnosti
 države članice lahko glede uresničevanja določenih pristojnosti zahteve naslovijo na
konfederalne organe, katerih odločitve se izvršujejo na način, ki je določen s
konfederalno pogodbo
 v ministrskem svetu ni preglasovanj, vse odločitve razen proceduralnih se sprejemajo
soglasno
 osrednje mesto ima konfederalno sodišče, ki zagotavlja kohezijo in stabilnost
konfederacije
 konfederacija bi imela izvršno komisijo (izvršni svet – vlado), katere člani ne bi dobivali
navodil za svoje delo od nobene države članice temveč od parlamenta
 konfederacija bi imela predstavniški organ, ki bi lahko sprejemal bodisi samo
priporočila ali pa sprejemal odločitve, kot bi bilo predvideno s pogodbo
 takšna konfederacija bi bila mednarodna organizacija po zgledu Evropske skupnosti
 konfederacija mora biti prostovoljna, ne pa vsiljena zveza držav članic
 države članice uresničujejo v konfederalnih organih tiste pristojnosti, ki jim bodo voljne
v dobri veri (bona fide) izvrševati.
 cilj konfederacije je tudi možnost, da bi konfederacija kot celota bila sposobna postati
članica evropske skupnosti, ker je to želja vseh njenih potencialnih držav članic.
Konfederalna pogodba bi bila sestavljena iz naslednjih poglavij :
1. Načela :


Načelo vzajemnega priznavanja in spoštovanja temeljnih pravic vsake države
članice do obstoja, neodvisnosti, enakosti, mednarodnega komuniciranja in
spoštovanja ter načelo nevmešavanja.



Obveznost, da se ne bodo sklepale pogodbe naperjene zoper zvezo članic oz.
pogodbo, ki bi škodovala konfederalni pogodbi zveze članic.



Obveznost vzajemnega zavarovanja pred zunanjim napadom na zvezo.



Spoštovanje in izpolnjevanje obveznosti iz evropske konvencije o človekovih
pravicah iz leta 1950 in njenih protokolov.



Priznavanje in spoštovanje do jezika in pisave, političnega odločanja, spoštovanje
do vseh kulturnih ustanov etničnih skupin, ki živijo na območju zveze držav članic.
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Izvršljivost odločb in drugih posamičnih aktov organov držav članic na podlagi
vzajemnosti.



Svoboda gibanja brez pregledov potnih in drugih listin v katerikoli drugi državi
članici.



Svoboda gibanja delovne sile in prepoved diskriminacije med državljani držav
članic glede zaposlovanja, nagrajevanja in drugih pogojev dela.



Svoboda ustanavljanja podjetij in podružnic in njihove dejavnosti pod enakimi
pogoji na območju držav konfederacije.

2. Članstvo:


Izvirne članice sestavljajo konfederacijo, torej pogodbene članice ter članice, ki
lahko k zvezi držav pristopijo naknadno.



Pogoj za sprejetje v konfederalno članstvo je že vzpostavljen demokratičen
parlamentarni sistem na podlagi svobodnih in tajnih volitev ter že zagotovljena
lastninska pravica, svoboda podjetništva in sindikalnega združevanja.



V primeru vstopa nove države članice v konfederalno zvezo držav s skupnim
interesom, bi se sestavila posebna pogodba, ki bi jo ostale države članice ratificirale
ter ratificirala država, ki se pridružuje.



V primeru vztrajnega in sistematičnega kršenja obveznosti iz pogodbe sta predvidena
suspenz in nato tudi kasneje izključitev iz članstva po presoji konfederalnega sodišča,
kot najpomembnejšega organa konfederacije.

3. Pristojnosti:
3.1 Področje ekonomskih odnosov:
o Carinska unija: med članicami unije ne bi bilo carine, nasproti tretjim bi obstajal
enak (skupen) carinski režim.
o Skupni trg: prost pretok blaga na skupnem trgu (ozemlje konfederacije), ter
skupna določila glede standardov trga Evropske skupnosti.
o Valuta: vsaka država članica ima lahko svojo valuto, katero se usklajuje s tečajno
politiko. Lahko pa imajo države članice zveze skupno valuto. Druga alternativa
je tudi da bi države članice imele skupno valuto in centralno emisijsko banko.
o Usklajena sistemska politika: v elektrogospodarstvu, železniškem prometu, pošti
ter telekomunikacijah.
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o Pravila o konkurenci: preprečevanje dajanja prednosti pri državniških naročilih,
državnih subvencijah.
o Varstvo okolja: skupna politika varstva okolja obsega skupne preventivne
ukrepe, skupne kriterije za odškodnine v primeru onesnaževanja okolja ter druge
ukrepe v skladu s posebno pogodbo.
o Obramba in varnost – oborožene sile: Upošteva se, da ima vsaka država članica
svoje lastne oborožene sile:


na ravni konfederacije so vse oborožene sile koordinirane znotraj
ministrskega sveta konfederacije.



predsedniki držav članic v primeru agresije tvorijo enotno poveljstvo vseh
oboroženih konfederalnih sil.



vsaka država članica zagotavlja v konfederaciji dogovorjeno velikost
oboroženih sil, najmanjšo določeno vsoto sredstev za obrambne priprave.



vsaka država članica samostojno odloča o naravi vojaške službe (poklicna ali
obvezniška armada) ter samostojno izvaja vojaška usposabljanja.



države članice se lahko dogovorijo, da enotno organizirajo določene zvrsti ali
rodove oboroženih sil ( npr. letalstvo, protiletalska obramba, mornarica) ter
nato enotno izvajajo usposabljanja pripadnikov teh zvrsti, rodov (v ta namen
se proporcionalno zagotavljajo potrebna sredstva).



kot alternativa ima lahko konfederacija v primeru neposredne vojne
nevarnosti ali vojne, tudi skupne oborožene sile v obliki kontingentov.
Poveljnika kontingenta izglasujejo članice konfederacije soglasno.

