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RAZGLAS
DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE

VSEM VOLILCEM V REPUBLIKI SLOVENIJI
Udeležite se glasovanja na plebiscitu v nedeljo, dne 23.12.1990
Glasovali bomo o vprašanju:
ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE
SAMOSTOJNA IN NEODVISNA DRŽAVA
DA

NE

Odločitev za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo bo sprejeta, če bo zanjo glasovala večina vseh
volilcev.
Odločitev za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo ima naslednji pomen;
1. Republika Slovenija kot samostojna in neodvisna država ne bo več združena v zvezno državo - Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo.
2. Postopna uresničitev statusa Republike Slovenije kot samostojnein neodvisne države se urediz ustavnim aktom
za izvedbo odločitve, sprejete na plebiscitu, z novo ustavo Republike Slovenije in ustavnim zakonom za izvedbo
ustave.
3. 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 državo Republiko Slovenijo bo zavezovala Skupščino
Republiko 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

Predsednik
dr. France Bučar

Na skupni seji vseh zborov Skupščine Republike
Slovenije 6. decembra 1990, so delegati v razpravi
o predlogu zakona o plebiscitu o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije najprej poslušali
ekspoze Milana Kučana in uvodno besedo Lojzeta
Petrleta.
EKSPOZE
PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA
v

Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci!
Danes odločate o morda najpomembnejšem dejanju, ki bo
usodnega pomena za prihodnost slovenskega naroda in za
končen uspeh njegove dolge in vse prej kot lahke poti v lastno
državnost. Na podlagi vaše opredelitve bomo odločali o zagotovitvi obstoja slovenskega naroda. Za plebiscit, o katerem
boste odločali na tem zasedanju, more veljati le ta utemeljitev.
To je bil temelj za slovenske odločitve za Jugoslavijo leta 1918
in 1943.
Kriza, ki že več kot desetletje zaznamuje naše življenje in ki
je med drugim tudi takč kriza družbenega modela, na katerem
je utemeljena sedanja Jugoslavija, kot tudi organizacije
države, zahteva kritično presojanje nekaterih naših preteklih
odločitev, ki so nas povezale v Jugoslaviji. Te so, z zaporedjem svojih dejanj od Programa Zedinjene Slovenije, preko
Majniške deklaracije jugoslovanskega kluba in ustanovitve
Države narodnega sveta SHS do Kočevskega zbora, ustanovile Slovenijo kot izvirno slovensko državo, iz katere je bila
jugoslovanska federacija izpeljana kot svobodno dogovorjena skupna državna tvorba enakopravnih narodov, v kateri
naj bi bili zavarovani nacionalni interesi in zagotovljen razvoj.
Vztrajanje na teh odločitvah je postalo vprašljivo predvsem
z vidika odnosov in teženj, ki so že zdavnaj ogrozili enakopravnost jugoslovanskih narodov in ki zdaj že izpodjedajo
gospodarske, pa tudi politične, kulturne in druge temelje
slovenskega obstanka in razvoja.
S predlaganim plebiscitom za zavarovanje suverenosti prihaja proces osamosvajanja Republike Slovenije v samostojno
in neodvisno državo v odločilo obdobje. Tok dogodkov je
prehitel prvotno načrtovanje, po katerem bi najprej v prvih
mesecih prihodnjega leta sprejeli ustavo samostojne slovenske države in potem na tej podlagi dosegli tudi dejansko
osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Republika
Slovenija bi se potem na podlagi referendumske odločitve
njenih državljanov kot suverena država v skladu s svojimi
interesi svobodno odločala o svojih bodočih razmerjih do
drugih držav narodov Jugoslavije. Po tej poti je krenila sosednja Republika Hrvaška, v kateri bodo najverjetneje še ta
mesec sprejeli ustavo samostojne države.
Več razlogov govori zdaj za to, da izpeljemo plebiscit ne da
bi čakali na sprejem svoje nove ustave. Vzpostavljanje nove
ekonomske in politične ureditve v Sloveniji in Jugoslaviji je
steklo prepočasi. Zveznemu izvršnemu svetu, zaradi vrste
napak, nedoslednosti in popuščanj raznim interesom, ni
uspelo uresničiti v zasnovi dobro zamišljenega programa
reforme. Jugoslovansko gospodarstvo, zaradi vpetosti
v obstoječi sistem, pa tudi slovensko gospodarstvo, se čedalje
bolj približuje kaosu z nepredvidljivimi ekonomskimi, socialnimi in političnimi posledicami. Kršenje človekovih individualnih in kolektivnih, posebej nacionalnih pravic na Kosovu,
nacionalne strasti in spopadi na narodno mešanih območjih
v sosednji Hrvaški in Bosni in Hercegovini, ter dejstvo, da še
vedno niso v vseh republikah izvolili novih predstavniških
organov oblasti na demokratičnih, večstrankarskih volitvah,
vnaša v mednarodno javnost vse večjo negotovost in nestrpnost glede možnega razpleta jugoslovanske krize. To pa, žal,
bistveno vpliva na odločitve o angažiranju prepotrebnega
tujega kapitala pri nas, na odločitve o sprejemu Jugoslavije, in
s tem tudi nas, v Svet Evrope, in na zastoj pri sklepanju
aranžmajev o višjih stopnjah sodelovanja z EFTO in Evropsko
skupnostjo.
Izpodkopavanje ekonomskih temeljev slovenskega
obstanka ter vse očitnejša nevarnost mednarodne izolacije ne
dovoljujeta, da bi v Sloveniji odlašali s koraki za državno
osamovojitev Slovenije. Samostojne in neodvisne slovenske
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države ni mogoče ustvariti čez noč, z enostavno razglasitvijo.
Za mednarodno priznanje mora imeti Slovenija na svojem
ozemlju dejansko oblast. Za njeno vzpostavitev bosta morali
skupščina in njen izvršni svet sprejeti vrsto povsem konkretnih aktov in ukrepov. Toda za to morata imeti jasno in nedvoumno pooblastilo, ki ga more najprepričljiveje dati samo
z neposrednim ljudskim glasovanjem sprejeta odločitev za
samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Slovenska skupščina bi navsezadnje, naslonjena na odločitve zadnjih let,
posebej od lanskih dopolnil k ustavi Slovenije do letošnje
Deklaracije o suverenosti in ustavnih aktov za njeno izvedbo,
ter na voljo volilcev, izpričano na spomladanskih volitvah,
lahko sama sprejela takšno odločitev. Vendar daje takim
odločitvam veliko večjo in v domači in mednarodni javnosti
veliko bolj priznano in upoštevano legitimnost in prepričljivost, če temeljijo na plebiscitarni odločitvi glasovalnih upravičencev. Plebiscit je potreben tudi zaradi tega, ker doslej
odločitev, ki smo jih na pčti osamosvajanja že sprejemali,
posebej lanska in letošnja dopolnila k slovenski ustavi in
ustavne zakone, ki so jim sledili, nismo najdemokratičnejše
preverjali z neposrednim ljudskim glasovanjem. S plebiscitom
bo slovenska oblast vsekakor dobila najširšo demokratično
legitimacijo, da izpelje vse tiste ukrepe, ki so potrebni, da
pridemo v položaj samostojne in suverene države. Tako bo
Slovenija, oziroma slovenski narod in vsi državljani Slovenije,
mogli samostojno določati svoje nacionalne interese in odločati o njihovem uresničevanju tudi v povezovanjih z drugimi
narodi Jugoslavije in v povezavah in integracijah z drugimi
evropskimi državami. Na temelju realnih, predvsem ekonomskih interesov, bi tako lahko med jugoslovanskimi narodi in
morda tudi drugimi evropskimi državami, spodbudili nastajanje nove skupnosti, ki bi bila odprta in ki bi lahko imela
v Evropi ustvarjalno in povezovalno vlogo z drugimi integracijami, in ne bi bila subjekt, ki ogroža mir v Evropi in varnost
evropskih držav. Slovenija je še, ne tako davno, bila na čelu
strateške prioritete mednarodne skupnosti. Bila je nosilka in
usmerjevalka procesov demokratizacije, ne zgolj v Jugoslaviji, ampak tudi v Vzhodni Evropi. Ni pravih razlogov, da to ne
bi mogla biti še naprej.
Proces osamosvajanja Slovenije ne poteka v politično praznem prostoru. V zgodovini trdneje zasidrane evropske države
tačas ne gledajo z naklonjenostjo na želje malih narodov, da
se na temelju pravice do samooodločbe konstituirajo v samostojne države, in da se enakopravno, ustvarjalno, enako odgovorno in enako zaželeno, vključujejo v procese graditve skupnega evropskega doma, v evropske integracije in njihove
ustanove. K temu velja reči in poudariti, da svoje pravice do
samoodločbe ne želimo uveljaviti na račun enakih pravic
drugih jugoslovanskih narodov, niti je ne želimo uveljaviti na
način, ki bi ogrožal varnost in mir drugih evropskih držav.
Z ueljavljanjem te pravice ne želimo v ničemer ogrožati demokratičnih procesov drugod v Jugoslaviji, kjer so prav sedaj
v končni fazi parlamentarne večstrankarske volitve, niti se
odrekati svoje odgovornosti za demokratizacijo sedanje jugoslovanske družbe in države, za razvoj političnega pluralizma,
uveljavljanje parlamentarne demokracije' ter spoštovanje in
zavarovanje človekovih in državljanskih pravic in za uveljavljanje svobodnega trga. Nastanek nacionalne slovenske
države, ki je zgodovinska nuja, ni naš končni cilj. Razumemo
ga kot sredstvo in način za vstopanje Slovenije v nove integracije, v nova povezovanja, bodisi v okviru Jugoslavije bodisi
širše, v evropskih okvirih. Drugače bi se izprli v avtarkijo,
osamili bi se v mednarodni vse bolj povezani in med seboj
odvisni skupnosti Končali bi kot provincialen, nezrel narod
na obrobju evropske zgodovine.
poročevalec

Ne nazadnje je referendumski način odločanja o prihodnjem državnem statusu posameznih republik sprejelo tudi
Predsedstvo SFRJ, pa čeprav v kontekstu, ki |e za nas nesprejemljiv, ker predvideva, da je mogoče pravico do samoodločbe uresničevati šele na podlagi pravne podlage, ki bi jo
sprejeli v Skupščini SFRJ in z njo določenih pogojev. Predsedstvo je prepričano, da je odločanje o državnem statusu
Slovenije z ljudskim plebiscitom demokratično in legitimno in
ne verjame, da ne bi bilo mogoče z drugimi narodi Jugoslavije
v času po demokratičnih parlamentarnih volitvah v vseh republikah, doseči demokratičnega sporazuma o ureditvi vseh
vprašanj, ki se odpirajo z uresničevanjem pravice Vsakega
naroda do samoodločbe
V času, ko se pripravljajo voltive tudi v preostalih dveh
republikah in ko tečejo pri nas intenzivne razprave o plebiscitu in priprave nanj, postaja očitno, da nekaterim krogom
v vodstvu Jugoslovanske ljudske armade demokratičen razplet krize in priprava novega dogovora narodov Jugoslavije
oziroma njihovih republik o prihodnjem življenju, očitno ni po
volji. Nedavno je prišlo do ustanavljanja nove politične
stranke Zveze komunistov
Gibanja za Jugoslavi|o, ob
aktivni podpori dosedanje organizacije ZK v JLA in visokih
aktivnih in upokojenih vojaških starešin, med drugim tudi
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo. Predsedstvo Republike Slovenije je nedavno zahtevalo od Predsedstva SFR
Jugoslavije, da končno kot vrhovni poveljnik zagotovi, da
Jugoslovanska ljudska armada ne bo posegala v politično
življenje v državi, da v armadi ne bo delovala nobena politična
organizacija in da aktivne vojaške starešine ne bodo sodelovali v vodstvih političnih strank. Z dosledno depolitazacijo
armade bo omogočen nemoten potek procesov demokratizacije, vključno s konstituiranjem demokratično izvoljenih predstavniških teles v vseh republikah. Samo ta so legitimna
v pogajanjih in dogovarjanjih o njihovih prihodnjih odnosih in
sporazumih glede razmejitev njihovih medsebojnih pravic in
obveznosti, ki jih prevzemajo kot naslednice sedanje SFRJ.
Nedopustno poseganje visokih vojaških starešin v politično
življenje je dobilo novo kvaliteto z nedavnim intervjujem zveznega sekretarja za ljudsko obrambo. Gre za daljnosežno prekoračitev pooblastil in za očitno ambicijo, da armada presoja
in odloča o političnih vprašanjih, med drugim tudi o družbenem modelu in organiziranosti države.
Službe Republiškega štaba za teritorialno obrambo, Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo in Republiškega
sekeretariata za notranje zadeve razpolagajo z informacijami,
ki dopuščajo sklep, da se JLA ni odrekla ambicijam, da
poseže v urejanje političnih razmer v Sloveniji tudi z uporabo
svojih enot. Takih namer po oceni Predsedstva Republike
Slovenije ne opravičujejo niti dejanske razmere niti ni za to
pravne podlage. Zato je vsak poseg JLA v politično dogajanje
nelegalen in "nepotreben in povrhu vsega tudi v nasprotju
s slovensko ustavo, ki ne dopušča nikakršnih ukrepov take
vrste brez soglasja slovenske skupščine. Tako ravnanje
ogroža proces samoodločanja v Sloveniji in procese demokratizacije tu in drugod v državi. Predsedstvo Republike je od
Predsedstva SFR Jugoslavije zahtevalo, da takoj ustavi morebitne tovrstne aktivnosti JLA in tako zagotovi pogoje za demokratično reševanje krize. Imamo zagotovilo, da se bo tako tudi
zgodilo. Sprejeti pa so bili ukrepi, ki bodo zagotovili nemoteno delovanje TO Slovenije, njenih poveljstev in enot.
Nadaljevanje takih aktivnosti Jugoslovanske ljudske
armade bi po oceni Predsedstva lahko ogrozilo normalno,
legitimno in zakonito izvedbo plebiscita To bi nas soočilo
z dejstvom, da je naša zvezna država uporabila oboroženo
silo, ki je tudi naša, zoper legitimno in legalno oblast v naši
republiki in zoper njena legitimna dejanja. To bi bilo skrajno
dejanje. Zato Predsedstvo predlaga Skupščini Republike Slovenije, da v primeru, če ne bi bilo mogoče izvesti plebiscita
v normalnih razmerah, sprejme sama, v okviru svojih pristojnosti in na podlagi veljavne slovenske ustave odločjtve,
potrebne za konstituiranje samostojne in neodvisne države
Republike Slovenije. Morebitno uporabo sile bo Republika
Slovenija vsekakor smatrala za akt odkrite agresije in bo
ustrezno temu ravnala doma in v tujini Tak poseg bi objektivno spremenil značaj našega plebiscita. Ta bi potem nujno
bil plebiscit o odcepitvi. Slovenska skupščina mora biti pripravljena, da v tem primeru sprejme vse potrebne odločitve.
poročevalec

