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I. RAZGLASITEV OSAMOSVOJITVE, REAKCIJA ZVEZNIH ORGANOV,
ES IN ZDA, INTERVENCIJA JLA IN SLOVENSKI ODGOVOR
Petindvajsetega junija 1991 so vsi trije zbori slovenske skupščine po večmesečnih neuspešnih pogajanjih z drugimi republikami in s federalnimi
organi v katerih naj bi dosegli sporazumno razdružitev in nato morebitno oblikovanje jugoslovanske konfederacije na novih osnovah,1 sprejeli
več zakonov s katerimi je skupščina razglasila
samostojnost Republike Slovenije. Najpomembnejši sprejeti akti so bili: ustavni zakon za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije (sama listina je Slovenijo razglašala za samostojno in neodvisno državo,
ustavni zakon pa je organom Republike Slovenije
nalagal, naj prevzamejo pristojnosti, ki so bile
prej z ustavama SRS in SFRJ prenesene na federacijo), Deklaracijo o neodvisnosti in več
zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje
pristojnosti federacije na svojem ozemlju (o
državljanstvu, o tujcih, o potnih listih, zunanjih
zadevah, deviznem poslovanju, o Banki Slovenije
in o carinski službi). Dan pred tem sta bila tudi
določena nov grb in nova zastava.
Predsednik izvršnega sveta (vlade) Lojze Peterle
je obvestil carinarnice, da so (z že prej sprejetim
Zakonom o carinah) od tega dne v pristojnosti
Republike Slovenije, ki je prevzela uslužbence
zvezne carinske uprave v svojo carinsko službo.
Delovati so začeli tudi prvi improvizirani mejni
prehodi na meji s Hrvaško (postavljeni nekaj dni
prej). Na mejne prehode je vlada poslala okrog
3000 pripadnikov slovenske milice in TO. Slovenija in Hrvaška sta tistega dne tudi izrazili soglasje s skupno mejno črto, meja na morju pa naj
bi bila določena s kasnejšimi pogajanji.
Zvezni IS je na to odgovoril z odlokom o izvedbi
predpisov v zvezi s plačevanjem carine, ki ga je
imel predsednik Ante Marković v predalu, in
ukazal, naj na slovenske meje pošljejo carinike iz
drugih delov Jugoslavije ter brigado zvezne milice (v kombinirani vojaško-policijski akciji so
ukaz začeli izvajati 27. junija, ko je vlada sprejela tudi sklep o zamenjavi vseh devetih upravnikov carin v Sloveniji). Zvezna carinska uprava
je sklenila v Slovenijo poslati 260 carinikov, pri1

Več o tem glej: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi
Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Arhivsko
društvo Slovenije, viri št. 18, Ljubljana 2003) in Božo
Repe: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije,
Modrijan, Ljubljana 2002.

spelo pa jih je približno 60. Ker se je 27. in 28.
junija JLA že spopadala s slovensko milico in TO,
so druge zadržali v Beogradu. Del carinikov so
nato poslali nazaj v Beograd, nekaj pa so jih začasno zaprli v zbirna taborišča, od koder so odšli
5. julija, po končanih spopadih. Podobno se je
zgodilo z brigado zvezne milice (okrog 450 ljudi).
Predsednik zvezne vlade Ante Marković je ukrepe
proti Sloveniji sicer začel pripravljati takoj, ko se
je prepričal, da bo Slovenija resnično razglasila
samostojnost. Dotlej je bil precej optimistično
prepričan, da gre za verbalno in deklarativno početje zaradi boljših pozicij v pogajanjih o prihodnosti Jugoslavije in da se bo s Slovenijo moč dogovoriti. Ker pa je slovenski politiki sledila tudi
Hrvaška politika, je zadevo ocenil za resno.2 Navsezadnje je bila s tem povezana tudi njegova politična kariera, saj se na Hrvaško ni mogel vrniti.
Tuđman je v tistem času cinično izjavil, da bo
Markoviću kot elektroinženirju dal novo delo – zamenjeval bo varovalke v električnih omaricah. Na
drugi strani se je tudi Slovenija zaradi vrste domačih in mednarodnih dogodkov v mesecu pred
osamosvojitvijo začela mnogo bolj ukvarjati z
zvezno vlado kot je to počela prej v pomladanskih
mesecih, ko so bila v ospredju republiška vodstva
in poskus dogovora z njimi. Tako so slovenski
predstavniki Kučan, Drnovšek in Peterle 5. junija
1991 na pogovorih z Markovićem in Kadijevićem
v Beogradu (povod so bile carine) skušali doseči
dogovor o razdružitvi. Marković je sicer že pred
tem konec aprila z obiskom v slovenski skupščini
skušal Slovence pridobiti, da bi podprli minimalno funkcioniranje federacije. Na sestanku 5. junija
pa je predlagal, naj bi Slovenija osamosvojitev
"zamrznila" in sodelovala v pogajanjih za novo
ureditev Jugoslavije. Šele, če ne bi dosegli dogovora, naj bi svojo odločitev uresničila. V vmesnem
času bi JLA imela nekakšno vlogo "modrih čelad",
ki bi preprečevale mednacionalne konflikte. Tako
stališče je bilo vsaj utopično, če ne cinično, saj je
JLA že odkrito podpirala in oboroževala kninske
in bosanske Srbe in niti ne preveč prikrito selila
orožje in tehniko pa tudi enote na meje "velike
Srbije". Slovenci so tak predlog zavrnili, Marko2

Magnetogram skupne seje IS skupščine RS in predsedstva RS, 5. 6. 1991, razprava Janeza Drnovška in
Lojzeta Peterleta. Arhiv predsednika RS.
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vić pa jih je skušal prepričati še enkrat. Dvanajstega junija je prišel v Ljubljano, kjer je govoril v slovenski skupščini in se sestal s slovenskim vodstvom. Ravnal je po sistemu korenčka in
palice, češ da zvezna vlada ne želi uporabiti nobene sile in je tudi ne bo uporabila, vendar naj se
Slovenci spametujejo. Predlagal je, naj se odločijo za postopno razdružitev in s tem omogočijo
Jugoslaviji ekonomsko pomoč ES. Pri tem je računal, da bo med to "postopnostjo" lahko izpeljal
reformo federacije po svoji meri in s svojo stranko
zmagal na zveznih volitvah. Ni pa zamolčal znanega stavka, "da ima tudi drugačen mandat", oprt
na politiko zahodnih držav in še posebej na stališče predsednika ZDA Georgea Busha. Med govorom v slovenski skupščini so ga poslanci desne
strani izžvižgali, Demos s Pučnikom, Bučarjem in
Peterletom je vsakršne pogovore z zvezno vlado
zavračal, predstavnika opozicije Jožef Školč
(ZSMS-LDS) in Ciril Ribičič (SDP, bivša ZKS) pa
sta kazala pripravljenost za pogajanja.3
Marković je po pogovorih v slovenski skupščini in
v hrvaškem saboru (kjer je doživel podoben
sprejem) izjavil: "Hodil sem kot Gandi od ene do
druge skupščine in trpel njihove žalitve."4 Slovensko stališče se ni spremenilo, čeprav je v Ljubljano dva dni zatem prišel ameriški veleposlanik
Warrena Zimmermann, ki je na pogovorih s
slovenskimi politiki hotel izvedeti, kaj bo Slovenija po 26. juniju storila glede carin, predstavnikov v zveznih organih, obrambe in nabornikov.
Zagovarjal je Markovića in enotno Jugoslavijo,
čeprav s pristavkom, da podpora enotni Jugoslaviji ne pomeni hkrati tudi podpore Srbiji (je pa
de facto to pomenila, op. B. R.).
Taka situacija je Markovića na koncu pripeljala
do spoznanja, da brez vojske v Jugoslaviji ne bo
mogel narediti reda. Na drugi strani pa je tudi
vojaški vrh sprevidel, da z zveznim predsedstvom
kot vrhovnim poveljnikom ni nič, da je edina
zvezna institucija, ki še funkcionira, zvezni IS, ki
ima tudi močno podporo tujine. Zato je sklenil
požreti zamere in se z Markovićem dogovoriti.
Tako sta se 17. junija sestala zvezna vlada v ožji
sestavi in štab vrhovne komande JLA. Na seji so
ocenjevali razmere v Jugoslaviji, o čemer je vlada v splošni informaciji obvestila tudi javnost.
Naslednji dan, 18. junija, je ZSLO sklical kolegij,
na katerega je povabil tudi poveljnike vojaških
3

4

18

Predrag Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, NIP
"Mugri 21", Skopje 1993, str. 111 (dalje: Tasić: Kako
sam branio Antu Markovića).
Prav tam, str. 112.

območij. To je bila zadnja seja pred intervencijo
v Sloveniji. Kadijević je predstavil rezultate seje
zveznega IS in štaba vrhovne komande JLA. Kolegij je ocenil, da so možne tri variante: pustiti,
da Jugoslavija razpade, in ne storiti ničesar (kar
bo imelo za posledico spopade); uvesti vojaško
diktaturo (z variantama, da zvezni IS odstopi ali
da skupaj z vojsko prevzame oblast); ali pa se
odločiti za lasten (vojaški) program državne reforme. Sklenili so, da bodo kombinirali drugo in
tretjo varianto, pri čemer pa niso razrešili vprašanja "pravšnje mere" pri uporabi sile.5
Marković je na seji zveznega zbora jugoslovanske
skupščine 21. junija opozoril, da bo zvezna vlada
z vsemi zakonitimi sredstvi preprečila enostransko spreminjanje notranjih in zunanjih meja.
Čeprav sta vlada in štab vrhovne komande JLA
na nastale razmere gledala podobno (skupna seja
17. junija), še vedno ni bilo jasno, ali in koliko bo
JLA sodelovala z vlado, saj bi se lahko odločila
tudi za državni udar brez vlade oz. z njeno
podrejeno vlogo, česar pa Marković nikakor ne
bi sprejel. Kadijević Markovića tudi ni preveč
maral, saj ga je imel za eksponenta zahodne
politike v Jugoslaviji. Obenem pa je vojaški vrh
komaj čakal, da dobi legalno možnost (sklep legitimnega političnega organa) za discipliniranje
Slovenije in Hrvaške.
V takih razmerah se je Marković prek skupnega
znanca (Milana Pavića, bivšega podpredsednika
GZ SFRJ) najprej obrnil na admirala Mamulo, s
katerim sta dobro sodelovala že leta 1990, ko je
vlada Mamulo imenovala za predsednika Centra
za strateške študije (v njem so bili strokovnjaki iz
vse Jugoslavije, glavna ocena v njegovem poročilu
iz junija 1990 pa je bila, da se vsi pomembni mednarodni dejavniki zavzemajo za celovitost Jugoslavije, pri čemer pa izhajajo iz različnih razlogov).
Po posredovanju Mamule je Kadijević s skupno
akcijo soglašal. Izrazil je pomislek, kaj potem, saj
bi JLA s podobnimi akcijami morala zaustavljati
nacionalizem tudi drugod po Jugoslaviji, take
odgovornosti pa (po Mamulovi oceni) Kadijević
kljub stalnim grožnjam z vojaškim udarom ni
upal sprejeti.6 Kadijevićeva odločitev je bila gle5

6

Konrad Kolšek, Spomini na začetek oboroženega spopada v Jugoslaviji 1991, Obzorja, Maribor 2001, str.
147, 148 (dalje: Kolšek: Spomini. Informacijo o dogovoru so dobili tudi v Sloveniji (glej: Janez Janša: Premiki. Nastajanje in obramba slovenske države 19881992. Mladinska knjiga, Ljubljana 1992, str. 152-154
(dalje: Janša: Premiki).
Branko Mamula, Slučaj Jugoslavija, CID, Podgorica
2000, str. 177 (Dalje: Mamula: Slučaj Jugoslavija.
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de na njegovo legalistično stališče, zaradi katerega se dotlej ni odločil za posredovanje vojske,
presenetljiva. Za poseg je imel precej manjšo
ustavno in zakonsko podporo, kot so mu jo
omogočali nedorečeni sklepi predsedstva o ureditvi razmer v Jugoslaviji, sprejeti na zahtevo vojaškega vrha, in potem marca odstop dr. Borisava Jovića s funkcije predsednika predsedstva
SFRJ (ki pa ga srbska skupščina nato ni potrdila
in Jović se je po nekaj dneh "vrnil" na funkcijo).7
Res pa bi bila intervencija manjšega obsega v
Sloveniji laže opravičljiva kot vojaški udar v celi
državi, Tuđmana in Hrvate pa bi prepričala, da
bo discipliniranje Hrvaške, če bo še naprej sledila Sloveniji, še bolj odločno in brezkompromisno. Poleg tega je bilo zvezno predsedstvo zaradi neizvolitve Jovićevega naslednika dr. Stipeta
Mesića za predsednika predsedstva SFRJ nezmožno opravljati kakršnokoli funkcijo, tudi funkcijo vrhovnega poveljnika.8 Po drugi strani pa
zvezni IS ni bil pristojen za ukazovanje vojski, naj
izvaja operativne vojaške akcije. Ante Marković
je v letih po razpadu Jugoslavije, tudi na sojenju
Slobodanu Miloševiću v Haagu, kjer je nastopil
kot priča zanikal, da bi zvezna vlada ukazala
vojski, naj pokori Slovenijo ampak le, da naj v
sodelovanju z obmejnimi vojaškimi enotami znova vzpostavi nadzor nad mejnimi prehodi v Sloveniji, medtem ko je "nekdo drug … ukazal vojski
naj iz vojašnic v Sloveniji in celo na Hrvaškem s
podporo tankov in topov izvrši invazijo." Po
Markovićevem pričevanju "zvezna vlada tega ni
mogla storiti, saj po ustavi ni imela pooblastil za
uporabo vojske."9 Kakšna naj bi bila vloga vojske pri discipliniranju Slovenije po Markovićevem scenariju ni popolnoma jasno, očitno pa je,
da je nanjo računal, saj je tudi na zasedanju
zveznega zbora jugoslovanske skupščine 21. junija javno dejal, da bo zvezni izvršni svet prisiljen z vsemi sredstvi preprečiti enostransko
spreminjanje notranjih ali zunanjih meja.
7

8
9

Več o tem glej: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi
Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Arhivsko
društvo Slovenije, viri št. 18, Ljubljana 2003 (poglavje
Poskus uvedbe izrednih razmer marca 1991, str. 321330) in Božo Repe: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad
Jugoslavije, Modrijan, Ljubljana 2002 (poglavje Vojska
koraka, govori in ne napravi ničesar, str. 264-272).
Prav tam.
Pričanje zadnjega predsednika zvezne vlade SFRJ v
Haagu. Kdo je kriv vojne? Delo, 16. januarja 2004, str.
24. Marković sicer na pričanju ni zanikal odgovornosti
za vojno v Sloveniji, je pa "nesmiselno vojno" skušal
nato preprečiti in je zato dva dni po izbruhu spopadov,
da bi nadaljevanje spopadov preprečil.

Podporo Markovićevim stališčem je pomenil
hkratni obisk ameriškega zunanjega ministra Jamesa Bakerja, ki se je isti dan v Beogradu pogovarjal s predstavniki zveznih organov in posameznih republik ter Kosova. V enem dnevu je imel
kar devet zaporednih sestankov. Baker je prišel v
Beograd po berlinski konferenci KEVS, ki je bila
19. junija in na kateri so razpravljali tudi o Jugoslaviji ter sprejeli Berlinsko deklaracijo (v njej
so se opredelili za enotno, a demokratično Jugoslavijo). Baker je sogovornikom povedal, da ZDA
niso dale pobude za berlinski sestanek, so se ga pa
udeležile, ker si želijo, da bi se jugoslovanska
kriza rešila.
V pogovoru s slovenskimi predstavniki je kategorično izjavil, da bo enostranska razglasitev neodvisnosti pripeljala do nasilja in prelivanja krvi v
Jugoslaviji, da se Amerika zavzema za ohranitev
enotne Jugoslavije (sicer na novih osnovah). Zaskrbljeni so nad akcijo Slovenije za enostransko
osamosvojitev in ne razumejo natančno, kaj se s
tem želi. ZDA ne bodo priznale samostojnosti
Slovenije, prav tako pa jim ni poznano, da bi bila
to pripravljena storiti katerakoli druga država. Če
Slovenija odide, je dodal, bo s tem spremenila
ravnovesje v korist Miloševića. Ponudil je "tehnično komisijo", ki naj bi pomagala pri vodenju pogovorov med centrom in republikami, od Kučana
je zahteval, naj izjavi, da je prihodnost Jugoslavije še mogoča, če bi Srbija in Črna gora sprejeli
izvolitev Mesića za predsednika predsedstva
SFRJ, in naj sprejme predlog Makedonije in BiH
(kompromisni predlog med konfederacijo in federacijo, op. B. R.)10 za rešitev jugoslovanskega
vprašanja. Prosil je tudi za pojasnilo, kako bo
Slovenija po 26. juniju reševala vprašanje carin
ter zunanjih in notranjih jugoslovanskih meja.11
Kučan je odgovoril z že velikokrat ponovljeno
zgodbo o zapletenosti jugoslovanske situacije, o
več resnicah (in ne le tisti, ki jo širi zvezna administracija), o zavezanosti plebiscitu, o tem, da
nasilje, duhovno in fizično, v Jugoslaviji že obsta10 Predlog (Platforma o budućoj jugoslavenskoj zajednici,

Sar., maj 1991. Arhiv predsednika RS) sta napisala
Alija Izetbegović in Kiro Gligorov. Bil je nedorečen in
nejasen, prišel je prepozno in predsedniki republik o
njem niso resno razpravljali.
11 Na vprašanje carin je Bakerja po pričevanju Rupla spomnila Margaret Tutwiler, predstavnica za tisk State
Departmenta, ki je tako njemu kot Kučanu šla "še
posebej na živce", Dimitrij Rupel, Skrivnost države.
Spomini na domače in zunanje zadeve 1989-1992, Delo,
Novice, Ljubljana 1992, str. 134 (dalje: Rupel, Skrivnost države).
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ja, o vseh ponudbah in pobudah, ki sta jih v zadnjih desetih mesecih dali Slovenija in Hrvaška, pa
niso bile upoštevane. Dodal je, da načrt Izetbegovića in Gligorova Slovenije ne zanima več. Slovenija se želi tudi po osamosvojitvi pogajati o postopnem prevzemanju funkcij federacije, urejanju
medsebojnih pravic, kar vključuje tudi odgovornost do varnosti tretjih držav in o možnosti vzpostavljanja osnov za novo integracijo, ki bo slonela
na enaki logiki kot ES (nad tem je bil – po lastnem
pričevanju – zelo šokiran Zimmermann, saj naj bi
Kučan v pogovoru z njim le teden dni prej omenjal
konfederacijo, torej neke vrste balkansko Švico,
"sedaj pa Slovenci razmišljajo o Sloveniji kot povsem neodvisni državi"). V zvezi s carinami je Kučan odgovoril, da bodo prevzete, Slovenija pa bo
še naprej plačevala delež v zvezni proračun, saj ne
želi carinske vojne. Pogovor je Baker zaključil s
stavkom: "Ključna beseda je pogajanje."12
Bakerjev obisk je izzvenel kot neposredna podpora Markoviću in federalnim organom, ki so si
ga razlagali kot dovoljenje za omejeno intervencijo, s katero naj bi disciplinirali Slovenijo,
čeprav sta tako Baker kot Zimmermann to kasneje zanikala. Le nekaj ur preden sta Slovenija in
Hrvaška razglasili neodvisnost, pa se je ameriška
kongresnica Helen Delich Bentley iz Marylanda
močno zavzela za enotno Jugoslavijo in pozvala
Busha in ameriško administarcijo, naj stori vse,
kar je v njeni moči, da jo ohrani.13
12 Zabeležka pogovora predsednika predsedstva RS Mila-

na Kučana z Jamesom Bakerjem III., državnim sekretarjem za zunanje zadeve ZDA, Beograd, 21. 6. 1991,
zapisal Marjan Šiftar (šef Kučanovega kabineta),
Ljubljana, 24. 6. 1991. Objavljeno v: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (II. del: Slovenci in
federacija), str. 381-383, dokrog št. 106. Na seji so
sodelovali še Warren Zimmermann, Dimitrij Rupel in
Matjaž Kovačič, podsekretar v ministrstvu za mednarodno sodelovanje – po Ruplovem pričevanju tudi Margaret Tutwiler, vendar je slovenski zapisnik ne omenja –
pogovor se je zavlekel, kar je povzročilo nejevoljo pri
Miloševiću, ki je bil za pogovor na vrsti za Kučanom). S
slovenske strani je bil narejen še en zapisnik z istim
naslovom (ki napačno nosi datum 20. 6. 1991), napisala
sta ga Marjan Šiftar in Matjaž Kovačič skupaj, hrani ga
Ministrstvo za zunanje zadeve. Zapisnika imata nekaj
različnih poudarkov, vsebinsko pa se bistveno ne razlikujeta. V besedilu sem upošteval oba zapisnika, prav
tako tudi spomine Zimmermanna in Bakerja (Zimmermann, Izvor pogube. Jugoslavija in njeni uničevalci.
Zadnji ameriški ambasador pripoveduje, kaj se je zgodilo in zakaj, Mladinska knjiga, Ljubljana 1998, str.
131-135 in 139 (Dalje: Zimmermann: Izvor pogube);
James A. Baker III, The Politics of Diplomacy, New
York 1995, – dalje: Baker, The politics of Diplomacy).
13 Helen Delich Bentley on the floor of the United States
House of representatives, 25. June 1991. LNCU-Lexis-

20

Podobno kot ZDA so na slovenske in hrvaške
namene reagirali v ES. Zunanji ministri dvanajsterice so 23. junija sklenili, da ne bodo priznali
neodvisnosti Slovenije in Hrvaške, če bosta enostransko zapustili federacijo, dokler niso izčrpane vse možnosti za pogovor. Od jugoslovanskih agencij je o sestanku prva poročala hrvaška
Hina. Po njenem poročilu je luksemburški minister za zunanje zadeve Jacques Poos na tiskovni konferenci po srečanju povedal, da so se
ministri strinjali, da ne bodo priznali neodvisne
Slovenije in Hrvaške, če se obe republiki odločita
enostransko zapustiti federacijo, ampak bodo
"odbili /…/ vsak kontakt na visoki ravni" z obema
republikama. Ta teden naj bi oba parlamenta
glasovala o neodvisnosti svojih republik, vendar
taka "enostranska" dejanja ne bi bila "primerna", ker "proces notranjih pogajanj še ni izčrpan", vendar to (po Poosu) "nima nikakršne povezave s pravico narodov, da razpolagajo sami s
sabo". ES bo pripravljena sprejeti neodvisnost
jugoslovanskih republik, če bo to "rezultat pogajanj in notranjih dogovorov". ES se s tem pridružuje mnenju ZDA, Avstrije in Madžarske.
Dvanajsterica je tudi ponudila federalni vladi in
republikam (tistim, ki to želijo) pomoč pri izdelavi nove, demokratične ustave, ministri pa so
tudi podprli gospodarsko prestrukturiranje Jugoslavije. Poos je napovedal, da namerava ES z
Jugoslavijo prihodnji dan podpisati nov finančni
protokol, v katerem se do leta 1995 predvideva
več kot 700 milijonov ekujev pomoči.14
Kljub temu pritisku je slovenski parlament 25.
junija sprejel temeljno ustavno listino, ustavni
zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti, s čimer je Slovenija razglasila neodvisnost. Zahodne države so na odločitev reagirale negativno, ameriški State Department pa je
odločitev slovenske (in hrvaške) skupščine obsodil. Njegova predstavnica za tisk Margaret Tutwiler je kategorično izjavila: "This unilateral
steps by Croatia and Slovenia will not alter the
way the United States deals with the two republics as constituent parts of Yugoslavia … The
United States continues to recognize and support
the territorial integrity of Yugoslavia, including
Croatia and Slovenia. Following Secretary
Baker's visit to Yugoslavia, the United States still
believes that there are opportunities for comNexis Congressional Universe. http:://www.lexisnexis.
com/congcomp, 137 Con Rec H5043.
14 Dvanaestorica neće priznati nezavisnost Slovenije i
Hrvatske, poročilo Hine.
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promise within Yugoslavia acceptable to all six
republics… We therfore urge Croatia, Slovenia,
and all Yugoslavs to continue dialogue toward a
new and democratic basis for a common Yugoslav state."15 Zunanji minister James Baker pa
je dan po razglasitvi neodvisnosi Slovenije in
Hrvaške ameriško politiko opisal takole: "We do
not intend to reward unilateral actions that
preetempt dialogue or that preetempt the possibility of negotiated solutions, and we will
strongly oppose intimidation of the use of force.
We continue to recognize and support the territorial integrity of Yugoslavia, including the
borders of its member republics. At the same time
we do – we can and we do support greater autonomy, greater sovereignity, for the republics. In
other words, we support a new basis for unity in
Yugoslavia, but only through peaceful means
such as dialogue and negotiation."16
Še isti dan, ko sta Slovenija in Hrvaška razglasili
samostojnost, je skupščina SFRJ sprejela sklep,
da zakoni slovenske skupščine, povezani z osamosvojitvijo, niso zakoniti, in je vladi, vsem državnim organom, vključno z JLA in SDV, naročila, naj z ustreznimi ukrepi preprečijo notranjo
in zunanjo spremembo meja. Ante Marković je,
prav tako še isti dan, ob navzočnosti podpredsednika zveznega IS Živka Pregla, po telefonu
očital Peterletu, da je to, kar so Slovenci storili s
carinami, navadno nasilje.17 Peterle ga je zavračal, da so to storili po mirni poti. Na to je Marković odvrnil, da so to po mirni poti lahko storili
zato, ker tam ni bilo nobene enote zvezne milice
in vojske, da je to okupacija in da je vseeno, "če
ste koga pri ropanju banke ubili ali ne, denar iz
banke ste vzeli". Na večkratne zahteve, da se
mora slovenska stran umakniti, je Peterle odgovoril: "Vidim, da pripravljate neke vojaške pre15 Margaret Tutwiler: State Departement Briefing, 26.