o Skupno urejanje določenih mednarodnih vprašanj.
4. Organi konfederacije:
4.1 Konfederalno sodišče:
Konfederalno sodišče bi bil osrednji organ konfederacije, saj bi urejal spore članic v
meddržavni zvezi. Varovalo bi tudi človekove pravice, predvsem pa bi razlagalo samo
konfederalno pogodbo ter njene dodatke. Torej ena članica bi lahko tožila drugo članico, če bi
bilo ugotovljeno, da ta članica ne izpolnjuje obveznosti ter dolžnosti izhajajoče iz konfederalne
pogodbe. Konfederalno sodišče bi tudi nadziralo zakonitost aktov ministrskega sveta ter izvršne
komisije. Tožba bi se lahko vložila tudi, če kateri od organov ne bi sprejel potrebne odločitve.
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Vsaka fizična ter pravna oseba pa bi prav tako imela pravico vložiti sodbo na konfederalno
sodišče.
4.2 Svetovalni parlament:
Svetovalni parlament bi zastopalo enako število predstavnikov, voljeni bi bili od volivcev po
principu splošnih volitev po poenotenem volilnem sistemu. Svetovalni parlament bi lahko
izglasoval tudi nezaupnico izvršni komisiji. Tako bi se z dvotretjinskim izglasovanjem lahko
prekinilo delo izvršne komisije in člani izvršne komisije bi morali kolektivno odstopiti.
Svetovalni parlament bi tudi naslavljal pisna ali ustna vprašanja izvršni komisiji ta pa bi morala
odgovarjati parlamentu. V alternativnem predlogu je napisano tudi, da je možnost
(konfederalnega modela), da svetovalni parlament ne bi obstajal. Svetovalni parlament bi tudi
razpravljal o letnem poročilu, ki bi ga predložila izvršna komisija ter o osnutku proračuna
konfederacije na letni ravni.
4.3 Ministrski svet:
Ministrski svet bi sestavljali po en član vsake članice konfederacije. Predsedništvo bi izvajal
vsak član predsedništva izmenjaje na vsake pol leta iz vseh držav članic konfederacije.
Alternativo bi lahko ministrski svet izvrševal odločitve svetovalnega parlamenta, svoje
odločitve pa bi sprejemal soglasno. Vzdržani glas ne bi preprečil sprejemanja veljavnega
sklepa. Zaradi ciljev uresničevanja konfederalne pogodbe bi lahko ministrski svet od izvršne
komisije zahteval, da opravi potrebne raziskave ter da predloži primerne predloge. Pri odločanju
glede teh predlogov bi ministrski svet predloge spreminjal le s soglasno odločitvijo.
4.4 Izvršna komisija:
Izvršna komisija bi skrbela za uporabo določb konfederalne pogodbe, ki predstavljala bit
konfederalne zveze. Sprejemala bi priporočila ter dajala mnenje o vprašanjih, ki jih ureja
konfederalna pogodba. Imela bi tudi samostojna pooblastila za odločanje, ki bi jih nanjo
prenesel ministrski svet. Vsakoletno bi oddajala poročilo o delu konfederacije. Imela bi štiriletni
mandat, kateri bi lahko bil ponovljiv, ter vsi člani konfederacije, bi morali biti državljani iz
članic konfederalne zveze. Člani izvršne komisije, bi opravljali dolžnosti samostojno v
skupnem interesu konfederalne zveze, ne bi smeli opravljati nobene druge funkcije ali kakšne
druge poklicne dejavnosti ter ne bi smeli dobivati navodil od nobene druge vlade ali drugega
organa. Odločitve bi sprejemala z pravilom večine glasov. Ministrski svet in izvršna komisija
pa bi se medsebojno posvetovala in sporazumno določila načine svojega sodelovanja.
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Graf 1 prikazuje razmerje med štirimi glavnimi organi konfederacije. Nad tremi glavnimi
organi bdi konfederalno sodišče, ki bi varovalo pravice in interese konfederacije.
5. Financiranje konfederalne zveze:
Vsaka članica država bi morala odstopiti del prostorov oziroma stavbe za delovanje
konfederalne zveze, financirati vzdrževanje teh prostorov in financirati aparat skupnih teles za
njeno normalno delovanje. Skupna telesa so svetovalni parlament, ministrski svet, izvršni svet,
konfederalno sodišče, vojaško politični svet, skupno poveljstvo. Skupna telesa se financira s
sistemom kotizacije vseh držav članic. Alternativno bi lahko plačevala vsaka država članica
posebej. Ostali skupni projekti so npr: vojaška infrastruktura, ki bi se plačevala različno po
velikosti države članice ter po različnih finančnih sposobnostih oz. ekonomski moči države
članice.
6. Vprašanje sukcesije:
Problemi vezani na preoblikovanje federacije v konfederacijo, bi se uredili s sporazumom na
podlagi splošno sprejetih načel mednarodnega prava.
7. Uradni jezik konfederacije:
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Uradni jezik konfederacije bi bil vsak jezik, ki je bil poprej uradni jezik samostojne države,
tako pa bi bile vse uradne točke, odredbe, vsi akti organov konfederacije ter konfederalnega
sodišča objavljene v vseh uradnih jezikih držav članic konfederalne zveze.83

10. ODZIVI NA MODEL KONFEDERACIJE V ČASOPISJU
Časopisi Jugoslavije so v odzivih na model konfederacije pisali naslove kot so »S konfederalno
pogodbo bi skušali razbiti federacijo« ter naslov »Slovenija in Hrvaška ponujata skrajno
sumljiv konfederalni nadomestek«, kot je med drugim pisal časopis Politika ekspres o predlogu
konfederalne ureditve. Odzivi tako na predlog konfederalnega modela, kakor na predlagatelje
so bili zelo nasprotujoči v Jugoslovanskem tisku. Za hrvaški tisk je je bil predlog konfederalne
pogodbe »idealen model«, za druge tiske, predvsem srbski in črnogorski ter bosanski, pa je bila
predlog konfederalne pogodbe »preživela državna oblika« oz. metoda za razbijanje Jugoslavije.
Sobotna priloga časopisa Delo, 6. oktobra 1990, je bila do skupnega modela Jugoslovanske
konfederacije tudi kritična, saj se omenja, da Hrvaška trenutno veliko bolj potrebuje Slovenijo,
kot pa Slovenija Hrvaško, saj potrebuje zaščitnika pred srbsko agresijo ter potrebuje stabilnejše
gospodarsko okolje, tako v industriji kot v turizmu. Pojavila so se vprašanja glede naselitve
Srbov na Hrvaškem, saj v nasprotju s Hrvaško, Slovenija ni imela etnične naselitve Srbov na
svojem ozemlju. Srbi so se želeli odcepiti od Hrvaške in so nato leta 1991 sami razglasili
Republiko Srbsko krajino. Ta samooklicana država, razdeljena na dva dela pa je imela več kot
300.000 prebivalcev, kar je očitno skrbelo slovenski tisk, saj so se z vprašanjem o konfederaciji,
s Hrvaško pojavila vprašanja etničnih nesoglasij ter vse večjega med etničnega nasilja na
Hrvaškem. V tej zvezi dveh držav, bi po mnenju slovenskega tiska Hrvaška potegnila Slovenijo
v past državljanske vojne oz., kakor je pisalo v časopisu Delo: »Nov element zaradi katerega
Slovenija in Hrvaška potrebujeta druga drugo, pa je nevarno jugoslovansko politično
pogorišče, na katerem lahko vsak trenutek vzplamti požar. Seveda slovenski politiki ne bi smeli
staviti zgolj na to karto. Konfederacija s Hrvaško je dobra rešitev kot prehodna etapa, dokler
se ne bodo normalizirale razmere v Evropi, kajpak še zlasti na prostoru Jugoslavije. Pa tudi v
tej zvezi kaže biti skrajno previden, saj Hrvaška lahko Slovenijo povleče v državljansko vojno,
ki bo vsaj še nekaj časa visela nad hrvaško-srbskimi odnosi. Če pa se bo iz te godlje uspela
izvleči bolj ali manj cela se kaj lahko zgodi, da bo konfederacija nekega dne dobila svoje novo
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glavno mesto – Zagreb in bomo začeli govoriti o bratstvu in enotnosti slovenskega in hrvaškega
naroda«. 84
Dne 10. oktobra 1990 je predsedstvo SFRJ sklicalo sejo, ali bolje rečeno sestanek, na temo
»bodoča Jugoslavija«. Navzoče je bilo predsedstvo SFRJ, vendar ti niso imeli dovolj moči, saj
so bili navzoči tudi glavni republiški politiki, ki so bili izvoljeni na večstrankarskih volitvah,
saj so ti imeli večjo podporo ljudstva. To so bili: Milan Kučan (RS), Franjo Tudman (RH), ter
Slobodan Miloševič (Socialistična republika Srbija). Glavno vprašanje je bilo: ali ostati skupaj
v isti in prenovljeni državi, ali se raziti in osamosvojiti. Ko je bil sklican sestanek predsedstva
SFRJ, je novi predsednik predsedstva Jović imel v rokah svoj, srbski osnutek o konfederaciji,
ki je bil po njegovem mnenju najbolj učinkovita različica predlogov, sta Slovenija in Hrvaška
predlagali republiško suverenost z v naprej dogovorjenimi skupnimi organi v državni zvezi
skupaj s SFRJ.
Borisav Jovič je v svoji knjige Zadnji dnevi SFRJ – odlomki iz dnevnika, za datum 10. oktober
1990 napisal, da je bila to razširjena seja predsedstva SFRJ, kjer so bili tudi predsedniki
predsedstev republik in avtonomnih pokrajin. Pogovarjali so se o dokončnem konceptu, ki bi
ga predstavili. Izpostavil je da Slovenija in Hrvaška zastopata koncept konfederacije, Srbija in
Črna gora koncept čiste federacije, Makedonija, Bosna in Hercegovina pa nekaj vmes:
»približno to kar imamo sedaj« čeprav ne deluje. Makedonska in bosanska stališča je sprejemal
kot alternativna, da bi jih obdržali v družbi in da bi izoliral Slovence in Hrvate. Predsedstvo se
je opredelilo za federalni koncept, predlagalo pa je da se oba koncepta pošlje v skupščino, ter
da se referendum o federalnem ali konfederalnem konceptu izpelje, vendar samo v tistih
republikah, ki so za konfederacijo, druge republike pa naj pripravijo novo ustavo federacije. V
knjigi zapiše, da sta Kučan in Tuđman glede tega predloga »ponorela«. »Kučan je rekel, da
smo ga grobo naplahtali in da smo ves čas igrali nepošteno. Če bi to vedel ne bi nikoli sodeloval
pri izdelavi konfederalnega koncepta. Takoj ko je odšel, me je silovito napadel v sredstvih
javnega obveščanja. To pomeni da gre za zadetek v črno«.85
Za dan 11. oktober 1990 je Jović v svoji knjigi napisal, da Slovenija in Hrvaška, kot najrazvitejši
republiki, mislita, da bosta postali del evropske skupnosti, vendar je poudaril, da je že samo
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Jović, Zadnji dnevi SFRJ, 1996, 199.
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»Italija novim oblastem v Sloveniji in Hrvaški, dala vedeti, da je zainteresirana za ohranitev
ozemeljske celovitosti Jugoslavije in poskušala pritisniti nanje, vendar je pri tem neuspešna«.86
Zvezna vlada je jugoslovanski skupščini poslala nekakšen tajen dokument kot protiutež
slovensko-hrvaškemu predlogu modela konfederacije. Ta predlog je bil ukaz predsedstva SFRJ
delovni skupini naj sestavi predlog, ki bi rešil jugoslovansko krizo in pretehtal kot protiutež
konfederalni model Jugoslavije. Ime tega tajnega predloga je bil »Unitarna federacija«. To naj
bi bila ustavna ureditev Jugoslavije na federalnih temeljih, ki bi določila naslednje zakonitosti:


ime države bi bilo ZRJ (Zvezna Republika Jugoslavija)



vsak državljan, bi bil enakopraven



vsaka republika bi bila enakopravna



suverenost pripada državljanom in se uresničuje v federaciji



ZRJ bi imela nekakšen spodnji in zgornji dom parlamenta ( zvezni zbor in zbor republik)



ZRJ bi imela enotno gospodarstvo



ZRJ bi imela enotno pravo (kar pomeni, da bi na celotnem območju države veljali ne le
zvezni zakoni, temveč tudi zakoni posameznih republik)



zvezni zbor (parlament), ki bi bil proporcionalen in bi ga sestavljalo 200 poslancev



zvezni zbor bi npr. določal spremembe meja, ratificiral nekatere mednarodne pogodbe,
odločal o vojni in miru, z večino bi se začasno stanje lahko določilo, če za željene
odločitve ne bi bilo zadostnega števila glasov



ustavne spremembe bi skupščina sprejemala z dvotretjinsko večino glasov v zveznem
zboru in večine glasov poslancev iz vsake republike v zboru republik



če dve ali ena republiški skupščini tega ne bi storili, bi bil razpisan referendum o
spremembi ustave, ki bi z večino glasov volivcev v celi Jugoslaviji in večino glasov v
štirih republikah, zamenjal manjkajoča nesoglasja.