Spoštovane poslanke in poslanci,
že pobuda za izvedbo plebiscita in tudi potek dosedanjih
priprav za njeno uresničitev sta v najširši, domači in mednarodni javnosti, naletela na različen odmev. To je tudi razumljivo in legitimno. Tembolj so zato bila utemeljena prizadevanja, da bi bile priprave za njegovo izvedbo in spoštovanje ter
uveljavljanje na njem izražene pričakovane večinske volje,
temeljite, pravočasne in demokratične Prevladujoče vodilo
celotnih priprav številnih razprav v ustavni komisiji, drugih
delovnih telesih in na vaših sejah, na poslanskih klubih, v političnih strankah, v okviru Predsedstva in Izvršnega sveta - je
bilo poiskati najboljše, najprimernejše in pretehtane rešitve in
jih uveljaviti s soglasjem. To velja tudi za tolmačenje razlogov,
pomena in posledic plebiscita. V javnosti je prihajalo do
očitkov o zavlačevanju in pretirani previdnosti, do nestrpnosti
in tudi razumljive zaskrbljenosti ljudi. Vendar so vse priprave
bile podrejene osnovnemu cilju, da bi stranke, ki so zastopane v Skupščini Republike Slovenije ter Predsedstvo in
Izvršni svet, dosegli soglasje o temeljnih vprašanjih plebiscita,
ker smo smatrali, da je to politično soglasje temeljni pogoj za
njegov uspeh. Ta prizadevanja lahko strnem v nekaj točk:
1.
Izvršni svet je pripravil obljubljena in v republiški skupščini
zahtevana analitično informativna gradiva o gospodarskih in
socialnih razmerah, o razlogih za referendum, njegovih posledicah ter poglavitnih smereh delovanja pri uveljavljanju referendumske odločitve. Pred vami je sinteza teh gradiv. Z njo
vas bodo v razpravi seznanili predstavniki izvršnega sveta.
Vaša presoja na današnjem zasedanju bi mogla te pomembne
podlage za izvedbo referenduma še obogatiti in povečati
njihovo prepričljivost.
2.
Vse politične stranke in skupine, zastopane v Skupščini, so
svoj odnos do referenduma in uveljavljanja na njem sprejete
odločitve opredelile v posebnem, tudi objavljenem političnem
sporazumu Njegovo vsebino poznate. Njegovo vrednost
morajo zdaj potrditi tudi sklepna dejania v izpeljavi plebiscita
in uveljavljanju sprejete odločitve. To je politični dokument
- prvi tak po letošnjih spomladanskih volitvah s katerim so
politične stranke v Sloveniji, ob vseh sicer legitimnih in znanih razlikah, uspele preseči ožje strankarske interese in politične okvire delovanja S sporazumom, ki je omogočil
soglasje tudi glede oblikovanja dolgo časa neusklajene
ustrezne zakonske določbe, da je odločitev na plebiscitu
sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh glasovalnih upravičencev, potrjuje - kot to razumemo svojo skupno politično
voljo, da plebiscit ni in ne more biti predmet strankarskega
merjenja sil, prestižnega trmoglavljenja ali formalnega preglasovanja. Ves svo| politični vpliv in ugled zdaj zastavljajo za
čim več|o udeležbo in pozitivno opredelitev državljanov na
plebiscitu. Plebiscit je tako tudi oblika preverjanja njihove
posamične in skupne politične legitimitete.
3.
Predsedstvo in Izvršni svet sta pretehtala tudi vse
pomembne okoliščine o datumu izvedbe plebiscita. Izvršni
svet je ocenil, da je do 23. 12. 1990 mogoče opraviti vse
potrebne pravne in organizacijske priprave za uspešno
izvedbo plebiscita, in da bodo ustvarjeni temeljni pogoji, da
bodo državljani o okoliščinah plebiscita dobro informirani in
da bodo oddali svoj glas v skladu s svojim prepričanjem.
Predsedstvo je predlog Izvršnega sveta sprejelo.
4.
Predsedstvo in Izvršni svet se zavedata razsežnosti in usodnosti plebiscita. Zavedata se, da bo legitimnost in avtoritete
plebiscita v očeh domače in mednarodne javnosti toliko
večja, kolikor več državljanskih glasov bo stalo za pozitivno
odločitvijo o tem, da postane Slovenija samostojna in neodvisna država. To bo vsekakor olajšalo položaj Slovenije po
plebiscitu in pogojilo odnos do našega mednarodnega priznanja. Absolutna večina pozitivnih opredelitev vseh volilcev
bo znatno okrepila enotnost slovenske družbe pri soočanju
s problemi, ki bodo nastajali po plebiscitu. Pogoj za to pa je
prepričanje, da udeležba na plebiscitu in glasovanje ne
moreta temeljiti samo na splošnem zaupanju državljanov
v utemeljenost predlagane odločitve, ampak tudi na obveščenosti vsakega posameznika o tem, kaj čaka njega in vse nas
na težki poti iz krize, v kateri smo in v kateri je zaradi brezperspektivnosti vse težie živeti. Težje kot karkoli drugega. Plebis3

cit naj zato s skupnimi močmi izrazi čim višjo stopnjo vsesplošnega ljudskega soglasja in nacionalnega konsenza. Plebiscit ne sme pomeniti političnega opredeljevanja enega dela
prebivalstva zoper drugi na temelju politične pripadnosti. Ne
more biti opredeljevanje strank. Mora biti le političrio dejanje
oziroma opredelitev večine v slovenskem narodu. Vsak' dvom
v realnost takšnega izida |e dvom v samo potrebo p)o plebiscitu. Je nezaupanje v lastne sodržavljane. Dejansko legitimiteto plebiscitu in predlagani rešitvi daje le podpora večine
državljanov. Politični cilj ne more biti zgolj formalno doseganje zakonsko predvidene minimalne večine. Plebiscit bo
uspel, kot so zapisale tudi politične stranke v svojem sporazumu, če se bo pozitivno opredelila velika večina vseh volilnih
upravičencev. To je tudi predlog Predsedstva in Izvršnega
sveta. (Predsedstvo zato ceni sporazum strank in ga ima za
nadvse odgovorno deianje v prid interesu slovenskega
naroda in vseh državljanov naše republike. Brez soglasja
strank, zastopanih v slovenskem parlamentu, ni mogoče
odgovorno pripraviti te odločitve. To bi opravičevalo dvom ali
so se res pripravljene enako zavzeti za pripravo plebiscita in
prevzeti odgovornosti za njegov izid in posledice. Zato se je
Predsedstvo republike tudi samo in skupaj z Izvršnim svetom
angažiralo pri tem sporazumevanju.)
5.
Predsedstvo Republike meni, da je smotrno ob razpisu
plebiscita, da Skupščina Republike Slovenije sprejme
posebno izjavo, s katero bi pojasnila namere, kakršne ima
država Republika Slovenija s plebiscitom. Zato je tudi spodbudilo tako določbo v predloženem zakonu. S to izjavo naj bi
si slovenska skupščina kot najvišje predstavniško telo, izvoljeno na svobodnih, demokratičnih volitvah obrnilo na slovenski narod, na državljane Republike Slovenije in vse volilce, na
druge narode v republikah Socialistične federativne republike
Jugoslavije in na narodnosti, ki v njih živijo, ter končno na tuje
države in na mednarodno skupnost. Predlog take izjave smo
vam poslali in ga imate.
Smisel plebiscita je, da se ugotovi volja Slovencev in državljanov Slovenije o njenem bodočem položaju. Izid glasovanja
in visoka stopnja legitimnosti plebiscitarne odločitve za
samostojnost bo omogočala, da se bodo legalni in legitimni
organi suverene države Republike Slovenije lahko s polnim
pooblastilom pogajali o sodelovanju in medsebojnih povezavah, tudi o možnosti konfederativne ali drugačne interesne,
zlasti ekonomske skupnosti z dosedanjimi republikami
v SFRJ. Prav tako se bodo zazveli za pogajanja o pravnem
nasledstvu SFRJ, saj bi s sporazumom o razdelitvi pravic in
obveznosti razrešili vrsto ekonomskih in drugih vprašanj,
nedvomno pa olajšali tudi mednarodno priznanje nove slovenske države.
Za slovensko, jugoslovansko in mednarodno javnost, velja
posebej poudariti, da se Slovenija s plebiscitiranim načinom
odločanja želi konstituirati v neodvisno državo, ki ji bo prav
zaradi njene samostojnosti mogoče sodelovati enakopravno
pri preverjanju možnosti in interesov za vzpostavljanje morebitne prihodnje jugoslovanske skupnosti na temeljnih realnih
in ne ideoloških interesov, in s tem prispevati k uspešnejšim
procesom povezovanja in integracije v Evropi in svetu. Če se
bo pokazalo, da dogovor med narodi Jugoslavije v njihovih
sedanjih republikah ni mogoč, bo Slovenija svoje legitimne
interese v mednarodni skupnosti uresničevala kot samostojna
država, pri tem pa bo še vedno pripravljena sodelovati z drugimi sedanjimi jugoslovanskimi republikami, v kakršnikoli
obliki bodo že organizirane po suvereni odločitvi njihovih
narodov. Plebiscit je, naj ponovim, potreben in utemeljen.
Toda ne gre za odločanje o odcepitvi. Vprašanje, o katerem je
potrebno odločati je državnost in samostojnost Slovenije, ki
utemeljuje pravico do pogajanj o naših bodočih povezavah.
Le-ta izbira je dovolj široka in obrnjena od nacionalistične
provincialnosti, tako, da odpira vse različne in mogoče poti
v zagotavljanje obstoja, razvoja in prihodnosti slovenskega
naroda. V Jugoslaviji, ali izven nje.
Posebej bi opozoril na pričakovanja, da bodo z osamosvojitvijo ustvarjeni ugodnejši pogoji gospodarjenja z razbremenitvijo gospodarstva in vseh družbenih dajatev, ki gredo sedaj
za predimenzionirane in neracionalno zadovoljevane potrebe
federacije. Predvsem pa naj lasten ekonomski sistem in lastna
ekonomska politika bistveno prispevata k bolšim pogojem
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gospodarjenjam, k prestrukturiranju gospodarstva in
k ustvarjanju možnosti za angažiranje tujega kapitala v slovenskem gospodarstvu. Nujna sestavina politike razvoja je
poudarjeno varstvo okolja zaradi odgovornosti do svojih
državljanov in mednarodne skupnosti
Notranjo in zunanjo, mednarodno razsežnost, ima tudi
načelna in dolgoročna usmeritev Slovenije k razorožitvi. Razumljivo, da mora biti Slovenija sposobna zagotavljati svojo
notranjo in zunanjo varnost. To je ne samo njena življenjska
potreba, ampak tudi pogoj za mednarodno priznanje. Izvrševanje dejanske oblasti na področju varnosti pa ni v nasprotju
z usmeritvijo k nenansilnemu reševanju konfiktov v svetu.
Zato izrecno izražamo v predloženi izjavi pripravljenost za
vključitev Slbvenije v evropski sistem kolektivne varnosti in
sodelovanja in v procese razoroževanja ob ustreznih mednarodnih garancijah.
S predloženo izjavo se zagotavlja italijanski in madžarski
narodnosti enak položaj in vsaj enake pravice kot jih uživata
sedaj. Ponovljena je tudi ustavna pravica in odgovornost
Slovenije za položaj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu
in Slovencev v tujini.
Predložena izjava zagotavlja vsem pripadnikom drugih
narodov in narodnosti/s stalnim prebivališčem v Sloveniji, da
si lahko v skladu z veljavnim zakonom pridobijo državljanstvo
Republike Slovenije, če to želijo. Poleg tega je izrecno izražena obveznost Slovenije, da bo še naprej zagotavljala pravice vseh narodnih skupin do vsestranskega kulturnega in
jezikovnega razvoja, ki bodo glede na potrebe in interese
urejene z zakonom.
V razmerju do drugih republik je ključno stališče, da vzpostavitev samostojne slovenske države na podlagi pravice do
samoodločbe, ki je naravna pravica vsakega naroda, zajamčena tudi z mednarodnimi akti in s slovensko in jugoslovansko ustavo, ni in ne more biti usmerjena zoper nikogar niti
v Jugoslaviji niti zunaj nje. Enako pravico priznava Slovenija
vsem narodom v Jugoslaviji.
Izrecno je poudarjeno, da želi Slovenija z uveljavitvijo svojega suverenega položaja ne samo ohraniti vse številne in
raznovrstne oblike sedanjega sodelovanja, ampak jih še
naprej izpolnjevati in razvijati. Slovenija želi še posebej razvi-.jati svojo dobro sodelovanje s sosednjo Republiko Hrvaško,
kar je, med drugim, izpričano tudi v pripravljenem modelu
možne konfederativne ureditve med jugoslovanskimi narodi,
ki sta ga skupaj pripravili Predsedstvo Republike Slovenije in
Predsedstvo Republike Hrvaške. Predlagamo skupščini, da ta
model ponudi kot predlog v premislek vsem narodom Jugoslavije, kot možnost za ureditev medsebojnih odnosov.
V skladu z dosedanjim razvojem v Sloveniji, izraža Izjava
pripravljenost Slovenije, da se bo še naprej zavzemala za
nadaljevanje procesov demokratizacije na celotnem območju
sedanje Jugoslavije. K temu bo posebej prispevala z demokratičnim razvojem pri sebi doma, in s tem potrjevala svojo
odgovornost za razvoj demokracije tudi pred mednarodno
javnostjo.
Z izjavo izražamo interes in prevzemamo obvezo, da bo Slovenija predložila vsem republikam sporazum o pravnem nasledstvu SFRJ. Ob tem bi posebej opozoril na potrebo po spoštovanju načela o nespremenljivosti obstoječih meja med republikami s silo, kar je bistvenega pomena za ohranjanje in
zagotavljanje stabilnosti in varnosti v Jugoslaviji in v Evropi.
V odnosu do tujih držav in mednarodne nskupnosti predložena Izjava zagotavlja, da bo Republika Slovenija spoštovala
vsa hačela mednarodnega prava in še posebej vse mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila SFRJ, seveda ob upoštevanju
mednarodnih načel o pravnem nasledstvu. Slovenija želi biti
enakopraven in enakoodgovoren član mednarodne skupnosti.
Čim prej je treba ustvariti pogoje, da bo lahko novonastala
država Republike Slovenije tudi dejansko izvrševala vso
oblast na njenem ozemlju v okviru njenih sedanjih meja in
s tem izpolnjevala vse pogoje za doseganje mednarodnega
priznanja.
Republika Slovenija bo kot samostojna država zaprosila za
članstvo v Organizaciji združenih narodov in za polnopravno
članstvo v Svetu Evrope. Takoj bo treba začeti pogajanja za
ustrezno povezavo z Evropsko skupnostjo in za sklenitev
sporazumov z drugimi mednarodnimi organizacijami.
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Spoštovane poslanke in poslanci!
Dovolite mi, da ob koncu svoie obrazložitve predloga Izjave
o namerah države Republike Slovenije ob plebiscitu izrazim
prepričanje, da bodo vsi državljani Republike Slovenije prispevali svoj delež k temu, da se bo Republika Slovenija
dejansko konstituirala kot samostojna država v interesu blaginje vseh njenih prebivalcev in kot aktivni dejavnik miru, stabilnosti in povezovanja v novonastajajoči Evropi. Nikakršnega

razloga ni, da bi v tako njihovo držo dvomili in dvomili v podporo, ki bo nujna tudi kasneje, ko bo potrebno zagotoviti
izpeljavo na plebiscitu izražene volje državljanov naše republike. Seveda je najbrž povsem jasno, da izid plebiscita ni ne
za slovensko oblast in ne vodstva političnih strank nepokrita
menica.
Naj s tem prepričanjem končam in vam predlagam, da
sprejmete: Izjavo o namerah.