June 1991, Federal News Service, http:://www.nexis.
com. Sabrina Petra Ramet: The United States and
Slovenia 1990-1992, Acta Histriae 11, 2003, 1, str. 58.
16 James Baker III: Temark Before the Freedom Forum,
Rosslyn, Virginia, 26 June 1991, Federal News Servive,
26. June 1991, citirano po: Sabrina Petra Ramet: The
United States and Slovenia 1990-1992, Acta Histriae
11, 2003, 1, str. 57.
17 Mišljen je bil prevzem kontrole letenja nad Slovenijo.
Slovenska milica je z delovnega mesta odpeljala dotedanjega direktorja kontrole letenja, sekretar republiškega sekretariata za promet in zveze pa je na vseh
treh slovenskih letališčih imenoval nove kontrolorje
letenja in o tem obvestil zvezno vlado. Enako je bilo
storjeno z zveznimi cariniki, slovenska vlada pa je na
mejne prehode poslala okrog 3000 miličnikov in carinikov, ki so začeli zamenjevati mejne oznake.

mike." Pogovor sta končala z dogovorom, da bo
Peterle 27. junija z ekipo prišel v Beograd, "da bi
brez uporabe sile rešili sporna vprašanja".18
Marković ni čakal na sestanek. Bil je prepričan,
da ne bi bil uspešen, saj je vlada istega dne
dobila informacijo o Kučanovih pismih šefom
držav in generalnemu sekretarju OZN o prevzemu efektivne oblasti v Sloveniji in o slovenski
želji, da postane članica OZN.
Zvezna vlada je o tem, kako ukrepati, začela razpravljati 25. junija zvečer ob 21.30.
V zgodnjih jutranjih urah je sprejela sklep, da bo
zaradi zagotavljanja uresničevanja zveznih
predpisov o prehodu državne meje in gibanju v
obmejnem pasu v Republiki Sloveniji in zaradi
zagotavljanja uresničevanja mednarodnih obvez
SFRJ, nemotenega odvijanja prometa in svobodnega prehajanja ljudi prek državnih meja zvezni
sekretariat za notranje zadeve neposredno prevzel vse posle v zvezi s kontrolo prehodov državne meje. To nalogo bo uresničil v neposrednem sodelovanju z ZSLO, pri čemer bodo angažirane tudi obmejne enote JLA. O načinu izvedbe se bosta dogovorila zvezni sekretar za SLO
in zvezni sekretar za notranje zadeve. Če bodo
zvezni upravni organi pri kontroliranju prometa
blaga in potnikov naleteli na fizični ali kak drug
odpor, ali če je mogoče tak odpor pričakovati, so
jim delavci zveznega sekretariata za notranje
zadeve dolžni pomagati, podrobnejše pogoje in
način uresničevanja tega sklepa pa bo uredil
zvezni sekretar za notranje zadeve. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve pa bo pristojne organe sosednjih držav obvestil o začasni ureditvi
prehoda prek državne meje na ozemlju Slovenije.
Zvezna vlada je tudi prepovedala postavljanje
mejnih prehodov znotraj ozemlja SFRJ, že
postavljene prehode pa je ukazala odstraniti. Za
uresničitev tega sklepa bosta prav tako poskrbela
zvezni sekretariat za notranje zadeve in ZSLO.19
Predlagane sklepe je na seji obrazložil minister
za notranje zadeve Petar Gračanin. Na seji izrazitega nasprotovanja sklepu ni bilo, čeprav so
člani vlade imeli različna mnenja. Na odločitev
sta po Tasićevem mnenju najbolj vplivali dve izjavi: Bučarjeva na tiskovni konferenci v Ljubljani
po sprejetju ustavne listine o osamosvojitvi, ki jo
18 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 114.
19 Sklepi zveznega IS na 147. seji 25. 6. 1991. Arhiv

predsednika RS. – Gl. tudi Saopštenje SIV-a 25. 6. 1991
godine, sekretariat SIV-a za informacije (Tasić, Kako
sam branio Antu Markovića, str. 116). Obvestilo vlade
je bilo objavljeno tudi v sredstvih javnega obveščanja.
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je zvezna vlada dobila med sejo, in Kadijevićeva
na seji zvezne vlade.
V informaciji o ljubljanski tiskovni konferenci, ki
jo je prebral Marković, so bile navedene Bučarjeve izjave, in sicer: da pričakuje reakcijo zveznih
oblasti, da so sklepi zveznega zbora jugoslovanske skupščine nevrotični, da zvezni organi nimajo strategije, s katero bi se uspešno zoperstavili slovenskim ukrepom, da dvomi o tem, da se
bo JLA odločila za intervencijo, vendar tega ne
izključuje. Tako Bučar kot podpredsednik vlade
Andrej Ocvirk sta izjavila, da se zvezna vlada s
Slovenijo ni bila pripravljena pogovarjati in sprejeti njenih predlogov, da kontinuitete z Jugoslavijo za Slovenijo ni več, da je Slovenija prevzela
carine in da bodo carinske službe od 24. ure dalje
delovale v skladu s slovensko zakonodajo. Markovićevo branje informacije je nekdo prekinil z besedami: "Medtem ko se mi dogovarjamo, Slovenija dela." Marković je na to vprašal: "Kaj naj
storimo?" in dobil odgovor: "Odločimo se!"
Drugi odločilni dejavnik za sprejetje sklepa je
bila izjava Veljka Kadijevića, da bo JLA regirala
ne glede na odločitev vlade, saj ima v zvezi z
ohranitvijo integritete države in branjenjem meja
svojo "neposredno ustavno vlogo".20
Tretji odločilni dejavnik sta bila reakcija ZDA, ki
je podpirala enotno Jugoslavijo in stališče ES z
dne 23. junija glede slovenske in hrvaške osamosvojitve. Oboje si je Marković razlagal kot mandat, da disciplinira Slovenijo (Hrvaška je tedaj še
ostajala zgolj na ravni verbalne "osamosvojitve"), čeprav se je zavedal, da pretirana uporaba sile ne bo naletela na odobravanje pri zahodnih državah. Zunanji minister Budimir Lončar je namreč na seji tudi povedal, da vse izraze
podpore enotni Jugoslaviji spremlja želja, da ne
bi prišlo do uporabe sile in da bi se izognili
spopadu. Za vsak spopad, ne glede na to, kdo ga
bo začel, bo odgovorna Jugoslavija kot mednarodni subjekt. To je bilo sporočilo, kot ga je
Lončar razbral iz pogovorov s tujimi državniki v
zadnjem mesecu, saj bi po mnenju predstavnikov
ES Jacquesa Delorsa in Jacquesa Santerja Jugoslavija morala v tem smislu opraviti vsaj minimalno domačo nalogo (šele potem bi ES lahko
sprejela dve veliki odločitvi, namreč o finančni
pomoči in začetku dogovorov o pridružitvi Jugoslavije ES). Prvič: enostranska in nesprejemljiva
slovensko-hrvaška avantura se mora končati

mirno, pri čemer mora biti Jugoslavija potrpežljiva in spretna, in, drugič: izbran mora biti predsednik predsedstva SFRJ (sestanek z Delorsom in
Santerjem je bil 29. in 30. maja v Beogradu, op.
B. R.). Podobno je Lončarju po obisku v Jugoslaviji dejal ameriški zunanji minister James Baker, ki je iz Jugoslavije odšel precej razočaran,
saj ni videl prave rešitve. Naročal je, naj preprečijo secesijo Slovenije, "vendar bi bilo zelo
dobro, če bi se to zgodilo brez incidentov, brez
nasilja". Lončar je menil, da je pred vlado naloga zaščititi integriteto države in obsoditi secesijo, ne da bi pri tem izzvala konflikt.21
Na seji sta bila dana še dva predloga: da vlada
odstopi (to je predlagal Branko Zekan, zvezni
sekretar za finance) in da zvezni IS ukrepa proti
vsem, ki blokirajo jugoslovanski sistem, torej tistim, ki ne dovolijo formiranja predsedstva SFRJ,
tistim, ki se gredo "balvan" revolucijo in razglašajo razne samostojne avtonomne oblasti krajin,
in tistim, ki skušajo spremeniti zunanje meje
Jugoslavije (to je predlagal minister za promet in
zveze iz Slovenije Jože Slokar, ki je že na seji
zvezne vlade 19. junija zahteval enako obravnavo
vseh republik in spraševal, zakaj zvezna vlada ni
reagirala ob srbskem vdoru v monetarni sistem,
hrvaškem uvažanju avtomobilov po 30 odstotkov
nižji ceni in vrsti drugih primerov). Marković je
odgovoril, da je nekje pač treba začeti preprečevati take stvari.
Slovenija je bila torej izbrana "kot primer" drugim, kar pa je bila Markovićeva strateška napaka
(kot so kasneje ugotavljali tudi v zvezni vladi),
saj bi najprej moral disciplinirati Srbijo ali pa
vsaj vse neposlušne republike naenkrat, za kar pa
seveda ni imel nobene realne moči.22
Vojaški vrh je s sklepi zveznega IS dobil dolgo
pričakovano politično soglasje za svoje ukrepe,
resda formalno zgolj kot pomočnik zveznega sekretariata za notranje zadeve pri zasedbi mejnih
prehodov (ukaz tudi ni prišel od dejanskega
vrhovnega poveljnika JLA). A tudi Marković in
tako oblikovan sklep sta zadostovala, še posebej
zaradi prepričanja, da je Marković mandat za to,
da "Slovenijo nežno krcne po prstih", dobil tudi
pri zahodnih državnikih. Vojna v Sloveniji se je
lahko začela.
Po prvotnem načrtu naj bi približno 2000 vojakov (v vojašnicah po Sloveniji jih je bilo še kakih
15.000) v tankih in oklepnih vozilih nalogo za-

20 Zabeleške sa sednice SIV-a održane 25. 6. 1991 (Tasić,

21 Prav tam, str. 178, 179.
22 Prav tam, str. 115 in 177-183.

Kako sam branio Antu Markovića, str. 115, 177-183).
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čelo izvrševati 26. junija ob 6. uri zjutraj in naj bi
jo končalo do 14. ure, vendar je bila nato akcija
preložena za en dan, da bi jo lahko bolje pripravili. Načrt je izdelal generalštab, vojska naj bi
po predvidevanjih ne naletela na odpor, akcijo
naj bi izpeljala brez žrtev in tudi streljala naj bi
le, če bi bila napadena.23 Glavi del akcij je padel
na 5. vojaško območje in na 13. korpus s sedežem
na Reki. V akciji so uporabili manjše enote (motorizirane vode, čete, bataljone) s formacijsko
oborožitvijo, ki so imele hrane in bojne potrebščine za dva dni. Enote sprva niso imele nobenih
podpornih sredstev (letalstvo je začelo delovati
šele po uspešni obrambi slovenske strani).24
Slovensko vodstvo je bilo o sklepih zveznega IS
obveščeno že 26. junija zjutraj, nekaj ur po seji.
Še neredigirano in s kulijem popravljeno verzijo,
naslovljeno na Kučanovo tajnico, je republiški
center za obveščanje prejel od Jožeta Slokarja,
zveznega sekretarja za promet in zveze, s prošnjo,
naj jo takoj izročijo Kučanu.25 Podoben faks je
malo kasneje, že v čistopisu, poslal tudi podpredsednik zveznega IS Živko Pregl, nato pa je slovenska vlada dobila od zveze tudi uraden dopis.26
Vlada je na 99. seji, ki se je začela ob 14.30, na
dopis odgovorila, da bo RS uporabo sile za
uresničevanje zveznih predpisov razumela kot
napad, ki se mu bo uprla z vsemi sredstvi samostojne pravne države. Vlada je na seji tudi
razpustila projektni svet in imenovala skupino
pod vodstvom Lojzeta Peterleta in glavnih ministrov, ki naj bi sproti spremljala razvoj razmer in
predlagala ukrepe ter obveščala javnost.27
Pred začetkom vladne seje, ob 13.15, se je proti
23 Do prvih strelov je prišlo na cesti Metlika-Novo mesto

24
25
26

27

pri zaselku Pogance 27. 6. 1991 ob 4. uri zjutraj. Enota
iz Karlovca je tam naletela na barikade, ki so jih
postavili pripadniki TO. Po verziji slovenske TO (Janša,
Premiki, str. 160) naj bi prvi streljal major JLA Boško
Prodanović z avtomatsko puško. Na to naj bi odgovoril
pripadnik TO Robert Vidmar. Kolšek (Spomini, str.
169) na osnovi poročil 5. vojaškega območja trdi, da so
prvi začeli streljati teritorialci. Po eni od verzij naj bi se
dolenjskemu teritorialcu kot prvemu puška sprožila po
nesreči. Med streljanjem je bil v roko ranjen podporočnik JLA Jasmin Kadić.
Kolšek, Spomini, str. 166, 167.
Faks, datiran 26. 6. 1991, ob 10.15. Arhiv predsednika
RS.
Dopis zveznega IS, št. 00-16-90 z dne 25. 6. 1991, odloka zveznega IS o neposrednem zagotavljanju izvrševanja zveznih predpisov o prehajanju državne meje na
ozemlju RS in odredbe o prepovedi vzpostavljanja takozvanih mejnih prehodov znotraj ozemlja SFRJ. Arhiv
vlade RS.
Zapisnik 99. seje IS RS, 26. 6. 1991. Arhiv vlade RS.

meji že premikala prva enota JLA iz Ilirske
Bistrice. Generalpodpolkovnik Marjan Čad, sicer
Slovenec, poveljnik 13. korpusa na Reki, ki je
dobil nalogo, da do 15. ure 27. junija zasede
primorske mejne prehode, se je odločil, da bo z
akcijo začel prej. Nalogo je izpolnil s 350 ljudmi,
11 tanki, 5 oklepnimi transporterji ter nekaj protioklepnega orožja. Ob 19. uri je zasedel nekatere mejne prehode, novo postavljen mejni prehod Jelšane med Slovenijo in Hrvaško pa je
podrl. Zaradi prezgodnje akcije ga je nato močno
kritiziral poveljnik 5. vojaškega območja Kolšek,
v generalštabu v Beogradu pa so bili z njim bolj
zadovoljni, čeprav tudi ne vsi.28
V Ljubljani so se med Čadovo akcijo pripravljali
na praznovanje, zaradi "dneva prej" so Primorske novice 28. junija čez celo stran natisnile
jezen naslov Slovenija praznovala, Primorska
okupirana, datum začetka intervencije JLA in
dogajanje na Primorskem (domnevno slab odziv
Primorcev, solistična pogajanja lokalnih oblasti,
zlasti koprskega župana) pa sta bila v kasnejših
letih predmet različnih polemik.29 Tudi sicer so
bili v času spopadov vojaški, deloma pa tudi
politični organi v Ljubljani močno nezadovoljni z
"decentralizacijo" vojne, tj. s samoiniciativnostjo
lokalnih politikov, ki so sami skušali preprečevati
spopade in ščititi ljudi in premoženje in so v ta
namen sklepali premirja z nižjimi poveljniki JLA
(zlasti tistimi, ki so že leta živeli v Sloveniji in
imeli sorodstvene in prijateljske vezi). "Borili
smo se ne samo z orožjem, ampak predvsem z besedo," je zapisala Rina Klinar, tedanja predsednica IS skupščine občine Jesenice, ki je s svojo
ekipo dosegla podpis Dogovora o umiku, po katerem so se pripadniki JLA in zvezne milice do 1.
oz. 3. julija umaknili z mejnih prehodov in iz karavl v občini, ne da bi prišlo do ene same smrtne
žrtve.30 Posledica takega razvoja dogodkov je
bila, da spopadi v Sloveniji niso dobili razsežnosti
brezmejnega sovraštva, iz katerega ni več vrnitve,
kot se je to zgodilo na Hrvaškem in v BiH.
Pred "pravim" napadom 27. junija zgodaj zjutraj
28 Več o tem: Dan prej, Primorske novice, 28. 6. 1991;

Kolšek, Spomini, str. 159-162.

29 Tudi v zvezi s tem, kdaj se je začel oborožen odpor so v

kasnejših letih zlasti med udeleženci potekale polemike,
nekateri so začetek "spopadov" povezovali z nastankom
Manevrske strukture narodne zaščite leta 1990, izpraznitvijo nekega skladišča orožja JLA v Kočevju, s preprečitvijo mitinga resnice decembra 1989 ipd.
30 Rina Klinar, Zgornja Gorenjska 1990-1991, Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo, Jesenice 2001,
str. 8 (dalje: Klinar, Zgornja Gorenjska 1990-1991).
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so bila poleg pisma zveznega IS in zasedbe mejnih
prehodov na Primorskem prepoznavna tudi druga
opozorila, da bo prišlo do vojaške akcije večjih
razsežnosti. Slovensko vodstvo jih je dobilo že
ponoči iz obveščevalnih virov in informacij, ki jih
je s Hrvaške pošiljal general Martin Špegelj. Opozarjal je, da so trije armadni korpusi pripravljeni v
Varaždinu, Zagrebu in na Reki. Začeli so se
premiki tankov z Vrhnike proti Brniku (da gredo
proti Brniku in ne proti Ljubljani, je Janši povedal
načelnik ljubljanskega korpusa general Milan
Vidmar). Vojaška uprava je prevzela nadzor nad
slovenskimi letališči in jih zaprla za promet,
vojaška letala pa so preletavala Ljubljano med
slovesno razglasitvijo samostojnosti 26. junija
zvečer na Trgu revolucije. Vendar bi bili to lahko
le zastraševalni manevri. Na seji obrambnega
sveta so še enkrat preverili obrambne priprave,
končna odločitev o odporu pa je slovensko vodstvo
čakala naslednji dan, že po prvih spopadih.
27. junija zgodaj zjutraj je Milan Kučan najprej
klical Anteja Markovića, ga zbudil in vprašal, kaj
počnejo tanki na cestah proti Sloveniji. Klical je
tudi Živka Pregla, ta je nato v dopoldanskih urah
medijem izjavil, da bo odstopil, če je novica, da je
JLA napadla Slovenijo, resnična, in na seji zveznega IS istega dne zahteval Kadijevićevo zamenjavo in zagrozil, da bo sicer odstopil sam. Zvezni
IS je na seji sprejel sklep o začetku trimesečnega
moratorija na vse odločitve, vključno s tisto z dne
26. junija o zasedbi meja, vendar pod pogojem,
da se suspendirajo tudi osamosvojitveni ukrepi, ki
so povzročili odločitev zvezne vlade.
Marković o armadnih premikih ni vedel ničesar.
Sklep vlade naj bi po interpretaciji vlade "pokrival" le angažiranje obmejnih enot (ne pa svežih iz
kasarn). Vrh JLA naj bi v času, ko predsedstvo
SFRJ (vrhovni komandant) ni delovalo, razmere
izkoristil za samostojno odločitev o uporabi tankov in odhodu iz kasarn.31 V taki izjavi je bilo
precej hipokrizije, saj je vlada z ukazom vsaj posredno dala proste roke vojski, da sklep izvede (to
je tudi priznala), in iz prejšnjega dogovarjanja
prek Mamule je očitno, da je na intervencijo vojske
računala vnaprej. Verjetno se Marković v podrobnosti operacije ni vtikal, najbrž tudi ni vedel, kdaj
se bo začela. Napačno pa je predvideval reakcijo v
Sloveniji (odpor) in kasnejši razvoj dogodkov, ki je
presegel "mandat" zahodnih držav po ureditvi
razmer, zaradi česar je potem začel iskati opravičila in valiti krivdo na vojaški vrh. Skušal pa je
31 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 119.
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razmere resnično umiriti, seveda z namenom, da
se obnovi stanje pred 25. junijem in da se začnejo
pogajanja o prihodnji ureditvi Jugoslavije.
Dve uri po telefonskem pogovoru z Markovićem
je Kučanu uspelo dobiti telefonsko zvezo z generalom Kolškom. Tudi njega je vprašal, kaj počnejo in kam gredo tanki. Kolšek mu je odgovoril, da na mejo, ker je tak ukaz štaba vrhovne
komande. Zatrdil je, da tanki z Vrhnike ne gredo
v Ljubljano, pač pa na Brnik. Kučan mu je dejal,
da so napadli suvereno državo Slovenijo in da je
to agresija.
To ni bil edini pogovor tisto jutro. Tudi drugi slovenski voditelji so skušali stik vzpostaviti z Markovićem in Kadijevićem. Janez Drnovšek je dobil
premierja Markovića, ki je Slovencem očital enostransko razglasitev neodvisnosti, Drnovšek pa
njemu neodgovorno vojaško akcijo.32 Kadijević
ni bil dosegljiv, pozneje, dopoldne okrog. 9. ure,
pa je Janez Janša govoril z generalom Andrijem
Rašeto, ki mu je rekel, da mora izpolniti ukaz in
dodal: "Za dva sata bit ćete gotovi."33
Istega dne okrog 7. ure zjutraj se je začela 44. seja
slovenskega predsedstva, na kateri so se odločili
za oborožen odpor proti JLA. Sama formulacija
odločitve je bila glede na razmere in nejasno pravno situacijo (slovenska stran je govorila o agresiji
JLA na Slovenijo, vrh JLA in vlada pa o "načrtu za
zavarovanje državne meje SFRJ z Italijo, Avstrijo
in Madžarsko") precej pitijska. Slovensko vodstvo
ni želelo biti tisto, ki prvo ukazuje streljanje oz.
napoveduje vojno JLA in federaciji, čeprav so seveda vsi razumeli, da je namen ukaza oborožen
odpor. To dokazuje tudi stališče predsedstva na
45. seji naslednji dan, ko je ugotovilo, "da ni potrebe, da bi razglasili vojno stanje ali izredne razmere. Predsedstvo je namreč že včeraj, dne 27. junija, ugotovilo, da so enote JLA v jutranjih urah
omenjenega dne začele bojne aktivnosti na ozemlju Republike Slovenije, ki pomenijo nasilno dejanje JLA in poizkus trajne okupacije Slovenije."34
Slovensko vodstvo tudi ni ustanovilo nekaterih
institucij, tipičnih za vojne razmere, npr. vojaških
sodišč in tožilstev, kazniva dejanja, povezana z
agresijo, naj bi obravnavala civilna sodišča.
Uradno je imela 44. seja, na kateri se je slovensko
vodstvo odločilo za odpor, dva dela, jutranjega in
večernega, dejansko pa so vsaj v delni sestavi raz32 Janez Drnovšek, Moja resnica, Mladinska knjiga, Ljub-

ljana 1996, str. 244. Dalje: Drnovšek: Moja resnica.