Za Unitarni model so se delno pozitivno odzvali v BiH, Črni Gori in Makedoniji, saj so videli
v tem modelu precejšnjo avtonomijo, predvsem pa velik napredek v smislu gospodarstva, saj je
bila ena prvih točk tega modela enotno gospodarstvo. S tem bi bili avtonomistični apetiti
zadovoljeni, prav tako tudi stabilno gospodarstvo ter zavarovanje etničnih skupin v vsaki
republiki z prvih zakonom, da bi bil vsak državljan enakopraven oz. enakovreden. Vendar
Slovenija in Hrvaška ter del BiH (Hercegovina) tega unitarnega modela Jugoslavije nista mogli
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sprejeti, saj je po njihovem mnenju bilo to zgolj podaljševanje življenjske dobe Jugoslavije in
pravzaprav podobno stanje kot je aktualno.87
Slovenija je zatrjevala, da gre tukaj za vprašanje gospodarske enotnosti po vzoru EU, oz.
Evropske gospodarske skupnosti. EU pa je opozarjala, da mora biti za takšno državniško zvezo,
zagotovljena popolna republiška samostojnost. V teh pogovorih je bilo vidno, da sta želeli
Slovenija in Hrvaška jasno garancijo ter varnost pred aktualnimi grožnjami, predvsem srbskega
avtoritarnega agresivnega nacionalizma ter gospodarsko stabilnost in vzdržnost, saj se je
pokazalo, da sta Slovenija in Hrvaška zelo navezani na notranji/domači trg.
Zvezna vlada je nakazala, da zavrača predloge. Svojo odločitev sta Miloševič ter Jovič
utemeljevala, kot dobro ter, da tajni dokument ni nakazoval močne in moderne teritorialne
členitve in države oz. zvezne države, ki bi imela centralno oblast. Zagovarjal je možnost, da se
morajo pogovori nadaljevati in utemeljevati profesionalno. Tako je bila politika slovenskih in
hrvaških politikov, tako imenovana politika »zmernega popuščanja«, v sami zgodbi
nacionalnih vrenj v SFRJ. Kot namen za lažje sprejemanje vedno večjih znakov razdružitve
Slovencev ter Hrvatov od SFRJ, se je v politični vrh Jugoslavije oddala politična nota možne
konfederacije, saj so upali, da bodo Srbi, Bosanci, Makedonci ter Črnogorci vsaj malo bolj
pomirjeni glede razhajanja skupnih poti in bodo tako ublažene napetosti saj konfederacija ni
pomenila popolne odcepitve od skupne države.
S tem je bilo videti kot, da Slovenija in Hrvaška v realnosti ne želita popolne samostojnosti
vendar želita sestaviti le načrt kako ohraniti skupno državo v obliki, ki bi zadostovala za
pomiritev nacionalnih vrenj, ter da bi vsi narodi imeli enake pravice in enako moč v glasovanju,
uresničene bi bile tudi večne zahteve drugih narodov po večji demokratizaciji SFRJ s tem, da
bi se uvedla nova ustava.
Predsednik Republike Hrvaške Franjo Tuđman je v govoru novinarjem 17. oktobra 1990 rekel,
da Hrvaška ne more sprejeti niti ene drugačne oblike rešitve jugoslovanske krize, ki bi temeljila
na ustavi SFRJ ali njenih dopolnil, temveč njeno v temeljih popolno rekonstrukcijo v smeri
uresničitve zveze suverenih držav jugoslovanskih narodov. V nastajanju je bila ustava
Republike Hrvaške, ki je popeljala Republiko Hrvaško v njeno suverenost in neodvisnost in je
izključevala vsakršno možnost življenja pod okriljem ustave SFRJ ali države SFRJ. 88
87
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Skoraj mesec dni (2. novembra) od objave konfederalnega modela v Jugoslovanskem časopisju
je predsednik slovenskega izvršnega sveta, Lojze Peterle, imel intervju v avstrijskem
katoliškem časopisu Die Furche, kjer je izrazil svojo željo, da bi se tudi v SR Srbiji izpeljale
demokratične volitve ter pojasnil predstave o konfederaciji ter stališče do Srbije. 89 V intervjuju
je Lojze Peterle dejal, da je dialog s Srbijo praktično nemogoč, saj srbska politika daje
predpostavko o Slovencih, da smo izdajalci Jugoslavije in s to predpostavko se onemogoča
dialog. Peterle je povedal: »Odločitev o carinah na slovensko blago je dokaz, da sedanji srbski
politiki ne želijo niti federacije kakršna obstaja, kajti tudi za to je pogoj skupni trg. Za Slovenijo
je kar zadeva odnos do Jugoslavije odločilen pojem suverenosti, suverenost pa je pogoj za
integracijo v Evropo, za kar si Slovenija prizadeva. Če pa bi bila suverenost mogoča znotraj
Jugoslavije, ne bi imeli ničesar proti. Če pa bo nemogoča, si kot zadnjo varianto – ponavljam
zadnjo varianto – puščamo izstop iz Jugoslavije«. Dodal je še: »Menimo, da bo do konca leta
prišlo do ureditve odnosa Slovenije z Jugoslavijo, tako ima Slovenija v mislih konfederacijo z
kar se da malo centralnih ustanov. V novi državi, bi moral biti poudarek na gospodarski
skupnosti, carinski uniji, tudi parlament ne bi bil potreben, zgolj neke vrste skupen svet,
predvsem pa nam gre za način odločitve na nikogar ne želimo pritiskati, nič nočemo forsirati«.
Karl Smolle je bil pooblaščeni uradni predstavnik Slovenije v Avstriji s katerim je sodeloval
Lojze Peterle. Dogovarjala sta se o tem, da če bi Slovenija dosegla odcepitev od Jugoslavije, bi
Slovenija postala subjekt mednarodnega prava, ki bi ga slej kot prej bilo potrebno priznati. Kot
je rekel Lojze Peterle: »smo bili Slovenci doslej v tujini slabo predstavljani s strani
beograjskega zunanjega ministrstva. Pravice, da našo samoodločbo spremljajo nekateri
ukrepi, nam pač nihče ne more odrekati. Zahod je bolj za enotno Jugoslavijo, kako bomo to
organizirali pa naj bi bila naša stvar, če stvaritev nove Jugoslavije ne bo mogoča, bo to vzeto
na znanje«.90 Kot je razvidno iz zadnjega zapisa v časopisu se je bila slovenska politika
pripravljena pogovarjati o spremembah modela konfederalne pogodbe, saj je predsednik vlade,
Lojze Peterle, rekel, da bi se lahko naredila konfederacija s kar se da malo centralnimi
ustanovami, torej je slovenska politika skupaj s Hrvaško ponujala možnost prilagoditve
konfederalnega modela. To bi bilo mogoče le z primernim dialogom pogajanja v Beogradu ali
pa navezavi mest Ljubljana – Zagreb.
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Predsednik skupščine France Bučar je za časopis Delo dejal, da »pred svetovno javnostjo ne
smemo nastopati izzivalno, oziramo tako, kot je to hotela prvotno prikazati srbska (in zvezna
politika), torej da Slovenija razbija Jugoslavijo. Pokazati moramo, da ravnamo v skladu z
demokratičnimi in ustavno pravnimi postopki, zato smo tudi poudarili, da smo za Jugoslavijo
– sicer ne takšno kot je sedaj, zato pa smo ponudili tudi model konfederalne pogodbe«. Dimitrij
Rupel pa je povedal: »O odcepitvi nočem govoriti, kajti Slovenija se ne bo odcepila. Nima ne
namena, ne interesa za to. Mislim, da bi se lahko dogovorili o konfederaciji v Jugoslaviji, to je
o zvezi samostojnih jugoslovanskih držav – tedaj ne bo govora o nikakršni odcepitvi v kakršni
koli obliki«.91
6. decembra 1990 je slovenska skupščina z 203 glasovi za in 4 vzdržanimi glasovi sprejela
zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Plebiscit bo 23.
decembra, odločitev pa bo sprejeta, če se bo zanjo izrekla več kot polovica volilnih
upravičencev, je pisalo v časopisu Delo 7. decembra 1990. Na seji obravnavanega zakona o
plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti RS je predsednik Kučan dejal: »Slovenija želi še
posebej razvijati svoje dobro sodelovanje s sosednjo RH, kar je med drugim izpričano tudi v
pripravljenem modelu možne konfederativne ureditve med jugoslovanskimi narodi, ki sta ga
skupaj pripravili predsedstvo RS in RH. Predlagamo skupščini naj ta model ponudi kot predlog
v premislek vsem narodom Jugoslavije, kot možnost za ureditev medsebojnih odnosov. Z izjavo
izražamo interes in prevzemamo obvezo, da bo Slovenija predložila vsem republikam sporazum
o pravnem nasledstvu SFRJ«.92 Poročanje časopisja z dneva 7. decembra se usklajuje z
dobesednim zapisom seje Skupščine RS 11. skupne seje vseh zborov, 6. decembra 1990.
7. decembra so v Celju ob 120. letnici ljubljanske izjave o »enotnosti južnih Slovanov« potekali
pogovori med predsednikom RS, Milanom Kučanom, in predsednikom RH, Franjem
Tuđmanom. V pogovorih »celjski večeri«, ki ji prenašala tudi televizija sta predsednika skupaj
s sodelavci izmenjevala mnenja o odnosih med Slovenci in Hrvati in sodelovanju med
narodoma. Hrvaška delegacija je pripravila osnutek v sedmih točkah. Ta osnutek sta napisala
sodelavca predsednika RH (Slavko Letica in Darko Belić). Predsedniku RS, Kučanu, je hrvaška
delegacija povedala, da ta »celjski dokument« ni zavezujoč in ne zahteva ratifikacije v
parlamentu. Prva točka tega dokumenta je bila: »Hrvaška in Slovenija si druga drugi vzajemno
91
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priznavata temeljno pravico vsake od njiju do obstoja, samostojnosti (neodvisnosti), enakosti
in mednarodne subjektivitete«. Peta točka je govorila o medsebojni konzultaciji Hrvaške in
Slovenije. Zadnja točka tega dokumenta je govorila, da: »dogovor naj služi kot politična osnova
za nadaljnje razgovore Hrvaške in Slovenije in vseh drugih narodov dosedanje SFRJ s ciljem,
da se doseže nov meddržavni dogovor o konfederalnih načelih.«93 Dr. Miha Ribarič je
predsedniku RS Kučanu posredoval odklonilno mnenje o podpisu tega dokumenta.94 Pojem
konfederacija in koncept konfederalne pogodbe je dobil svoje mesto tudi v zakonu o plebiscitu
in sicer v 4. členu zakona, ki ga je skupščina sprejela 6. decembra 1990.
Slika 195:

Istega dne je predsednik slovenske vlade, Lojze Peterle, izjavil v časopisu Delo, da »s
plebiscitom se želimo samo pripraviti na morebitno odcepitev, kar ne pomeni, da smo za to
rešitev. Ni nujno, da se Slovenija, Hrvaška in druge republike odločijo za to; lahko ostanejo v
jugoslovanski državi, toda kot suverene države konfederacije«.96
V časopisu Delo je sledil tudi razglas državljanom Republike Slovenije in vsem volivcem v
Republiki Sloveniji: »Udeležite se glasovanja o plebiscitu v nedeljo dne, 23. decembra 1990.«
Vprašanje na glasovnici pa bi se glasilo: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in
neodvisna država?« Volivci pa po bodo svoje mnenje obkrožili z da ali ne. Na glasovnici bo
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tudi obrazložitev: Odločitev za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo ima naslednje
pomene:


Republika Slovenija kot samostojna in neodvisna država ne bo več združena v zvezno
državo, Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.



Postopna uresničitev statusa Republike Slovenije, kot samostojne in neodvisne države,
se uredi z ustavnim aktom za izvedbo odločitve sprejete na plebiscitu, z novo ustavo
Republike Slovenije in ustavnim zakonom za izvedbo ustave.



Republika Slovenija, kot samostojna in neodvisna država, bo lahko sklepala
meddržavne pogodbe, vključno s konfederalno pogodbo z državami drugih
jugoslovanskih narodov.



Na plebiscitu sprejeta odločitev za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo bo
zavezovala skupščino Republike Slovenije, da v šestih mesecih sprejme ustavne in
druge akte ter ukrepe, ki so potrebni, da Republika Slovenija prevzame izvrševanje
suverenih pravic, ki jih je prenesla na organe SFRJ.
Hkrati začne pogajanja z drugimi republikami v SFRJ o pravnem nasledstvu SFRJ in o
bodoči ureditvi medsebojnih odnosov po načelih mednarodnega prava, vključno s
ponudbo konfederalne pogodbe.