UVODNA BESEDA
PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE
SLOVENIJE LOJZETA PETRLETA
Spoštovane poslanke in poslanci1
Spetabili delegate e delegati!
Tisztelt kepvišelok tisztelt holgyeim es uraim!
Z veseljem vam sporočam, da \e bil pred to sejo podpisan
sporazum v zvezi s plebiscitom, ki so ga podpisali predstavniki vseh strank oziroma poslanskih klubov. S tem je bil
izpolnjen tisti pogoj, o katerem sem zadnjič govoril v ekspozeju v zvezi s plebiscitom na tem mestu in sicer, da bomo šli
v to »podjetje« samo pod pogojem, da bo tukaj prišlo do zrele
politične enotnosti. Mislim da je ta pogoj s tem sporazumom
in s tem soglasjem tudi glede zakona izpolnjen, zato vlada
sprejema odgovornost za svoj delež. Ker sem v prvem ekspozeju že povedal temeljna stališča vlade do plebiscita, mi
dovolite, da podam samo kratek uvod v gradivo, ki ste ga
prejeli v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije.
Naj povem, da je vlada že pred formalnimi predlogi za
plebiscit pripravljala analize za različne možne zaplete
v Jugoslaviji. Gradivo, ki ste ga prejeli, je namenjeno možnostim, da si do osamosvojitve pomagamo s plebiscitom. S tem
gradivom vlada s svoje strani utemeljuj plebiscit, pojasniuje
njegovo pravno moč, v tej zvezi govori jasno tudi o možnih
odnosih do Jugoslavije, na koncu pa predlaga zaporedje
korakov, ki so nujni za konkretno osamosvajanie. Vlada |e na
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podlagi okvirnejšega analitičnega gradiva povzela tisto, kar
se ji zdi potrebno za razpravo v skupščini. Jasno je, da v njem
ni odgovorov na vsa možna vprašanja, ki jih je pri taki odločitvi možno postaviti. Gradivo odkrito govori tudi o tveganju, ni
pa to njegov ključni pojem. Glavno in nevarnejše tveganje vidi
vlada v možnosti, da bi ostala Slovenije v taki Jugoslaviji, kjer
ne bi mogla uveljavljati svojih političnih, gospodarskih in
drugih interesov. Notranje carine, vojaški socializem, neplačevanje računov, grožnje, sistem preglasovanja, oviranje razvojne dinamike, koncept mešanega ozemlja so samo nekatera
dejstva, ki razkrivajo nevarnost vztrajanja v taki Jugoslaviji
Pozitiven plebiscit ne pomeni nedeljske karte za odhod iz
tega dela Srednje Evrope, pomeni pa prostejše roke, čiste
račune, pomeni možnost za polet naših ustvarjalnih potencilalov in pomeni približevanje k Evropi. Prepričan sem, da
' k neki novi, kakovostni skupnosti jugoslovanskih republik in
, narodov največ pomaga čimprej evropeizirana Slovenija, ne
pa preglasovana jugoslovanska provinca. Danes dokazujemo
nekaj temeljne in nujne politične zrelosti, ki je za projekt take
narave, kot je osamosvajanje nekega naroda, neke republike,
lahko samo samoumeven. Naj temu dnevu sledijo novi, zreli
koraki. Vlada bo na tej poti odgovorno prispevala svoj delež
Nadaljujmo torej naše delo za samostojno in demokratično
Slovenijo.
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ZAKON O PLEBISCITU O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE
1.člen
,
Na temelju trajne in neodtujljive pravice slovenskega
naroda do samoodločbe se v Republiki Sloveniji izvede
splošni ljudski referendum (v nadaljevanju: plebiscit) za odločitev, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država.
2. člen
Na plebiscitu glasovalni upravičenci z »da« ali »ne« odgovorijo na vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija postane
samostojna in neodvisna država?«
Vsebinski del glasovnice se glasi:
»Vprašanje: ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE
SAMOSTOJNA IN NEODVISNA DRŽAVA?
Odgovor: DA
NE
(obkrožite odgovor, ki ustreza vaši volji)«.
3. člen
Odločitev, da Republika Slovenija postane samostojna in
neodvisna država, je sprejeta, če se je zanjo izrekla večina
vseh glasovalnih upravičencev.
4. člen
Na plebiscitu sprejeta odločitev, da Republika Slovenija
postane samostojna in neodvisna država, zavezuje Skupščino
Republike Slovenije, da sprejme v šestih mesecih od dneva
razglasitve odločitve ustavne in druge akte ter ukrepe, ki so
potrebni, da Republika Slovenija prevzame izvrševanje suverenih pravic, ki jih je prenesla na organe SFRJ, ter 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.
5. člen
Plebiscit se izvede na nedeljo, dne 23. decembra 1990.
6. člen
Pravico glasovanja na plebiscitu imajo osebe, ki imajo
v Republiki Sloveniji splošno volilno pravico po zakonu o volitvah v skupščine.
7. člen
Izvedbo plebiscita vodijo volilni organi, določeni z zakonom
o volitvah v skupščine, po pravilih, ki veljajo za te volitve.
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Pristojna volilna komisija najpozneje 10 dni pred dnem
izvedbe plebiscita sporoči organu, ki vodi evidenco volilne
pravice, katera glasovalna mesta bodo na njegovem območju
in območja glasovalnih mest.
Pristojni organ sestavi in razgrne splošne volilne imenike za
glasovalna mesta na svojem območju najpozneje 6 dni pred
dnem izvedbe plebiscita.
Izid glasovanja ugotovi in objavi Republiška volilna komisija.
S. člen
Pri ugotavljanju izida glasovanja se upoštevajo osebe, ki so
vpisane v splošni volilni imenik na dan izvedbe plebiscita,
razen oseb, za katere organ za izvedbo plebiscita na posameznem glasovalnem mestu ugotovi, da se zaradi dela v tujini
ali zaradi služenja vojaškega roka ali vojaških vaj, niso mogle
udeležiti glasovanja.
9. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu organa za izvedbo plebiscita
na glasovalnem mestu ima glasovalni upravičenec pravico
vložiti ugovor pri Republiški volilni komisiji v roku 24 ur po
zaprtju glasovalnega mesta.
Za odločanje Republiške volilne komisije o ugovoru in za
pritožbo zoper odločbo Republiške volilne komisije veljajo
določbe zakona o volitvah v skupščine.
10. člen
Če je na plebiscitu sprejeta odločitev, da Republika Slovenija postane samostojna država, Skupščina Republike Slovenije slovesno razglasi to odločitev na skupni seji vseh zborov
in hkrati sprejme program dela za uresničevanje te odločitve.
11. člen
Plebiscitarno opredeljevanje in odločanje na podlagi tega
zakona v ničemer ne izčrpa trajne in neodtujljive pravice
slovenskega naroda do samoodločbe in še posebej ne pravice
do državne samostojnosti in neodvisnosti.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
SKUPŠČINA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Predsednik
dr. France Bučar
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RAZGLAS
DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE
VSEM VOLILCEM V REPUBLIKI SLOVENIJI
Udeležite se glasovanja na plebiscitu v nedeljo, dne 23. decembra
1990
Glasovali bomo o vprašanju:
ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE SAMOSTOJNA
IN NEODVISNA DRŽAVA

DA

NE

Odločitev za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo bo sprejeta, če bo zanjo glasovala večina vseh
volilcev.
Odločitev za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo ima naslednji pomen;
1. Republika Slovenija kot samostojna in neodvisna država ne bo več združena v zvezno državo - Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo.
2. 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.
3. 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 državo Republiko Slovenijo bo zavezovala Skupščino
Republiko 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
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Predsednik
dr. France Bučar
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IZJAVA O DOBRIH NAMENIH
Ob razpisu plebiscita, ki naj na temelju trajne in neodtujljive
pravice slovenskega naroda do samoodločbe in v skladu
z določbami mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ugotovi ljudsko voljo, ali naj Republika Slovenija
postane samostojna in neodvisna država z vsemi pravicami in
dolžnostmi, ki iz tega izhajajo, želi Skupščina Republike Slovenije izraziti svoje dobre namene:
1. S plebiscitno izraženo voljo slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti ter vseh drugih volilcev v Republiki Sloveniji naj Slovenija končno in dejansko postane suverena, demokratična, pravna in socialna država. Temeljila bo
na človekovih svoboščinah, delu in podjetništvu, na socialni
pravičnosti in varnosti za vse, na ekološki odgovornosti ter na
najboljših demokratičnih slovenskih in evropskih tradicijah.
V tem smislu bo razvijala politično parlamentarno demokracijo in na ravni sodobnih spoznanj varovala državljanske
pravice, ustvarjala lasten gospodarski sistem, vodila svojo
ekonomsko politiko in samostojno razpolagala z ustvarjenim
dohodkom. To bo pomagalo k boljšemu in učinkovitejšemu
reševanju nakopičenih problemov ter doseganju nove blaginje
Slovenska država zagotavlja italijanski in medžarski narodnosti tudi v samostojni Republiki Sloveniji vse pravice, kakor
so določene z ustavo in zakoni ter mednarodnimi akti, ki jih je
sklenila in jih priznava SFRJ. Prav tako zagotavlja vsem pripadnikom drugih narodov in narodnosti pravico do vsestranskega kulturnega in jezikovnega razvoja, vsem s stalnim bivališčem v Sloveniji pa, da lahko pridobijo državljanstvo Slovenije, če to želijo.
Republika Slovenija bo na osnovi mednarodnih listin in
svoje naravne pravice še naprej skrbela in se zavzemala za
Slovence v zamejstvu in v tujini.
2. Vzpostavitev samostojne slovenske države na osnovi
pravice do samoodločanja ni usmerjena zoper nikogar
v Jugoslaviji niti zunaj nje. Enako pravico priznava Slovenija
tudi drugim narodom v SFRJ. S plebiscitom izražena volja za

osamosvojitev Slovenije naj da Republiki Sloveniji možnost,
da ponudi vsem narodom Jugoslavije demokratične osnove
za ureditev medsebojnih odnosov v morebitni jugoslovanski
konfederativni ali gospodarski skupnosti ali kakšni drugi
ustrezni povezavi. S tem sprejema Republika Slovenija svoj
delež odgovornosti za demokratizacijo na celotnem področju
sedanje Jugoslavije, tudi pred mednarodno javnostjo. Republika Slovenija bo predlagala vsem republikam sprejetje sporazuma o pravnem nasledstvu, to je o razdelitvi pravic in
obveznosti SFRJ.
3. Slovenska država bo v primeru, da se glasovalci izjavijo
za neodvisno in samostojno Slovenijo, storila vse potrebno,
da bo nova država Republika Slovenija dejansko izvrševala
oblast na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Prav tako bo
spoštovala vsa načela mednarodnega prava in v smislu pravnega nasledstva določbe vseh mednarodnih pogodb, ki jih je
sklenila SFRJ. Prizadevala si bo čimprej postati članica OZN
in drugih mednarodnih organizacij. Zaprosila bo za polnopravno članstvo v Svetu Evrope in OECD ter za ustrezno
povezavo z Evropsko skupnostjo in za sklenitev sporazuma
z EFTO.
Slovenija se bo zavzemala za nenasilno reševanje konfliktov v svetu. Vključila se bo v evropski sistem kolektivne
varnosti in sodelovanja ter v procese razoroževanja ob ustreznih mednarodnih garancijah. Kot samostojna država želi prispevati svoj delež k ustvarjanju nove Evrope in se tako neposredno vključiti v uresničevanje Pariške listine.
Plebiscit o neodvisnosti in samostojnosti države Slovenije
je torej zavezan vsem najboljšim izročilom humanizma in
civilizacije, slovenske in evropske zgodovine ter prijazni prihodnosti Slovencev in drugih prebivalcev Republike Slovenije.
SKUPŠČINA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Predsednik
dr. France Bučar

OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE
»Storiti je treba vse, da bo tudi naš nameravani plebiscit razumljen le kot eden izmed legitimnih, najprepričijivejših načinov
izražanja in potrjevanja volje naroda oz. državljanov naše republike, da uveljavijo svojo suverenost in samostojnost na demokratičen način, ne zoper nikogar in ne na škodo enakih pravic drugih, da bi tako kot sodoben in enakopraven narod, ki odloča sam
o svoji usodi, stopali v nove integracije z jugoslovanskimi in drugimi narodi Evorope.
Milan Kučan, na 1. seji zbora mladinskega sveta 24. 11. 1990
»V naši republiki smo se odločili, da je plebiscit, ki ga podpira tudi ustavna komisija, avtentična oblika za uresničitev pravice
naroda do samoodločbe. Pri tem se zavedamo, da so posledice te odločitve lahko zelo resne, toda odločili smo se za razumno
tveganje.«
France Bučar, na zasedanju slovenske skupščine 21. 11 1990
»Samostojno Slovenijo smo dolžni uresničiti ne zaradi priložnosti, ampak zaradi potrebe. Ne iz dolžnosti do spomina na davno
Karantanijo, ampak zaradi lastnega narodnega dostojanstva, zaradi preživetja, zaradi vredne prihodnosti nas in iz odgovornosti do
tistih, ki pridejo za narhi.«
Lojze Peterle, na zasedanju slovenske skupščine 21. 11. 1990
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Skupščina Republike Slovenije je na zasedanju vseh treh
zborov 21. 11. 1990 na predlog ustavne komisije sprejela
osnutek zakona o plebiscitu za osamosvojitev Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira odločitev za plebiscit na podlagi programskih usmeritev Izvršnega
sveta, ki jih je sprejela Skupščina Republike Slovenije, ter
ugotovitev različnih študij, analiz in drugih gradiv, pripravljenih na temo osamosvajanja Slovenije.
Ugotovitve strnjeno povzema to gradivo v naslednjih poglavjih:
I. POMEN IN NAMEN PLEBISCITA
II. POSAMEZNI VIDIKI OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
1. Gospodarstvo
2. Mednarodni vidik
3. Družbene dejavnosti
4. Manjšine
5. Nacionalna varnost
III AKTIVNOSTI PO PLEBISCITU
I. POMEN IN NAMEN PLEBISCITA
Plebiscit kot splošno ljudsko glasovanje oz. odločanje je
oblika neposredne demokracije. 2 njim slovenski narod in
ljudstvo Slovenije prvič odločata o bistvenem, izjemno
pomembnem vprašanju, ali naj Republika Slovenija postane
neodvisna in samostojna država
Plebiscit je izraz suverene volje slovenskega naroda oziroma ljudstva Slovenije, da samostojno odloča o lastni usodi.
Kot elementarna pravica sodi v naravno pravo. Priznan je kot
legitimen, miroljuben in demokratičen način uresničevanja
pravice naroda do samoodločbe.
Po oblikovanju in sprejemu ustavnih amandmajev k ustavi
Republike Slovenije od IX do LXXXIX, s katerimi so bila jeseni
1989. leta sprejeta izhodišča za vzpostavljanje Republike Slovenije kot suverene države, je Republika Slovenija spomladi
letos s svobodnimi, tajnimi in večstrankarskimi volitvami potrdila, da želi vzpostaviti večstrankarski sistem parlamentarne
demokracije. S temi volitvami se je potrdila volja državljanov
Slovenije, da se prekine dolgotrajna politična kriza in da se
pon ovno vzpostavijo osnove za delovanje klasične pravne
države.
Z deklaracijo o suverensoti države Republike Slovenije
julija letos je Skupščina Republike Slovenije razglasila suverenost Republike Slovenije. Določila je. da politični, gospodarski in pravni sistem Republike Slovenije temeljijo na njeni
ustavi in zakonih Republike Slovenije; ustava SFRJ in zvezni
zakoni ter drugi zvezni predpisi pa veljajo na območju Republike Slovenije samo, če niso v nasprotju z ustavo in zakoni
Republike Slovenije.
Z ustavnimi amandmaji XCVI do XCVIII k ustavi Republike
Slovenije in z ustavnima zakonoma za njihovo izvedbo se je
na ustavnopravni ravni nadaljevan postopek za uresničevanje
pravice naroda do samoodločbe.
Z ugotovitvami, stališči in sklepi o urejanju bodočih mednacionalnih odnosov v Jugoslaviji je Skupščina Republike Slovenije potrdila prepričanje, da ustavne krize in vprašanja
urejanja novih odnosov med narodi v Jugoslaviji ni mogoče
rešiti z določbami sedanje ustave SFRJ niti z dodatnimi
amandmaji k ustavi SFRJ, kar je ugotovilo tudi Predsedstvo
SFRJ. Skupščina F^publike Slovenije je poudarila nujnost
oblikovanja nove ustave Republike Slovenije, s katero se bo
uresničila pravica slovenskega naroda do samoodločbe.
Takšno pravico pa Republika Stovenija spoštuje tudi pri vseh
drugih narodih in se zavzema za demokratično preoblikovanje odnosov z drugimi narodi. Za dogovarjanje z drugimi
narodi )e Skupščina Republike Slovenije poudarila tale izhodišča: načelo priznavanja obstoječih meja med republikami;
pravico do ustavne ureditve in odnosov v vsaki republiki
v skladu z interesi naroda in narodnosti; pripravljenost za
sporazumno ureditev bodočih odnosov med narodi ter spoštovanje načel in pravil mednarodnega prava.
S predlogom Predsedstva Republike Slovenije, da se začne
postopek za sprejem ustave Republike Slovenije, se je začelo
sklepno dejanje - oblikovanje Republike Slovenije kot suverene države z vsemi atributi dejanske oblasti na lastnem
ozemlju in s polno mednarodhopravno subjektiviteto.
Soglasno je bilo sprejeto izhodišče, da je treba oblikovati
takšno ustavo, da bodo pristojnosti republike tudi,urejanje in
zagotavljanje varnosti in obrambe države, njeni mednarodni
poročevalec