33 Janša, Premiki, str. 168.
34 Magnetogram 45. seje predsedstva RS, 28. 6. 1991.
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širjenega predsedstva intenzivna posvetovanja potekala ves dan. S seje zaradi razmer ni ohranjen
niti magnetogram niti zapisnik, pač pa z obeh delov le ugotovitve in sklepi, ki veljajo kot zapisnik,
ter nekaj spominskih zapisov. Tudi sicer so seje
zaradi burnega dogajanja in obveznosti vabljenih
pogosto potekale v dveh (včasih tudi več) delih, od
jutra do večera, pač v odvisnosti od poteka dogajanja in potrebe po sprotnih reakcijah.
Na začetku 44. seje sta poročala Janša in Bavčar, kmalu po začetku dopoldanskega dela seje
(po Janševem pričevanju okrog. 7.20) je prišla
brzojavka poveljnika 5. vojaškega območja Konrada Kolška, naslovljena na predsednika vlade
Lojzeta Peterleta, v kateri je pisalo, da je naloga
5. vojaškega območja prevzeti vse mejne prehode
in zavarovati državno mejo SFRJ in da bodo
nalogo brezpogojno izvršili, kar je pomenilo, da
bodo "postopali tudi po pravilih bojne uporabe
enot", vsak odpor bo zlomljen, za posledice pa
bodo odgovarjali naredbodajalci in izvršitelji.35
Kolšek zatrjuje, da mu je ukaz prejšnji dan okrog
18. ure narekoval načelnik generalštaba Blagoje
Adžić, ki je od njega tudi zahteval, naj ga podpiše
in pošlje.36 Okrog 8. ure zjutraj, še med sejo, je
Kučan znova klical Kolška in mu povedal, da
odločitev, zapisano v brzojavki, štejejo za napad
na Slovenijo, da sprejemajo izziv in da se bodo
uprli s silo. O tem je bil nato na seji sprejet tudi
sklep (glej zapisnik prvega dela 44. seje).
Spopadi v Sloveniji so postajali vse razsežnejši.37
Ukaz, ki ga je teritorialcem poslala republiška
koordinacija, da morajo "v slučaju kontakta z
JLA odpirati ogenj", je zanje pomenil velikanski
psihološki šokrog Razumeli so ga, kot da smejo
streljati šele, ko prva strelja armada, zato so bile
kasneje toliko pomembnejše polemike, kdo je
ustrelil prvi. Za tedanje razmere so bile značilne
besede, ki jih je izrekel eden od poveljnikov TO na
Medvedjeku, ko je zavrnil napad na kolono JLA:
"Jaz ne bom začel vojne."38 Podobno se je dogajalo tudi na drugi strani, med oficirji JLA. Seveda pa so bili na obeh straneh tudi "jastrebi", tja
do najvišjih poveljnikov, ki so si spopade želeli.
Spopad v Sloveniji pač ni bil klasična vojna,
35 Hrani Arhiv predsednika RS. Objavljeno tudi v: Janša,

Premiki, priloge; Kolšek, Spomini, str. 323.

36 Kolšek, Spomini, str. 159.
37 Več o spopadih gl. v: Janez J. Švajncer, Obranili do-

movino: teritorialna obramba Republike Slovenije v
vojni za svobodno in samostojno Slovenijo 1991, Viharnik, Lj. 1993 (dalje: Švajncer, Obranili domovino).
38 Švajncer, Obranili domovino, str. 29.

spopadali so se ljudje, ki so živeli v isti državi,
večinoma nekoč služili v isti vojski, globoko v
sebi so večinoma intimno verjeli, da ne gre "čisto
zares", da nihče ne bo šel do konca in da se bo
morda na koncu le mogoče dogovoriti. Ena od
temeljnih – za vojne netipičnih – značilnosti vojaškega konflikta v Sloveniji je bil tudi telefonski
in pisni del dogajanja. Oboji so vedeli, na katero
številko je treba koga poklicati, z občasnimi
izjemami, ko ta ali oni politik ali poveljnik "ni bil
dosegljiv", so si nasprotniki pisali, pošiljali fakse
in telefonirali, največkrat s povišanimi toni, zajedljivostjo, grožnjami in zmerjanjem, a vendarle.
S stopnjevanjem oboroženih spopadov so zadeve
postajale manj obvladljive. Vojaški vrh, nad katerim ni bilo prave politične kontrole, tudi potem,
ko je predsedstvo SFRJ znova začelo delovati, je
zaradi porazov besnel in želel sprožiti proti
Sloveniji totalno vojno. Svojevoljno so ravnali ali
skušali ravnati tudi nekateri poveljniki JLA na
terenu. Tudi na slovenski strani se je marsikdo le
težko soočil s političnimi dogovori ali sklenjenimi
premirji. Vendar je komunikacija v glavnem potekala, obe strani sta preverjali, kaj dela ali želi
doseči nasprotnik, in v celoti vzeto konflikt – tudi
zaradi posredovanja ES – ni postal neobvladljiv.
K temu je precej prispevalo tudi dejstvo, da je
takrat ostal omejen predvsem na Slovenijo.
Že prvi dan vojne je postalo jasno, da s hrvaškoslovenskim zavezništvom ne bo nič, kar je za slovensko stran v tistem trenutku pomenilo razočaranje. Vrhovni državni svet Hrvaške je sicer
agresijo na Slovenijo obsodil kot protiustavno in
protizakonito, zahteval je, naj se JLA umakne v
vojašnice, obenem pa poudaril, da bo Hrvaška –
če se nasilna dejanja ne bodo končala – pozvala
svoje državljane, naj ne sodelujejo v nasilnih
akcijah na ozemlju Slovenije. Dodal je še, da bo
Hrvaška tudi nasprotovala uporabi svojega
ozemlja za akcije proti Sloveniji. Pismo s tako
vsebino je Tuđman poslal republiškim predsedstvom in zveznemu IS, objavljeno je bilo tudi v
tisku.39 V pismu je šlo za retoriko, Hrvaška
(razen samoiniciativnih akcij državljanov in pošiljanja obveščevalnih podatkov) ni storila nič.
General Špegelj (ki mu je Tuđman sodelovanje s
Slovenci prepovedal) je sicer optimistično računal, da bi ob koordinirani hrvaško-slovenski akciji JLA hitro in učinkovito porazili, kar bi preprečilo tudi vojno na Hrvaškem. Hrvaško vodstvo,
zlasti Tuđman, na tak radikalizem ni bilo priprav39 Tuđmanovo pismo Kučanu, Vjesnik, 28. 6. 1991, str. 5.
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ljeno. Poleg tega so bile razmere na Hrvaškem
bistveno drugačne kot v Sloveniji: JLA na Hrvaškem ni bila zanemarljiva sila (okrog 55.000 vojakov, 900 oklepnikov, okrog 400 bojnih letal), oboroženi kninski Srbi, ki so Hrvaško "sekali" na dva
dela, meji z BiH in Srbijo. Po nekaterih ocenah bi
se v boje proti Hrvaški lahko takoj vključilo med
80.000 in 100.000 vojakov.40 Motiviranost za bojevanje na Hrvaškem je bila pri Srbih neprimerno
večja kot v Sloveniji, znano je bilo Miloševićevo
stališče, da mora JLA braniti "mejo" Jugoslavije
tam, kjer želi prebivalstvo v njej ostati.
V Sloveniji se je konflikt kljub začetnemu obotavljanju na obeh straneh stopnjeval, ena poteza
je potegnila za sabo naslednjo. Blokado pri
zaselku Pogance so po pogajanjih teritorialci odmaknili, medtem pa postavili novo pri Medvedjeku. Tankovski bataljon, ki je ob 2.40 krenil
iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik, je
tja prišel brez večjih ovir. Mejni prehod pred
karavanškim predorom so napadli s helikopterji.
Vojska iz gorenjskih vojašnic je odšla proti Ljubelju in Jesenicam. JLA ni naletela na večji odpor, oklepna vozila so pomendrala provizorične
barikade iz tovornjakov in drugih vozil, ki jih je
slovenska milica na hitro postavila po cestah.
Popoldne je admiral Stane Brovet sporočil, da je
JLA dosegla svoj cilj in zavarovala državne meje
SFRJ. Te naj bi predala pripadnikom posebne
brigade zveznega sekretariata za notranje zadeve, ki so čakali na vojaškem letališču v Cerkljah.
S helikopterji so jih nato spravili na mejne prehode, ki jih je JLA zavzela. Na manjši del prehodov, ki jih JLA ni uspelo zasesti, so prav tako
poslali helikopterje. Z njimi so skušali razbiti tudi
nekatere cestne blokade. Popoldne in proti večeru je TO nekaj helikopterjev sestrelila (enega
nad Rožno dolino v Ljubljani41 in dva pri Igu) in
JLA je s helikopterskimi desanti prenehala. Slovenske oborožene sile so blokirale vse vojašnice,
odklopili so jim elektriko, vodo in telefon.
40 Kolšek, Spomini, str. 180.
41 V njem sta bila slovenski pilot Anton Mrlak in vodnik

prvega razreda, Makedonec Bojanče Sibinovski. Helikopter je prevažal kruh. Sestrelitev naj bi bila po nekaterih interpretacijah predvsem posledica velike želje
dokazati, da je TO sposobna sestreliti helikopter, kar bi
imelo velik psihološko-propagandni pomen. Predsedstvo je naslednji dan izrazilo globoko obžalovanje
zaradi vseh žrtev, še posebej starešin in vojakov v JLA
slovenske narodnosti, v zvezi z Mrlakovo smrtjo pa v
opravičilo izjavilo, da je "do tega prišlo deset ur po
pozivu za odpoklic slovenskih starešin iz JLA". (Ugotovitve in sklepi 45. seje predsedstva RS z dne 28. 6.
1991. Arhiv predsednika RS.)
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Naslednjega dne, 28. junija, se je situacija obrnila. Slovenske enote so napadle in zavzele več
mejnih prehodov, vojašnic, skladišč, prisluškovalnih centrov in drugih objektov.
JLA pa je v povračilo začela napadati z letali
(brniško letališče, blokada pri Štrihovcu, mejni
prehod v Šentilju, blokada pri Medvedjeku). Med
bombardiranjem blokade pri Medvedjeku je bilo
ubitih sedem tujih voznikov tovornjakov, pripadnik TO in domačin iz bližnje hiše. Z letali so
napadli tudi TV-oddajnike na Kumu in Nanosu
ter mejni prehod pred karavanškim predorom.
Že drugi dan vojne se je pokazala učinkovitost
obveščanja domače in svetovne javnosti (tiskovne
konference, ki jih je vodil sekretar za informiranje Jelko Kacin) in diplomatskih prizadevanj
vlade (minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel), pa tudi pridobivanja natančnih informacij o
razmerah v JLA, ki jih je na razne načine uspelo
dobivati obveščevalnima službama vojske in milice. JLA v medijski vojni ni bila kos slovenski
strani. Na nižjih ravneh (5. vojaško območje)
namreč izjav niso smeli dajati brez odobritve,
nastopi generalov na televiziji z branjem grozečih sporočil pa so delovali neprepričljivo. Tudi
okrog 100.000 letakov, odvrženih iz vojaških
letal, na katerih je v slabi slovenščini pisalo, da
so ogroženi integriteta Jugoslavije, mir, varnost
in izvrševanje mednarodnih obvez SFRJ, kar ima
za posledico energično akcijo enot zveznega sekretariata za notranje zadeve in JLA, ni doseglo
nobenega psihološkega učinka.
Oboroženi konflikti so začeli presegati stopnjo, ki
so jo bile zahodnoevropske države in ZDA še pripravljene tolerirati za ohranitev integritete Jugoslavije. Tihi mandat za "uvedbo reda", ki naj bi ga
od njih dobil zvezni premier Ante Marković, se je
iztekal, javnost v zahodnoevropskih državah pa se
je začela obračati proti politiki svojih vlad.
ES je v Slovenijo poslala skupino opazovalcev,
okrog 18. ure je v Beograd priletela diplomatska
misija ES, "trojka" (Hans van den Broek, Jacques
Poos in Gianni de Michelis), ki je v pogovoru z
Markovićem zahtevala prekinitev ognja in izvolitev Mesića za predsednika predsedstva. Ponoči se
je v Zagrebu sestala s Kučanom, Ruplom, Tuđmanom, navzoč je bil tudi Marković. Z njenim posredovanjem je bil dosežen prvi dogovor o ustavitvi ognja (slovenska stran ga je začela upoštevati ob 21. uri), ki pa ni dolgo obveljal.

VIRI 19, 2004

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Razprava o nastopu jugoslovanske delegacije
na ministrskem sestanku KVSE v Berlinu.
2. Akti Predsedstva s področja obrambe.
3. Razno.

Zamenjava jugoslovanske table s slovensko na
mejnem prehodu Ljubelj
(foto Mirko Kunšič, fotodokumetacija Dela)

Dok. št. 1:42
Zapisnik 43. seje Predsedstva Republike Slovenije 21. 6. 1991
ZAPISNIK
43. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila v 21. 6. 1991 ob 11,00 uri.
Prisotni: predsednik Predsedstva Milan Kučan ter
člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan
Plut, Ciril Zlobec, dr. France Bučar, predsednik
Skupščine Republike Slovenije, člani Izvršnega
sveta Skupščine Republike Slovenije: Janez Janša, Igor Bavčar in v.d. načelnika ŠTO Janez
Slapar.
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva Republike Slovenije.
42 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

Glede na to, da na začetku seje nista prisotna dr.
Dimitrij Rupel in Alojz Peterle je Predsedstvo
najprej obravnavalo 2. točko dnevnega reda. Razpravljalo je o pripravljenosti Republike Slovenije
za osamosvojitev na področju obrambe in v zvezi
s tem sprejelo naslednje akte:
- odredbo o izvajanju določenih ukrepov za
pripravljenost in za zavarovanje suverenosti Republike Slovenije;
- sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi operativnega koordinacijskega telesa za primer izrednih razmer;
- odlok o imenovanju v čin rezervnega častnika;
- odlok o povišanju rezervnih častnikov;
- odredbo o preimenovanju rezervnega sestava
enot, zavodov in poveljstev JLA v enote, zavode
in poveljstva TO Republike Slovenije.
Hkrati je Predsedstvo obravnavalo tudi besedila
nekaterih drugih aktov iz tega področja, vendar
teh aktov formalno ni sprejelo ter jih bo po potrebi sprejelo kasneje. Ti akti so:
- osnutek odločitev Predsedstva Republike Slovenije za preprečitev umika materialno tehničnih
sredstev JA;
- osnutek odločitve o izvedbi delne mobilizacije
TO Republike Slovenije;
- osnutek odloka o razglasitvi izrednih razmer.
Ad 1./
Predsedstvo Republike se je seznanilo s tekstom
končne izjave Berlinske konference o Jugoslaviji
in izrazilo svoje nestrinjanje z ugotovitvami ministrov. Pri tem je ugotovilo, da so stališča, ki jih
je sprejela Berlinska konferenca temeljila izključno na izkrivljenih dejstvih in neustreznih
ocenah, ki jih je na tej konferenci v imenu
jugoslovanske delegacije razložil zvezni sekretar
za zunanje zadeve Budimir Lončar. Predsedstvo
tudi ugotavlja, da se je prvič zgodilo, da platforma za nastop na tako pomembnem mednarodnem srečanju ni usklajevala po republikah oz.
da ni bila usklajena v Republiki Sloveniji. Zaradi
tega mora Republika Slovenija spodbijati legiminteto tega nastopa Budimirja Lončarja in mu
odreči pravico, da odslej zastopa v mednarodnih
odnosih tudi Republiko Slovenijo.
V zvezi s tem je Predsedstvo Republike Slovenije
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sprejelo posebno pismo, ki izraža njegova stališča do nastopa Budimirja Lončarja. Besedilo
tega pisma je sestavni del tega zapisnika in se
pošlje Budimirju Lončarju ter se javno objavi. Z
njegovo vsebino se seznani tudi predstavništva
drugih držav v Jugoslaviji.
V nadaljevanju seje se je Predsedstvo zavzelo za
večjo koordinacijo dela na zunanjepolitičnem
področju, ki je v teh zahtevnih trenutkih nujo
potrebna. To vprašanje je bilo sproženo v zvezi s
pismom, ki ga je predsednik slovenske vlade
Lojze Peterle poslal zunanjemu ministru J. Bakerju ne da bi pri tem obvestil državne organe v
Republiki Sloveniji in se z njimi posvetoval.
Ad 2./
Predsedstvo je sklenilo, da mora scenarij osamosvojitvene proslave biti narejen tako, da bo
ustrezal nastajanju nove države, kar pomeni, da
mora biti resen, brez nepotrebnega kiča in samo s
tistimi točkami, ki so povezane z državnostjo
Slovenije. Zaradi tega se vse simbolne oziroma
"ljudske" manifestacije morajo ločiti od uradnega
dela, ki bo poleg govora obsegal še: zamenjavo
zastav, igranje himne in pozdrav enoti TO.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler

ODLOK
o razglasitvi ustavnega amandmaja k ustavi Republike Slovenije
Razglaša se ustavni amandma C k ustavi Republike Slovenije, ki so ga na podlagi 5. točke
ustavnega amandmaja LXXXVIII k ustavi Republike Slovenije, sprejeli Družbenopolitični
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela na
skupni seji dne 24. junija 1991.
Št. 001-02/89-2/74
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

Dok. št. 3:44
Ustavni amandma k ustavi Republike Slovenije
USTAVNI AMANDMA K USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Ta ustavni amandma je sestavni del ustave Republike Slovenije in začne veljati z njegovo
razglasitvijo.
AMANDMA C

Dok. št. 2:43
Odlok o razglasitvi ustavnega amandmaja k
ustavi Republike Slovenije
Ker je izpolnjen pogoj po tretjem odstavku 438.
člena ustave Republike Slovenije v zvezi s 5.
točko ustavnega amandmaja LXXXVIII k ustavi
Republike Slovenije, sprejema Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 25.
junija 1991 na podlagi 440. člena ustave Republike Slovenije
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1. Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V
sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v
beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki
ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki
navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče
obrobljen. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.
2. Zastava Republike Slovenije je belo-modrordeča slovenska narodna zastava z grbom Republike Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se
vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora
44 Uradni list Republike Slovenije št. 1, torek, 25. junij
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zastave. Grb je v levem zgornjem delu zastave
tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo
polovico pa v modro polje.
3. Uporabo grba in zastave uredi zakon.
4. S tem amandmajem se nadomestita 8. in 9.
člen ustave Republike Slovenije.
Št. 001-02/89-2/74
Ljubljana, dne 24. junija 1991.