Smo za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Skupščina Republike
Slovenije.97
Slika 298:
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Ker je bil na vrsti plebiscit o samostojnosti Republike Slovenije, se je v časopisju, sploh
slovenskem, zelo malo pisalo o konfederalni pogodbi, pravzaprav skoraj mesec dni nobeno
slovensko časopisje ni omenjalo konfederacije, zato je bilo zanimivo videti razglas, predvsem
pa njegovo obrazložitev kaj pomeni odgovor »da« na glasovnici, saj je v obrazložitvi glasovnice
za dan glasovanja, 23. decembra, dvakrat omenjena konfederalna pogodba z drugimi
jugoslovanskimi narodi. Torej je glasovnica, objavljena v razglasu bila zrcalo takratne politične
slike na slovenskem in hrvaškem, saj so politiki obeh republik celo leto govorili o tem, da bo
konfederalno pogodbo lahko sklepala le politično neodvisna in suverena država. Glasovnica na
dan plebiscita, 23. decembra 1990, je izgledala drugačna, predvsem bolj preprosta, saj na njej
ni bilo natiskane obrazložitve kaj pomeni obkrožitev »da« na glasovnici.
Na glasovnici je pisalo zgolj: »Glasovnica za glasovanje na plebiscitu za odločitev, ali naj
Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država«, kjer so morali volivci obkrožiti
odgovor »da« ali »ne«. Tako je bila glasovnica na dan 23. decembra popolnoma preprosta, ob
tem so slovenski mediji poskrbeli za lažje razumevanje pomena samostojne, suverene
Republike Slovenije. Torej kaj bi pomenilo, če se ustanovi Slovenija, kot neodvisna država ter
kakšne posledice, dolžnosti in pravice te odločitve pomenijo za nas.
Ideja o konfederaciji je dobila svoje mesto v zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije. V 4. členu zakona je bilo zapisano, »da se na plebiscitu sprejeta odločitev
večine upravičencev z »da«, mora slovenska skupščina sprejeti vse akte in zakone, da Republika
Slovenija prevzame izvrševanje suverenih pravic, ter začne pogajanja z drugimi republikami v
SFRJ o pravnem nasledstvu SFRJ in bodoči ureditvi medsebojnih odnosov po načelu
mednarodnega prava, vključno s ponudbo konfederalne pogodbe«. 99
Na dan glasovanja 23. decembra je bila volilna udeležba 93,5% od tega se je za odgovor »da«
odločilo 88,5% volilnih upravičencev, proti je glasovalo 4% volilnih upravičencev, neveljavnih
je bilo 1% glasovnic.
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Slika 3100:

Rezultat na plebiscitu je pokazal, da se slovenska politična oblast ni motila pri predvidevanju,
da je ljudem dovolj tega, da je v skupni državi SFRJ vedno več nacionalnih vrenj, pomanjkanje
političnega dialoga ter vedno manj prilagajanja in poslušanja, hkrati pa se onemogoča
republikam gospodarsko rast. Vse to je bil znak da v SFRJ ni bilo več mogoče dostojno živeti.
»Skupna slovensko – hrvaška izjava« je naslov članka v časopisu Delo ter Večernem listu. 22.
januarja 1991 sta se sestali predsedstvi Slovenije in Hrvaške, na katerem sta obravnavali
politične, varnostne in vojaške razmere v skupni državi. Obe državi sta ponovili stališče, da si
bosta še naprej prizadevali za miren in demokratičen razplet jugoslovanske krize. Še vedno je
tlela želja po medsebojnih pogovorih med vsemi republikami in jugoslovanskimi narodi. Kot
že zapisano, sta republiki v jeseni 1990 ponudili v razpravo model konfederacije, kot zveze
samostojnih, suverenih držav v kateri bi se uresničevali predvsem skupni ekonomski interesi.
Zveznemu izvršnemu svetu sta obe republiki predlagali naj pripravi predlog sporazuma o
razdelitvi premoženjskih in drugih obveznosti ter pravic, ki jih imajo ali so jih kasneje dobili
zvezni organi Jugoslavije. Tak sporazum je potreben zaradi čistih računov in kot trdne interesne
in pravne podlage za prihodnje sodelovanje v novi zvezi držav ter tudi v primeru, če republike
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ugotovijo, da se ni mogoče dogovoriti s skupnem dogovorom o skupnem življenju v zvezi držav
in pride v poštev zgolj razdružitev jugoslovanskih republik.101
Kot razvidno iz časopisja, dosedanja prizadevanja Slovenije za konfederacijo niso obrodila
sadov. Dr. Jože Pučnik je 3. februarja na pogovoru o Sloveniji po plebiscitu, na Bledu
izpostavil: »naš program ni več iskati poti, kako bi v Jugoslaviji ostali skupaj. V ospredju je
samo še zahteva, da se pogovorimo, kako bi na miren, čimbolj demokratičen način, ob čim
manjši gospodarski škodi, lahko odšli vsak svojo pot. To pa ne izključuje posebnega odnosa do
Hrvaške«. Predsednik Kučan je v Beogradu postavil drugačno stališče od tistega, kakršnega je
Slovenija predstavljala do takrat. Razlika je bila v tem, da naše dosedanje prizadevanje za
konfederacijo, v okviru sedanje federacije, ni obrodilo sadov in da smo se v jugoslovanskem
okviru pripravljeni pogovarjati samo še o ločevanju. To stališče je pomenilo, da nismo več
verjeli v vsejugoslovansko reševanje in ponovno zahtevo, da se v Jugoslaviji vzpostavi
pogajalski okvir, v katerem bi delegacije posameznih republik skušale najti pot kako oditi
narazen. 102
»Odnosi med Slovenijo in Hrvaško krhajo zlasti neporavnani računi med gospodarskimi
podjetji« se je glasil naslov članka v reviji Delo, 2. februarja 1991. »Prvi podatki kažejo, da
hrvaška podjetja dolgujejo slovenskim precej več kot pa obratno«. Kot je povedal dr. Jože
Mencinger so bili gospodarski odnosi s Hrvaško skoraj bolj kočljivi kot s Srbijo. Ni se delilo
obveznosti za plačevanje skupnega projekta Jedrske elektrarne Krško, plačevalo se je le tekoče
stroške za moratorij, Kolinska se je pritoževala nad neplačevanjem računov, kateremu je
pripisala splošen problem pomanjkanja denarja v vsej Jugoslaviji in plačilne nediscipline, tako
je Kolinska terjala od vsake republike posebej od Srbije, BiH in Hrvaške po približno sto
milijonov dinarjev.103
Hkrati pa so politični poznavalci ugotavljali, da se na Hrvaškem rahlo krepi protislovensko
razpoloženje, razlog za to pa so pripisovali političnemu dogajanju, saj se je predsednik RS,
Milan Kučan, na pogovorih s srbsko delegacijo izrekel o pravici Srbije, da njeni prebivalci
živijo v eni državi. S to izjavo naj bi Slovenija svojo sosedo Hrvaško, v njenih najtežjih
trenutkih, izdala. Poleg politike so pripisovali protislovenskemu razpoloženju tudi gospodarske
razloge, saj je takraten bankrot Elana povzročil, da je prišlo veliko upnikov do terjatev Elana
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na Hrvaškem. Zatem z afero Trend, zaradi katere je na Hrvaškem ostalo veliko ljudi brez
denarja in obljubljenih avtomobilov. Dodatno so bili prisotni občutki prevaranosti in skrbi
deviznih varčevalcev v Zagrebu, ki so v 1990 dvignili 70,8 milijona dolarjev, kar je
onemogočilo normalno delovanje podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu, zato se je
tamkajšnji bančni sistem začel rušiti. Vse te težave je prinesla nenadna odločitev srbske politike
na bojkot slovenskih izdelkov ter načrtna nedisciplina plačevanja terjatev, kar je pripeljalo do
nezmožnosti plačevanja računov rednim plačnikom, kot sta bili BiH ter Hrvaška in Makedonija.
Interes Slovenije in Hrvaške je bil, da se dolgovi v najkrajšem možnem času poravnajo,
slovenska vlada pa je nameravala po končani analizi predlagati dvostransko poravnavo
dolgov.104
21. februarja je hrvaški sabor na predlog predsednika RH, Franja Tuđmana, sprejel resolucijo
o razdruževanju jugoslovanskih republik in morebitnem vključevanju v zvezo suverenih
enakopravnih republik oz. držav. Hrvaški predlog je v celoti sprejemal slovenski predlog o
razdruževanju jugoslovanskih republik, vendar se veliko bolj ukvarjal s konfederalnimi
vprašanji, ki jih je že vseboval prejšnji skupni hrvaško – slovenski model, pred nastopom
konfederalne pogodbe. Čeprav je Hrvaška sprejela svojo ustavo 22. decembra 1990 in je
govorila o tem, da Hrvaška ostane v okviru SFRJ do naslednjega zgodovinskega sporazuma oz.
do naslednje odločitve sabora (državnega zbora) na Hrvaškem. 105
Dr. Miha Ribarič je bil pogajalec za konfederalno pogodbo, saj je Republika Slovenija skupaj
z Republiko Hrvaško v letu 1991 zopet povabila republike k pogovorom za konfederalno
ureditev Jugoslavije. Tako so bili 16. februarja 1991 pogovori obeh republik na Otočcu, kjer
sta se dogovorili, da se v luči rešitve jugoslovanske krize izvedejo konkretni pogovori o
naslednjih točkah:


ohranjanje skupnosti jugoslovanskih narodov je mogoče le z združevanjem suverenih
republik v Zvezo suverenih republik



Zveza suverenih republik bo upoštevala:
o vse človekove, državne in narodnostne pravice,
o pravico večstrankarskega sistema in demokracijo,
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o ureditev gospodarskega življenja na načelih svobodne trgovine in pluralizma
lastništva,
o medsebojnega priznavanja suverenosti in priznavanje prostorske celovitosti
republike,
o podpis medsebojne pogodbe in ratificiranje pogodbe v predstavniškem in
parlamentarnem telesu posamezne republike in s tem upoštevanje prava skupnih
organov,
o zaradi vse težje situacije v SFRJ se morajo takšne pogodbe, če do njih pride,
podpisati do 30. junija 1991,
o v primeru sporov se je treba dogovoriti za pomoč s strani arbitražnega sodišča,
ki bo spore reševal. 106
To skupno izjavo RS in RH sta podpisala oba predsednika republik, torej Milan Kučan in Franjo
Tuđman. Ugotovitev predsedništev obeh republik je bila, da je predsedstvo Črne Gore za
obstoječo obliko federacije in je enakega mnenja, da se mora jugoslovanska kriza urediti na
miren način, ki bi prinesel skupno blagostanje vsem, zato so za bolj evropsko ekonomsko
povezovalno politiko in delno unitarno ureditev Jugoslavije. Predsedstvo BiH ni bilo povsem
naklonjeno konfederalni ureditvi, saj se je balo, glede na to, da konfederalni model zagovarja
suverenost in neodvisnost posamične države in se le takšne lahko odločijo za konfederalno
zvezo. Problemov v BiH je bilo več, eden od njih je bil ta, da v državi živijo trije različni narodi
(Bošnjaki, Srbi in Hrvati) ter tri različne svetovne religije. Drugi problem je bil ta, da je želelo
srbsko prebivalstvo živeti v eni državi in ne v eni republiki. Naslednji problem je bil
gospodarski problem v BiH, če bi se slučajno odločila srbska politika napovedati gospodarski
bojkot tudi BiH, tako kot Sloveniji. Predsedstvo BiH je bilo enotno v mnenju, »da konfederalni
model Slovenije in Hrvaške ni ekstremen, saj ni odcepitev, ekstremna je unitarna država, BiH
je za neko tretjo možnost, srednjo verzijo (srbski član)«.107
»Predsednik SR BiH je povedal na novinarski konferenci, da bi se moral zgoditi pravi čudež,
da bi dogovor o politični prihodnosti Jugoslavije uspel.« Mnenje avtorja članka »Poslavljanje
od Slovenije« je bilo, da je zelo malo analitikov, ki še verjamejo, da lahko kdorkoli v državi
prepriča Slovenijo, naj ne izstopi.108
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Konstruktivni pogovori o možni preureditvi države SFRJ v konfederacijo so se zmanjševali v
januarju 1990. Predsedstvo SFRJ je začelo delovati v okrnjeni obliki predvsem, ker slovenski
član predsedstva, Janez Drnovšek, ni želel več prisostvovati v pogovorih, ki so bili popolnoma
razdruževalni. Drnovšek je dejal, da je ravno odločno zavračanje in neupoštevanje predlogov
Slovenije in Hrvaške pripeljalo do hitrejšega iskanja možnosti razdružitve. V tako neugodnih
gospodarskih, političnih, nacionalističnih in sovražnih razmerah Slovenija ter Hrvaška nista več
mogli svobodno živeti in se razvijati, kot sveži demokratični državi. 109
4. januarja 1991 so ugotavljali novinarji časopisa Delo, da je čutiti ohladitev odnosov med
Slovenijo in Hrvaško, saj Tuđmana ni bilo na razglasitvi rezultatov plebiscita 26. decembra,
medtem ko je bil Milan Kučan na razglasitvi ustave Republike Hrvaške. Hrvaški politiki so se
v medijih bolj ali manj izogibali izjavam glede vprašanj rezultatov plebiscita v Sloveniji.
Slovenski mediji so ugotavljali, da je skorajšnja postavitev Mesića na mesto predsednika
predsedstva SFRJ povsem nov znak ureditve odnosov v Jugoslaviji in da bo Mesić kos politiki
v predsedstvu ter bo njegovo predsedstvo izrednega pomena. Izjava Mesića je bila, da »je jasno,
da se lahko medsebojni republiški odnosi uredijo le z medsebojnimi dogovori, toda so
vprašanja, ki so rešljiva le s sodelovanjem zveznih organov«. Odziv časopisa Delo na to izjavo
je bil, da je politika le igra, kjer vsakdo sledi le svojim interesom, kar pomeni, da se je v končni
situaciji potrebno zanesti le nase. Hrvati zaradi velikih notranjih problemov v razpletu
jugoslovanske drame niso morali nastopati tako radikalno, kot si je to lahko privoščila
plebiscitna Ljubljana. Seveda pa je bilo treba tako Zagrebu in Beogradu sporočiti, da Slovenija
nima kaj početi v njunih medsebojnih prepričevanjih, če gre za posle mimo njenih interesov in
odločitev. 110
Iz slovensko – hrvaškega koncepta modela konfederacije je bil realiziran zgolj ena element in
to je bil slovensko – hrvaški obrambni sporazum sklenjen 20. januarja 1991, kot podlaga za
omejitev moči jugoslovanske narodne armade (JNA) na ozemlju Slovenije in Hrvaške.
Podpisala sta ga oba obrambna ministra, na slovenski strani Janez Janša ter na hrvaški Martin
Špegelj. Hrvaški obrambni minister je bil zagovornik ideje napadanja vojaških objektov JLA
na teritoriju Slovenije in Hrvaške. Glavna izhodišča tega obrambnega sporazuma v primeru
napada so bila:
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razglasitev popolne samostojnosti obeh republik in odpoklic svojih predstavnikov v
federaciji,



prekinitev slehernega financiranja JLA,



obvestilo varnostnemu svetu OZN in zahteva za posredovanje mirovnih sil OZN,



poziv državljanom obeh republik, da zapustijo JLA,



zapleniti premoženje federacije na ozemlju obeh republik,



prekiniti vsakršno oskrbo poveljstev, enot in ustanov JLA,



pravosodni organi obeh republik bi začeli sodne postopke zoper pripadnike JLA zaradi
vojnih zločinov, ki bi nastali v nasilnih vojnih akcijah proti organom oblasti in
državljanom Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

Ta dokument ni bil potrjen in podpisan s strani celotne vlade Republike Slovenije in Republike
Hrvaške, zato je bil to neobvezujoč dokument, za katerega se je kasneje po 25. juniju 1991
izkazalo, da je resnično neobvezujoč, saj Hrvaška obrambna oblast in politika ni izdala ukaza
za zaustavitev enot JLA na svoji meji s Slovenijo. To je pomenilo, da so se borile obrambne
sile Republike Slovenije (teritorialna obramba, kot predhodnica slovenske vojske) ter slovenska
policija z enotami JLA, ki so bile v vojnih objektih JLA na slovenskih tleh in ostalimi enotami
JLA, ki so prehajale mejo Republike Slovenije iz hrvaškega ozemlja ter ostalih republik SFRJ.
S tem se je v Republiki Sloveniji začela odvijati vojna, ki je bila na evropskih tleh prva vojna
po drugi svetovni vojni. Ta vojna je trajala v Sloveniji deset dni in se je končala z Brionsko
deklaracijo. Temu je sledil odkriti spopad z JLA v Republiki Hrvaški, kjer je vojna trajala 4 leta
in se končala leta 1995.