odnosi, politični in gospodarski sistem, temeljne človekove
pravice in svoboščine, lastninska razmerja in vse druge, za
samostojno državo pomembne zadeve. Izrecno je bilo v predlogu za začetek postopka za sprejem ustave Bepublike Slovenije poudarjeno, da se s takšnim izhodiščem uresničuje
ustavno načelo o samoodločbi, načelo, po katerem ima slovenski narod neodtujljivo in trajno pravico, da popolnoma
svobodno, kadar koli in kakor želi določa svoj notranji in
zunanji položaj brez vmešavanja od zunaj in da po svoji volji
uresničuje svoj gospodarski, družbeni in kulturni razvoj.
Svobodno določanje političnega statusa slovenskega
naroda in njegove države je podlaga za uveljavitev samostojnosti Slovenije in za odločanje o njenih morebitnih povezavah
z drugimi jugoslovanskimi narodi in njihovimi državami
v državno skupnost suverenih držav. Le uveljavitev samostojnosti bo slovenski državi omogočala suvereno odločanje
o vseh, za slovenski narod bistvenih zadevah.
Splošno ljudsko glasovanje - plebiscit je dejanje, s katerim
se bo slovenski narod oziroma ljudstvo Slovenije, uresničujoč
pravico do samoodločbe, odločil - prvič v svoji zgodovini
- o tem, v kakšni državi želi živeti: odgovoril bo na vprašanje,
ali naj Republika Slovenija postane neodvisna in samostojna
država. To pomeni, da se bo odločil, ali želi živeti v samostojni
in suvereni, neodvisni slovenski državi, kjer bo sam odločal in
določal vse bistvene življenjske in delovne razmere ter bo sam
gospodar svoje usode.
Ce bo rezultat plebiscita za samostojno, suvereno in neodvisno slovensko državo pozitiven, potem bo Republika Slovenija kot samostojna država ponovno prevzela tudi tiste pristojnosti, ki jih je na podlagi sporazuma republik in avtonomnih
pokrajin po ustavi SFRJ uresničevala na zvezni ravni. Pomeni
pa tudi, da Republika Slovenija ne bo več del federacije kot
država v Federativni republiki Jugoslaviji, temveč samostojna
suverena država, mednarodnopravni subjekt, ki ni v sestavi
federacije niti v kakršnem koli odvisnem statusu in ki sam
odloča, ali in kako se bo povezal z drugimi državami.
Na splošnem ljudskem glasovanju oz. odločanju sprejeta
volja ter odločitev slovenskega naroda oziroma ljudstva Slovenije sta zavezujoči za skupščino Republike Slovenije, njen
Izvršni svet in Predsedstvo Republike Slovenije.
Odločitev za samostojno, suvereno in neodvisno državo
Slovenije se lahko uveljavi bodisi z razvezo od drugih republik
v federaciji (z disolucijo - z razpadom oz. prenehanjem
federacije - sporazumno z drugimi republikami); z izločitvijo
oz. odcepitvijo Slovenije iz Jugoslavije kot enostranskim ravnanjem Slovenije; lahko pa s konfederalno pogodbo, ki jo
sklenejo samostojne suverene države - republike
Izvršni svet si bo prizadeval, da bo pri osamosvajanju Republika Slovenija veljala kot nasledstvena država.
Če pa bi se slovenski narod odločil, da ne želi, da bi
Slovenija postala neodvisna in samostojna država, pomeni,
da ne želi o svoji sedanjosti in o svoji bodočnosti odločati sam
in da to temeljno pravico do samoodločbe sedaj zavrača.
Pomenilo bi tudi, da bo ostal v federaciji, kjer bo večina
odločala o njegovi usodi in kjer bodo drugi tudi v njegovem
imenu s preglasovanjem odločali o ključnih vprašanjih življenja in dela Slovenije. Pomenilo pa bi tudi, da je zamudil ali se
odrekel enkratni zgodovinski priložnosti, o kateri so sanjali,
zanjo delali in se žrtvovali številni rodovi.
II. POSAMEZNI VIDIKI OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
Sedanji jugoslovanski institucionalni okvir Sloveniji ne
dopušča samostojnega ukrepanja, ko gre za življenjske interese slovenskega gospodarstva. To dejstvo dobi še posebno
razsežnost v državi, ki je po gospodarski razvitosti regionalno
tako heterogena kot Jugoslavija (razmerje v družbenem proizvodu na prebivalca v letu 1988 med Slovenijo in Kosovom
7,5:1, med Slovenijo in Makedonijo - 3,2:1). V preteklih
štiridesetih letih se kljub sistematični pomoči gospodarsko
manj razvitim republikam in pokrajinama (samo v zadnjih
devetih letih je Slovenija plačala okoli 900 mio USD neposrednih dajatev v Sklad federacije za hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih republik in Kosova). Razlike v stopnji gospodarske razvitosti se niso bistveno zmanjšale, čeprav so se zmanjšale razlike v kakovosti življenja
Primerjave z državami Evropske skupnosti kažejo, da so
regionalne razlike med njimi bistveno manjše kot med republikami v Jugoslaviji; pa tudi razlike med državami Evropske
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skupnosti še daleč niso tako heterogene kot v Jugoslaviji. Po
glavnih pokazateljih gospodarske razvitosti je Jugoslavija
zelo oddaljena od razvite Evrope, medtem ko ji je Slovenija
precej bliže. Ogromne razlike v razvitosti znotraj Jugoslavije,
ki so se v osemdesetih letih celo povečale, so objektivno
velika ovira za sistemske spremembe, razvojno strategijo in
tekočo gospodarsko politiko, ki bi zadovoljila interese vseh
republik. Na to kažejo vsa stabilizacijska prizadevanja preteklega desetletja, pa tudi letošnjega leta, ki se niso uresničila
med drugim tudi zaradi pomanjkanja nujnega političnega
soglasja med republikami. Kot drugo posledico takšnih razmer je pričakovati trajne pritiske na prerazdelitev družbenega
proizvoda ne samo od bolj razvitih k manj razvitim republikam, ampak tudi v korist tistih, ki imajo večji politični vpliv na
sprejemanje ukrepov gospodarske politike. Prevlada takšnih
administrativnih mehanizmov ne daje upanja v nevtralno
gospodarsko politiko na zvezni ravni Ta dva argumenta govorita v prid tezi, da bi imela samostojna Slovenija v gospodarskem pogledu dolgoročno dve prednosti, makroekonomsko
upravljanje bi bilo lažje in učinkovitejše, na razpolago pa bi
ostalo tudi več sredstev za lastno tekočo in investicijsko
porabo v Sloveniji.
Danes potekata v razvitem svetu dva glavna procesa: globalizacija svetovnega gospodarstva, ki temelji'na tehnološkem
razvoju, strategiji vodenja in organizaciji podjetij, ter krepitev
regionalizacije Ti procesi ustvarjajo prijaznejše in varnejše
razvojno okolje za specializacijo manjših gospodarstev in
narodov v Evropi; med te sodi tudi Slovenija. V tem pogledu
pomeni osamosvajanje Slovenije na eni strani prilagajanje
evropskim in globalnim razvojnim merilom in s tem naraščanje njene tehnološke, informacijske, poslovne in splošne
gospodarske usklajenosti s tem delom sveta, na drugi strani
razvijanje sodelovanja Slovenije z Jugoslavijo na podlagi
čistih računov in končno razreševanje vedno večjega števila
družbenih, političnih in splošnih civilizacijskih vprašanj na
ožji in širši regijski ravni na temelju neposredne demokracije.
Z osamosvojitvijo bo možno uresničiti že dolgo časa napovedane spremembe v družbenem razvoju. Celotna ureditev
države Slovenije bi omogočila njenim prebivalcem, da bodo
lahko sami kot posamezniki ali skupaj z drugimi zadovoljevali
svoje potrebe na način in v obsegu, ki si ga bodo sami izbrali
in odločali.
Ni razloga, da bi morala Slovenija plačevati davek preostale
realsocialistične politike v nekaterih delih Jugoslavije,
posebno Srbije, kar bi povečevalo nevarnost za gospodarsko
in družbeno osamitev Slovenije v devetdesetih letih.
Slovenija kljub prizadevanjem ne more preprečiti propadanja jugoslovanskega gospodarstva, ki razpada zaradi političnih dogajanj, nepripravljenosti na nujne spremembe gospodarskega sistema in neustrezne gospodarske politike.
Vključenost Slovenije v evropski prostor je vprašanje njenega gospodarskega in razvojnega preživetja.
Delež družbenega bruto proizvoda, ki ga Slovenija zamenjuje z Jugoslavijo, se je s skoraj 60% po vojni danes zmanjšal
na približno tretjino. Slovensko gospodarstvo je že močno
usmerjeno in vključeno v evropski gospodarski prostor 2/3
celotne menjave Slovenije s svetom odpade na države Evropske skupnosti in EFTO. To je več kot delež nekaterih manjših
članic ES. Slovenija izvaža na te trge skoraj 30% vsega jugoslovanskega izvoza. Tržni deleži Slovenije pa so z nastajanjem
notranjega trga ES ogroženi
Obstoječa federalna ureditev Jugoslavije kljub ustavno
zajamčeni pravici Slovenije ne omogoča enakopravnega izražanja in uveljavljanja njenih interesov pri povezovanju
z Evropo in svetom kot sestavni del nacionalnega interesa
Jugoslavije.
Republika Slovenija želi v mednarodnih odnosih izvajati
miroljubno politiko na temeljih doslednega spoštovanja načel
Ustanovne listine OZN ter drugih načel mednarodnega prava.
Njena aktivna zunanja politika bo usmerjena v gospodarsko in
politično vključenost Slovenije v Evropski prostor, kar pomeni
trajno privrženost Slovenije načelom parlamentarne demokracije, pravne države, zaščite človekovih pravic in tržnega
gospodarstva.
Slovenija se je že doslej zavzemala in bila pobudnik za
hitrejše vključevanje Jugoslavije v evropske integracijske procese. Zaradi nujnosti vključevanja Slovenije v evropske
gospodarske in druge tokove je Izvršni svet Slovenije že
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sprejel program prilagajanja Republike Slovenije evropskim
integracijskim procesom oz. t. i. slovensko belo knjigo. Ta
program vključuje vsebinsko in terminsko opredeljen plan
prilagajanja Evropi 92. To vključuje tudi odnos Slovenije do
evropskih integracij.
Slovenija se hoče neposredno povezovati z evropskimi
ustanovami in skupnostmi, kot so Svet Evrope, Konferenca
o evropski varnosti in sodelovanju, Evropska skupnost, EFTA
in OECD. Zavzemamo se za polnopravno članstvo v Svetu
Evrope kot najpomembnejši evropski skupnosti narodov. Pripravljena je sprejeti vse konvencije Sveta Evrope in jih upoštevati pri notranjepravni ureditvi. To velja tudi za evropsko
konvencijo o varstvu človekovih pravic z dodatnimi protokoli,
kar je predvideno tudi v predlogu nove slovenske ustave.
Slovenija že izpolnjuje vse pogoje za polnopravno članstvo
v Svetu Evrope in upa, da potem ko bo dosežen demokratičen
dogovor vseh jugoslovanskih republik in vzpostavitvi zveze
suverenih držav, ne bo več zadržkov, da Svet Evrope povabi
Slovenijo, da se mu pridruži kot enakopraven član.
V skladu s takšnimi opredelitvami hoče biti Slovenija udeležena tudi pri ustvarjanju bodoče evropske arhitekture v okviru
procesa Konference o evropski varnosti in sodelovanju, želi
vzpostaviti institucionalne oblike sodelovanja z Evropsko
skupnostjo, vključujoč možnost za polnopravno članstvo, ter
ustanoviti cono svobodne trgovine z EFTO.
Za Slovenijo je nesprejemljivo, da je Jugoslavija zamudila
zgodovinsko priložnost, da se kot prva med socialističnimi
državami vključi v evropski prostor in da je na dnu lestvice
držav, ki čakajo na vstop v Evropo. V Izvršnem svetu sodimo,
da zaradi notranjepolitičnih razmer, zlasti na Kosovu, Jugoslaviji v bližnji prihodnosti ni mesta v evropskih integracijah.
Razpadanje pravnega in gospodarskega sistema Jugoslavije ter očitna nemoč zveznih organov, da prispevajo k izhodu
iz globoke krize, v kateri je Jugoslavija, ter prenašanje bremena oziroma uresničevanja protiinflacijskega in stabilizacijskega programa predvsem na slovensko gospodarstvo z vsakim dnem poslabšujejo razmere v slovenskem gospodarstvu.
Najavljena ekonomska politika zvezne vlade za leto 1991 ne
razrešuje temeljnih makroekonomskih nesorazmerij, ki uničujejo slovensko gospodastvo.
Brez zmanjšanja trošenja države ne bo mogoče ustaviti
ponovno rastočega vala inflacije, zamrznjen tečaj dinarja
v teh razmerah pa bo do konca uničil izvozno gospodarstvo.
Sedanja gospodarska gibanja tudi dokazujejo, da ZIS zaradi
fiksiranega tečaja dinarja ne omogoča izvoznemu gospodarstvu potrebnih pogojev gospodarjenja in realne perspektive.
Posebna potrditev tega so tudi zvezne izvozne spodbude, ki
so nezadostne in jih Izvršni svet Repuzblike Slovenije povečuje, da bi ublažil težave izvoznega gospodarstva. Blokade na
jugoslovanskem trgu, ki so povzročene z vodenjem nekonsistentne ekonomske politike ZlS-a in ukrepov Srbije, razmere
hitro poslabšujejo - v bistvu je ta trg že razpadel.
V naslednjem letu pričakujemo poleg tistih, ki so končali
šolanje in ki prvič iščejo zaposlitev že okoli 100.000 iskalcev
zaposlitve oz 120.000 v letu 1992, ko naj bi bilo po naših
predvidevanjih njihovo število največje. Odpravljanje brezposelnosti oz njeno ohranjanje na čim nižji ravni zahteva vrsto
ukrepov, povezanih predvsem z uveljavljanjem politike ustavarjanja novih delovnih možnosti. Ukrepate politike se delno
nanašajo na makroekonomsko področje"in uravnavanje njegovih elementov, deloma na razvojno politiko in intervencijsko spodbujanje razvoja posameznih dejavnosti, deloma pa
na politiko zaposlovanja V vsakem primeru pa so konsistentna celota, ki jo je možno hitreje in učinkoviteje uresničevati v samostojni Sloveniji.
Zaradi vseh navedenih vidikov v Izvršnem svetu podpiramo
odločitev za plebiscit, ki jo je sprejela Skupščina Republike
Slovenije. Nenazadnje je treba poudariti, da je glavno gibalo
premoščanja kriznih razmer in razvojnih procesov sproščanje
človeške energije. Osamosvojitev Slovenije pomeni tudi
deblokado te energije. Tveganju, ki se ob tem nujno poraja, se
ni moč izogniti, možno pa ga je zmanjšati. Vendar plebiscit ne
prinaša samo tveganja Prinaša svobodo, da bo slovenski
narod sam usmerjal svojo usodo.
1. Gospodarstvo
1.1. Slovansko gospodarstvo je ne glede na to, za kaj se bo
Republika Slovenija odločila za osamosvojitev ali za vztraporočevalec