Dok. št. 4:45
Odlok o razglasitvi temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
Ker je izpolnjen pogoj iz 3. točke ustavnega
amandmaja XCVIII k ustavi Republike Slovenije, sprejema Skupščina Republike Slovenije na
skupni seji vseh zborov dne. 25. junija 1991
ODLOK
o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
Razglaša se temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki
ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na
skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991.
Št. 001-02/91-12/2
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

Dok. št. 5:46
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije
Izhajajoč iz volje slovenskega naroda in prebivalcev Republike Slovenije, izražene na plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije dne 23. decembra 1990, upoštevajoč
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dejstvo, da je bila Republika Slovenija država že
po doslej veljavni ustavni ureditvi in je le del
svojih suverenih pravic uresničevala v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice,
nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih pokrajin, ob dejstvu, da federativna ureditev Jugoslavije ne omogoča rešitve politične in
gospodarske krize, in da med jugoslovanskimi
republikami ni prišlo do sporazuma, ki bi omogočil osamosvojitev republik ob sočasnem preoblikovanju jugoslovanske zvezne države v
zvezo suverenih držav, ob trdni odločenosti, da
Republika Slovenija spoštuje enake pravice drugih jugoslovanskih republik ter z njimi enakopravno, demokratično in po mirni poti postopno
ureja vsa vprašanja iz dosedanjega skupnega življenja, spoštuje njihovo suverenost in ozemeljsko
celovitost, ter ob pripravljenosti, da se bo z
drugimi jugoslovanskimi republikami kot samostojna in neodvisna država"tudi v prihodnje dogovarjala o institucionalnih in drugih povezavah,
sprejema Skupščina Republike Slovenije na
skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991 na
podlagi ustavnih amandmajev LXVIII, LXXII in
XCIX k ustavi Republike Slovenije ter v skladu s
4. členom zakona o plebiscitu o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije.
TEMELJNO USTAVNO LISTINO O
SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE
I
Republika Slovenija je samostojna in neodvisna
država.
Za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava
SFRJ.
Republika Slovenija prevzema vse pravice in
dolžnosti, ki so bile z ustavo Republike Slovenije
in ustavo SFRJ prenesene na organe SFRJ.
Prevzem izvrševanja teh pravic in dolžnosti se
uredi, z ustavnim zakonom.
II
Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z
Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države
mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v
okviru dosedanje SFRJ.
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III
Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na
njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Republike Slovenije
in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami.
Italijanski in madžarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji in njunim pripadnikom so
zagotovljene vse pravice iz ustave Republike
Slovenije in veljavnih mednarodnih pogodb.
IV
Ta ustavni akt začne veljati z razglasitvijo na
skupni seji vseh zborov Skupščine Republike
Slovenije.
Št. 001-02/91-12/2
Ljubljana, dne 25. junija 1991,
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

Dok. št. 6:47
Odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije
ODLOK
o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
Razglaša se ustavni zakon za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina
Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov
dne 25. junija 1991.
Št. 001-02/91-12/1
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar 1 r.
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Dok. št. 7:48
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
USTAVNI ZAKON ZA IZVEDBO TEMELJNE
USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN
NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
Organi Republike Slovenije prevzamejo v skladu
s tem zakonom izvrševanje pravic in dolžnosti, ki
so bile z ustavo Republike Slovenije prenešene
na organe SFRJ.
2. člen
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz
Republike Slovenije preneha mandat.
Delegatom Skupščine Republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so
opravljali to funkcijo do uveljavitve tega zakona,
in delegatom Skupščine Republike Slovenije za
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so
bili izvoljeni na skupni seji vseh zborov Skupščine Republike Slovenije dne 30. julija 1990,
preneha mandat.
Skupščina Republike Slovenije izvoli dvanajstčlansko delegacijo, ki na podlagi njenih pooblastil sodeluje v Skupščini SFRJ v pogajanjih za
izvedbo postopka razdružitve dosedanje SFRJ, v
pogajanjih o reševanju tekočih vprašanj in v dogovarjanju o morebitnem oblikovanju skupnosti
suverenih držav na ozemlju dosedanje SFRJ.
Dosedanji član Predsedstva SFRJ iz Republike
Slovenije je pooblaščen, da kot predstavnik Republike Slovenije v skladu s smernicami Skupščine Republike Slovenije sodeluje v delu Predsedstva SFRJ.
Organi Republike Slovenije pri uresničevanju
nalog, ki izhajajo iz tega zakona, sodelujejo z
ustreznimi organi dosedanje SFRJ.
3. člen
Na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se
nanašajo na Republiko Slovenijo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v treh
mesecih predloži Skupščini Republike Slovenije
pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na
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Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb drugim pogodbenim strankam.
4. člen
Do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi,
ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi
tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.
Pristojnosti, ki so jih imeli po predpisih iz
prejšnjega odstavka organi in organizacije SFRJ,
preidejo v skladu s tem zakonom na organe in
organizacije Republike Slovenije. Če takega
organa oziroma organizacije ni, Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije določi začasno
pristojni organ oziroma organizacijo.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona začnejo z delom
Banka Slovenije, Republiška carinska uprava,
Republiški devizni inšpektorat, Republiška uprava za zračno plovbo, Republiška uprava za telekomunikacije; Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje ter Urad Republike
Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
Organi iz prvega odstavka tega člena prevzemajo
svoje pristojnosti v skladu z zakonom, lahko pa
tudi po dogovoru z ustreznimi organi dosedanje
SFRJ.
6. člen
Upravni organi SFRJ, njihove enote ali deli, ki so
opravljali zadeve iz svoje pristojnosti na ozemlju
Republike Slovenije, preidejo v upravne organe
Republike Slovenije.
Delavci organov iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom kot delavci upravnih organov
Republike Slovenije. Z zakonom se določi rok,
do katerega morajo ti delavci izpolniti splošne
pogoje, ki so predpisani za sklenitev delovnega
razmerja v organih Republike Slovenije.
7. člen
Diplomatska in konzularna predstavništva, kulturno – informativni centri in druga predstavništva SFRJ v tujini, ustanovljena, po zakonu o
opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih
upravnih organov in zveznih organizacij (Uradni
list SFRJ, št. 56/81), prenehajo opravljati naloge

iz okvira svojih pristojnosti za Republiko Slovenijo, če z dogovorom z ustreznimi organi dosedanje SFRJ ni drugače urejeno.
Predstavništva iz prejšnjega odstavka opravljajo
naloge za državljane Republike Slovenije in
pravne osebe iz Republike Slovenije v tujini v
okviru pristojnosti in pooblastil organov Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko
po predhodnem soglasju Komisije za mednarodne odnose Skupščine Republike Slovenije
sklene dogovor v okviru dosedanje SFRJ, da
diplomatska in konzularna predstavništva, kulturno-informativni centri in druga predstavništva
SFRJ v tujini prevzamejo zastopanje oziroma
varovanje interesov Republike Slovenije.
8. člen
Vsi sodni in upravni postopki, ki so se začeli pred
organi SFRJ, se nadaljujejo pred pristojnimi
organi Republike Slovenije.
Posamični pravni akti, ki so jih izdali organi
SFRJ ali organi drugih republik SFRJ, pa še niso
bili izvršeni, so izvršljivi na ozemlju Republike
Slovenije ob načelu dejanske vzajemnosti, če, ne
nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije.
Posamični pravni akti, ki jih po uveljavitvi tega
zakona izdajo organi drugih republik dosedanje
SFRJ, veljajo v Republiki Sloveniji v primerih,
na način in pod pogoji, ki veljajo za posamične
pravne akte tuje države.
9. člen
Republika Slovenija prevzame v upravljanje vse
premično in nepremično premoženje, s katerim so
na ozemlju Republike Slovenije do uveljavitve tega zakona upravljali zvezni organi ter poveljstva,
enote in zavodi Jugoslovanske ljudske armade.
Prevzem premoženja Jugoslovanske ljudske armade se izvrši postopoma, najkasneje do konca
leta 1993, v skladu z odredbami Predsedstva
Republike Slovenije o preimenovanju enot Jugoslovanske ljudske armade v enote Teritorialne
obrambe Slovenije.
Republiški upravni organ, pristojen za obrambo,
v skladu z zakonom oziroma dogovorom zagotovi, da v skladu z odločitvami Predsedstva Republike Slovenije premoženje iz prejšnjega odstavka, s katerim so do uveljavitve tega zakona
upravljala poveljstva, enote in zavodi Jugoslovanske ljudske armade, prevzamejo v upravljanje
poveljstva, enote in zavodi Teritorialne obrambe
Republike Slovenije.
31

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

10. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije vtreh
mesecih predloži Skupščini Republike Slovenije
izhodišča za pogajanja za uveljavitev ustreznega
deleža Republike Slovenije pri delitvi nepremičnega in premičnega premoženja SFRJ, ki se
nahaja na ozemlju SFRJ in v tretjih državah ob
upoštevanju deleža, ki ga je Republika Slovenija
prispevala v premoženje SFRJ.
11. člen
Republika Slovenija bo na podlagi sporazuma o
pravnem nasledstvu SFRJ prevzela tisti delež
državnih dolgov SFRJ, ki se nanaša na Republiko
Slovenijo, in tisti delež s strani SFRJ garantiranih
dolžniških obveznosti, katerih koristniki so pravne osebe s sedežem na ozemlju Republike, Slovenije.
Republika Slovenija bo prevzela ustrezen delež
tistih državnih dolgov SFRJ, katerih neposredni
koristnik ni ugotovljiv.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je
pooblaščen za pogajanja o prevzemu deležev
državnih dolgov SFRJ iz prvega in drugega odstavka tega člena.
12. člen
Državni arhivi SFRJ, ki se nahajajo na ozemlju
Republike Slovenije pripadejo Republiki Sloveniji.
Republiki Sloveniji pripadejo vsi državni arhivi
SFRJ, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo.
Republika Slovenija prevzame terjatve SFRJ
glede državnih arhivov, ki se nahajajo v tretjih
državah in imajo svoje poreklo na ozemlju Republike Slovenije, in državnih arhivov, ki se nahajajo v tretjih državah in se nanašajo na Republiko Slovenijo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je
dolžan storiti vse, kar je potrebno za pridobitev
državnih arhivov, omenjenih v drugem in tretjem
odstavku tega člena, ter za določitev pravičnega
deleža ostalih državnih arhivov SFRJ, ki pripade
Republiki Sloveniji.
13. člen
Državljani drugih republik, ki so na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike
Slovenije 23. decembra 1990 imeli prijavljeno
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in tukaj
tudi dejansko živijo, so do pridobitve državljanstva Republike Slovenije po 40. členu zakona
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma do
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izteka rokov po 81. členu zakona o tujcih izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani
Republike Slovenije, razen v primerih iz 16. člena tega zakona.
14. člen
Republika Slovenija zagotavlja v skladu z dogovorom iz devetega člena tega zakona aktivnim
vojaškim osebam, vojakom po pogodbi in civilnim osebam v službi v Jugoslovanski ljudski
armadi statusne, socialne in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zakona po zveznih predpisih v poveljstvih, enotah in zavodih Jugoslovanske ljudske, armade, ki se na podlagi 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije
na področju ljudske obrambe preimenujejo v
poveljstva, enote in zavode Teritorialne obrambe
Republike Slovenije, če v roku, določenem v aktu
o preimenovanju, nadaljujejo delo kot pripadniki
Teritorialne obrambe Republike Slovenije.
Pravice iz prejšnjega odstavka zagotavlja Republika Slovenija tudi drugim aktivnim vojaškim
osebam, vojakom po pogodbi in civilnim osebam
v službi v Jugoslovanski ljudski armadi, ki nadaljujejo službo v Teritorialni obrambi Republike
Slovenije.
15. člen
Državljanom Republike Slovenije, ki na dan
uveljavitve tega zakona služijo vojaški rok v
Jugoslovanski ljudski armadi, preneha dolžnost
služenja vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski
armadi. Njihov odpust iz Jugoslovanske ljudske
armade uredijo pristojni organi Republike Slovenije sporazumno z organi SFRJ.
Republika Slovenija nudi pravno varstvo vsem
državljanom Republike Slovenije, ki jim preneha
dolžnost služenja vojaškega roka v skladu s tem
zakonom.
16. člen
Fizičnim osebam, ki ob uveljavitvi tega zakona
nimajo državljanstva Republike Slovenije, ter
pravnim osebam, ki imajo ob uveljavitvi tega
zakona svoj sedež izven Republike Slovenije, so
ob dejanski vzajemnosti, do ureditve pravic tujih
oseb, glede nepremičnin, zajamčene lastninska
pravica in druge stvarne pravice na nepremičninah v obsegu, kot jih imajo ob uveljavitvi tega
zakona.
Do ureditve pravic tujih oseb na nepremičninah
osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo pridobiti
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lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic na
nepremičninah na območju Republike Slovenije,
razen na podlagi dedovanja in ob pogoju dejanske vzajemnosti.
17. člen
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz
Republike Slovenije in delegatom Skupščine Republike Slovenije v Zboru republik in, pokrajin
Skupščine SFRJ, ki jim po 2. členu tega zakona
preneha mandat, zagotavlja Republika Slovenija
pravice po predpisih, ki veljajo za funkcionarje
Republike Slovenije ali dosedanje SFRJ, če je za
njih to ugodnejše.
Osebam, ki so bile na predlog organov Republike
Slovenije izvoljene na funkcije ali imenovane na
delovna mesta v organih dosedanje SFRJ, in ki jim
preneha funkcija oziroma delovno razmerje v organih. SFRJ, zagotavlja Republika Slovenija pravice po predpisih, ki veljajo za funkcionarje oziroma delavce v državnih organih Republike Slovenije ali dosedanje SFRJ, če je za njih to ugodnejše.
18. člen
Republika Slovenija zagotavlja varstvo pravic
borcev, vojaških invalidov, članov družin padlih
borcev in uživalcev vojaških pokojnin s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ter borcev,
vojaških invalidov in članov družin padlih borcev
narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije v Deželi
Furlaniji-Julijski krajini v Republiki Italiji in v
Deželi Koroški v Republiki Avstriji, v obsegu in
pod pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona
določali predpisi SFRJ.
19. člen
Za dinarske hranilne vloge in sredstva na tekočih
računih občanov, vložena v bankah na ozemlju
Republike Slovenije; za katere je do uveljavitve
tega zakona jamčila Narodna banka Jugoslavije,
prevzame jamstvo Banka Slovenije po stanju na
dan uveljavitve tega zakona. Za dinarske hranilne
vloge in sredstva na tekočih računih občanov, ki
imajo stalno prebivališče na ozemlju Republike
Slovenije, vložena v Poštni hranilnici, za katera
je do uveljavitve tega zakona jamčila Narodna
banka. Jugoslavije, prevzame jamstvo Banka Slovenije po stanju na dan uveljavitve tega zakona.
Za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, vložene v bankah na ozemlju
Republike Slovenije, za katere je do uveljavitve
tega zakona jamčila SFRJ, prevzame jamstvo

Republika Slovenija po stanju na dan uveljavitve
tega zakona.
20. člen
Določbe kazenskega zakona SFRJ (Uradni list
SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in
38/90), s katerim je kot predmet kazenskopravnega varstva določena SFRJ, njen pravni red,
njeni organi, predstavniki ali državni simboli ali
se kazenskopravno varstvo kako drugače določa
glede na dosedanje ozemlje SFRJ ali dosedanje
državljanstvo SFRJ, se v Republiki Sloveniji
uporabljajo kot določbe, s katerimi se varuje
Republika Slovenija, njen pravni red, njeni
organi, predstavniki, državni simboli, oziroma se
kazenskopravno varstvo omejuje na ozemlje oziroma državljanstvo Republike Slovenije, kolikor
ti objekti niso varovani s kazenskim zakonom
Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77,
3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90).
Glede uporabe kazenske zakonodaje Republike
Slovenije za kazniva dejanja, storjena zunaj
ozemlja Republike Slovenije, se uporabljajo določbe XII. poglavja kazenskega zakona SFRJ s
tem da se omejijona kazensko zakonodajo Republike Slovenije in na državljanstvo Republike
Slovenije, ter da se za kazniva dejanja, storjena v
tujini, štejejo kazniva dejanja, storjena zunaj
ozemlja Republike Slovenije.
21. člen
Izvršni svet skrbi za izvrševanje tega zakona in v
okviru svojih pristojnosti sprejema akte in
ukrepe, ki so potrebni za njegovo izvrševanje, ter
o tem poroča Skupščini Republike Slovenije najmanj vsake tri mesece.
22. člen
Ne glede na 74. člen zakona o zunanjih zadevah,
39. člen zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave ter 18. člen zakona o
cenah, začno ti zakoni veljati z dnem uveljavitve
tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati z razglasitvijo.
Št. 001-02/91-12/1
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar 1. r.
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Dok. št. 8:49
Deklaracija ob neodvisnosti
DEKLARACIJA OB NEODVISNOSTI
Izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe, iz načel mednarodnega prava, iz
ustave dosedanje SFRJ in iz ustave Republike
Slovenije so se prebivalci Republike Slovenije na
plebiscitu dne 23. decembra 1990 z absolutno
večino odločili, da si za prihodnje življenje oblikujejo samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo, ki ne bo več združena v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
V skladu s to odločitvijo je Skupščina Republike
Slovenije na sejah vseh zborov dne 25. junija
1991 na podlagi soglasnega predloga vseh parlamentarnih strank in poslanskih skupin sprejela
ustavni akt o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
I.
Slovenija je v sodelovanju z Republiko Hrvaško
že pred plebiscitom o samostojnosti in neodvisnosti predložila ostalim jugoslovanskim republikam predlog sporazuma o zvezi suverenih
držav oziroma model konfederacije, v okviru
katere bi članice dosedanje federacije tudi v prihodnje sodelovale na gospodarskem, obrambnem, zunanjepolitičnem in na drugih področjih.
Predlog ni naletel na ustrezen odziv. Skupščina
Republike Slovenije je razpisala plebiscit, na
katerem se je prebivalstvo Slovenije z veliko večino glasov odločilo za samostojno in neodvisno
državo Republiko Slovenijo.
Z resolucijo o predlogu za sporazumno razdružitev Socialistične federativne republike Jugoslavije in drugimi akti ter sporočili je Slovenija
obvestila jugoslovanske republike in jugoslovansko javnost o svojih načrtovanih korakih, h katerim jo je zavezal plebiscit ter predlagala Jugoslaviji oziroma jugoslovanskim republikam kot
konstitutivnim subjektom federacije sporazumno
razdružitev na dve ali več suverenih držav, ki naj
si med seboj priznajo mednarodnopravno subjektiviteto. Obenem je ponovno izrazila tudi pripravljenost za dogovor o trajnih in institucionaliziranih oblikah sodelovanja, vključno z ure49 Uradni list Republike Slovenije št. 1, torek, 25. junij

1991.
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ditvijo medsebojnih odnosov, v morebitni jugoslovanski konfederativni ali gospodarski skupnosti ali kakšni drugi ustrezni povezavi v korist
njenih narodov oziroma državljank in državljanov.
Predlog za sporazumno razdružitev in začetek
pogovorov o novih oblikah povezovanja na osnovi poprejšnje sporazumne razdružitve in vzpostavitve samostojnih držav razen v Republiki
Hrvaški ni bil sprejet v pričakovanem razumnem
roku in Skupščina Republike Slovenije je bila
dolžna sprejeti ustavni akt o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije.
II.
Republika Slovenija se je razglasila za samostojno in neodvisno državo in se želi kot mednarodnopravni subjekt v polnem pomenu besede
ter v skladu z načeli združevanja suverenih držav
v Evropi povezovati z drugimi državami, postati
članica organizacije Združenih narodov, se vključiti v proces KEVS, Svet Evrope, v Evropsko
skupnost in druge povezave držav. Samostojnost
in neodvisnost Republike Slovenije je razumeti
tudi kot pogoj za vstopanje v nove integracije v
okviru dosedanje Jugoslavije in v evropskih
okvirih. Pri tem bo Republika Slovenija dosledno
spoštovala Ustanovno listino Organizacije Združenih narodov, Konvencije Sveta Evrope, Helsinško sklepno listino in druge akte Konference o
varnosti in sodelovanju v Evropi ter druge mednarodne sporazume. Vzpostavitev samostojne in
neodvisne države Republike Slovenije na podlagi
pravice do samoodločbe ni uperjena zoper nikogar v Jugoslaviji ali zunaj nje. Enako pravico
priznava Slovenija tudi drugim republikam ter
narodom in narodnostim dosedanje Jugoslavije.
Svojo pravico do suverene države in povezovanja
z drugimi suverenimi državami želi uresničiti
sporazumno, na miren način, s pogajanji in dogovarjanjem, ker soglaša z zahtevami mednarodne skupnosti, da je treba prihodnja razmerja
na območju dosedanje Jugoslavije vzpostaviti na
demokratičen način in pri tem spoštovati nedotakljivost obstoječih zunanjih in notranjih meja.
III.
Republika Slovenija kot samostojna in neodvisna
država:
- razglaša, da ustava SFRJ na ozemlju Republike Slovenije več ne velja in da bo nadaljevala
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postopke za prevzem dejanske oblasti na svojem
ozemlju. Postopek prevzemanja dejanske oblasti
je pripravljena izvesti postopno in sporazumno z
drugimi republikami dosedanje SFRJ, tako da pri
tem ne bodo kršene enake pravice drugih republik;
- je pripravljena takoj nadaljevati pogovore o
možnih oblikah povezovanja z državami, ki bodo
nastale na območju dosedanje SFRJ. Na podlagi
vzajemnega priznanja je pripravljena takoj začeti
dogovore o sklenitvi sporazuma o vzpostavitvi
skupnosti suverenih držav na območju dosedanje
SFRJ. V tej skupnosti bi države članice usklajevale uresničevanje skupnih gospodarskih, političnih; mednarodnih in drugih interesov. Sklenitev takšnega sporazuma ali vsaj skupna izjava o
politični volji za tak sporazum bi zagotovila, da
postopek prevzemanja dejanske oblasti v novih
državah in postopek oblikovanja skupnosti teh
držav ne bi povzročala konfliktov, temveč bi se
med seboj dopolnjevala ter olajševala proces
uresničevanja pravice vseh jugoslovanskih narodov do samoodločbe, pravic Albancev na Kosovu, pravic narodnih manjšin in razvoj demokracije v skupnosti suverenih držav na ozemlju
dosedanje Jugoslavije;
- v skladu z odločitvami Sabora Republike
Hrvaške Republika Slovenija priznava Republiko
Hrvaško kot suvereno državo z mednarodnopravno subjektiviteto; priznala bo tudi vse druge
jugoslovanske republike, ki se bodo razglasile za
suverene države.
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz
Republike Slovenije in delegaciji Skupščine Republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, ki so opravljali to funkcijo do
razglasitve te deklaracije, preneha mandat. Skupščina Republike Slovenije izvoli novo 12-člansko
delegacijo, ki bo na podlagi njenih pooblastil v
Skupščini dosedanje SFRJ sodelovala v pogajanjih za razdružitev dosedanje SFRJ, v reševanju
tekočih vprašanj v prehodnem obdobju in v dogovarjanju o morebitnem oblikovanju skupnosti
suverenih držav na podlagi soglasja Skupščine
Republike Slovenije Republika Slovenija poziva
druge republike dosedanje SFRJ, da v ta namen
pooblastijo svoje delegacije. Skupščina Republike Slovenije pričakuje, da bodo pri vsem tem
sodelovali tudi vsi ustrezni organi in organizacije
dosedanje SFRJ.
Skupščina Republike Slovenije pooblašča dosedanjega člana Predsedstva SFRJ iz Republike
Slovenije, da kot predstavnik Republike Slove-

nije v skladu s smernicami Skupščine Republike
Slovenije sodeluje v delu Predsedstva SFRJ.
Vsa vprašanja, ki v tem trenutku še niso v celoti
rešljiva, kot npr. status JLA in odnos Republike
Slovenije z njo, vprašanje pooblastil na področju
mednarodnih odnosov in vprašanje delitve skupnega premoženja, bodo urejena s posebnim dogovorom Republike Slovenije z ustreznimi
organi v okviru dosedanje SFRJ.
IV.
Republika Slovenija kot mednarodnopravni subjekt:
- spoštuje vsa načela mednarodnega prava in v
smislu pravnega nasledstva določbe vseh mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFRJ in se
nanašajo na ozemlje Republike Slovenije. V
skladu s pričakovanim sporazumom o prevzemu
pravic in obveznosti dosedanje SFRJ bo Republika Slovenija izpolnjevala tudi svoje mednarodne finančne obveznosti do drugih držav in mednarodnih organizacij, zagotavljala nemoten pretok blaga, ljudi in storitev preko svojih meja v
skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi
in storila vse, da bo mednarodni promet prek
njenega ozemlja potekal nemoteno. Pri vzpostavljanju meje z Republiko Hrvaško si bodo
organi Republike Slovenije še posebej prizadevali, da bo, ob vzajemnem interesu, zagotovljen čimbolj nemoten pretok ljudi, blaga in storitev;
- si bo prizadevala, da bo mednarodna skupnost
z naklonjenostjo sprejela razglasitev samostojne
in neodvisne Republike Slovenije in pričakuje, da
bo z njo okrepila gospodarske, kulturne, politične, finančne in vse druge odnose, in da jo bodo
druge države dejansko in mednarodnopravno priznale. Pričakuje tudi, da bo mednarodna skupnost
s tem in s svojim vplivom prispevala k oblikovanju skupnosti suverenih držav na ozemlju
dosedanje SFRJ in s tem k sporazumnemu in
mirnemu uresničevanju odločitve o samostojni in
neodvisni državi – Republiki Sloveniji;
- pričakuje od sosednjih držav, da bodo upoštevale in poglabljale z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi pogodbami doseženo raven zaščite slovenske manjšine.
V.
Republika Slovenija je pravna in socialna država
z zmogljivostim okolja prilagojenim tržnim gos35
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podarstvom, v kateri bodo spoštovani človekove
pravice in državljanske svoboščine, posebne
pravice avtohtonih narodnih skupnosti Italijanov
in Madžarov v Republiki Sloveniji, evropski dosežki industrijske demokracije predvsem: socialno-ekonomske pravice, pravice zaposlenih do
soodločanja in sindikalna svoboda, nedotakljivost
lastnine ter svoboda delovanja gibanj in ustanov
civilne družbe; v kateri bosta zagotovljeni večstrankarska parlamentarna demokracija in lokalna
oziroma regionalna samouprava; v kateri politično ali drugačno prepričanje nikoli ne bo podlaga za. kakršnokoli neenakopravnost ali razlikovanje; ki bo zavezana miru in nenasilnemu
razreševanju vseh spornih vprašanj glede notranjih in zunanjih zadev ter enakopravnemu sodelovanju vseh narodov in državljanov v Evropi
svobodnih in enakopravnih Ljudi, regij, narodov,
in držav.
Št. 001-2/91-12/3
Ljubljana, dne 25. junija 1991
Skupščina Republike Slovenije,
Predsednik
dr. France Bučar