11. SKLEP
Jugoslovanska vrhovna politika je zapravila enkratno priložnost, da bi se država SFRJ, ki je
potrebovala spremembo, preoblikovala v konfederacijo jugoslovanskih narodov pod državo
Jugoslavijo. Vse države bi imele visoko stopnjo suverenosti, imele bi svojo gospodarsko
politiko ter notranjo politiko, skupna pa bi jim bila vojska, denar ter zunanja politika.
Člana predsedstva, Janez Drnovšek in Stipe Mesić, sta bila enakega mnenja glede vprašanja,
kdaj se je začel dejanski razpad SFRJ. Po tem, ko je srbska javnost začela javno izražati idejo
o Veliki Srbiji ter ko je Srbija leta 1989 začela spreminjati ustavo SFRJ in si pravzaprav
priključila obe avtonomni pokrajini (Kosovo in Vojvodino) ter tam popolnoma spremenila
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politično podobo, saj so bili na novo postavljeni na oblast Miloševiću zvesti politiki. Posledica
tega je bila neuravnovešena politika v predsedstvu SFRJ in preglasovanje konstruktivnih
predlogov. Tako se je politika Vojvodine in Kosova prevesila v prid Srbije in naenkrat so bili
predlogi Slovenije in Hrvaške ter tudi BiH povsem preglasovani in neupoštevani.
Nepremišljene poteze, kot je bil bojkot Srbije na blago iz Slovenije, je gospodarsko stanje SFRJ
še poslabšalo, saj denar v državi ni krožil. Učinki te gospodarske blokade so bili zelo negativni
za sleherno republiko v Jugoslaviji. Ta gospodarska blokada je pripeljala do spoznanja
politikov, ekonomistov in gospodarstvenikov, da imata Slovenija in Hrvaška preveliko
navezanost na jugoslovanski trg (domači trg). S tem pa sta bili obe republiki prisiljeni v
odločitev, ki je vodila k večji odprtosti za tuje trge, sprva z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in
Nemčijo, s katero sta RS in RH ustvarjali vedno močnejše gospodarske in diplomatske stike.
Preko pregleda časopisja nekdanje države SFRJ je zaznati, da je bil skupni konfederalni model
Slovenije in Hrvaške ponujen v možnost pomiritve vedno bolj napetih odnosov. S tem sta da
Slovenija in Hrvaška nakazali, da v resnici ne želita zapustiti SFRJ, temveč želita pravo rešitev
jugoslovanske krize ali pa vsaj odložitev razdružitve za določen čas, v katerem se poskusi
preoblikovati Jugoslavijo iz federacije v konfederacijo. Mislej v svoji diplomski nalogi
ugotavlja, da je se je hrvaški Vjesnik izkazal kot bolj objektivni in politično korektni časopis v
primerjavi z drugimi hrvaškimi in srbskimi časopisi, ki so pokrivali tematiko 10-dnevne vojne
v Sloveniji. Pri tem opozarja, da je tudi pri tem časopisu prihajalo do nezmanjšane doze
propagande, ki se je včasih le brala bolj subtilno napram drugim analiziranim časopisom.111
Slovensko – hrvaški model konfederaciji je bil neuresničen, a vendar dobro premišljen in dobro
zastavljen projekt političnega vodstva Slovenije in Hrvaške. Vzroki za ne uresničenje so bili
različni. Lukaš je videl vzrok za neuspeh v različnih pogledih RH in RS, saj je bila Vlada RH
za bolj čvrsto konfederacijo (načrt prof. Degana), med tem kot je bila Slovenija za bolj ohlapno
(dr. Ribarič).112 Slovenski in hrvaški politiki so vzrok videli v pomanjkanju dialoga med SFRJ
in republiško politiko RH in RS.113 Slovenija je resnost svoje namere o konfederalnem
povezovanju vseh jugoslovanskih narodov pokazala, s tem, da je konfederalni predlog ponovno
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ponudila decembra 1990 predsedstvu skupščin, po tem ko ga je že zavrnilo predsedstvo SFRJ
v oktobru 1990 in s tem, ko je konfederacijo umestila v svoj zakon o plebiscitu.
V diplomski nalogi ugotavljamo, da sta analizirana časopisa, slovenski časopis Delo in hrvaški
časopis Vjesnik, objektivno poročala o dogajanju, kar lahko sklepamo preko ujemanja
informacij med časopisoma, kot tudi preko druge literature na to temo.
Konfederacija je bila ena od najboljših možnih rešitev jugoslovanske krize, ki bi zagotovo
prinesla več miru in blagostanja v SFRJ, predvsem pa več naklonjenosti in mednarodnega
spoštovanja na ozemlju nekdanje SFRJ. Zapuščina neurejene jugoslovanske krize je bila
večletna vojna na Balkanu, katere posledice se čuti še danes v ne urejenih medsebojnih odnosih
držav, naslednic skupne bivše države SFRJ. RS in RH pa sta 30 let po začetku pogovorov o
konfederaciji sedaj obe članici Evropske unije in zveze NATO, s tem pa sta tudi uresničili svoje
večletne želje po evropski integraciji in gospodarskem napredku.

56

12. ČASOPISNI VIRI
Delo. Britanskim parlementarcem so sedaj stvari bolj jasne. 3.10.1990, 1.
Delo. Le samostojna Slovenija ali pa konfederalna povezava. 4.10.1990, 3.
Delo. Ne za vsako ceno v konfederacijo. 26. 2. 1990, 3.
Delo. Odštevanje za federacijo. 11. 9. 1990, 1.
Delo. Politični dogovor o novi Jugoslaviji: konfederacija. 9. 3. 1990, 1-3.
Delo. Rekli so. 6. 7. 1990, 2.
Delo. Republiška vlada sklenila, da začasno preneha z plačevanjem manj razvitih republik.
10. 9. 1990, 1.
Delo. Skupna slovensko-hrvaška izjava. 23. 1. 1991, 3.
Delo. Slovenci bodo 23. decembra glasovali, ali so za samostojnost in neodvisnost. 7. 12.
1990, 1, 3, 4.
Delo. Sobotna priloga. Model konfederacije v Jugoslaviji. 6.10.1990, 20.
Dovč, Franci. Delo. Odnose med Slovenijo in Hrvaško so krhajo zlasti neporavnani računi
med gospodarskimi podjetji. 2. februar 1991, 3.
Einspieler, Vili. Delo. Poslavljanje od Slovenije. 22. 2. 1991, 2.
Felc, Vlasta. Delo. Slovenija se bo v federaciji pogovarjala le o ločevanju. 4. 2. 1991, 2.
Grobovšek, Bojan. Delo. Izstop je zadnja pot. 3.11.1990, 5.
Jež, Boris. Delo. Hrvaška "mirovna" ofenziva? 4. 1. 1991, 6.
Jež, Boris. Delo. Sobotna priloga. Model konfederacije. 6.10.1990, 17.
Kante, Lojze. Delo. Skupnost Alpe-Jadran območje odprtih meja? 26. 11. 1990, 1.
Pečauer, Marko. Delo. Prva naloga SDZS po volitvah - nova ustava. 26. 2. 1990, 1,3.
Plevelj, Vojko. Delo. Politični horoskop za leto 1991 je bolj pesimističen kot optimističen .
3.1.1991, 4.
Potočnik, Peter, ''Hrvaška demokratična skupnost potolkla vso svojo konkurenco'', Delo, 1.
Potočnik, Peter. Delo. Hrvaška in Slovenija si bosta pomagali. 3.10.1990, 1-2.
Potočnik, Peter. Delo. Novi celjski dogovor Hrvaške in Slovenije. 8. 12. 1990, 1.