janje v federaciji - v globoki krizi. Prihodnja leta bodo v vsakem primeru leta odrekanja, povečanja stopnje brezposelnosti, padanja storilnosti in krize. Zato lzv»šni svet meni, da bo
osamosvojitev omogočala:
- hitrejšo vzpostavitev normalnega gospodarskega sistema,
- samostojno, slovenskemu gospodarstvu ustrezno
gospodarsko politiko,
- normalne kapitalske tokove s svetom,
- boljšo izrabo geografskega položaia,
- učinkovitejše izkoriščanje razvojnih možnosti,
- pospešeno prilagajanje evropskim gospodarskim
normam,
- prenehanje vzdrževanja drage zvezne države.
Prednosti osamosvojitve so, razen prenehanja odlivov za
federalno državo, potencialne. Odvisne so od sposobnosti
slovenske družbe, kako jih bo izkoristila, in od njene pripravljenosti na nekajletno odrekanje. Vseh posledic osamosvajanja ni mogoče predvideti, vendar ne gre zanemariti ustvarjalnosti ljudi, ki jo bo sprožilo osamosvajanje.
Nobene od naštetih prednosti v Jugoslaviji ni možno izkoristiti. Še več, verjetnost gospodarskega razsula je velika.
1.2. Tveganja osamosvajanja:
Osamosvajanje je povezano s tveganji, saj je odvisno od
dogajanj, ki jih ni mogoče povsem predvideti, predvsem od:
- reakcij preostalih delov Jugoslavije in federacije,
- reakcij drugih držav in mednarodnih finančnih in drugih
inštitucij.
Posebno kritična je takojšnja odvisnost od posojil tujih
poslovnih bank in tuje državne finančne pomoči, ki je ni
mogoče zagotoviti vnaprej; zato je tveganje na teh dveh
področjih veliko.
Od razglasitve rezultatov plebiscita do osamosvojitve Republike Slovenije bo zato Izvršni svet Republike Slovenije skupaj
z drugimi oblastnimi organi deloval tako, da se bo izognil
posledicam ob takojšnji enostranski prekinitvi vezi z drugimi
deli Jugoslavije. Brez takega delovanja bi slovensko gospodarstvo ogrozili:
- blokada finančnih tokov zaradi skupnih dolgov,
- izguba jugoslovanskega trga in zunanjetrgovinskih vezi,
s svetom, ki jih ima Slovenija preko jugoslovanskih podjetij in
inštitucij,
- izguba premoženja v drugih delih Jugoslavije,
- zmanjšanje trga na obseg, ki je za tuja vlaganja manj
zanimiv,
- nenaklonjeno obravnavanje Slovenije s strani Svetovne
banke, Mednarodnega denarnega sklada, GATT-a in drugih
mednarodnih inštitucij,
- veliki stroški za vzpostavitev lastnega gospodarskega
sistema in inštitucij.
1.3. Vključenost slovenskega gospodarstva v jugoslovansko
Kolikšna bo gospodarska -cena osamosvajanja, je težko
predvideti. Mogoče je računati s hkratnim učinkovanjem dveh
dejavnikov: sistemskega in osamosvojitvenega. Prvi izhaja iz
splošnega razpadanja socialističnih gospodarstev (nujnosti
zapiranja velikega števila podjetij in z njim povezane brezposelnosti), drugi iz prekinjanja tokov z drugimi deli Jugoslavije
(izguba trgov, povečanje trgovinskega primanjkljaja zaradi
spreminjanja neposrednih zunanjetrgovinskih zvez ter spreminjanja blagovnih tokov, izguba premoženja). Prvega bo
Slovenija lahko odpravila v nekaj letih in hitreje kot Jugoslavija. Za nevtralizacijo negativnih učinkov prekinjenih tokov
bomo prav tako potrebovali nekaj let.
Potencialno velikost problema kaže sedanja vključitev slo
venskega gospodarstva v jugoslovansko.
Slovensko gospodarstvo je po podatkih SDK Centrala Ljubljana v prvih devetih mesecih letos v drugih republikah realiziralo 32,5% vseh svojih prodaj na domačem trgu, nabave
v drugih republikah pa so znašale 25,9% vseh domačih nabav.
Najbolj je vezano na Republiko Hrvaško (15,9% prddaj, 13,0
nabav) in Republiko Srbijo (9,4% in 7,7%).
Sodimo, da ob našem razumnem ravnanju-po n> m ■ i ■ m!i t ,
100%-nega izpada prodaj v druge republike, če pa bi do tega
prišlo, bi to imelo za posledico okoli 37% zmanjšanje slovenske proizvodnje; ob 50% upadu prodaj pa za 19%.
Zaradi uvedb' carin ;m i
republike (ob predpostavki cenovne elastičnosti povpt asova
nja 1) bi se prodaja v druge republike zmanjšala v istem
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razmerju, kot bi znašale uvedene carine (npr. pri 50% carinski
stopnji bi se proizvodnja zmanjšala za okrog 19%, pri 10%
carinski stopnji pa za 4%). Najbolj prizadete bi bile kemična in
papirna industrija, tekstilna industrija, črna metalurgija in
predelava kovin.
Probleme, ki bi nastali zaradi prekinitve nabav, bi bilo
mogoče premostiti z uvozom Kratkoročno bi bilo možno
probleme, ki bi utegnili nastati zaradi prekinitve pabav glavpih
kmetijskih pridelkov oz. živil, premostiti z intervencijami iz
tržnih blagovnih rezerv, izpad naftnih derivatov pa le iz uvoza.
Takojšnje prekinitve povezav pri opravljanju zunanjetrgovinskih poslov za druge republike lahko povzročijo izpad
rednega izvoza za najmanj 15%, to je za okoli 600 mio USD ter
povečan uvoz za okoli 7% oz. 280 mio USD.
Slovenska podjetja opravljajo velik del zunanjetrgovinske
menjave za podjetja iz drugih republik in obratno; povezana
so s pogodbami o dolgoročnih proizvodnih kooperacijah; pri
investicijskih delih v tujini se kar 80% del opravlja v sodelovanju s podjetji iz drugih republik; po jugoslovanskih klirinških
sporazumih Slovenija uvaža in izvaža pomembne surovine,
repromateriale in končne izdelke; slovenska podjetja skupaj
s podjetji iz drugih republik opravljajo del plačilnega prometa
preko ene banke, dogovorjene na meddržavni ravni, npr. pri
menjavi z Irakom, Iranom, Kitajsko itd.; skupni so konzorciji
za nastop na posameznih trgih, skupna trgovinska predstavništva in predstavništva GZJ.
Če sedanja medrepubliška menjava oz. menjava Slovenije
z drugimi republikami postane meddržavna menjava oz. zunanjetrgovinska menjava, za prodajo slovenskega blaga na
jugoslovanskem trgu veljajo pogoji prodaje kot na mednarodnem trgu. Če bi postali trgi v drugih republikah tuji trgi, bi bilo
treba povečati izvoz za 80%; z dosedanje ravni približno
4 mlrd USD na 7 mlrd USD. Vsaj 50% dosedanjih dobav iz
drugih republik bi se preusmerilo na uvoz iz zahodnih trgov.
Uvoz s sedanjih tujih trgov bi se povečal za 100%; s 4 mlrd
USD na 8 mlrd USD
Slovenija ima več možnosti za povečan izvoz kot druge
republike. Samostojna Slovenija bi politično tveganje sicer
lahko zmanjšala, vendar bi se zaradi manjšega trga zmanjšal
tudi interes tujih partnerjev na posameznih področjih gospodarskega sodelovanja.
1.4. Cena financiranja federacije in prevzema njenih storitev
Glavni sredstvi, s katerima federacija uresničuje svoje programe, sta zvezni proračun in Sklad za pospeševanje razvoja
gospodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo. Odlivi sredstev
fiskalne narave iz Slovenije v federacijo in druge republike
v letu 1990 bodo po sedanjih ocenah približno 20,7 mlrd din
oz. 11% očiščenega družbenega proizvoda Republike Slovenije; prilivi iz federacije pa 4,7 mlrd din ali 2,5%, očiščenega
družbenega proizvoda Slovenije. Neto odliv teh sredstev bo
torej 16 mlrd din oz. 8,5% očiščenega družbenega proizvoda.
Če pa bi Republika Slovenija letos izpolnjevala svoje obveznosti do zveznega proračuna in Sklada federacije v obsegu,
določenem z zveznimi predpisi, bi bil neto odliv še višji - približno 17,5 mlrd din oz. 9,3% slovenskega družbenega proizvoda.
- strukture v % -