Dok. št. 9:50
Govor predsednika predsedstva Milana Kučana na slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti
Republike Slovenije 26. 6. 1991
NOCOJ SO DOVOLJENE SANJE, JUTRI JE
NOV DAN
Slovesnost ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije
Govor predsednika Predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana
Ljubljana, Trg republike, 26. junij 1991
Z rojstvom dobi človek pravico do sanj. Z delom
dobi pravico, da zbližuje življenje in sanje. Mi
50 http://www2.gov.si/up-s/uprs_slo.nsf/4f0e6b3d16bb4c

8dc125678c003a80ab/c3adefdd6851a1adc12567970034
022a?OpenDocument
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smo včeraj povezali oboje; zase, za mnoge
rodove Slovencev, ki so davno nekoč sanjali te
iste sanje in za prihodnje rodove, ki bodo na teh
sanjah gradili nov svet.
Od včeraj imamo Slovenci svojo državo. Od
včeraj živi večinski del slovenskega naroda v
lastni, samostojni in neodvisni državi. Zamejci od
Trsta, Gorice in Benečije, preko Koroške do
Porabja, kamor jih je zamejila z nami trda zgodovina, in rojaki, raztreseni po vsem svetu, imajo
zdaj v Republiki Sloveniji svojo matično domovino in oporo.
Današnja slavnostna razglasitev svobodne in
samostojne države Slovenije je neizbežno in
globoko smiselno soglasno dejanje tega naroda,
njegove vključenosti v moderno svobodnjaško
Evropo od 18. stoletja naprej, zvestobe temeljnemu političnemu programu zedinjene Slovenije,
odločitev ob razpadu avstro-ogrske monarhije in
predvsem protifašističnega boja za nacionalno
preživetje ter njenega častnega prispevka k svobodi demokratične Evrope med zadnjo vojno.
Skozi vso to zgodovino si nismo do nikogar
nabrali dolgov. Naša zgodovina je častna in čista.
Koraka, ki smo ga včeraj stopili, nam ni narekovala težnja po osamitvi, niti lažno upanje o
podarjenem lepšem in udobnejšem življenju v
kakšni drugi državni skupnosti. Doslej nam ni
zgodovina poklanjala ničesar. Vse smo si morali
trdo prigarati. Zato smo tudi obstali. Svoji na
svojem! To dejanje nam je narekovala zavest
odgovornosti za sam obstoj slovenskega naroda
in demokratičnost slovenske prihodnosti. Nosimo
jo zdaj častno in s pokončno držo.
Z mnogokom smo živeli v skupnosti. V naši
zavesti meje niso okop. Bili smo odprt prostor za
duhovne in druge tokove. Meje so nam postavljali drugi, nas silili tja, kamor nismo hoteli. Zdaj
nastaja Evropa, ki z mejami ne more več živeti.
Ne more ločevati med velikimi in majhnimi,
temveč le med dobrimi in slabimi, ustvarjalnimi
in nesposobnimi, tistimi, ki vlečejo in tistimi, ki
ovirajo razvoj. Neobremenjeni in pod nikogaršnjim patronstvom, s polno odgovornostjo in
enaki med enakimi se želimo in hočemo vključevati vanjo. Nikomur v škodo, slovenski prihodnosti in pohelsinški Evropi v prid in zavezo.
Današnji čas terja drugačna razmerja med narodi,
ki živijo na jugovzhodu Evrope. Dogovor med
suverenimi državami je trdnejše poroštvo za mir,
stabilnost in napredek ljudi. Nismo se odcepili.
Nikamor nismo odšli, nismo podrli mostov za
seboj. Nismo porušili tistega, kar je bilo v tej naši
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skupnosti dobrega in prijaznega za vse nas.
Uresničili smo način življenja, ki ima prihodnost
v nastajajoči združeni stari celini. Dinamična
razdalja naj nas povezuje. Omogočila nam bo, da
drug drugega upoštevamo in spoštujemo, da
sodelujemo in da kdaj tudi kaj skupnega ukrenemo. Vsem v dobro in z voljo vseh.
Kot tisočletni ustvarjalci evropskega izročila
potrjujemo svojo pripadnost vsemu najboljšemu
v tem izročilu. Vnaprej moralno podpisujemo vse
konvencije, ki zagotavljajo človeško svobodo,
socialno pravičnost in dostojno življenje, kulturni
napredek, varovanje življenjskega prostora, vsakršno odprtost in miselni pluralizem. Vse, na
čemer stoji najboljše v naši civilizaciji. Nikomur
nismo nikoli delali sile. Zavračamo nasilje vseh
oblik in namenov v razmerjih med ljudmi, med
narodi in njihovimi državami.
Z včerajšnjo razglasitvijo suverene Slovenije se
celo daljnosežno zavezujemo tudi sami sebi. V
dobrem in hudem! Čakajo nas trde preizkušnje v
vztrajnosti, doslednosti, demokratizmu, ustvarjalnosti, iznajdljivosti in zvestobi ciljem, ki smo jim
zavezani. Demokracija, svoboda, spoštovanje
človekovega dostojanstva in njegove pravice,
spoštovanje manjšin in doseljencev, odprtost in
sodelovanje z drugimi, tem vrednotam ostajamo
zavezani za vselej. Njim so bili zavezani rodovi
Slovencev pred nami, ker so enake stremljenjem
vseh svobodnih demokratičnih ljudi in narodov
tega sveta. Ta pravična in moralna misel naj nas
krepi v modrosti, odločnosti in dejanjih. Ravna
naj nam pot v prihodnost. Da ne bomo klecali na
vsakem koraku. Temeljna resnica je bila in
ostaja, da sta svoboda in dostojanstvo posameznika neločljivi in nedeljivi od suverenosti naroda.
Kdor odreka eno, žrtvuje tudi drugo.
Danes je naš veliki praznik. Želeli smo radost
deliti z vsemi, tudi tistimi, ki so si tak dan že
zdavnaj zapisali v svojo zgodovino. Zdaj vstopamo v družino svobodnih samostojnih narodov.
Ne moremo razumeti, kako bi moglo to koga
motiti, ko velja vsem naše odprto srce in v
pozdrav iztegnjena dlan. Skaljeno je naše veselje.
Z neutemeljenimi prigovori drugih in z grožnjo
represije jugoslovanskih oblasti se naše dobre
namere zavračajo. Je mogoče tako izbrisati iz
spomina vse, kar je Slovenija v dobrem in slabem
delila z drugimi, s katerimi smo živeli v skupni
državi? Ne ogrožamo nikogar. Zato ni treba letal
nad naša mesta, ne tankov na naše ulice. Silo
kaže tisti, ki mu manjka argumentov in trezne
presoje.

Nerazumevanje v nekaterih delih Jugoslavije in
nasprotovanje uradne tujine nam nalaga docela
trezno spoprijemanje s sprejeto odločitvijo.
Iluzij tako nismo imeli velikih. Ostali smo sami s
sabo. In s prijatelji, ki se niso prestrašili in nas ne
bodo zatajili. Zdaj moremo pretehtati, kaj v
resnici smo in kaj zmoremo. Morda bi v drugačnih razmerah zoreli dlje in bi svojo usodo bolj
zvezali z drugimi, z njihovo pomočjo in razumevanjem. Oboje bi nam bilo in nam bo seveda
potrebno. Tako pa smo zmogli sami. Smo zrel
narod, ki ve, kaj hoče, ki ve tudi, da je to, ne
glede na vse, naša temeljna pravica, človeška in
nacionalna. V našem življenju in v zgodovini
slovenstva se resnično pričenja novo poglavje.
Danes imamo pravico, da mu zapišemo na vrh
neizpisane strani – samostojna, demokratična slovenska republika.
Naj nam živi, naj nas razveseljuje, naj nas krepi
skladno z najboljšim izročilom za srečo vseh nas
Slovencev, vseh državljanov in državljank Slovenije, Slovencev v zamejstvu in v svetu, ter
srečo in uspeh vseh, s katerimi se bomo na dolgem potovanju v prihodnost prijazno srečevali, si
pomagali in sodelovali.
Zmogli smo, ker je bila naša vera trdna in ker ni
bilo zle misli v naših dejanjih.
Hvala vam za to, dragi rojaki.
Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.

Milan Kučan med govorom na proslavi ob
osamosvojitvi Slovenije 26. junija 1991 zvečer
(foto Joco Žnidaršič)
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Dok. št. 10:51
Vabilo na sejo sveta za obrambo pri Predsedstvu RS po odločitvi ZIS, da intervenira v
Sloveniji
PREDSEDSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
PREDSEDNIK
26. 6. 1991
Članom Predsedstva Republike Slovenije
Peter Šuler
Martin Cerkvenik
Predsednik Predsedstva Milan Kučan je sklical
sejo Sveta Predsedstva za ljudsko obrambo, ki bo
danes, 26. 6. 1991 ob 12. uri v sobi 63/I. Predsednik Vas prosi, da se tudi Vi udeležite seje.
V prilogi Vam pošiljamo odločitve, ki jih je na
svoji nočni seji sprejel ZIS.
Šef kabineta predsednika
Marjan Šiftar
Poslano:
- članom Sveta za LO
- članom P R Slovenije
- Peter Šuler
- Martin Cerkvenik

Dok. št. 11:52
Ukaz zveznega izvršnega sveta o neposrednem
zagotavljanju uresničevanja zveznih predpisov o prehodu državne meje na ozemlju Republike Slovenije
To:
Milan Kučan, PP RS
Fax: (061) 219-401
NUJNO – dostaviti zjutraj
na dom (Rajko)

51 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
52 Arhiv predsednika Republike Slovenije. Živko Pregl je

bil tdaj podpredsednik ZIS. Ob 11 10 je telegram s
sklepi ZIS-a v obliki, redigirani še s kulijem in vnesenimi rokopisnimi spremembami prišel tudi od tajnice
Jožeta Slokarja, zveznega sekretarja za transport in komunikacije.
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From:
Živko Pregl, Bgd
1+3 pages
Bgd, 26. 6. 91 ob 3.10 h
REPUBL. CENTER ZA OBVEŠČANJE
Št. telegrama 10563
Sprejet: dan 25.53 jun. 1991 ura 08.15
Na osnovu Amandmana XXXVII tačka 3. stav 3.
na Ustav Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije, Savezno izvršno veće donosi
ODLUKU
O NEPOSREDNOM OBEZBEDJIVANJU IZVRŠAVANJA SAVEZNIH PROPISA O PRELAŽENJU DRŽAVNE GRANICE NA TERITORIJI REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Radi obezbedjivanja izvršavanja saveznih propisa o prelaženju državne granice i kretanju u
graničnom pojasu na teritoriji Republike Slovenije, kao i radi obezbedjivanja izvršavanja
medjunarodnih obaveza SFRJ i nesmetanog odvijanja medjunaradnog saobraćaja i slobodnog
kretanja ljudi preko državne granice, Savezni
sekretarijat za unutrašnje poslove (u daljem
tekstu: Savezni sekretarijat) neposredno če
preuzeti, odnosno obezbediti obavljanje poslova
kantrole prelaženja državne granice.
2. U neposrednom obezbedjivanju izvršavanja
saveznih propisa o prelaženju državne granice
Savezni sekretarijat će ostvariti neposrednu
saradnju sa Saveznim sekretarijatom za narodnu
odbranu, kako bi se angažovale i granične jedinice JNA za obezbedjivanje državne granice i na
graničnim prelazima i u naseljenim mestima u
pograničnom pojasu.
Način ostvarivanja saradnje iz stava 1. ove tačke
sporazumno če utvrditi savezni sekretar za
unutrašnje poslove i savezni sekretar za narodnu
odbranu.
3. Kad savezni organ uprave, odnosno savezna
organizacija u obavljanju poslova kontrole prometa robe i putnika iz svoje nadležnosti na graničnom prelazu naidje na fizički ili drugi otpor ili
se takav otpor može očekivati radnici Saveznog
sekretarijata dužni su da tom saveznom organu
uprave, odnosno saveznoj organizaciji, na njihov
zahtev, pruže pomoć.
53 Na žigu je ostal nespremenjen datum prejšnjega dne, gre

za 26. junij 1991.
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Ukaz, s katerim je hotela zvezna vlada omejiti gibanje na mejnem območju Republike Slovenije.
Ukaz so obravnavali na isti seji, na kateri je ZIS dal zeleno luč za intervencijo JLA v Sloveniji.
Ukaz ni bil sprejet, njegovo vsebino je Milanu Kučanu 26. junija 1991 dopoldne posredoval zvezni
sekretar za promet in zveze Jože Slokar.

39

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

4. Bliže uslove i način izvršavanja ove odluke
urediće savezni sekretar za unutrašnje poslove.
5. Savezni sekretarijat za inostrane poslove obavestiće nadležne organe susednih država o privremenom regulisanju prelaženja državne granice
na teritoriji Republike Slovenije u skladu sa
ovom odlukom.
6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

Dok. št. 13:55
Zapisnik prvega dela 44. seje Predsedstva Republike Slovenije 27. 6. 1991
STROGO ZAUPNO
/Velja kot zapisnik prvega dela 44. seje/
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 800-03-19/91
Ljubljana, 27. 6. 1991

SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE
E.p. br.
Beograd 25. juna 1991. godine
PREDSEDNIK,
Ante Marković

Dok. št. 12:54
Ukaz o prepovedi vzpostavljanja tako imenovanih mejnih prehodov znotraj ozemlja
SFRJ
Na osnovu člana 347. tačka 5. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugaslavije, Savezno izvršno veće donosi

Predsedstvo Republike Slovenije je na današnji
seji, katere so se udeležili tudi predsednik Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar,
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije Lojze Peterle, član Predsedstva SFRJ
dr. Janez Drnovšek, republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij Rupel, republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar,
republiški sekretar za ljudsko obrambo Janez
Janša, republiški sekretar za informiranje Jelko
Kacin, v. d. načelnika Republiškega štaba za
teritorialno obrambo Janez Slapar in poveljnik
Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj, ocenilo vojaškopolitične in varnostne razmere v Sloveniji ter v zvezi s tem sprejelo naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE

NAREDBU
o zabrani uspostavljanja takozvanih graničnih
prelaza unutar teritoriji SFRJ
1. Zabranuje se uspostavljanje tzv. graničnih
prelaza unutar teritorije SFRJ.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe, tzv.
granični prelazi koji su uspostavljeni imaju se
ukloniti.
2. Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove i
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu izvršiće
ovu Naredbu.
3. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".
SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE
E. p. br.
Beograd 25. 6. 1991. godine
PREDESDNIK
Ante Marković
54 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

40

1. Predsedstvo Republike Slovenije ugotavlja, da
so enote Jugoslovanske ljudske armade danes v
jutranjih urah začele bojne aktivnosti na območju
Republike Slovenije, katere je mogoče oceniti le
kot neposredno nasilno intervencijo JLA in poizkus trajne okupacije Republike Slovenije.
2. Predsedstvo Republike Slovenije zato na
podlagi 14. člena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti Republike Slovenije in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91) odpoklicuje vse aktivne
starešine in civilne osebe iz Republike Slovenije,
ki so v službi v Jugoslovanski armadi. Republika
Slovenija jim bo zagotovila zatečene statusne in
socialne pravice v skladu z zakonom.
Predsedstvo Republike Slovenije poziva vse starešine in vojake, ki so na služenju vojaškega roka
v Jugoslovanski armadi, da ne sodelujejo v agresiji na Republiko Slovenijo. Predsedstvo Republike Slovenije pričakuje, da starešine in vojaki,
državljani drugih republik ne bodo sodelovali pri
55 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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izvrševanju ukazov, ki z vojaško silo ogrožajo
suverenost Republike Slovenije. Predsedstvo
Republike Slovenije jim v nastalih razmerah ne
bo moglo zagotoviti varnosti na območju Republike Slovenije kar še posebej velja za vojake
nabornike, ki so na služenju vojaškega roka.
3. V skladu z nastalimi razmerami se začne
preprečevati umik materialno-tehničnih sredstev
JLA z območja Republike Slovenije, izvajati
blokada infrastrukturnih objektov ter neposredno
oviranje manevrov JLA v skladu z načrti.
Predsedstvo Republike Slovenije zato odreja
uporabo Teritorialne obrambe Republike Slovenije za obrambo objektov in komunikacij, ki jih
varuje. Izvedbo teh nalog zagotovi koordinacijsko telo za primer izrednih razmer, pri čemer
upošteva nastale razmere na posameznih območjih Republike Slovenije.
Naloge v zvezi s tem se začnejo izvajati takoj.
4. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije naj se poveže s predsednikom
Zveznega izvršnega sveta Antejem Markovićem,
katerega naj seznani z razmerami v Sloveniji ter
zahteva, da se takoj prenehajo vse vojaške aktivnosti na območju Republike Slovenije. Dokler te
aktivnosti trajajo, je brez naše krivde izključeno
vsako nadaljnje dogovarjanje.
5. Predsedstvo Republike Slovenije seznani z
nastalimi razmerami vsa predsedstva oziroma
predsednike republik v dosedanji SFRJ ter jih
pozove naj obsodijo nasilje JLA proti Sloveniji in
da takoj odpokličejo vojaške obveznike in oficirje, državljane iz njihovih republik, ki delujejo
v enotah JLA v Sloveniji, ker jim v sedanjih
razmerah iz razumljivih razlogov Republika Slovenija ne more več zagotoviti osebne varnosti.
6. Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje seznani z razmerami v Sloveniji vlade
sosednjih in drugih držav ter vso mednarodno
javnost, katero naj tudi pozove da obsodi nasilje
proti Sloveniji.
7. Predsednik Skupščine Republike Slovenije seznani z nastalimi razmerami v Sloveniji ter z
ugotovitvami in sklepi Predsedstva Republike
Slovenije vodstva vseh v parlamentu zastopanih
strank.
8. Predsedstvo predlaga, da se oceni ali in kdaj
sklicati Skupščino Republike Slovenije in poslance seznaniti z nastalimi razmerami ter sprejetimi
ukrepi.
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije
Milan KUČAN

Dok. št. 14:56
Zapisnik drugega dela 44. seje Predsedstva
Republike Slovenije 27. 6. 1991
/Velja kot zapisnik drugega dela 44. seje/
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 800-03-20/91
Ljubljana, 27. 6. 1991
UGOTOVITVE IN SKLEPI 44. SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE Z DNE
27. 6. 1991
Predsedstvo Republike Slovenije se je na popoldanskem delu 44. seje, katere so se udeležili tudi
predsednik Skupščine Republike Slovenije dr.
France Bučar, predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije Lojze Peterle, član
Predsedstva SFRJ dr. Janez Drnovšek, republiški
sekretarji: dr. Dimitrij Rupel, Igor Bavčar, Janez
Janša in Jelko Kacin, v. d. načelnika Republiškega štaba za teritorialno obrambo Janez Slapar in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj, seznanilo z najnovejšimi
dogodki in razmerami v Sloveniji ter ugotovilo,
da JLA stopnjuje svoje aktivnosti in pritisk na
Slovenijo, pri čemer brezobzirno uničuje materialna sredstva in druge dobrine in ogroža življenja ljudi. Predsedstvo je ugotovilo, da se zaradi
takega ravnanja JLA tudi v tujini, zlasti še v
Nemčiji, krepi javno mnenje proti uporabi vojaške sile v Sloveniji, kot tudi pritisk na domače
organe za spremembo njihove uradne politike.
Na podlagi take ocene in predvidenega razvoja
dogodkov je Predsedstvo sprejelo naslednje
sklepe:
1. Glede ponudbe predsednika jugoslovanske
vlade Anteja Markovića za pogovore s predstavniki legalnih in legitimnih organov Republike
Slovenije predsedstvo vztraja na odločitvi, da so
pogovori mogoči, vendar le pod pogojem, da se
pred tem ustavijo vse vojaške aktivnosti na
ozemlju Republike Slovenije in da se vojska vrne
v vojašnice. Pri tem pa seveda ne pride v poštev
pogovor o moratoriju na sprejete ustavne in
druge akte Republike Slovenije. Predsedstvo tudi
poudarja, da dokler jugoslovanska vlada ne odpre
slovenskih letališč pogovori niso možni nikjer
drugje kot v Sloveniji.
2. Glede sodelovanja podpredsednika in članov
56 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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jugoslovanske vlade iz Slovenije na današnji seji
te vlade, je bilo sklenjeno, naj zahtevajo, da se
jugoslovanska vlada jasno opredeli do vprašanja
ali je aktivnost Jugoslovanske ljudske armade v
Sloveniji v skladu s sklepi jugoslovanske vlade z
dne 25. 6. 1991. V kolikor jugoslovanska vlada
sklene, da so te aktivnosti v skladu z omenjenimi
sklepi, naj podpredsednik in člani te vlade iz
Slovenije odstopijo.
3. Predsedstvo Republike Slovenije podpira predlog republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje, naj se predstavniki Zveznega sekretariata
za zunanje zadeve vrnejo v Beograd in nadaljujejo
svojo aktivnost pri seznanjanju tujih diplomatskih
predstavnikov z razmerami v Sloveniji.
Na seji so bili dogovorjeni tudi nekateri nastopi
predsednika in članov predsedstva na TV in
radiu. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo prihodnja seja predsedstva 28. 6. 1991 ob 8. uri,
seveda v kolikor bo razvoj dogodkov to dopuščal.
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije
Milan KUČAN