57

Potočnik, Peter. Delo. Tudi Hrvaška sprejela resolucijo o razdružitvi, Hrvaški samozaščitni
ukrepi. 22. 2. 1991, 1-2.
Ribarič, Miha. Delo. Uveljavitev konfederalnega položaja je odvisna od jasno opredeljne
politične volje ljudi. 23. 3. 1990, 6.
Slivnik, Danilo. Delo. V državi bo potreben nov dogovor o sožitju. 19. 1. 1990, 1.
Slivnik, Danilo. Delo. V zraku je - konfederacija. 19. 1. 1990, 1.
Soban, Branko. Delo. ZKS od zdaj Stranka demokratične prenove. 5. 2. 1990, 1.
Stojanov, Veso. Delo. ''Slovensko - hrvaški koncept konfederacije kmalu pripravljen?'',
30.8.1990, 2.
Stojanov, Veso. Delo. Čimprej dogovor o tem, kakšna bo Jugoslavija. 24. 7. 1990, 1.
Taškar, Jana. Delo. ''V zboru občin večina za stranke iz Demosa''. 24.4.1990, 1-2.
Taškar, Jana. Delo . ''V Sloveniji ne bomo privolili v preživele metode in pritiske'', 18.5.1990,
1-3.
Taškar, Jana. Delo. Kritične pripombe k konfederalni pogodbi. 11. 9. 1990, 1 - 2.
Taškar, Jana. Delo. Le samostojna Slovenija ali pa konfederalna povezava. 4.10.1990, 3.
Taškar, Jana. Delo. Republika Slovenija je za pogodbo o jugoslovanski konfederaciji. 9. 3.
1990, 1.
Taškar, Jana. Delo. Republiška skupščina razglaša suverenost slovenske države. 3. 7. 1990,
1-2.
Taškar, Jana. Delo. Z odločitvijo za plebiscit se je slovenska skupščina postavila za kapitana
(in ne za brodolomca) narodove usode. 7. 12. 1990, 3.
Večernji list. Tuđman prišel domov iz obiska ZDA in Kanade. 2.10.1990, 1-2.
Večernji list. Delo. Model konfederacije u Jugoslaviji. 6.10.1990, 10-11.
Večernji list. Hrvaški predsednik Tuđman v pogovoru s tujimi novinarji. 19.10.1990, 2.
Vjesnik. Hrvaška predlaga zvezo držav. 11. 9.1990 1990, 1-2.
Vjesnik. Jugoslavija ni zgolj beseda. 11. 7. 1990, 3.
Vjesnik. Kako si slovenska vlada predstavlja konfederacijo. 18.9.1990, 3.
Vjesnik. Konec federacije? 4. 7. 1990, 5.
Vjesnik. Predsednik predsedstva SFRJ Jovič u Ljubljani. 24. 7. 1990, 2.
58

Vjesnik. Slovenija in Hrvaška skupaj. 19. 7. 1990, 4.
Vjesnik. Slovenija pristaja na sodelovanje. 31.7. 1990, 3.
Vjesnik. Žaljenje slovenske deklaracije. 8. 7. 1990, 3.
Vukelič, Majda. Delo. Plebiscit je nujen, ker Jugoslavija ne deluje več. 14. 11. 1990, 1- 3.
Vukelić, Majda. Delo. Predlog konfederalne pogodbe za zdaj ponuja tri možnosti. 12. 9.
1990, 1-2.
13. LITERATURA
Balažič, Milan. Slovenski Plebiscit. Ljubljana: Študentska založba. 2010.
Bilandžić, Dušan. Zgodovina Socialistične federativne republike Jugoslavije. 1980.
Cerar, Miro. ius - info. ius info - kolumne. [Elektronski]. https://www.iusinfo.si/medijskosredisce/kolumne/10232. 2007. Dostop: 10. 9. 2020.
Čater, Barbara. Trženjski odnosi v poslovanju podjetij na trgih nekdanje Jugoslavije:
magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 2002.
Čepič, Zdenko. Slovenija v Jugoslaviji. Misli in dejstva: izhodišča. Ljubljana 2015.
Drnovšek, Janez. Moja resnica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.
Ješelnik, Jošt. Akcija Sever skozi časopisno gradivo: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta. 2017.
Jović, Borisav. Zadnji dnevi SFRJ - odlomki iz dnevnika. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1996.
Keresteš, Tomaž. Uvod v teorijo države. Maribor : s.n. 2004/2005.
Klinar, Peter, Pogledi na avtonomijo Slovenije, Teorija in praksa. 1990.
Koruza, Mateja. Ekonomski pogled na razvoj in razpad Jugoslavije: diplomsko delo.
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 2016.
Kučan, Milan. Obdobje 1990 - 1992 Predsednik Republike. Bivši predsedniki RS.
[Elektronski] 2003 - 2007. http://www2.gov.si/up-rs/2002-2007/bpmk.nsf/dokumenti/28.09.1990-90-92. Dostop: 10. 9. 2020.
Lukaš, Budislav. Predlozi i nacrti konfederalizacije Jugoslavije 1990/91. 2006.
Mikeln, Miloš. Slovenija 1990, Kronika slovenskega prelomnega leta v sliki in besedi.
Ljubljana: Založništvo slovenske knjige. 1991.

59

Mislej, Urban. Slovenska vojna za osamosvojitev skozi oči hrvaških in srbskih medijev:
diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 2019.
Pesek, Rosvita. Osamosvojitev Slovenije: Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in
neodvisna država? Ljubljana: Založba Nova Revija. 2007.
Pesek, Rosvita. Skupščinski koraki k samostojni državi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih
društev Slovenije, 2008.
Plebiscit, Glas javnosti za slovensko osamosvojitev. [Elektronski] http://zgodovina.si/glasjavnosti-za-slovensko-osamosvojitev-plebiscit-1990/.1990. Dostop: 10. 9. 2020.
Pleterski, Janko. Za konfederalno Slovenijo: zbornik razprav. Ljubljana : Znanstveno in
publicistično središče, 1990.
Ponikvar, David. Ekonomsko bojevanje: ukrepi Srbije proti Sloveniji med letoma 1989 in
1991: diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 2011.
Poročevalec skupščine, RS. Poročevalec RS in skuščine SFRJ za delegacije in delegate,
Deklaracija o urejanju razmerij, ki imejo splošen pomen za RS. 14.3.1990, 11.
[Elektronski] http://www.sistory.si/cdn/publikacije/36001-37000/36833/Porocevalec_199003-14_08.pdf. 14. 3. 1990, 4 -11. Dostop: 10. 9. 2020.
Repe, Božo. Jutri je nov dan : Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Zložba Modrijan,
2002.
Repe, Božo. Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. del 2. Slovenci in federacija.
Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije. 2003.
Republika Slovenija GOV.SI - Uradni list RS 44/90. Osamosvojitveni akti Republike
Slovenije. [Elektronski] https://www.gov.si/teme/osamosvojitveni-akti-republike-slovenije/.
6.12.1990. Dostop: 10. 9. 2020.
Ribarič, Miha. Spomini. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015.
Skupščina RS - Uradni list RS 44/90. Republika Slovenija - GOV.SI. Osamosvojitveni akti
RS - Uradni list RS 44/90. [Elektronski] https://www.gov.si/teme/osamosvojitveni-aktirepublike-slovenije/. 17. 4. 2019. Dostop: 10. 9. 2020.
Štromajer, Ana. Propad Jugoslavije : tržna liberalizacija in vznik nacionalizmov:
magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 2016.
Zupančič, Rok. Preprečevanje, prepričevanje, obžalovanje: ZDA, razpad SFRJ in
diplomatsko (ne)priznavanje neodvisnosti in samostojnosti RS 1990-1992. 2016, Teorija in
praksa.

60