A. Odlivi sredstev
Skupaj
v tem:
1. odlivi sredstev v zvezni proračun in izv. pr. bil. feder.
2. obveznosti do Sklada federacije za posp. razvoja manj
razv. SR in SAP
3. sredstva za odpfavlj. potresa v črni gori
4. odlivi prispev! ov i? OD zaposlenih iz drugih SR in SAP
B. prilivi sredstev skupaj
C. neto odlivi sredstev (A—B)
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Izračun obveznosti, ki bi ob dosledni uresničitvi konfederativnega načela oziroma osamosvojitve Republike Slovenije
odpadel na Republiko Slovenijo, je pripravljen na podlagi
ocene posameznih pristojnih republiških sekretariatov.
Po teh ocenah bi za posle, ki jih opravlja federacija, Slovenija porabila med 9,5 mlrd in 14,1 mird din. Ocene so indikativne. Dodati je treba »zagonske« stroške, povezane z uvedbo
lastnega denarja in prevzemnimi jamstvi federacije in NBJ za
devizne in dinarske hranilne vloge občanov.
1.5. Zadolženost Slovenije in Jugoslavije
Zaradi nizke stopnje zadolženosti in deleža v skupnem
dolgu Jugoslavije je Slovenija v primerjavi z drugimi republikami in pokrajinama v bistveni prednosti. Delež slovenskega
dolga v skupnem konvertibilnem dolgu Jugoslavije je znašal
v letu 1989 okolil0% kar je po ekonomski moči (ustvarjenem
družbenem proizvodu) in po ustvarjenem deviznem prilivu od
izvoza blaga in storitev najmanj od vseh republik.
Slovensko gospodarstvo je z ustvarjenim deviznim prilivom
od izvoza blaga in storitev sposobno tekoče poravnati
zapadle obveznosti do tujine, saj dolg v zadnjih letih znaša
med 8 in 12% ustvarjenega deviznega priliva (med prilive se
upošteva izvoz blaga, storitve in neto nakazila na devizne
račune prebivalstva).
Konvertibilni dolg SFR Jugoslavije po republikah in pokrajinah - stanje 30. 9. 1989
v mio USD struktura v %
BiH
1.747
10,5
Črna gora
667
4,0
Hrvaška
3.109
18,6
Makedonija
782
4,7
Slovenija
1.661
9,9
Srbija
3.281
19,6
Vojvodina
831
4,9
Kosovo
725
4,3
federacija
3.917
23,4
SKUPAJ
16.702
100,0
2. Mednarodni vidik osamosvajanja Slovenije
Eden od bistvenih elementov mednarodnega priznanja je
tudi pozitivni izid plebiscita, čeprav bo priznanje samostojnosti slovenske države odvisno predvsem od tega, koliko bo
nadzorstvo slovenskega ozemlja dejansko v rokah slovenskih
oblasti. Čeprav imamo zagotovila posameznih držav, da so
pripravljene priznati samostojno slovensko državo, bo polno
in vsestransko priznanje daljši proces, ne pa sprememba čez
noč.
V prehodnem obdobju bosta Jugoslavija in Slovenija nadaljevali z vzporednimi stiki s tujino, predvsem tistimi, ki so
potrebni zaradi urejanja skupnih zadev in nemotenega življenja na tem prostoru.
Državne meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko so določene
z mednarodnimi pogodbami in nanje osamosvojitev Republike Slovenije ne vpliva. Ob upoštevanju načela nedotakljivosti obstoječih meja v Evropi je treba oz. mogoče kot takšno
obravnavati tudi federalno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Ta
meja ni določena na morju. Določiti jo bo treba s pogodbo po
mednarodnem pomorskem pravu.
Mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se
nanašajo samo na ozemlje Republike Slovenije, bo država
Slovenija izpolnjevala naprej. Sem spadajo predvsem mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na obmejni promet, premoženjskopravna vprašanja, služnosti in druge teritorialne
režime (npr. Videmski, Goriški in Tržaški sporazum z Italijo,
sporazum o cestnem predoru skozi Karavanke z Avstrijo). Isto
velja za mednarodene pogodbe, ki urejajo nemoten promet, ki
poteka čez Republik o Slovenijo.
Izvršni svet proučuje in sistematično evidentira tudi druge
mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija. Ob upoštevnaju mednarodnega prava bo pripravil konkretne predloge o tem, katere za državo Slovenijo ne veljajo, katere
veljajo naprej in katere naj bi veljale naprej samo delno. Ta
seznam bo tudi podlaga za nostrifikacijo oziroma razgovore
z drugimi državami pogodbenicami o tem vprašanju.
Ko bo država Slovenija dosegla mednarodno priznanje, bo
tudi mednarodne pogodbe sklepala samostojno, pri čemer bo
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lahko sklenila tudi tiste včstranske mednarodne pogodbe, za
katere je zainteresirana že sedaj, vendar jih zaradi razmer
v Jugoslaviji ni mogla skleniti (npr. konvencija Sveta Evrope
o človekovih pravicah).
3. Družbene dejavnosti in zagotavljanje socialne varnosti
V primerjavi s celotnim gospodarskim sistemom so družbene dejavnosti že do sedaj skoraj v celoti urejali republiški
predpisi.
Kljub temu lahko tudi pri družbenih dejavnostih in v celotnem socialnem razvoju ob osamosvojitvi pričakujemo določene težave in odpore: zvezna država namreč ne bo mogla biti
več izgovor za vztrajanje pri zastarelih in neustreznih konceptih ter pri stari praksi. Slovenija bo imela za razvoj družbenih
dejavnosti notranje omejitve, v okviru katerih bo morala uresničevati cilje socialnega razvoja.
Glavne omejitve so:
- tudi v bodoče ne bo mogoče povečevati deleža sredstev,
ki bodo z javnim financiranjem namenjena za družbene dejavnosti in socialni razvoj,
- števila zaposlenih, ki delajo v sedanjih družbenih dejavnostih, ne bo mogoče povečati,
- zaposlenosti v teh dejavnostih tudi ne bo mogoče
bistveno zmanjšati, kajti potem bi morali tudi bistveno zmanjšati sedanji obseg storitev teh dejavnosti.
Treba pa bo spremeniti načine in oblike delovanja v družbenih dejavnostih in vse druge ukrepe, s katerimi se uresničuje
skladen socialni r%zvoj, organizacijsko in lastninsko strukturo
inštitucij za zdravstvene, izobraževalne, kulturne, varstvene in
druge storitve prebivalstvu. Spremeniti in na novo bo treba
postaviti celotno mrežo dejavnosti in ukrepov, s katerimi je
prebivalcem zagotovljena socialna varnost.
Te in druge naloge so neodložljive, so pa tudi tako občutljive, da jih bo treba uveljavljati s premislekom in brez zaletavosti. Kajti cilj in tudi utemeljenost samostojnosti sta prav
gotovo, da si prebivalci sami lahko zagotavljajo zdravje, izobrazbo, svoj razvoj, da lahko svobodno in samostojno razvijajo svojo ustvajalnost ter si zagotavljajo socialno varnost.
Izvršni svet pripravlja za prihodnja skupščinska zasedanja
vrsto zakonskih predlogov o socialni politiki in celovit program socialne politike ter druge zakonske predpise o družbenih dejavnostih, ki bodo celovito in samostojno urejali ta
področja v smislu samostojne države Slovenije. V postopku je
zakon o zavodih, ki že samostojno ureja to področje.
V proračunu za leto 1991 bodo imele s sprejetimi programskimi usmeritvami prednost tiste dejavnosti, ki so po svoji
naravi in zmožnostih ključni dejavnik hitrejše in kakovostne
prenove celotnega gospodarstva in družbe. Povečana bodo
sredstva za pomoč brezposelnim z usmeritvijo na aktivno
politiko zaposlovanja in prestrukturiranje gospodarstva ter za
znanost in tehnološki razvoj, za hitrejše strukturno prilagajanje in povečanje storilnosti gospodarstva.
Če bo nezaposlenost kljub vsem tekočim in predvidenim
ukrepom naraščala čez sprejemljivo mejo, bo treba zagotoviti
tudi namenska, neproračunska sredstva.
V sedanjih, zaostrenih gospodarskih razmerah se povečuje
število socialno ogroženih ljudi. Med te sodijo tisti, ki prejemajo za svoje delo minimalne osebne dohodke ali jih prejemajo neredno, zaposleni v podjetjih, ki so v stečaju ali jim
grozi stečaj, kot tudi tisti, ki prejemajo eno od oblik socialnovarstvenih pomoči. Zato je ena od prednostnih nalog Izvršnega sveta, kako s hitrimi ukrepi gospodarske politike zagotoviti socialni mir in varnost, redna izplačila OD in primerno
višino socialnih dajatev.
Sredstva za družbene dejavnosti se že sedaj ne zbirajo in
preusmerjajo v zveznem proračunu. Izjema so le sredstva za
temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev, ki se po sedanji ustavni ureditvi zagotavljajo v zvezi.
Zato se približno 82% vseh sredstev, ki so bila v letu 1989
porabljena v Republiki Sloveniji za te namene, zagotavlja iz
zveznega proračuna. Za leto 1990 bo Republika Slovenija iz
zveznega proračuna prejela za te namene okoli 2 mlrd din.
Že nekaj let si Republika Slovenija prizadeva, da bi te
pravice vsaka republika zagotavljala sama; vendar ji to ni
uspelo.
Če bo te obveznosti sprejela Republika Slovenija, bi to na
eni strani pomenilo večjo obveznost, na drugi pa tudi razbremenitev glede kotizacije v zvezni proračun.
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Pravice iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja za vojaške zavarovance se zagotavljajo po sedaj
veljavnih predpisih iz posebnega zveznega sklada, v kateraga
se stekajo tudi prispevki aktivnih vojaških zavarovancev. Na
novo bo treba urediti vprašanje aktivnih vojaških uslužbencev
bodisi s posebnim zavarovanjem ali posebnim skladom ter
razdelitvijo obveznosti med repubikami pri prevzemu obveznosti že upokojenih vojaških oseb.
Za invalidsko-pokojninsko zavarovanje bo treba s posebnimi dogovori oz. konvencijami z drugimi državami, naslednicami sedanje državne ureditve; urediti tudi plačevanje pokojnin tistim, upokojencem, ki bodo živeli zunaj Republike Slovenije, pa so si pridobili pravico na račun Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, prav tako tudi
vprašanje vštevanja pokojninske dobe, prebite na območju
druge republike.
Kot eno od pravnih naslednikov bo Republika Slovenija
prevzela pravice in obveznosti so že sklenjenih konvencijah
za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako
da zavarovanci, ki uživajo pravice iz tega naslova, ne bodo
oškodovani (npr. prejemniki italijanskih pokojnin).
4. Manjšine
Izvršni svet Slovenije bo storil vse, da bodo avtohtoni italijanski in madžarski narodnosti tudi v samostojni slovenski
državi zajamčene pravice najmanj v obsegu in na ravni kot jih
uživata sedaj in ki so jima zagotovljene z uveljavno ustavo in
zakoni ter mednarodnimi akti, še posebej dvostranskimi, ki jih
je sklenila in jih priznava SFRJ.
Prav tako bo Izvršni svet Slovenije upošteval mednarodne
akte ter nadaljeval z že začetnimi aktivnostmi za ureditev
položaja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ter Slovencev v tujini.
Pripadniki drugih narodov in narodnosti, ki imajo stalno
prebivališče v Sloveniji, bodo lahko pridobili državljanstvo
Republike Slovenije, če bodo to želeli.
Po osnutku ustave Republike Slovenije bo državljanstvo
urejal ustavni zakon. Republiški sekretariat za notranje
zadeve je pripravil teze za zakon, s katerim se je skušal
približati ureditvam zahodnoevropskih držav, ki so po veliko-,
sti in strukturi prebivalstva primerljive z Republiko Slovenijo.'
Pri pripravi tez za zakon so bili upoštevani: že uveljavljena
ustavna načela, dosežena stopnja razvoja v Sloveniji, družbenopolitične razmere ter predvideni prihodnji politični status
Republike Slovenije.
Pravice vseh narodnih skupin do vsestranskega kulturnega
in jezikovnega razvoja bodo še naprej zagotovljene.
5. Nacionalna varnost
Pri obrambi se bo morala samostojna Slovenija najprej
načelno odločiti o načinih zagotavljanja nacionalne varnosti,
varstva ozemeljske celovitosti in ustavne ureditve.
Načelna opredelitev bo vsebovana v ustavi Republike Slovenije. Ker danes ni mogoče predvideti vseh okoliščin, ki
bodo v letih po osamosvojitvi vplivale na nacionalno varnost,
je smiselno, da bi ustava določila možnost za zagotovitev
nacionalne varnosti z vojsko (oboroženimi silami) in hkrati
tudi možnost za ukinitev vojske na podlagi odločitve, sprejete
na referendumu.
Z vidika nacionalne varnosti Slovenije je zaradi političnih
dogajanj v Jugoslaviji boljše, da se plebiscit, če se Skupščina
Republike Slovenije zanj odloči, izvede čim prej. Na plebiscitu
izglasovana odločitev za samostojno slovensko državo bi
v globalu okrepila varnostni položaj Slovenije. Vsak vojaški
poseg v Slovenijo bi po tako legitimno sprejeti odločitvi bil
agresija na suvereno in neodvisno državo (ki bi med drugim
lahko zahtevala tudi mednarodno pomoč). Obratno pa je
mogoče vojaški poseg v Slovenijo pred odločitvijo za samostojno slovensko državo lažje razlagati kot urepanje notranjih
zadev v Jugoslaviji.
Po pozitivni plebiscitarni odločitvi nas čaka pogajanje
o umiku federalne vojske z ozemlja Slovenije ter o delitvi
skupnega premoženja, ki je v obliki vojaške opreme in oborožitve na slovenskem ozemlju.
V prehodnem obdobju in med plebiscitom bomo nacionalno varnost zagotavljali z organi za notranje zadeve ter
poročevalec

TO, ki jo bomo na podlagi ustavnih amandmajev 96 in 97 ter
ustavnega zakona okrepili.
Hkrati ,pa mora Republika Slovenija okrepiti aktivno
mirovno politiko, ki bo usmerjena tudi navzven, saj trajnega
miru ni mogoče zagotavljati samo znotraj državnih okvirov.
Predlog konfederalne pogodbe, ki bi jo Republika Slovenija
eventuelno ponudila drugim državam, bo moral nujno vsebovati tudi elemente globalne mirovne pogodbe.
III AKTIVNOSTI PO BLEBISCITU
Po pozitivno izraženi volji slovenskega narda oziroma ljudstva Slovenije na splošnem ljudskem glasovanju - plebiscitu
bo treba brez odlašanja opraviti vrsto dejanj, ki bodo zaokrožila oz. dokončno konstituirala Republiko Slovenijo kot samostojno suvereno in neodvisno državo; naša samostojnost je
pogoj za nadaljnja pogajanja v Jugoslaviji, ki so nujna in
v interesu Republike Slovenije.
Odlločitev, sprejeta na plebiscitu, ne pomeni takojšnje in
nenadne prekinitve odnosov v Jugoslaviji, temveč se na njeni
podlagi - če se slovenski narod oziroma ljudstvo Slovenije
odloči, da je za samostojno in suvereno Slovenijo - začne
prehodno obdobje in se nato določijo odnosi v Jugoslaviji na
kakovostnih novih temeljih.
V ta namen je zato treba:
1. sprejeti dodatni ustavni amandma k ustavi Republike
Slovenije, s katerim se iz ustave izločijo vse določbe, ki
govore o vezanosti Slovenije na federacijo (z možno rešitvijo
kot sta jo predvideli Srbija in Hrvaška v svojih novih ustavah);
2. sprejeti ustavni zakon za izvedbo tega ustavnega amandmaja in pripraviti vse potrebne zakone;
3. začeti s takojšnjimi pogajanji z jugoslovanskimi oblastmi
in institucijami ter z drugimi republikami v Jugoslaviji; dokončati proces osamosvojitve Republike Slovenije na formalni
ravni ter se pogajati z drugimi republikami o bodoči ureditvi
odnosov po načelih mednarodnega prava;
4. v prehodnem obdobju zagotoviti minimalno delovanje
federacije, ki je potrebno do dokončnega razpleta jugoslovanske krize;
5. pripraviti skupaj s Hrvaško izhodišča za možno konfederalno pogodbo.
Na zadnjem srečanju s političnim vrhom Hrvaške je bilo
poudarjeno, da si republiki prizadevata za isti cilj - postavitev
normativnega temelja za razrešitev odnosa do Jugoslavije.
Hkrati je bilo doseženo soglasje, da bi bilo treba plebiscit in
sprejem ustave časovno uskladiti ter zagotavljati minimalno
delovanje federacije do končnega razpleta krize (minimalno
financiranje federacije s kotizacijo, sodelovanje sedanjih
predstavnikov obeh republik v federalnih organih). Na tak
način bi preprečili zmedo, pridobili čas za organiziranje razporoke od federacije ter povečali možnost za mirno rešitev
krize.
6. Čim prej je treba sprejeti novo ustavo Republike Slovenije in ustavni zakon za njeno izvedbo; sodobni mednarodni
standardi namreč terjajo tako dejansko in tudi pravno urejeno
oblast v državi, da je lahko priznana kot samostojen mednarodnopravni subjekt. Za preobrazbo v suvereno samostojno
državo potrebujemo vzpostavitev dejanske oblasti in mednarodno priznanje.
Za ustanvoitev suverene države navznoter je treba zagotoviti dejansko, ne le deklarirano celotno oblast na njenem
ozemlju; gre za dejansko opravljanje vseh državnih funkcij,
predvidenih z novo ustavo, na kateri temeljita delovanje
državnih organov in celotni pravni red. Brez nove ustave bi
težko računali na mednarodno priznanje državne samostojnosti in suverenosti.
7. Način, vrstni red in hitrost gospodarskega osamosvajanja
bodo močno vplivali na njegovo uspešnost. Izvršni svet Slovenije predlaga naslednji scenarij osamosvajanja, za katerega je
pripravljen sprejeti odgovornost:
- postopno vzpostavljanje lastnega gospodarskega sistema
(lastninjenje, lastni davčni sistem, lastni bančni in denarni
sistem, lastni sistem ekonomskih odnosov s tujino),
- postopno uvajanje lastne gospodarske politike (sanacija
bančnega sistema na republiški ravni, sanacija gospodarstva
s prenosom dolgov v javni dolg, podpora izvozu),
- sprotno prilagajanje gospodarske strukture.
Ta scenarj zmanjšuje tveganje in hkrati omogoča raznovrstne gospodarske povezave Slovenije z drugimi deli Jugo13

slavije na novih temeljih. Izvršni svet meni, da je načeloma ta
scenarij izvedljiv v šestih mesecih, opozarja pa, da je to
odvisno tudi od dogajanj, ki jih ni moč v celoti predvideti.
Zaradi osamosvajanja, ki zahteva pospešeno prilagajanje
gospodarske politike še vedno neustreznim gospodarskim
sistemom; bo Izvršni svet pripravil potrebne zakone in odloke
za:
- vzpostavitev neodvisnosti celotnega davčnega sistema,
- vzpostavitev neodvisnega plačilnega sistema,
- prevzem sistema zunanjetrgovinske zaščite in deviznega
poslovanja,
- vzpostavitev centralne banke Slovenije in prevzem nadzora nad bančnim sistemom,
- intervencijsko ukrepanje na gospodarskopolitičnem področju.
- Gospodarska politika, namenjena zmanjšanju izgube
družbenega proizvoda, ki bi jo povzročilo osamosvajanje, bo
vsebovala:
- bistveno zmanjšanje stroškov, ukrepa za povečanje
izvoza in deviznih prilivov ter omejitev porabe prebivalstva in
države,
- pogajanja z mednarodnimi organizacijami: Svetovna
banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska skupnost, EFTA,
GATT za prehodno razdobje prilagajanja,
- pogajanja o razdelitvi premoženja in dolgov z drugimi
republikami oz. Jugoslavijo,
- pogajanja o oblikovanju gospodarskih povezav z drugimi
republikami na novih temeljih (npr. cona svobodne trgovine,
ureditev plačilnega sistema, delovanje velikih tehnoloških
sistemov, itd.),
- zagotovitev tujih vlaganj v nekaj ključnih projektov,
- prizadevanja za zagotovitev normalnih kapitalskih tokov
in večjo udeležbo tujega kapitala.
8. Pri družbenih dejavnostih bo osamosvojitev Slovenije
terjala prevzemanje delovanja patentnega urada, avtorske
agencije, zdravstvenih, sanitarnih in veterinarskih inšpektoratov za delo na meji, itd. ter zagotovitev udeležbe v tistih
mednarodnih organizacijah, v katerih bo Slovenija tudi
v bodoče sodelovala (Svetovna zdravstvena organizacija,
Mednarodna organizacija dela, UNESCO, itd ).
V prehodnem obdobju je treba na zvezni ravni sodelovati
pri pripravi programov za te mednarodne organizacije, ki se
pravkar pripravljajo za naslednjih pet let; hkrati pa bi se
morali pripravljati za samostojno nastopanje v teh organizacijah.
Posamezni sekretariati so že pripravili pregled veljavnih
mednarodnih konvencij, ki bi jih bilo treba prevezeti, in tistih,
ki bi jih kazalo ratificirati.
9. V času ko Slovenija še ne bo mednarodnopravni subjekt,
bo Republika Slovenija v skladu z zunanjepolitično strategijo
Slovenije opravljala svojo zunanjo dejavnost tudi s častnimi
konzuli in Slovenci, ki imajo tuje državljanstvo.
10. Pri razdelitvi premoženja ob razvezi bo treba upoštevati
naslednja izhodišča:
- devizne razerve bi morali deliti po deležih v konvertibilnem izvozu (Slovenija približno 32%),
- pri delitvi terjatvenega salda do Sovjestke zveze bi udeležba Slovenije morala biti sorazmerna njeni udeležbi v jugoslovanskem klirinškem izvozu,
- objeke in funkcionalno opremo v Repubiki Sloveniji, ki jih
uporabljajo zvezni upravni organi za opravljanje nalog, ki so
sedaj v izključni zvezni pristojnosti, naj bi hkrati s prevzemom
pristojnosti v celoti prevzela Republika Slovenija,
- objekte v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni za delovanje zveznih ali mednarodnih inštitucij in ki jih je sofinancirala
Republika Slovenija, naj bi Republika Slovenija prevzela
v deležu, ki ustreza njenemu prispevku,.
- objekte in opremo zveznih organov v drugih republikah
in v tujini naj bi prevzela Republika Slovenija v skladu z deležem svojega prispevka zveznemu proračunu; pri delitvi premoženja, ki se nanaša na diplomatsko-konzularna predstavništva (in tudi predstavništva GZJ) v tujini, bi se moral upoševati
delež Republike Slovenije pri financiranju teh predstavništev,
- o objekth, ki jih ima Republika Sloenija v drugih republikah, se ni treba pogajati, saj so že sedaj v njeni lasti,
- če bi dolg federacije (tisti del, za katerega končnega
uporabnika ni možno vedno ugotoviti) razdelili po udeležbi
posameznih republik in pokrajin v sedanjem, konvertibilnem
dolgu celotne države, bi se slovenska zadolženost povečala
za približno 400 mio USD, kar bi našo stopnjo servisiranja
povečalo za okoli četrtino, to je na 12 do 15% deviznega