Dok. št. 15:57
Sporočilo javnosti s 44. seje Predsedstva Republike Slovenije 26. 6. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 27. 6. 1991
SPOROČILO JAVNOSTI
Predsedstvo Republike Slovenije je danes zjutraj
ob 7,00 uri na seji, ki so se je udeležili tudi
predsednik Skupščine Republike Slovenije dr.
France Bučar, član Predsedstva SFRJ dr. Janez
Drnovšek, predsednik Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije Lojze Peterle in republiški
sekretarji: Janez Janša, Igor Bavčar, dr. Dimitrij
Rupel in Jelko Kacin, ocenilo razmere v Republiki Sloveniji po nočnih premikih oklepnih
enot JLA z Vrhnike proti letališču Brnik in iz
nekaterih krajev Hrvaške proti Sloveniji. Med
sejo je predsednik IS Skupščine Republike Slovenije Lojze Peterle prejel telegram V. vojaškega
območja, v katerem je rečeno, da bodo brezpogojno izvršili nalogo prevzema vseh mejnih
57 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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prehodov in zavarovanja državne meje, ki jim jo
je včeraj ponoči s sprejetimi sklepi naložil ZIS
ter, da bodo pri tem zlomili vsak odpor in postopali po pravilih vojne uporabe enot.
Predsedstvo je ocenilo, da predstavljajo premiki
enot JLA, sporočilo V. vojaškega območja in nasilnost ter brezobzirnost posega jugoslovanske
vojske, agresijo na samostojno in suvereno Republiko Slovenijo ter poskus njene trajne okupacije.
Slovenija bo na to agresijo odgovorila tako, da bo
uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da
zavaruje svojo suverenost. Predsedstvo Republike Slovenije je ukazalo Teritorialni obrambi
Slovenije, da, če bo potrebno, tudi z orožjem
zaščiti objekte in komunikacije, ki so osnovnega
pomena za življenje ljudi v Republiki Sloveniji in
za zavarovanje njene suverenosti.
Predsedstvo Republike Slovenije poziva vse Slovence in državljane Republike Slovenije, oficirje v
Jugoslovanski ljudski armadi in vojake na služenju
vojnega roka, da zavrnejo sodelovanje v agresivnih dejanjih proti lastni državi in lastnemu
narodu. Predsedstvo poziva tudi pripadnike drugih
narodov in narodnosti, državljane drugih jugoslovanskih republik, da ne sodelujejo v nasilnih
dejanjih, ki so nezakonita tudi po pravnem redu
SFRJ, in ki lahko privedejo po nepotrebnem do
človeških žrtev, saj jim v teh razmerah Republika
Slovenija žal ne more več zagotavljati varnosti.
Organi Republike Slovenije zahtevajo od jugoslovanske vlade, da zaustavi vse aktivnosti jugoslovanske armade v Sloveniji. Republika Slovenija je sklenila takoj odpoklicati vse svoje
predstavnike v zveznih organih. Dokler agresija
ni ustavljena tudi ni mogoče dogovarjanje o
razrešitvi vseh vprašanj, ki so ostala odprta po
razdružitvi Republike Slovenije s SFRJ in ki smo
jih želeli reševati mirno in sporazumno. Predsedstvo Republike Slovenije je pozvalo tudi predsednike in predsedstva vseh drugih jugoslovanskih republik, da obsodijo agresijo vojske
proti Republiki Sloveniji in da pozovejo svoje
državljane, pripadnike JLA, naj v njej ne sodelujejo. Dokler se agresija ne zaustavi je Republika Slovenija prisiljena preklicati svojo ponudbo
za nadaljevanje pogovorov o oblikovanju skupnosti suverenih držav na ozemlju dosedanje
SFRJ.
Organi Republike Slovenije so se že obrnili na
sosednje in druge evropske države ter na svetovno javnost in jih obvestili o agresiji na njeno
samostojnost in suverenost.

VIRI 19, 2004

Članek iz Primorskih novic, št. 51, 28. junij 1991 z novico, da so tanki proti mejam na
Primorskem krenili že v sredo 26. junija opoldne. Akcijo je "dan prej" izvedel general
Marjan Čad, poveljnik 13. korpusa na Reki, ki je brez bojev zasedel večino primorskih
mejnih prehodov (Dan prej, Koper 1994, str. 14)

Tankovska enota JLA v Mariboru med prodiranjem proti Šentilju (Smer: Sever – Koper 1996, str. 26)
Dok. št. 16:58
Ugotovitve in sklepi 45. seje Predsedstva Republike Slovenije 28. 6. 1991
STROGO ZAUPNO
/Velja kot zapisnik 45. seje/
58 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 800-03-21/91
Ljubljana, 28/6-1991
UGOTOVITVE IN SKLEPI
45. SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE – Z DNE 28/6-1991
Predsedstvo Republike Slovenije se je na 45. seji,
katere so se udeležili tudi predsednik Skupščine
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Republike Slovenije dr. France Bučar, predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije Lojze Peterle, član Predsedstva SFRJ dr.
Janez Drnovšek, republiški sekretarji: dr. Dimitrij
Rupel, Igor Bavčar, Janez Janša in Jelko Kacin,
v. d. načelnika Republiškega štaba za teritorialno
obrambo Janez Slapar in poveljnik Civilne
zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj, seznanilo z vojaškimi razmerami v Sloveniji, posledicami brutalnega bombardiranja civilnih in
vojaških ciljev in drugimi posledicami agresije
Jugoslovanske armade na Republiko Slovenijo
ter z najnovejšimi mednarodnimi aktivnostmi za
ustavitev agresije.
Predsedstvo je obravnavalo tudi telex, ki ga je
zjutraj poslal poveljnik 5. Vojaškega območja
generalpolkovnik Konrad Kolšek predsedniku
Izvršnega sveta Lojzetu Peterletu. V tem telexu je
Kolšek ponovil grožnjo, da bodo pripadniki
Jugoslovanske armade, v kolikor bodo pripadniki
Teritorialne obrambe Republike Slovenije in
organov za notranje zadeve še naprej ogrožali
življenje pripadnikov Jugoslovanske armade, odgovorili s "kompletnim strelnim orožjem". Zapisal pa je tudi očitno neresnico, da enote Jugoslovanske armade niso v nobenem primeru uporabile strelnega orožja, razen v obrambi.
Predsedstvo Republike Slovenije je izrazilo globoko obžalovanje za vse žrtve dosedanjih spopadov, ki so posledica agresije Jugoslovanske
armade, še posebej za izgube med starešinami in
vojaki Jugoslovanske armade, ki so slovenske
narodnosti. Predsedstvo pa je v zvezi s sestrelitvijo helikopterja Jugoslovanske armade, ki ga
je pilotiral kapetan I. razreda Anton Mrlak, ki je
v tej nesreči izgubil življenje, poudarilo, da je do
tega prišlo deset ur po objavi javnega poziva
vsem starešinam in pripadnikom Jugoslovanske
armade, v katerem je Predsedstvo Republike
Slovenije na podlagi 14. člena Ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti Republike Slovenije (U. L. RS, št. 1/91),
odpoklicalo vse aktivne starešine in civilne osebe
iz Slovenije, ki so v službi v JLA.
Predsedstvo je na podlagi poročil Koordinacijske
skupine ter ocen razvoja situacije sprejelo naslednje sklepe:
1. Glede na dejansko ogroženost zaradi zračnih
napadov na naselja in druge civilne objekte, je
sprejelo usmeritve za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin.
2. Dogovorjeno je bilo, da bo predsednik IS
Lojze Peterle odgovoril poveljniku 5. vojaškega
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območja generalpolkovniku Konradu Kolšku, da
je z vojaškimi akcijami na ozemlju samostojne in
neodvisne Slovenije začela JA in da se RS brani
pred napadi njenih enot, ter da je vsa odgovornost za nasilna dejanja in človeške žrtve na
strani agresorja.
3. Sklenjeno je bilo, da bo RS takoj ustanovila
komisijo za ugotavljanje in oceno vojne škode in
drugih posledic vojnega delovanja agresorja.
Predsedstvo je v zvezi s tem povabilo državljane
RS k sodelovanju, zlasti še pri zbiranju podatkov.
4. Predsedstvo je ponovno pozvalo vse starešine
in vojake, ki so na služenju vojaškega roka v JA,
naj ne sodelujejo v agresiji na Republiko Slovenijo in da naj zapustijo enote JA. Predsedstvo
je izrazilo pričakovanje, da starešine in vojaki
državljani drugih republik, ne bodo več sodelovali pri izvrševanju ukazov, ki z vojaško silo
ogrožajo suverenost RS.
5. Na predlog, da se predsednik Predsedstva RS
Milan Kučan sestane s tremi zunanjimi ministri,
ki prihajajo danes popoldan v Beograd kot predstavniki Evropske dvanajsterice, je Predsedstvo
RS sprejelo pozitivno odločitev, vendar pa zaradi
intenzivnih bojev in letalskih napadov ni mogoče
zagotoviti odhoda predsednika v Beograd. Predsedstvo je v zvezi s tem posebej poudarilo, da
niso možni pogovori, v katerih bi kot izhodišče
upoštevali tezi o državljanski vojni in moratoriju
na sprejete ustavne akte o suverenosti RS.
6. Predsedstvo RS je na podlagi 75. člena Zakona o obrambi in zaščiti /Ur. list RS, št. 15/91/
odredilo mobilizacijo Teritorialne obrambe RS v
obsegu, ki je potreben za obrambo suverenosti
Republike Slovenije, ter v zvezi s tem pooblastilo
v. d. načelnika RŠTO, da določi vrsto enot in
število vpoklicanih pripadnikov.
7. Predsedstvo RS je ugotovilo, da ni potrebe, da
bi razglasili vojno stanje ali izredne razmere.
Predsedstvo je namreč že včeraj, dne 27. 6. 1991
ugotovilo, da so enote JA v jutranjih urah omenjenega dne začele bojne aktivnosti na ozemlju
Republike Slovenije, ki pomenijo nasilno dejanje
JA in poizkus trajne okupacije Republike Slovenije.
8. Predsedstvo RS je v skladu z mnenjem
Vrhovnega sodišča RS ocenilo, da ni potrebno
ustanavljati vojaških sodišč in vojaških tožilstev
TO Republike Slovenije, temveč naj redna sodišča in tožilstva po obstoječih materialnih in
procesualnih predpisih obravnavajo vse primere,
pri katerih obstaja sum kaznivega dejanja v zvezi
z vojaškim delovanjem agresorja.
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Goreča kolona vozil JLA v Gornji Radgoni (Smer: Sever – Koper, Ljubljana 1996, str. 37).
9. Dogovorjeno je bilo tudi, da naj pristojni
organi takoj začnejo postopke za ugotavljanje
odgovornosti oficirjev in drugih pripadnikov JA
za kazniva dejanja, posebej še državljanov Republike Slovenije.
10. Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje naj obvesti vse predstavnike Zveznega sekretariata za zunanje zadeve iz Slovenije, da so
od danes naprej predstavniki Republike Slovenije
v jugoslovanskih predstavništvih, razen seveda,
če jim ta predstavništva ne onemogočijo delovanja. V tem primeru naj ostanejo v dosedanjem
okolju in delujejo po navodilih pristojnih organov
RS.
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje naj tudi obvesti mednarodno organizacijo
Rdečega križa, Evropsko Skupnost in KEVS o
bombandiranju naselij in drugih civilnih ciljev na
ozemlju Republike Slovenije.
11. Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije pa je Predsedstvo Republike Slovenije
predlagalo, naj oceni razmere v gospodarstvu in
sprejme nujne ukrepe za zavarovanje in pospeševanje gospodarskih aktivnosti.
12. Na tej seji je bilo tudi dogovorjeno, da bo
akte, ki so nujno potrebni za izvajanje obrambe
in zaščite ter drugih dejavnosti, do sklica Skupščine Republike Slovenije, ki bo predvidoma v
ponedeljek, dne 1. julija 1991, sprejemalo Predsedstvo Republike Slovenije.
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije
Milan KUČAN

Dok. št. 17:59
Pismo načelnika štaba Vrhovne komande oboroženih sil SFRJ predsedniku predsedstva Republike Slovenije z zahtevo po prekinitvi
ognja 29. 6. 1991
Štab vrhovne komande
Št. 616-4

29. 06. 1991

PREDSEDNIKU PREDSEDNIŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDSEDNIKU VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ
zahteva:
1. Da se odmah i bezuslovno obezbedi prekid
vatre.
2. Da se mrtvi i ranjeni pripadnici JNA predaju
najbližoj vojnoj jedinici.
3. Da se svim pripadnicima JNA, Saveznog
sekretarijata za unutrašnje poslove i Savezne
uprave carina, koje su oružane formacije i drugi
organi Republike Slovenije zadržali, omogući
odlazak u najbližu vojnu jedinicu ili ustanovu.
4. Da se prekine sa blokadom komandi, jedinica,
ustanova i svih objekata JNA i oružane formacije
Republike Slovenije od njih udalje izvan dometa
streljačkog naoružanja.
5. Da se svim komandama, jedinicama i ustanovama JNA obezbedi normalno snabdevanje
životnim potrebama, struja, voda i PTT.
59 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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6. Da se omogući sprovodjenje mera na granici
po odluci Saveznog izvršnog veča i ničim ne
ometa funkcionisanje propisanog režima na granici SFRJ.
7. Da se obezbedi normalan saobraćaj vozilima,
vazduhoplovima i drugim prevoznim sredstvima
JNA.
8. Da se pripadnici JNA i članovi porodica AVL
i CL na službi u JNA ne privode na saslušanje, ne
zatvaraju ili na bilo koji drugi način ne maltretiraju.
9. Da se vrate sva oteta materijalno-tehnička
sredstva JNA.
Krajnji, rok za ispunjenje navedenih zahteva je
09.00 časova 30. juna 1991. godine.
NAČELNIK ŠTABA VRHOVNE KOMANDE
ORUŽANIH SNAGA SFRJ
SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU ODBRANU
GENERAL ARMIJE
Veljko Kadijević
Republiški center za obveščanje
Št. telegrama 12229
Sprejeto:
Dan: 29. jun. 1991
Ura 21.50

Dok. št. 18:60
Zapisnik 46. seje Predsedstva Republike Slovenije 29. 6. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek
Številka: 800-03-22/91
Ljubljana, 29. 6. 1991
ZAPISNIK
46. SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE Z DNE 29. 6. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Vabljeni na sejo: dr. France Bučar, Lojze Peterle,
dr. Janez Drnovšek, dr. Dimitrij Rupel, Igor
Bavčar, Janez Janša, Janez Slapar in Jelko Kacin.
60 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Ostali prisotni: Peter Šuler, Martin Cerkvenik, dr.
Miha Ribarič, Marjan Šiftar in Bojan Ušeničnik.
DNEVNI RED:
1. Obravnava vojnih razmer v Republiki Sloveniji.
2. Razno.
Predsedstvo Republike Slovenije je na podlagi
poročil o izvajanju dogovora o prekinitvi bojnih
aktivnosti, stanju na bojiščih in ocene možnega
razvoja vojnih razmer, ki so jih podali predsednik
Milan Kučan in ministri za obrambo, notranje
zadeve in mednarodno sodelovanje, ugotovilo, da
so bojne aktivnosti na podlagi dogovora o ustavitvi bojev prenehale po vsej Sloveniji, razen na
posameznih bojiščih, kjer prihaja do kršenja tega
dogovora s strani JA. Predsedstvo je bilo tudi
obveščeno, da JA izvaja mobilizacijo rezervnega
sestava v Srbiji in Bosni in Hercegovini, kar kaže
na to, da namerava JA dogovorjeno ustavitev
bojev izrabiti za ureditev in okrepitev svojih sil
za delovanje na območju Republike Slovenije.
Predsedstvo je razpravljalo tudi o pogovorih s
skupino evropskih zunanjih ministrov v Zagrebu.
V zvezi s tem je opozorilo na nekorektno oziroma netočno poročanje HINE in nekaterih tujih
tiskovnih agencij o teh pogovorih. Predsednik
Kučan je na teh pogovorih zastopal stališče, da
suspenz ustavnih aktov in zakonov, ki jih je
sprejela slovenska skupščina ter že izvršenih
osamosvojitvenih dejanj na tej podlagi, ni mogoč
in ne pride v poštev. Pač pa pridejo v poštev, v
skladu z doslej sprejetimi odločitvami Skupščine
Republike Slovenije, izhodišči, ki so bila sprejeta
na razširjeni seji Predsedstva s predsednikom
Skupščine in predsednikom Izvršnega sveta pred
odhodom v Zagreb ter razgovori o tem, kako
sporazumno in postopno prevzeti izvrševanje
vseh drugih funkcij, ki so jih do sedaj opravljali
organi federacije in jih organi Republike Slovenije še niso prevzeli. Temeljni pogoj za kakršnokoli pogajanja je umik okupatorske vojske v
vojašnice ter umik enot, ki so bile ob agresiji
pripeljane od drugod, z njenega ozemlja.
Predsedstvo Republike Slovenije je na podlagi
teh ocen in ugotovitev sprejelo naslednje sklepe:
1. Čimprej naj se skliče izredna seja Skupščine
Republike Slovenije, na kateri bo predsednik
Predsedstva Republike Slovenije poslance seznanil z vojnimi razmerami v Sloveniji ter dosedanjimi obrambnimi aktivnostmi.
2. Pripadnikom Teritorialne obrambe Republike
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Slovenije, delavcem organov za notranje zadeve
ter drugih služb in organov kot tudi vsem državljanom Republike Slovenije, ki so v teh dneh
pokazali visoko zavest, enotnost in pogum, Predsedstvo izreka vse priznanje in zahvalo za njihov
prispevek pri obrambi suverenosti Republike Slovenije.
3. Republika Slovenija naj sproži postopke pri
ustreznih mednarodnih organizacijah in vladah
tujih držav za mirovno posredovanje v zvezi z
agresijo JA na Republiko Slovenijo.
4. Predstavniki koordinacijske skupine za primer
izrednih razmer in ministrstev za obrambo in
notranje zadeve naj na neposrednih pogovorih (v
Ljubljani) s predstavniki Poveljstva 5. vojaškega
območja v Zagrebu dogovorijo postopke v zvezi
z dostavo hrane enotam JA, zdravstveno oskrbo
ranjenih in odvozom mrtvih pripadnikov JA, pri
čemer pa ne smejo dovoliti njihove ponovne
ureditve in okrepitve.
5. Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona
o obrambi in zaščiti (Ur. list RS, št. 15/91) na
predlog v. d. načelnika Republiškega štaba za
teritorialno obrambo št. Z 108/87 in 108/88, z
dne 29. 6. 1991, daje Predsedstvo Republike Slovenije predhodno soglasje k:
1) razrešitvi naslednjih v. d. poveljnikov teritorialne obrambe pokrajin:
- Miha Butara, dosedanji v. d. poveljnika
teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine;
- Franc Anderlič, dosedanji v. d. poveljnika teritorialne obrambe Južnoprimorske pokrajine;
2) imenovanju naslednjih poveljnikov teritorialne obrambe pokrajin:
- Albin Gutman, dosedanji v. d. poveljnika teritorialne obrambe Dolenjske pokrajine;
- Peter Zupan, dosedanji v. d. poveljnika teritorialne obrambe Gorenjske pokrajine;
- Vojko Štemberger, dosedanji načelnik 4. pokrajinskega štaba;
- Janez Lesjak, prejšnji poveljnik teritorialne
obrambe občine Grosuplje;
- Bogdan Beltram, dosedanji v. d. poveljnika teritorialne obrambe Severnoprimorske pokrajine;
- Vladimir Miloševič, dosedanji v. d. poveljnika
Vzhodnoštajerske pokrajine;
- Viki Kranjc, dosedanji v. d. poveljnika Zahodnoštajerske pokrajine.
Zapisal:
Bojan Ušeničnik
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 19:61
Izjava člana štaba Vrhovne komande oboroženih sil SFRJ Marka Negovanovića 29. 6.
1991 na beograjski televiziji
MARKO NEGOVANOVIĆ
Hvala lepo. Gradjani Jugoslavije obraćam vam se
kao član štaba vrhovne komande oružanih snaga
Socijalističke federativne republike Jugoslavije
koji se ovih doba nalazi u stalnom zasedanju.
Situacija u zemlji je dramatična. Preti raspad Jugoslavije, vode sa žestoki medjunacionalni sukobi a na pomolu su novi, na poćetku smo
gradjanskog rata. Jugoslavenska narodna armija
već godinama ukazuje na neminovnost takvog
razvoja dogadjaja ako se ne stane na put politici
svršenog čina i jednostranog razgradjivanja jugoslavenske države, bezakonju i anarhiji. Činili smo
i činimo sve što je u našoj moći da se obezbede
uslovi za miran i demokratski i legalan rasplet
jugoslavenske krize. Nažalost umesto toga pribeglo se i primeni sile radi ostvarenja jednostranih odluka kojima se razbijaju teritorialna
celokupnost i suverenitet Jugoslavije. Protiv jedinica JNA koje su na teritoriju republike Slovenije izvršavale svoje ustavne obaveze u obezbedjivanju granice i teritorijalne celokupnosti
zemlje vodi se rat. To se čini na prljav, surov i
podmukao način. Dogovoreni prekid vatre se ne
poštuje. Dok se jedinice JNA uzdržavaju od
primene sile kojom raspolažu, otvarajući vatru
samo u samoobrani i krajnoj nuždi, nastavljaju se
svakovrsne prevare, čak i najviših rukovodilaca
Republike Slovenije, bezoćni napadi na jedinice,
vojne objekte, pripadnike armije i članove njihovih porodica. Istovremeno se na teritoriji Republike Hrvatske privodi kraju opšta mobilizacija
svih oružanih snaga. Večeras je štab Vrhovne komande oružanih snaga uputio poslednji zahtev
predsedniku i Vladi Republike Slovenije čijim
ispunjenjem se otvara mogućnost za prekid oružanih sukoba. Ako rukovodstvo Republike Slovenije ne ispuni postavljene zahteve čija je
suština u obezbedjivanju bezuslovnog prekida
vatre i stvaranju normalnih uslova za život i rad
armije, Štab vrhovne komande naredit će preduzimanje mera u skladu sa situacijom u zemlji,
uključujući maksimalno podizanje borbene gotovosti JNA, potrebne mobilizacijske radnje i od61 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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lučne vojne mere. Štab vrhovne komande poziva
sve gradjane i patriotske snage da se suprostave
guranju zemlje i naših naroda u svekoliku katastrofu.
Hvala druže generale.
Toliko u ovoj emisiji i hvala na pažnji.

Dok. št. 20:62
Magnetogram 22. skupne izredne seje Skupščine Republike Slovenije 30. 6. 1991
VSEBINA
SKUPNA SEJA – IZREDNA
22. seja – 29. in 30. junij 1991
Dnevni red:
1. Ugotavljanje prisotnosti delegatov.
2. Ocena razvoja dogodkov in prognoza razvoja
dogodkov na obrambnem področju ob agresiji
oboroženih sil SFRJ na R Slovenijo. Govornik:
Janez Janša.
3. Opis dejavnosti slovenske policije, kriminalistične službe in varnostne službe v dneh agresije ter sodelovanje teh služb z enotami in štabi
TO.
Govornik: Igor Bavčar
4. Razčlenitev dejavnosti Predsedstva R Slovenije, njegove aktivnosti v okviru R Slovenije,
SFRJ in Evrope ter širše.
Govornik: Milan Kučan
5. Račlenitev prizadevanj ministrstva v stikih z
evropskimi in drugimi držvami ter rezultati teh
prizadevanj.
Govornik: dr. Dimitrij Rupel
6. Splošen pregled dejavnosti Izvršnega sveta na
posameznih področjih in opis stanja ter razmer v
R Sloveniji.
Govornik: Lojze Peterle
7. Razprava k točkam 2 do 6 dnevnega reda.
Govorniki:
Ervin Anton Schwarzbartl
dr. Božidar Voljč
dr. Ciril Ribičič
Jože Zupančič
Viktor Žakelj
Jožef Školč
Vitomir Gros
62 Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije.
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dr. Primož Rode
Marjan Podobnik
Franci Feltrin
Borut Pahor
8. Imenovanje skupine delegatov za pripravo
osnutka dokumenta, ki bi ga sprejela skupščina.
9. Nadaljevanje razprave k točkam od 2 do 6
dnevnega reda.
Govorniki:
dr. Ludvik Toplak
Darja Lavtižar-Bebler
Igor Bavčar
Anton Tomažič
Jože Zakonjšek
dr. Drago Plešivičnik
France Tomšič
Spomenka Hribar
10. Predlog stališč, ki jih bo sprejela skupščina.
Govorniki:
Ervin Anton Schwarzbartl
Tone Peršak
Vitomir Gros
Anton Tomažič
Vitomir Gros
Janez Kocijančič
Mile Šetinc
Franc Potočnik
Ciril Kolešnik
Ervin Anton Schwarzbartl
Spomenka Hribar
dr. France Bučar
Jožef Školč
Ervin Anton Schwarzbartl
dr. Ludvik Toplak
Ciril Kolešnik
dr. Franc Zagožen
dr. Lev Kreft
Anton Partljič
Milan Kučan
Lojze Peterle
Jože Zupančič
neidentificiran govornik
Jožef Školč
11. Seznam govornikov
12. Priloga: zapisnik 22. izredne skupne seje
SEZNAM GOVORNIKOV
SKUPNA SEJA – IZREDNA
22. seja – 29. in 30. junij 1991
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Bavčar Igor
Bučar dr. France
Janša Janez
Feltrin Franci
Gros Vitomir
Hribar Spomenka
Kocijančič Janez
Kolešnik Ciril
Kreft dr. Lev
Kučan Milan
Lavtižar-Bebler Darja
neidentificiran govornik
Pahor Borut
Partljič Anton
Peršak Tone
Peterle Lojze
Plešivičnik dr. Drago
Podobnik Marjan
Potočnik Franc
Ribičič dr. Ciril
Rode dr. Primož
Rupel dr. Dimitrij
Smole Jože
Schwarzbartl Ervin Anton
Šetinc Mile
Školč Jožef
Tomažič Anton
Tomšič France
Toplak dr. Ludvik
Voljč dr. Božidar
Zagožen dr. Franc
Zakonjšek Jože
Zupančič Jože
Žakelj Viktor
22. IZREDNA SKUPNA SEJA (29. in 30. junij
1991)
Predsedoval: dr. France Bučar, predsednik Skupščine Republike Slovenije
Začetek seje ob 22.20 uri.
Predsednik DR. FRANCE BUČAR: Začenjam
izredno sejo vseh zborov Skupščine Republike
Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 99. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije, ki
določa, da predsednik zbora lahko izjemoma
skliče sejo zbora – nanaša se seveda tudi na
skupno sejo vseh zborov, če je to potrebno zaradi
preprečevanja in odpravljanja večjih motenj v
gospodarstvu, kadar to zahtevajo interesi ljudske
obrambe, varstva ustavne ureditve in podobno.
Mislim, da je položaj tak, da narekuje sklicanje

izredne seje. To poudarjam zaradi tega, ker so
nekateri delegati že pred to sejo postavljali
vprašanje, čemu neki je potrebna ta seja in kaj se
je posebnega zgodilo. Mislim, da gre za izredne
razmere, ki zahtevajo tudi posebno potrditev te
skupščine, kajti brez odobritve te skupščine noben izvršilni organ praktično ne more podvzemati
ukrepov, ki jo ta izredna situacija narekuje. Zato
naj bi bila ta seja na eni strani ocena sedanjega
položaja, ugotovitev pravilnosti dosedanjih ukrepov in začrtane strategije na posameznih področjih.
In ko bi to opravili, bi eventualno sprejeli tudi
določene formalne sklepe: tako glede ugotovitve
naših stališč kakor tudi glede adresatov, adresiranje namembnikov, za katere bi se pač odločili
in dogovorili.
Ali se strinajte s tako predlaganim dnevnim
redom (Da.).
Najprej bi ugotovil navzočnost. Družbenopolitični zbor: 70 delegatov; zbor občin: 63 delegatov; zbor združenega dela: 74 delegatov.
Ugotavljam, da je potrebni kvorum dan tudi za
odločanje o stvareh, ki zahtevajo dvetretjinsko
večino, čeprav danes ni nobenega vprašanja, ki bi
zahtevalo tako kvalificirano odločanje.
S tega stališča mislim, da bi bilo, če se strinjate,
umestno, da presodimo stanje na obrambnem
področju prav zaradi tega, ker je stanje na
obrambnem področju predvsem tisti razlog, ki
nas vodi v kritičen položaj in ki zahteva našo
kritično presojo.
Dogovorili smo se že pred tem, da bi o tem
poročal predstavnik Izvršnega sveta, minister
Janša, in ga prosim za besedo.
JANEZ JANŠA: Gospod predsednik, spoštovane
poslanke in poslanci. Nimam dobrega referata
niti poročila, ker ni bilo časa. Poudarek bi dal
samo nekaterim glavnim ocenam dosedanjega
razvoja dogodkov, poskusu prognoze razvoja
dogodkov v prihodnosti in odgovoru na ultimat
Štaba vrhovne komande oboroženih sil SFRJ, ki
je prišel pravkar.
Najrazličnejše oblike pritiska, ki so se na Republiko Slovenijo izvajale zlasti od srede maja in
so dosegle največjo intenzivnost v mariborskih
dogodkih, so ob razglasitvi samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije doživele svoj
dramatični vrh. Po večmesečnih pripravah imajo
svoje izhodišče v znanem dokumentu politične
uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, kasneje v vojaško-štabni vaji BEDEM, so se
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začele načrtovane aktivnosti izvajati tudi dejansko.
Na Republiko Slovenijo je bila izvršena oborožena agaresija 27. 6. 1991 v zgodnjih jutranjih
urah. Tudi dosedanje delovanje brez seznanjanja
je jasno: blokirati državno mejo Republike Slovenije, obvladati teritorij, izvršiti zamenjavo oblastnih organov, zlasti vodstva Republike Slovenije. To je tudi končni cilj. To delovanje je
armada pravno pokrila z odločitvijo Zveznega
izvršnega sveta z dne 25. 6. 1991 ob neposrednem zavarovanju izvrševanja zveznih predpisov ob prehodu državne meje na teritoriju
Republike Slovenije. Gre za akt, ki bi bil
protiustaven, protizakonit in nelegitimen celo v
prejšnji upravni ureditvi, pred osamosvojitvijo
Slovenije. Dejstvo pa je, da s takim pokritjem
armada izvaja načrtno in grobo agresijo z
radikalnim ciljem na Republiko Slovenijo, ki ima
svojo politično ozadje.
Po izvršenih preventivnih ukrepih v tem in preteklem mesecu za zavarovanje osamosvojitve,
smo se divjanju oklepnomehaniziranih enot po
njihovem izpadanju iz kasarn sprva uprli le z
nenasilnimi sredstvi. Te enote so pred seboj
rušile in uničevale vse blokade, komunalne in
druge infrastrukture, dobrine in premoženja.
Angažirane so bile enote 14., 31., 32. in 13.
korpusa ter enote 5. korpusa vojnega letalstva in
protiletalske obrambe ter nekatere specialne
enote, pripeljane s 1. in 3. vojaškega območja. Še
isti dan so te enote začele uporabljati tudi grobo
ognjeno moč, s tem ko so streljale na blokade v
Ormožu s tankovskimi topovi, in drugod.
Šele po teh dogodkih je Predsedstvo Republike
Slovenije sprejelo odločitev o uporabi varnostnih
organov oz. organov za notranje zadeve in enot
teritorialne obrambe. Prav ti ukrepi so bili
uspešni v taki meri, da so bili premiki bistveno
ovirani, zadrževani in ponekod blokirani.
Ko je prišlo do spoznanja, da načrtovani pohod
skozi Slovenijo ne bo uspel do roka – ta rok je bil
določen in je bil do 12. ure tega dne, ko se je
začela agresija – so poskušali z uporabo helikopterskih enot za desant in z uporabo vojnega
letalstva z raketiranjem ter bombandiranjem
predvsem po civilnih objektih na območju
Brnika, dolenjske avtoceste in na vzhodnem delu
Republike zavzeti nekatere mejne prehode,
vendar pa s tem niso obvladali celotnega obmejnega območja. Proti desantom in proti letalskim napadom v prvih urah niso bila uporabljena protiletalska sredstva, ker smo imeli
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podatke, da v transportnih helikopterjih, poleg
pripadnikov specialnih enot Zveznega sekretariata za notranje zadeve in poleg specialnih
enot, pripeljanih s 1. in 3. vojaškega območja,
prevažajo tudi zvezne carinike. Potem pa, ko so
te prve posadke grobo posredovale na nekaterih
mejnih prehodih, je bil dan ukaz za uporabo
protiletalskega orožja in v tistem prvem dnevu so
bili uničeni štirje in poškodovana dva helikopterja. Proti večeru so se pričeli letalski napadi
tudi na objekte civilnega telekomunikacijskega
sistema. Tako sta bila porušena ali poškodovana
oddajnika na Kumu in na Nanosu, oddajnik na
Krimu pa je bil izključen, ker je bil ta vrh že pred
tem zaseden z enotami jugoslovanske armade.
Ta način izvajanja borbenih aktivnosti Jugoslovanske armade potrjuje, da želi armada na najradikalnejši način opraviti z Republiko Slovenijo.
To potrjujejo tudi dve ultimativni pismi generala
Kolška predsedniku slovenskega izvršnega sveta,
kontakti s posameznimi poveljniki – ker so grozili, da bodo Slovenijo zbrisali z zemljevida
Evrope v nekaj urah ter metode in način uporabljenega vojaškega udejstvovanja. Repubika
Slovenija je doslej uspela z izjemnim sodelovanjem in enotnostjo prebivalstva, organov ter
organizacij in svojih obrambnih sil, predvsem pa
pripadnikov organov za notranje zadeve in slovenske Teritorialne obrambe preprečiti, da bi
armada in zvezni organi že prve dni osamosvojitve Republike Slovenije ta status onemogočili.
Prehajanje častnikov in vojakov v Teritorialno
obrambo Republike Slovenije, zapuščanje enot,
ki je med današnjim popoldnevom postalo množično, predaja enot, notranje obračunavanje, odpoklic naših državljanov, ki so na službi v Jugoslovanski armadi ali tam služijo vojaški rok, potrjuje, da se v armadi nadaljuje notranji razkol.
To seveda ne pomeni, da je moč te vojaške sile
zlomljena.
Današnja mobilizacija v Srbiji, kopičenje
oklepnih in drugih sil na območju Hrvaške in v
drugih smereh proti Sloveniji pomeni, da se le
poskuša spremeniti taktika delovanja in namesto
hitrega prodora postopno nevtralizirati Republiko
Slovenijo. Na tak sklep lahko pomislimo tudi po
današnjih dogajanjih, pa tudi popoldanskem
razgovoru z generalom Rašetom, ki je ponudil
vrsto rešitev oziroma predlogov in pogojev, med
katerimi je odločilna ta, da bodo državno mejo
zasedli armada in zvezni organi in vzpostavili
prejšnje stanje oziroma stanje, ki ni samo

VIRI 19, 2004

prejšnje, ampak je stanje, ki je načrtovano kot cilj
te agresije.
Ta agresija z vsemi svojimi tragičnimi posledicami in realnostjo, da se bo še nadaljevala,
postavlja z vso ostrino na preizkus našo odločnost, da uresničimo plebiscitno odločitev v celoti.
Na to smo pripravljeni, čeprav želimo tudi na obrambnem področju rešiti z dialogom in ne na nasilen način vsa vprašanja. Pri tem pa so prav
zaradi agresije pogoji, ki smo jih ponujali še pred
nedavnim, bistveno spremenjeni, pogovarjamo se
lahko le o takojšnji prekinitvi agresije, umiku armade v kasarne pod pogoji, ki so bili dogovorjeni, ter zapustitvi ozemlja Republike Slovenije.
Dosedanje posledice agresije so poleg ogromne
vojne škode, zlasti v tragičnih izgubah med prebivalstvom ter pripadniki ene in druge strani. Te
številke, ki dosegajo trištevilčen rezultat, so take,
da je potrebno ne glede na majhne žrtve na naši
strani, obžalovati izgubo vsakega življenja zaradi
nesmiselnosti agresije, ki jo doživljamo in ki je
posledica odločitve – ne tistih, ki v glavnem v tej
agresiji sodelujemo, ampak tistih, ki so dajali
ukaze in so bili in so še danes na varnem.
Poslancem in zborom skupščine predlagam nekaj
stališč. Pred tem bi, če mi dovolite, da ne berem
te podlage in ocene, ki jo imam pripravljeno,
komentiral dopis, ki ga je tako imenovani Štab
vrhovne komande oboroženih sil malo prej poslal
in v katerem od predsedstva in vlade Republike
Slovenije zahteva nekatere stvari, ki so bile zahtevane tudi v popoldanskem dogovoru oziroma
pogajanjih z generalom Rašetom. Teh novih točk
je nekaj manj, se pa smiselno povsem ujemajo in
da ne bi dveh stvari komentiral, mi dovolite, da
preberem njihove zahteve.
Štab vrhovne komande oboroženih sil SFRJ je
zahteval:
Prvič. Da se takoj in brezpogojno zagotovi prekinitev ognja.
Drugič. Da se mrtve in ranjene pripadnike Jugoslovanske armade preda v najbližjo enoto.
Tretjič. Da se vsem pripadnikom armade, Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Zvezne
upravne carine, ki so jih oborožene formacije in
drugi organi Republike Slovenije zadržali, omogoči odhod v najbližjo vojno enoto ali ustanovo.
Četrič. Da se prekine z blokado poveljstev, enot,
ustanov in drugih objektov armade in da se oborožene formacije Republike Slovenije odmaknejo
od njih izven dosega pehotne oborožitve.
Petič. Da se s tem poveljstvom, enotam in ustanovam Jugoslovanske armade zagotovi normalno

zagotavljanje življenjskih potreb, elektrika, voda
in PTT.
Šestič. Da se zagotovi izvajanje ukrepov na meji
v skladu z odločitvijo Zveznega izvršnega sveta
in da se z ničemer ne moti delovanje predpisanega režima na meji SFRJ.
Sedmič. Da se zagotovi normalen promet vozilom, zračnim in drugim prevoznim sredstvom Jugoslovanske armade.
Osmič. Da se pripadnike Jugoslovanske armade in
člane družin aktivnih vojaških oseb in civilne
osebe v službi v Jugoslovanski armadi ne zaslišuje, ne zapira ali na kakšen drug način maltretira.
Devetič. Da se vrnejo vsa zaplenjena materialnotehnična sredstva Jugoslovanske armade.
Skrajni rok za izpolnitev teh zahtev je 9.00, 30.
junija 1991.
Prva točka. Da se takoj ustavi prekinitev ognja.
To je bilo dogovorjeno včeraj. Ta prekinitev
ognja je bila z naše strani dosledno spoštovana,
razen v primerih, ko nasprotna stran ni spoštovala
dogovora, da vse enote, ki so bile na položajih v
blokadah, ne izvajajo nikakršnih premikov.
Teh prekinitev premirja je bilo med včerajšnjo
nočjo in današnjim dnem prek 30, vendar je šlo
povsod, na srečo, predvsem za manjše praske,
čeprav se komu zdi kakšna tudi malo večja,
ampak šlo je za manjše zadeve v primerjavi s
tem, do česa bi lahko prišlo. Tako lahko pogojno
rečemo, da se je prekinitev ognja v glavnem
spoštovala.
Pod 2. točko se zahteva, da se mrtve in ranjene
pripadnike armade preda najbližji vojaški enoti.
Kolikor jaz vem – in zahteval sem podrobno
informacijo o tem – je glede ranjencev postopek
na strani organov Republike Slovenije tekel
enako, pa naj je šlo za ranjence armade ali za
ranjence organov za notranje zadeve oziroma
Teritorialne obrambe. Vsi so hkrati dobili potrebno pomoč. Vsi so pod enakimi pogoji v
civilnih bolnišnicah.
Glede tega smo že generalu Rašeti povedali, da
glede vrnitve mrtvih, čeprav ne vem, da bi bil kje
ta problem, ni nikakršnih ovir, da glede ranjencev
tudi ni nikakršnih ovir, razen v primerih, ko se ti
ranjenci ne želijo vrniti v enote oziroma ko ne
želijo, da se zdravijo v vojno-medicinskih ustanovah. V takih primerih seveda ne smemo teh
ljudi siliti, da jih proti njihovi volji vrnemo nazaj.
3. Da se v bistvu izpusti vse vojne ujetnike.
Mi smo dejali, da smo se o temu pripravljeni
takoj pogovarjati, da pa bodo pravi pogoji za ta
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pogovor nastali takrat, kadar bodo vse enote
armade, ki so še na bojnih položajih, vrnjene v
kasarne in to pod pogoji in na način, ki je bil
včeraj dogovorjen. Ta način pa je naslednji: naš
predlog je bil, in v teh razgovorih z nižjimi
poveljniki je bilo okrog tega doseženih tudi več
sporazumov, da se vse enote Jugoslovanske
armade, ki so v blokadi, lahko umaknejo v
najbližjo vojašnico, vendar brez oklepnih vozil in
brez orožja, s tem da lahko starešine obdržijo
osebno oborožitev. V nasprotnem primeru ne bi
imeli nikakršnih garancij, da ko se kolona premakne in blokada odmakne, ta enota ne bo
uporabljena v smislu bojnih dejstev. Gre pa za to,
da so te blokade seveda na strateških mestih in ko
je oklepna kolona enkrat čez to mesto, se je pač
ne da več ustaviti na primernem mestu. Zato je ta
3. točka tukaj – v pogojih generala Rašete je bila
to osma oziroma deseta točka – ključna, kajti
razrešitev tega problema šele omogoča pogajanje
o bolj bistvenih in strateških zadevah. Je pa ta
način, ki smo ga mi predlagali, edini možen, da
se te konfliktne situacije, ki jih je v teh blokadah
veliko, elegantno rešijo.
4. točka. V tej se zahteva, da se preneha z
blokado poveljstev enot, in vseh objektov itn. in
da se oborožene sile Slovenije oddaljijo od teh
objektov.
Tukaj je treba pojasniti, da je do blokade vojaških objektov prišlo včeraj, ko se je začela
neusmiljeno bombardiranje civilnih objektov. V
tistem trenutku je bil dan ukaz, da se vsi vojaški
objekti, za katere je to mogoče, blokirajo in da se
prepreči izhod vseh enot in vozil ter da se za
vsako ceno zadrži te enote znotraj vojaških
objektov je v bistvu v tem trenutku v Sloveniji
situacija taka, da so praktično vsi vojaški objekti
na ozemlju Republike Slovenije v blokadi. In to
je za nas tudi edina garancija, da se premirje
spoštuje. To je za nas edina garancija, nobene
druge ni.
5. točka: da se vsem poveljstvom, enotam in
ustanovam armade zagotovi normalno oskrbovanje z življenjskimi potrebščinami, z elektriko,
vodo in PTT-jem.
Mi smo že gospodu Rašetu in raznim drugim
generalom te okupatorske armade med včerajšnjim dnem in nočjo jasno povedali, da se lahko
o teh stvareh pogovarjamo takoj, ki bodo
razrešene konfliktne situacije. Se pravi, ko bodo
vse enote armade v kasarnah in ko bodo tja prišle
na način in pod pogoji, kot so bili dogovorjeni in
predlagani z naše strani. Prej pa je, razen za
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oskrbovanje z življenjskimi potrebščinami, z vodo in hrano, kar smo zagotavljali že med današnjim dnem, vse ostalo ne pride v poštev. Torej
elektrika in PTT zveze bodo ostale do nadaljnjega odklopljene. Preskrba nekaterih predelov
oz. nekaterih kasarn z življenjskimi potrebščinami je odvisna tudi od tega, kako se bo razrešila
situacija na blokadah, ker so komunikacije zaprte
in je to oteženo.
6. točka. To je zdaj tista prejšnja točka, ki zahteva realizacijo tistega, kar je bil cilj te agresije
– se pravi vzpostavitev takega stanja na mejah,
da bi bile naše meje, misli se na vse mejne
prehode, pod kontrolo JA oziroma Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Zvezne carinske
uprave – kar z drugimi besedami pomeni, da
Slovenija, če na to pristane, odstopi od tega
koraka, ki ga je naredila 25. 6. 1991.
7. točka. Zahteva je, da se omogoči normalen
promet vozilom, zračnim in drugim prevoznim
sredstvom.
Vozilom, ki so bila uporabljena za zdravniške oz.
sanitetne potrebe, in vozilom, ki so bila namenjena za osnovno preskrbo, ni bil oviran promet
oz. je bil zagotovljen v glavnem z naše strani
tam, kjer je bilo to seveda varno. Nismo pa
dovolili preletov helikopterjev in drugih letal,
čeprav so letela, ker naša protiletalska sredstva
dosežejo samo 2.000 m.
8. Da se pripadniki armade, člani družin ne maltretirajo, zaslišujejo itn.
To zahtevo je ponovil že general Rašeta popoldan. Mi smo rekli in tudi sedaj je stanje še
takšno. Mi nimamo nobenih informacij, da se je
to kje zgodilo, da izključujem te možnosti glede
na to, kakšno je bilo včeraj psihično stanje
slovenske države ob teh bombandiranjih, recimo
v Murski Soboti, na dolenjki ali na nekaterih
mejnih prehodih, vendar mi teh podatkov nimamo. Generala Rašeto oz. poveljstva prosimo,
če se je to dogajalo, da nam sporočijo konkretne
podatke, imena in priimke tistih, ki jih
maltretirajo oz. ki so jih maltretirali, ki so bili
zaprti ali zaslišani. General Rašeta je odgovoril,
da teh podatkov nima in da jih tudi ne bo dal, da
pa lahko sporoči imena mest, kjer se je to
dogajalo. Mi še vedno čakamo, da bo sporočil in
smo zagotovili, da če je šlo za kršitve predpisov,
da bomo ukrepali v skladu z zakonom.
9. točka je zahteva, da se vrnejo armadi vsa
zaplenjena materialno-tehnična sredstva in oborožitev.
Mi smo že generalu Rašeti dejali, da se je o tem
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možno pogovarjati potem, ko bo rešeno
vprašanje vojne odškodnine za vse to, kar je ta
okupatorska armada storila v zadnjih dnevih. Gre
pa, to priznamo, za znatna materialno-tehnična
sredstva, kajti obrambne sile Republike Slovenije
so včeraj po tem bombandiranju prešle v nekaterih pokrajinah v ofenzivo in zavzele več velikih
vojaških skladišč, tudi nekaj drugih vojaških
objektov. V zadnjih dveh dneh je bilo zaplenjenih
tudi več deset najmodernejših oklepnih vozil, ki
so usposobljena. In dokler bodo trajale te bojne
aktivnosti oziroma dokler bo obstajala nevarnost,
da bo ta armada še naprej posredovala proti interesom Republike Slovenije, toliko časa se seveda o vrnitvi tega plena ni možno pogovarjati.
Toliko sam mislim, da je bilo potrebno komentirati te točke, kajti najbrž bo to v razpravi in
tudi v naslednjih dneh ena od središčih zadev.
Mislim, da je bilo potrebno pojasniti nekatere
neresnice, ki se skrivajo za temi vprašanji. Sedaj
mi pa dovolite, da predlagam nekatera stališča.
Predlagam, da ta parlament podpre dosedanje delovanje za obrambo in zaščito komaj pridobljene
neodvisnosti in suverenosti Republike Slovenije.
Predlagam, da ta parlament zahteva od mednarodne javnosti najodločnejše nasprotovanje agresiji in da se zahteva mednarodno-pravno priznanje naše republike, kar je lahko politični akt
tujine za to, da ta agresija preneha.
Prav tako predlagam, da se zahteva in začne
proces mednarodne akcije za prekinitev te agresije z vsem, kar lahko to pomeni. Predlagam, da
tudi parlament najodločneje zahteva prenehanje
kakršnih koli bojnih aktivnosti Jugoslovanske
armade na območju Republike Slovenije in pričetek takojšnega umika z našega državnega
ozmelja. Hvala. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Jaz bi predlagal, da bi to poročilo dopolnili še z
vidika notranje varnosti in dejavnosti organov za
notranje zadeve, mogoče bi še minister Bavčar
spregovoril.
Pojasnil bi še naslednje, razpravo pojmujem povsem delovno, zato ne gre za kako protokolarno
razporeditev referentov, ampak gre izključno za
tematiko.
IGOR BAVČAR: Saj zaradi tega, ker sem sedaj
na vrsti, glede na to, da so bili drugačni dogovori,
tudi nimam še vseh podatkov, kajti podatki neprestano prihajajo. Rad bi rekel, da so delavci
slovenske policije, kriminalistične službe in