priliva. Pri razdelitvi federalnega dolga po ključu udeležbe
v družbenem proizvodu Jugoslavije, ki za Slovenijo znaša
trenutno okoli 20%, se zadolženost Slovenije poveča za okoli
800 mio USD, stopnja servisiranja dolga Slovenije pa za okoli
50% oz, na 12 do 18%,
- razdeljeni notranji dolg (dinarske in devizne vloge za
katere jamči federacija) bi se moral prenesti v slovenski
bančni sistem; Republika Slovenija bo varčevalcem jamčila za
te vloge.
★ ★ ★
Na podlagi opravljenih analiz oziroma njihovih izsledkov
- strnjeno prikazanih v tem gradivu - Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije podpira plebiscit s predpostavko o zreli
politični odgovornosti Skupščine Republike Slovenije. Pri
tem ne more in ne sme iti za slavo ene ali druge stranke,
vladajoče koalicije ali opozicije. Plebiscit in na njegovi podlagi osamosvajanje Slovenije sta lahko samo skupen projekt
državljanov Slovenije s posebno soodgovornostjo Skupščine,
Predsedstva in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. Izvršni svet povezuje svojo odgovornost za ta projekt
z navedenimi predpostavkami.
UPORABLJENA POMEMBNEJŠA NAJNOVEJŠA GRADIVA
1. Analiza razvojnih možnosti Republike Slovenije. ZDP
- april 1990
2. Vpetost slovenskega gospodarstva v Jugoslovanski trg
blaga in storitev - strukturna analiza, ZDP - maj 1990
3. Modelske simulacije s pomočjo medregionalnega input
- output modela Slovenija
preostala Jugoslavija, ZDP
- junij 1990
4. Podlaga za oblikovanje stališč do konfederalnega položaja Republike Slovenije z vidika njenih razvojnih možnosti,
ZDP - avgust 1990
5. Konfederacija - analiza z dvoregionalnim modelom
splošnega ravnotežja, ZDP - september 1990
6. Obračunske cene in družbenoekonomski parametri za
Republiko Slovenijo, Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)
- junij 1990
7. Ocena dosedanjega sistema pospeševanja gospodarsko
manj razvitih SR in SAP Kosovo in predlog za spremembo oz.
dopolnitve IER 1989
8. System and Policies Compatibility (študija za ES), IER
- november 1988
9. Analiza učinkov oviranja pretoka blaga v Jugoslaviji,
ZDP - Poročevalec Skupščine SRS, št. 2 1990
10. Nekateri ekonomski vidiki osamosvojitve Republike
Slovenije, medresorska delovna skupina pri IS Slovenije
- november 1990
11. Finančna razmerja Republike Slovenije z drugimi republikami, SDK Slovenije - Centrala Ljubljana - november
1990
12. Memorandum o stanju jugoslovanske krize in namerah
Republike Slovenije, RS za mednarodno sodelovanje
- november 1990
13. Elementi strateških usmeritev slovenske zunanje politike, RS za mednarodno sodelovanje - november 1990
14 Potrebe republiških upravnih organov ob osamosvojitvi
Slovenije, RS za pravosodje in upravo - november 1990
15. Ključne aktivnosti za uveljavitev suverene države Slovenije, RS za pravosodje in upravo - oktober 1990
16. Pravno-normativna ureditev potnih listin v Republiki
Sloveniji in postopki zamenjave oz. izdaje potnih listin Republike Slovenije, RS za notranje zadeve - november 1990
17. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, RS za
notranje zadeve - november 1990
18. Varovanje državne meje z milico, RS za notranje zadeve
- november 1990
19. Osnutek proračuna Slovenije za leto 1991, RS za
finance - november 1991
20. Programi zaposlovanja za leto 1991, RS za delo
- november 1990
21. Izhodišča ekonomske politike Slovenije za leto 1991 ter
projekcije 1990/91, ZDP - november 1990
22. Ocena gospodarskega stanja v Republiki Sloveniji
v letu 1990, ZDP 26. november 1990
23. Globalna ocena materialnih učinkov predvidenega
obsega proračuna federacije za leto 1991, ZDP - 26. november 1990
24. Izjava o namerah države Republike Slovenije ob plebiscitu, Predsedstvo Republike Slovenije

SPORAZUM POLITIČNIH STRANK IN POSLANSKIH SKUPIN SKUPŠČINE
R SLOVENIJE O SKUPNEM NASTOPU NA PLEBISCITU ZA SAMOSTOJNO IN
NEODVISNO DRŽAVO REPUBLIKO SLOVENIJO
Politične stranke in poslanske skupine, zastopane v Skupščini R Slovenije, so se glede plebiscita sporazumele o naslednjem:
1. Osamosvojitev in neodvisnost R Slovenije je temeljna
politična usmeritev in cilj vseh političnih strank in skupin,
zastopanih v Skupščini R Slovenije.
2. Za uresničitev tega ciljg je najbolj demokratična oblika
izražanja ljudske volje plebiscit. Plebiscit je legitimna in
legalna ter miroljubna oblika samoodločbe.
3. Vse politične stranke in skupine se zavezujejo, da bodo
pri pripravi in izvedbi plebiscita delovale sporazumno in
usklajeno. Za čim višjo udeležbo in pozitivno opredelitev
državljanov bodo zastavile ves svoj politični vpliv in ugled.
Politične stranke in poslanske skupine bodo štele za skupni
uspeh vseh strank in skupin, če bo za samostojno in neodvisno Slovenijo glasovala večina vseh volilnih upravičencev.
4. Plebiscit predstavlja odločilno dejanje osamosvojitve
R Slovenije. Na podlagi pozitivnega izida plebiscita se bo
nadaljeval in tudi končal proces razdruževanja s Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo.
5. Za uspešen potek priprav za plebiscit bo Skupščina RS
spreiela zakon o plebiscitu, datum pa bo na predlog IS RS in
Predsedstva R Slovenije določila Skupščina R Slovenije.
6. Na podlagi plebiscitarne odločitve za samostojnost in
neodvisnost sprejme Skupščina R Slovenije vse potrebne
akte in ukrepe, da prevzame uresničevanje suverenih pravic,
ki jih je prenesla na organa SFRJ, in začne pogajanje z drugimi republikami v SFRJ o bodoči ureditvi odnosov po načelih
mednarodnega prava.
7. Na podlagi plebiscitarne odločitve za samostojnost se
izvede postopek za razdružitev R Slovenije s SFRJ na formalno pravni ravni in to z ustavnim aktom za izvedbo odločitve, sprejete na tem plebiscitu, z novo ustavo R Slovenije in
z ustavnim zakonom za izvedbo ustave.
8. Hkrati z dograjevanjem in vzpostavljanjem lastnih institucij R Slovenije se bodo prevzemale suverene pravice, ki so
bile prenesene na SFRJ in potekali dogovori o nadaljnjem

sožitju z ostalimi jugoslovanskimi narodi oziroma republikami. Ravno tako bodo tekli postopki za mednarodno pravno
priznanje R Slovenije in njeno vključitev v OZN in druge
svetovne institucije.
9. Republika Slovenija bo zagotavljala narodnostnima
skupnostima, italijanski in madžarski, kakor tudi vsem pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov, da se zaradi plebiscitarne odločitve ne bo spremenil njihov sedanji politični status.
Delili bodo našo skupno usodo. Republika Slovenija bo varovala narodnostni skupnosti, pripadniki drugih jugoslovanskih
narodov, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, pa bodo, če
bodo to želeli, dobili državljanstvo po zakonu o državljanstvu.
10. Stranke in poslanske skupine, zastopane v Skupščini
R Slovenije, se zavedajo zgodovinskega pomena odločanja za
samostojnost na plebiscitu. Plebiscitarna opredelitev za
samostojno in neodvisno državo Slovenijo je lahko samo
integralno dejanje slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodne skupnosti in državljanov R Slovenije, zato ne
more imeti in tudi nima pravice, da bi ga izvajala in izvedla ena
sama stranka ali koalicija in si zato pozitivnega izida plebiscita ne more pripisati nobena posamezna stranka ali koalicija.
11. Prednostna naloga je delo na novi slovenski ustavi,
zato stranke pozivajo vse pristojne organe, da organizirajo in
pospešijo delo pri usklajevanju različnih pogledov nanjo in
oblikovanju sporazumnih rešitev. Neodvisna in samostojna
slovenska država mora imeti novo ustavo R Slovenije čimprej.
Stranke v parlamentu bodo storile vse za spoštovanje
poslovniških postopkov in za to, da se bodo pred sprejemanjem odločitev argumentirano preverili različni predlogi in
opravili poskusi oblikovanja takih rešitev, ki bodo sprejemljive
za čim širši krog poslancev in parlamentarnih strank
12. Stranke soglašajo, da z odločitvijo, sprejeto na plebiscitu, trajna in neodtujljiva pravica slovenskega naroda do
samoodločbe ni izčrpana.
13. S tem sporazumom oziroma pod temi pogoji pristopajo
vse stranke, zastopane v Skupščini R Slovenije k pripravam za
plebiscit.

Klub delegatov narodnostne skupnosti
Klub neodvisnih poslancev
Liberalno demokratična stranka
Liberalna stranka
Slovenska demokratična zveza
Slovenska kmečka zveza
Slovenski krščanski demokrati
Socialistična stranka Slovenije
\ /ilV

Stranka demokratične prenove
Zeleni Slovenije
Socialdemokratska atrankaSlovenije
Ljubljana, 6. december 1990
poročevalec

i

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji Družbenopoliličnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela
ob obravnavi zakona o plebiscitu o samostojnosti in neod-

visnosti Republike Slovenije dne 6. decembra 1990 na pod'a9'
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
Skupščina Republike Slovenije in Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije bcsta k nadzoru priprave in izvedbe
plebiscita povabila predstavnike parlamentov in vlad
sosednjih in drugih evropskih držav in mednarodnih organizacij.

Skupščina Republike Slovenije je na podlagi soglasne volje vseh v skupščini zastopanih političnih strank in
skupin ter na podlagi prvega odstavka 336. člena Ustave Republike Slovenije in 255. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije na skupni seji zborov dne 6. decembra 1990 sprejela
DEKLARACIJO
O SPOŠTOVANJU TEMELJNIH KONVENCIJ SVETA EVROPE
Zavedajoč se velikega pomena, ki ga ima Svet
Evrope za krepitev sodelovanja in sožitja med evropskimi državami in upoštevaje dejstvo, da Svet Evrope
daje poseben poudarek ohranjanju in nadaljnjemu
uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot načinu, s katerim je mogoče doseči ta cilj;
Upoštevaje dejstvo, da je Svet Evrope sprejel vrsto
konvencij o varstvu človekovih pravic, ki so danes
sestavni del ureditve sodobne demokratične Evrope,
predstavljajo splošno priznana načela evropske civilizacije in dopolnjujejo siceršnjo globalno ureditev na
tem področju, kot je vsebovana v Splošni deklaraciji
o človekovih pravicah ter obeh mednarodnih paktih
z dodatnimi protokoli, sprejetih v okviru Organizacije
združenih narodov in ki so že sestavni del veljavnih
predpisov Republike Slovenije;

Zavedajoč se določil, da so konvencije Sveta
Evrope o človekovih pravicah odprte za pristop le
državam, ki dejansko zagotavljajo uresničevanje
z njimi priznanih človekovih pravic;
Z ugotovitvijo, da je bil z uvedbo večstrankarske
parlamentarne demokracije v Republiki Sloveniji
napravljen bistven korak v smeri spoštovanja in uresničevanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin,
kot jih vsebujejo konvencije Sveta Evrope, Skupščina
Republike Slovenije izraža prepričanje, da so v Republiki Sloveniji dejansko izpolnjeni pogoji, ki jih za
države članice postavljajo konvencije Sveta Evrope,
med katerimi poudarjamo zlasti Konvencijo o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in pripadajoče protokole ter deklaracije.

Skupščina Republike Slovenije izraža željo, da Republika Slovenija postane
enakopravna članica Sveta Evrope in obenem izjavlja, da bo v svoji notranji
ureditvi dosledno spoštovala standarde, ki jih opredeljujejo konvencije Sveta
Evrope.
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Al

CITTADINI

PROCLAMA
DELLA REPUBBLI CA DI SLOVENIA A TUTTI
NELLA REPUBBLI CA DI SLOVENIJA

Prendete parte al

voto plebiscitario di domemca.

GLI

ELETTORI

25 dicembre 1990

Voteremo in mento al la domanda:
LA SLOVENIA DEVE DIVENTARE STATO AUTONOMO ED INDIPENDENTE?
SI

NO

La decisione a favore dello
stato autonomo ed indipendente
Repubblica
di
Slovema
šara
valida
se
sara
votata
maggioranza di tutti gli elettori.

della
dalla

La decisione a favore dello
stato autonomo ed indipendente
Repubblic.a di Slovenia implica guanto segue:

della

1.

La Repubblica
di
Slovenia in
gualita
di stato
autonomo
ed
indipendente non sara piu integrata nello stato federale
della
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

2.

La graduale
affermaz i one
dello
status
della
Repubblica
di
Slovenia guale stato
autonomo ed
indipendente viene
regolata
dali atto
cos t ituziona 1e
per
1 attuazione
della
decisione
approvata con
il plebiscita,
dalla nuova
costituzione
della
Repubblica
di
Slovenia
e
dalla
legge
cos11 tu21 ona 1e
per
1 attuazione della costituzione.

3.

La Repubblica
di
Slovenia in
gualit^
di stato
autonomo
ed
indipendente avra la facolta di stipulare accordi
interstatali
compreso il patto confederale con gli stati degli altri
popoli
j ugoslavi.

L.esito
del
plebiscito
favorevole
allo
stato
autonomo
ed
indipendente del]a
Repubblica di
Slovenia imporra
a 11 'Assemb1ea
della Repubblica di Slovenia il varo
entro sei mesi deg1 i atti
e
dei pr ovved i men 11
costi tuz iona 1 i
ed
altri,
necessari
ai
-fini
deli assunzione
da
parte
della
Repubblica
di
Slovenia
del 1 attuazione dei diritti sovrani
che ha trasmesso ag1 i
organi
della RSFJ. Contemporaneamente vengono
avviate trattative con
le
altre repubbliche nella RSFJ
sulleredita giundica della RSFJ
e
Bul futuro assetto dei rapporti
reciproci secondo i principi
del
diritto i n ter na z i on a 1 e , compresa 1 ' ot-ferta di patto confederale.
Si amo per uno stc«to autonomo
Slov eni a.

L s ASSEMBl EA
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIJA

poročevalec

ed indipendente della _Re p ubb lica

di

II presidente
dott. France Bučar
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Nel1'indire il
plebiscito
che
in base
al
diritto
perenne
ed
inalienabile
del
popolo
sloveno
a 11 'autodetermina z ione
ed
in
armonia con le
diposizioni del patto
internaziona 1e sui
diritti
civili e
politici deve
accertare la
volonta popolare
circa
la
trasformazione della Slovenia
in stato
autonomo ed
indipendente
con tutti i
diritti e
doveri che ne
derivano 1'Assemblea
della
Repubblica di Slovenia desidera dichiarare i propri buoni intenti:
1.

Con volonta plebiscitaria del popolo sloveno, delle naziona 1 i ta
italiana ed
ungherese
e di
tutti
gli altri
elettori
nella
Repubblica
di
Slovenia
la
Slovenia
diventi
finalmente
ed
effettivamente uno
stato sovrano,
democratico, di
diritto
e
sociale. Sara
fondata sulle
liberta
del 1'uomo sul
lavoro
e
1'iniziativa privata, su11 a
giustizia e
la sicurezza
sociali
per tutti, sulla responsabi11 ta
ecologica e sulle piu
genuine
tradizioni democratiche
slovene ed
europee. In
guesto
senso
sviluppera la democrazia politica parlamentare e facendo propri
i concetti contemporanei difendera le libert^ civili, creer^ un
proprio
sistema
economico,
svolgera
una
propria
politica
economica e disporra autonomamente del reddito realizzato.
Cio
contribuir^ ad
una
migliore
e
piu
efficace
soluzione
dei
problemi accumulati e al raggiungimento di un nuovo benessere.
Lo
stato
sloveno
assicura
alle
nazionalita
italiana
ed
ungherese anche ne 11 'autonoma
Repubblica di
Slovenia tutti
i
diritti stabiliti dalla costituzione e dalle leggi nonche dagli
atti
internaziona 1 i
firmati
e
riconosciuti
dalla
RSFJ.
Altrettanto assicura a tutti gli appartenenti agli altn popoli
e nazionalita il diritto ad un universale sviluppo culturale
e
linguistieo,
a
tutti
coloro
con
domicilio
permanente
in
Slovenia sara invece
garantita la possibilita
di ottenere
la
cittadinanza slovena se lo desidereranno.
In base
ai
documenti
internazionali
e
al
proprio
diritto
naturale la Repubblica di Slovenia continuera ad occuparsi e ad
adoperarsi per gli sloveni di oltre confine e ali'estero.

2.

18

La fondazione
dello
stato
autonomo sloveno
sulla
base
del
diritto a 11 'autodeterminazione non e diretta contro nessuno
m
Jugoslavia ne
al
di
fuori di
essa.
La
Slovenia
riconosce
1'analogo diritto
anche
agli
altri
popoli
nella
RSFJ.
La
volonta plebiscitaria per una Slovenia autonoma deve dare
al la
Repubblica di
Slovenia la
possibilita di
offrire a
tutti
i
popoli della Jugoslavia le basi democratiche su cui regolare
i
rapporti
reciproci
in
uneventuale
comunita
confederale
o
economica jugoslava o in un
tipo diverso di integraz ione.
Con
cio la
Repubblica
di
Slovenia assume
la
propria
parte
di
responsabi 1 i ta per la democ ra t i z z a z ione su tutto il
territono
del 1 'attuale
Jugoslavia,
anche
dinanzi
alla
comunita
internaz iona 1 e. La Repubblica di
Slovenia proporrži a tutte
le
repubbliche la -firma di un accordo sul 1'eredita giuridica, cioe
sulla ripartizione dei diritti e degli onen della RSFJ.

poročevalec

3.

Lo stato sloveno, nel caso in cui gli elettori si
espnmeranno
per
la
Slovenia
mdipendente
ed
autonoma,
fara
tutto
il
necessario affinche il nuovo stato della Repubblica di Slovenia
eserciti effettivamente il potere su tutto il territorio
della
Repubblica di Slovenia. Altrettanto rispetter^ tutti i principi
del diritto internaziona 1e e
nel senso deli'eredita
giuridica
le disposizioni
di tutti
gli accordi
internaziona 1 i
firmati
dalla Jugoslavia.
Si impegnera
ad aderire
guanto prima
al le
Nazioni^ unite
e
ad
altre
organ i z zazioni
internaziona 1 i.
Chiedera di diventare membro a tutti g 11 effetti del
Consiglio
d'Europa e
dell'OECD, di
concordare unadeguata
integrazione
con la CEE e di stipulare un accordo con l'EFTA.
La
Slovenia
si
adoperera
per
la
soluzione
pacifica
dei
conflitti nel
mondo.
Si
includera
nel
sistema
europeo
di
sicurezza collettiva e col1aborazione e nei processi di disarmo
dietro
corrlspondenti
garanzie
internaziona 1 i.
Ouale
stato
autonomo
disidera
assicurare
il
proprio
contributo
ali'edificazione della
nuova Europa
ed associarsi
in
guesto
modo a 11'attuazione della Carta di Parigi.
II plebiscito sul1'indipendenza
e 1'autonomia
dello stato
di
Slovenia
si
richiama
dunque
alle
migliori
tradizioni
del 1'umanesimo e della civilta, della storia slovena ed europea
e ad un
lieto avvenire
degli sloveni e
degli altri
abitanti
della Repubblica di Slovenia.

L'ASSEMBLEA
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

poročevalec

I 1
dott.

presiden te
France Bučar
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FELHIVAS

A SZLOVEN KOZTARSASAG AIIAMFOLGARAIHOZ
A SZLOVEN KOZTARSASAG MINDfcN VALASZT6P0D3ARAH0Z

Szavazzanak

az

1990

december

23-an,

vasarnap

sorra

keru 1 &

plebiszcituimon

Arr61 szavazunk, hogy:
A SZLOVEN KOZTARSASAG ONALLO £S FuGGETLEN ALLAM LBGYEN-E?

IGEN

NEM

A dont^s, hcgy a Szlov^n KoztArsasAg 6nnA116 £s fuggetlen al lam
legyen-e, akkor kerul elfogadAsra, ha a szavaz6po 1 gArok tobbs^ge
igennel szavaz.

A dont^snek, hogy a Szlov^n KoztArsasAg 6nAl 16 6s fuggetlen al lam
legyen-e» az alAbbi jelent&sege van:

1. A Szlov^n KoztArsasAg, mint 6nA116 6s fuggetlen 41 lam nem lesz
mAr r£sze a szovets^gi ž 1 lamnak -

a

JugoszlAv

Szocialista

Szbvets6gi KoztArsasAgnak.

2. A

Szlov^n

KoztArsasAg,

stAtusAnak

fokozatos

mint

onA116

£s

megval6sitAsAra

fuggetlen
a

plebiszcitumon

elfogadott dont^s alkotmAnyos v^grehajtAsi aktusa
keriil sor, a Szlovčn KoztArsasAg uj

Al lam

kereteben

alkotmAnyAval,

6s

az

,

alkotmAny v^grehajtAsAnak alkotmAnyos torvenye vel.

3.

A Szlov^n

KoztArsasAg,

mint

onA116

es

Allamkozi szerzod^seket kothet, bele^rtve

fuggetlen
a

Al lam

konfoderativ

szerzod^st is mas jugoszlAv nemzetek Allamaival.
20
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A plebiszcitumon elfogadott dont^s a Szloven Kozt&rsasAgr61, mint
ona. 116 š?s fuggetlen Allamrtbl kotelezi

a

K^pviseloh^zAt, hogy hat h6napon belul

Szloven

hozzon

alkotm£nyos

egy6bb olyan aktusokat 6s mt^zkedeseket, amelyek
... ■. i. ' ' ■ ■
ahhoz, hogy a Szloven Kozt&rsasAg &tvegye azoknak
jogoknak gyakorl£sAt,

amelyeket

ruh^zott ž.t. Egyidejuleg
• • •• ,
»
i■■•
koztarsasagaival a JSZSZK
kapcsolatok

jovobeni,

a

korabban

a

jog

£s

szuks^gesek
a

szuver^n

JSZSZK

szerveire

t^rgyalAsokat
kezd
.
s v 'i iT4
'v V
jogut6dlAsanM £s
nemzetkozi

Kozt^rsasAg

a
az

JSZSZK

mks

egymkskozti

elvein

alapulb

rendez^s^rol, bele^rtve a konfoderAci6s szerzod^s lehetos6g6t is.
... s • • * • • . • •
.
Olunk a Szloven K6ztŽLrsas4g, mint 6nall6 £s fuggetlen Allam.

A SZLOVEN KOZTARSASAG

dr. France Bučar

K £ P V I S E L ti H A Z A

E 1 n o k
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A plebiszcitum kiirAsa alkalmAbol, amely a szlov^n nemzet tart.6s
6s

elidegenithetetlen

6nrendeik6z6si

jogAnak

AllampolgAri 6s politikai jogokr6i sz616

alapjAn

nemzetkozi

az

egyezmeny

rendelkez^seivel osszhangban megA l lapitja a nepakaratot, hogy

a

Szloven KoztArsasAg 6n&ll6 d?s fuggetlen Allamma vAljon-e, minden
joggal <š?s kotelesseggel, amely ebb&l ered, a Szloven KoztArsasAg
K6pvisel&hAza j6szAnd£kAt kivAnja kifejezni :

1.

A szloven nemzet, az olasz £s a magyar nemzetiseg, valamint a
Szloven KoztArsasAg tobbi valaszt6polgAra plebiszcitum Altal
kifejezett akaratAval

Szlovema

vAljon

t£nylegesen szuver^n,

demokrat i kus

£s

v6gerv^nyesen
j616ti

6s

jogA lammA .

Alapjait az emberi szabadsAg, a munka es valalkoz6szellem, a
mindenkire kiterjedo szociAlis igazsagossAg es biztonsAg, az
okol6giai felelbss^gtudat, valamint a

legjobb

demokratikus

szloven 6s eur6pai hagyomAnyok alkotjak. Ebben az ^rtelemben
fogja fejleszteni a politi-kai parlamentAris demokrAciAt 6s a
korszerii

fel ismer^sek

szintj^n

jogokat,

megteremteni

sajAt

gazdasAgpolitikAt

folytatni

videni

az

gazdasAgi
£s

A1 lampolgari

rendszer^t,

6nA116an

sajAt '

rendelkezni

a

megteremtett jovedelemmel. Ez elosegiti majd a felgyu lemletl
probl^mAk jobb £s hat£konyabb megoldAs^t,

valamint

az

uj

jč>16t megval6sitAsAt.

A szloven al lam az olasz £s a magyar nemzetisegnek az ona 116
Szloven KbztArsasAgban is bizt.ositja az a 1 kotmAnyban
t6rv^nyekben, valamint a JSZSZK Altal
nemzetkozi

szerzod^sekben

foglalt

kotott
es

6s

es

a

elismert

garantAlt

jogokat.

Ugyanugy biztositja mAs nemzet es nemzetis£g minden tagjAnak
a sokoldalu kulturAlis 6s

nyelvi

Mindazok

SzloveniAban

pedig,

lakhelyuk,

ha

akiknek

ig6nylik,

fejl&d<ž?shez

va.16

van

megszerezhetik

jogot.

az

Alland6

a

szloven

A1 lampolgArsAgot.

A Szloven KoztArsasAg a nemzetkozi egyezmenyek 6s
joga

alapjAn

tovAbbra

is

gondoskodni

fog

a

eredend«B
szomsz^dos

orszAgokban £s a kulfoldon 61o szlov^nekrol.
22
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2.

Az bnrendelkez^si jog alapjAn

l^trehozott

cd na 116

szlov^n

Al lam nem irAnyul senki ellen, sem JugoszlAviAban, sem

azon

kivul. Szlov^nia egyenlo jogot ismer el mAs nemzeteknek is a
JSZSZK-ban. A

plebiszcitum

Altal

kifejez^sre

juttatott

n^pakarat, hogy Szlov^nia onAllb legyen, nyujtson a
Kb zt A rsasAgnak lehetosbget, arra,

hogy

Szlov^n

JugoszlAvia

nemzet^nek felkinAlja az egymAskozti viszonyok

minden

rendez^sbnek

elk^pzel^s^t, esetleges jugoszlAv konfoderativ vagy gazdasAgi
kozbss^gben, vagy valami mAs

megfelelo

kapcsolatformAban.

Ezzel a Szlov£n KbztArsasAg, a nemzetkozi kbzv61em6ny elott
is, magAra vAllalja annak a feleloss^gnek a r^sz^t, amely reA
hArul a mostani JugoszlAvia eg<&sz£nek demokrati zA lbdAsAbrt. A
Szlov6n KbztArsasAg valamennyi ko zt A rsasA gnak javasolni fojga
a jogut6dlAsr61 szblb megAllapodAs elfogadAsAt, azaz a JSZSZK
jogainak 6s kotelezetts^geinek elosztAsAt.

3.

A szlov^n Al lam abban az esetben, ha a szavazbk a

fuggetlen

6s 6nA116 Szlovčnia mellett foglalnak AllAst, megtesz mindent
annak 6rdek6ben, hogy

az

uj

Szlov^n

KbztArsasAg

Al lama

t6nylegesen gyakorol ja a hatalmat a Szlov^n KbztArsasAg eg£sz
terulet^n.

Bgyuttal

tiszteletben

nemzetkozi

jogelvet,

£s

a

fog

tartani

jogfolytonossAg

valamennyi nemzetkozi egyezm6ny rendelkezes^t,

minden

6rtelmbben
amelyeket

a

JSZSZK kbtbtt meg. Tbrekedni fog arra, hogy min^l elbbb tagja
legyen az ENSZrnek £s mAs nemzetkozi

szervezeteknek.

fogja teljesjogu tagsAgAt az Eurbpa TanAcsba 6s az

K£rni

OECD~be,

valamint az Eurbpai Kbzbss^ggel a kapcsolatok felv^tel^re £s
az EFTA-val valb megAllapodAs megkbt£s6re torekszik.

Szlov^nia tbrekedni fog a konfliktusok t*§k6s rendez^s^re
vilAgban.

Bekapcsolbdik

egytittmiikbd£s

eurbpai

a

kollektiv

rendszen&be,

biztonsAg

valamint

a
6s

megfelelo

nemzetkozi garanciAk mellett a leszerel^si folyamatokba. Mint
onAllb Allam hozzA kivAn jArulni az uj Eurbpa l^trehozAsAhoz
6s

igy

kbzvetlenul

bekapcsolbdni

a

PArizsi

Egyezm6ny

megvalbsitAsAba.

poročevalec
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A szloven Al lam fuggetlens£g6rol
plebiszcitum teh^t hu

a

£s

humanizmus

on£ 116s£g£n51
6s

a

sz616

civilizAci6,

szloven <hs az eurcbpai tort^nelem, valamint a szlov^nok 6s

a
a

Szloven K6zt4rsas4g mits polg^rainak b^k^s jovfij6t szolgA 16
legjobb hagyomanyokhoz.

A SZLOVfiN KOZTARSASAG
K£FVISEL&HAZA

dr. France Bučar
E 1 n o k
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