varnostne informativne službe v teh dneh opravili
izredno težavno delo, skupaj z vsemi drugimi
organi, predvsem pa Teritorialno obrambo.
Rad bi posebej izpostavil vlogo Milice in njenih
posebnih in specialnih enot, ki so v začetku sami,
pozneje pa tudi organizirano in skupaj s Teritorialno obrambo zaustavljali oklepna vozila – mislim konkretno na to kolono, ki je izpadla iz vrhniške kasarne – varovali določene objekte in osebnosti, od začetka do konca, to se pravi vse te dni,
sodelovali pri izdelavi in varovanju cestnih ovir,
urejali in nadzirali cestni promet, ki je bil na mnogih področjih zelo oviran, v veliko krajih in na
mnogih koncih Slovenije pa tudi popolnoma onemogočen.
Mi smo opravljali, in še vedno opravljamo, naloge na mednarodnih mejnih prehodih. V tem
trenutku so podatki, ponavljam, nepopolni, kajti
tik preden sem prišel v parlament, se je predala
posadka na Vrtojbi. Lahko rečem, da v tem trenutku slovenska milica, skupaj s Teritorialno
obrambo obvladuje 63 mednarodnih in maloobmejnih prehodov, medtem ko Jugoslovanska
armada obvladuje 9 maloobmejnih in 6 mednarodnih prehodov.
Mi smo opravljali tudi naloge varovanja južne
meje, vendar smo se potem v skladu z analizo in
podatki, s katerimi je razpolagala koordinacijska
skupina republiških organov, z večino oziroma
postopoma umaknili s teh mejnih kontrolnih
točk, ker njihova postavitev in tudi sicer, bom
rekel, vrednost njihovega držanja ni opravičevala
žrtev, do katerih bi lahko prišlo pri njihovem zavarovanju.
Pomagali smo pri preskrbovanju stoječih kolon
motornih vozil, prevzemali smo in prevzemamo
vojne ujetnike, jih varujemo, preskrbujemo in
vozimo v zbirna sprejemališča. Rad bi vam zagotovil, da z njimi ravnamo v skladu z mednarodnimi konvencijami, v tem trenutku, pred
nekaj urami je v Slovenijo prispela tudi delegacija mednarodnega Rdečega križa, ki nadzoruje
ravnanje z vojnimi ujetniki.
Poleg pripadnikov jugoslovanske armade je
slovenska milica bodisi zajela bodisi priprla ali
prevzela v varovanje večje število tujih carinskih
delavcev in tujih policistov, ki so bili poslani v
Republiko Slovenijo.
Kriminalistična služba je v teh dneh opravila izjemno pomembne naloge v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega opravljanja nalog na področju zatiranja kriminalitete, evidentiranja in dokumentiranja vseh aktivnosti sovražnih agresor53
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skih enot, ugotavljala je in obravnavala kazniva
dejanja in vojne zločine okupatorskih enot, v
skrajnem primeru pa opravljajo tudi druge bojne
naloge, če tega ne morejo zagotoviti druge enote.
V obdobju zadnjih dni je ta služba opravljala vse
redne dejavnosti od ogledov krajev kaznivih
dejanj, odkrivanja storilcev in vseh drugih aktivnosti v predkazenskem postopku. Aktivnosti so
večinoma potekale brez zapletov, omogočene so
bile z razporedi dela, prilagojenimi za te razmere.
Ugotavljamo, da je kaznivih dejanj in aktivnosti
klasične kriminalitete manj, kar je pogojeno z
razmerami na terenu in z veliko prisotnostjo
organov za notranje zadeve.
Mi smo zelo veliko pomena in naše aktivnosti
usmerili v dokumentiranje dogajanj, kjer je bilo
mogoče opraviti, skupaj s pravosodnimi organi,
zato da bi identificirali storilce posameznih
dejanj ter v primerih prijetih oseb pripadnikov
Jugoslovanske armade tudi izvedle celoten postopek kriminalistične obdelave. V okviru dejavnosti kriminalistična služba tudi vzdržuje stike s
kriminalističnimi organi sosednjih držav republik
Avstrije in Italije.
Posebej bi rad poudaril tudi, da je varnostnoinformativna služba v teh dneh opravila izjemno
pomembno delo. Razmere, do katerih je prišlo, so
zahtevale, da se VIS v svojem delu prilagodi celi
vrsti novih situacij, da se je bilo potrebno predvsem prilagoditi novemu načinu delovanja varnostne službe Jugoslovanske armade, ki deluje
ilegalno. Soočamo se s celo vrsto novih dejstev,
saj moramo ne glede na praktično zaprtje meja
pridobivati podatke iz tujine, kakor tudi iz ostalih
delov Jugoslavije, ki so pomembni za načrtovanje obrambnih aktivnosti Republike Slovenije.
Rad bi povedal, da so bili narejeni določeni
konkretni operativni ukrepi za pridobivanje teh
podatkov iz Jugoslavije, aktivirane aktivne pozicije v tujini ter poslano ustrezno število operativnih delavcev, da neposredno spremljajo dogodke. Spremljamo tudi premike tujih oboroženih sil na naši zahodni meji, ker so zelo pomembni podatki za odločanje v teh dneh.
Osnovna naloga varnostno-informativne službe je
bila usmerjena na iskanje ilegalnega bivanja
organov varnostne službe Jugoslovanske armade
in njihovih informatorjev na terenu pri iskanju
specialnih enot, ki naj bi izvajale diverzije,
ugrabitve in druge nakane izvajalcev specialne
vojne proti Republiki Sloveniji.
Moram seveda povedati, da so v teh dejavnostih
organi za notranje zadeve izgubili 6 svojih
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delavcev, ranjenih je bilo 11, uničeno je bilo več
deset vozil, popolnoma so uničeni štirje objekti
organov za notranje zadeve, pet pa jih je močno
poškodovanih. To je predvsem delo okupatorskega letalstva.
Rad bi povedal, da so delavci slovenske policije,
kriminalistične službe in varnostno-informativne
službe izjemno zgledno sodelovali z enotami
Teritorialne obrambe in sodim, da že to bistveno
doprineslo k dosedanjemu uspehu našega dela, ki
seveda ni še končano. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Predno bi prešli na razpravo o posameznih
vprašanjih, ki smo jih sedaj notirali oziroma so
bile predlagane, menim, da bi bilo umestno, da
kar nadaljujemo z razpravo oziroma s prezentacijo problemov še z drugih področij. In če se s
tako metodo strinjate, bi potem predlagal, da
predsednik Milan Kučan poda poročilo o teh
pogajanjih s predstavniki zahodnoevropske skupnosti in kakšno je bilo naše dokončno stališče, še
posebej glede na nekatere nesporazume, ki so ob
tem morda nastali. Prosim gospod predsednik.
MILAN KUČAN: Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Do nocojšnjega sklica
Skupščine je prišlo tudi na pobudo Predsedstva
Republike Slovenije. Po mnenju Predsedstva je
prav, da je Skupščina kot najvišji organ oblasti v
teh dramatičnih trenutkih vključena v vse tiste
aktivnosti, vse te aktivnosti spozna in po potrebi
odobri.
Jugoslovanska vojska je 27. 6. 1991 izvedla brutalno agresijo na suverenost, samostojnost in
nedovisnost Republike Slovenije. V Sloveniji so
izsilili vojno tisti, ki se ne morejo sprijazniti s
plebiscitno odločitvijo slovenskega naroda in
državljanov Slovenije, da želijo sami odločati o
lastni državi, o svoji usodi, ne na škodo drugih,
pa tudi ne na škodo sebe, zoper svoje interese,
posebej tiste, ki zadevajo sam narodov obstoj.
Znane so vam odločitve, ki jih je sprejelo Predsedstvo v razširjeni sestavi s predsednikom Skupščine, predsednikom Izvršnega sveta in ministri
za obrambo, notranje zadeve in zunanje zadeve v
okviru svojih pooblastil in na temelju sprejetih
stališč Skupščine Republike Slovenije, da se
zavaruje suverenost Republike Slovenije ter življenje in premoženje njenih prebivalcev.
O agresiji sem s pismom obvestil generalnega
sekretarja Združenih narodov in predlagal sklic
Varnostnega sveta, ki naj bi prispeval k temu, da
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bi se agresija zoper Republiko Slovenijo ustavila.
S pismom sem se obrnil tudi na predsednika
Evropskega sveta Jaquesa Santerja z zaprosilom,
da na zasedanju šefov držav oz. vlad dvanajsterice storijo vse potrebno, da se ustavi agresija,
končajo sovražnosti na ozemlju naše republfike
in prispeva k demokratični rešitvi jugoslovanske
politične krize. Na vlade vseh držav Konference
za evropsko varnost in sodelovanje in Mednarodno skupnost se je s podobnim zaprosilom
obrnil tudi naš minister za zunanje zadeve dr.
Dimitrij Rupel. Tudi na podlagi teh naših pobud
je prišlo v minuli noči do pogovora skupine
evropskih zunanjih ministrov v Zagrebu. Predstavniki Evropske skupnosti gospod De Jaques
Poos, Gianni De Michelis in gospod Van Den
Broek ter komisar Komisije Evropske skupnosti
za Sredozemlje gospod Matutes so se po pogovoru v Beogradu s predsednikom ZIS Markovićem, zunanjim ministrom Lončarjem ter
predsednikom Srbije Miloševićem sestali v
Zagrebu še s predsednikom Tuđmanom in menoj.
Razgovora se je udeležil z naše strani tudi naš
zunanji minister dr. Dimitrij Rupel. Z vsebino teh
razgovorov ste se lahko seznanili prek današnjih
sporočil Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije, Predsedstva ter prek tiskovnih konferenc. Skupina evropskih zunanjih ministrov je
predsedniku Tuđmanu in meni zastavila tri vprašanja. Na ta vprašanja so, kot so nas obvestili, že
dobili pozitivni odgovor od predsednika ZIS-a
Markovića in srbskega predsednika.
Zastavili so nam naslednja tri vprašanja:
1. Ali hrvaški in slovenski predsednik sprejemata prekinitev ognja in umik JA v kasarne?
2. Ali je mogoče pričakovati odložitev izvajanja
deklaracij o neodvisnosti za tri mesece?
3. Ali se predsednika strinjata, da je treba spoštovati ustavni red z izvolitvijo Mesića za
predsednika Predsedstva Jugoslavije?
Sam sem goste najprej seznanil z razmerami v
Sloveniji. Stenogram razgovora je že narejen in
vam je na voljo v sekretariatu Skupščine Republike Slovenije. Dejal sem, da je Republiko
Slovenijo napadla Jugoslovanska armada in je
zato v vojni in da je to potrebno spoštovati pri
naših razgovorih. Na prvo vprašanje sem odgovoril, da premirje, če je s tem razumljeno
prenehanje sovražnih aktivnosti Jugoslovanske
armade, za nas ni problem, ker se je Slovenija
zgolj branilal pred okupacijsko vojsko in se zato,
če se Jugoslovanska armada vrne tja od koder je
prišla, to je v vojašnice oziroma če se pripeljane

enote umaknejo z ozemlja Slovenije, tudi nima za
kaj in s kom vojskovati. Glede odločitev, ki jih je
sprejela Skupščina Republike Slovenije o slovenski neodvisnosti, pa sem dejal, da se na tej
točki Slovenija ne želi in ne more umakniti.
Glede nadaljnih korakov pri osamosvajanju Slovenije pa velja, da je Slovenija že prej večkrat
predlagala in pojasnjevala, da je pripravljena
svojo osamosvojitev izpeljati postopoma in v
sporazumevanju z mednarodnim okoljem, tako
jugoslovanskim, kot evropskim, če bo pri partnerjih naletela na interes in razumevanje. Oba z
dr. Ruplom sva vsem trem ministrom in predstavnikom evropske komisije jasno povedala, da
Slovenija od svoje že veljavne odvisnosti ne želi
in ne more odstopili. Tudi zanjo so kot žrtve
brutalne agresije padli slovenski ljudje. O nadaljnih korakih pa se je pripravljena pogajati, ker
jo med drugim k temu zavezujejo tudi njeni
dokumenti. Če je trimesečni rok, ki ga predlagajo
za pogovore, namenjen temu, da ostane v veljavi
naša temeljna ustavna listina, Deklaracija o
neodvisnosti in Ustavni zakon, ter za to, kar je
bilo na tej podlagi že narejenega, potem je to za
nas sprejemljivo.
Za slovensko delegacijo je bilo na tem razgovoru
najbolj pomembno, da se je z brutalno agresijo in
okupacijo Slovenije, ki je terjala človeška življenja, ogrozila varnost ljudi in naredila veliko
materialno škodo, takoj preneha in ustavi ogenj.
Glede tretjega vprašanja sem dejal, da je dr.
Drnovšek že pred časom glasoval za Stipeta
Mesića in s tega vidika slovensko stališče ni
vprašljivo. Je pa v tem času prišlo do uveljavitve
slovenske samostojnosti in je Skupščina Republike Slovenije z ustavnim zakonom spremenila
njegovo vlogo in pooblastila, da kot predstavnik
Republike Slovenije v skladu s smernicami
Skupščine sodeluje v delu Predsedstva SFRJ.
Posebej sem poudaril, da je končen odgovor na
vsa tri vprašanja odvisen od odločitve slovenskega parlamenta, ki ga bom o predlogih gostov
seznanil. To zavezo uresničujem nocoj. Smoter
našega sestanka z evropsko delegacijo je bil v
tem, da ministri dobijo informacijo o stanju iz
prve roke, da se prepreči zgolj informiranost z
ene strani in da se pripomore k angažiranju držav
Evropske skupnosti za prekinitev agresije nad
Republiko Slovenijo in k razumevanju in priznavanju njenega novega položaja kot neodvisne
države in subjekta mednarodnega prava.
Iz vsega, kar sem povedal, sledi naše stališče, da
suspenz ustavnik aktov in zakonov, ki jih je
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sprejela slovenska skupščina ter že izvršenih
osamosvojitvenih dejanj, na tej podlagi ni mogoč
in ne pride v poštev. Od sprejetih sklepov tega
parlamenta ni mogoč nikakršen odstop. Za njim
je s plebiscitom ugotovljena volja slovenskega
naroda in drugih državljanov Slovenije, to je za
nas najvišji zakon. (Ploskanje.)
Pač pa gotovo pridejo v poštev, v skladu z doslej
sprejetimi odločitvami Skupščine Slovenije in z
izhodišči, ki so bila sprejeta na razširjeni seji
Predsedstva s predsednikom Skupščine in predsednikom Izvršnega sveta pred odhodom v
Zagreb, razgovori o tem, kako sporazumno in
postopno prevzeti izvrševanje vseh drugih funkcij, ki so jih doslej opravljali organi federacije in
jih organi Republike Slovenije še niso prevzeli.
Poudaril pa sem, da je temeljni pogoj za kakršna
koli pogajanja umik agresorske okupacijske
Jugoslovanske armade v vojašnice, v katerih so
bili pred 27. junijem, dnevom napada na Republiko Slovenijo in umik enot, ki so bile pripeljane ob agresiji, z njenega ozmelja. Način
izvedbe tega umika, posebej še za to, da se ne bi
mogla agresija obnoviti, je stvar posebnih
pogovorov in aktivnosti za to pristojnih organov.
Že vnaprej pa je treba reči, da je naša prejšna
ponudba o postopnem umiku Jugoslovanske armade, najkasneje do konca leta 1993, postala z
izvršenim aktom agresije povsem nerealna. Opozoril sem, da so tako ta, kot tudi vsa druga
vprašanja postopnega prevzema izvrševanja
funkcij po določbah ustavnega zakona predmet
pogajanj in poskusov doseči sporazume.
Spoštovane poslanke in poslanci! Menim, da so
mir in človeška življenja največja dobrina in da
mora Republika Slovenija, tako kot do sedaj, tudi
v prihodnje pokazati pripravljenost in sposobnost,
da se o vseh odprtih vprašanjih iz dosedanjega
skupnega življenja z jugoslovanskimi narodi in
njihovimi republikami po možnosti doseže sporazum. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, bo treba
pač stvari reševati pred mednarodno arbitražo in
mednarodnim sodiščem, nikakor pa ne z vojno.
Njena prekinitev s strani agresorja je zato prvi in
bistveni pogoj. Do sedaj odprtim vprašanjem pa je
treba dodati še novo, namreč povračilo vojne
škode, ki jo je povzročila ljudem in premoženju,
gospodarstvu in slovenski državi Jugoslovanska
armada s svojim agresorskim nastopom.
Dovolite, da vas spomnim, da je Skupščina o
Deklaraciji o neodvisnosti razglasila: "... da Ustava SFRJ na ozemlju Republike Slovenije več ne
velja in da bo nadaljevala postopek za prevzem
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dejanske oblasti na svojem ozemlju. Postopek
prevzemanja dejanske oblasti je pripravljena izvesti postopno in sporazumno z drugimi republikami dosedanje SFRJ, tako da pri tem ne
bodo kršene enake pravice drugih republik."
Menim, da je ne glede na vprašljivost možnosti
za sporazumevanje s tistimi republikami, ki
očitno podpirajo agresijo Jugoslovanske armade
zoper Slovenijo, po mnenju Predsedstva Republike zaradi zagotovitve prekinitve sovražnosti s
strani Jugoslovanske armade v Sloveniji, in zato,
da se zagotovi podpora drugih držav in mednarodne skupnosti, koristno še naprej kazati
pripravljenost, da se poskusimo v predlaganem
roku treh mesecev pogovarjati o možnosti sporazumnega načina razrešitve vseh odprtih vprašanj pri nadalnjem prevzemanju dejanske oblasti
v Republiki Sloveniji.
V navedeni Deklaraciji je tudi izrecno določeno,
da: "Vsa vprašanja, ki v tem trenutku še niso v
celoti rešljiva, kot na primer status JLA in odnosi
Republike Slovenije z njo, vprašanje pooblastil
na področju mednarodnih odnosov in vprašanje
delitve skupnega premoženja, bodo urejena s
posebnim dogovorom Republike Slovenije z
ustreznimi organi v okviru dosedanje SFRJ."
Tudi to je bil citat.
V ta namen je z ustavnim zakonom za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojni in neodvisni
Republiki Sloveniji predvidena izvolitev 12-članske delegacije Skupščine Republike Slovenije:
"ki bo (tako je zapisano) na podlagi njenih pooblastil v Skupščini dosedanje SFRJ sodelovala v
pogajanjih za razdružitev dosedanje SFRJ, v
reševanju tekočih vprašanj ...". To je konec citata.
Zadnje pooblastilo za dogovarjanje o morebitnem
oblikovanju skupnosti suverenih držav na
ozemlju dosedanje SFRJ ob izvršeni agresiji, ki
jo je obsodila samo sosedanja Republika Hrvaška, druge republike pa ne, je očitno postalo
nerealno.
Ne glede na to pa bo takšno ali drugačna
sodelovanje med državo Slovenijo in drugimi
državnimi tvorbami, ki se bodo oblikovale na
sedanjem prostoru Jugoslavije, potekalo, kakšna
bo in na katerih področjih, pa seveda ni odvisno
samo od naše pripravljenosti in dobre volje.
Slovenska skupščina je kot rečeno, tudi pooblastila dosedanjega člana Predsedstva Jugoslavije
iz Republike Slovenije. Znano vam je, da je dr.
Drnovšek obvestil predsednika Skupščine, da v
danih okolnostih ne vidi smisla svoje dejavnosti
v Predsedstvu.

VIRI 19, 2004

Vsekakor je obravnava tega vprašanja, odločitev
o njem v vaši pristojnosti, ko bo pač ocenjeno, da
je to potrebno.
Spoštovane poslanke in poslanci! Kljub uresničevanju pravice slovenskega naroda do samoodločbe smo ves čas poudarjali, da želimo to
pravico uveljaviti na demokratičen način, legitimno, da ni vzpostavitev samostojne slovenske
države usmerjena zoper nikogar niti v Jugoslaviji
niti zunaj nje, da enako pravico priznava Slovenija tudi drugim narodom v SFRJ in da smo
pripravljeni prevzeti svoj del pravic in obveznosti
dosedanje Jugoslavije po načelu pravičnosti v
smislu določb mednarodnega prava. Namesto dogovora smo dobili odgovor agresije Jugoslovanske armade, ki je divjala in pustošila po slovenski
zemlji, padle so človeške žrtve in soočiti se
moramo s kruto stvarnostjo. Slovenija se je bila
prisiljena braniti z vsemi sredstvi zoper agresijo
in bo v to morda še prisiljena. Zdaj je potrebna
internacionalizacija agresije Jugoslovanske armade na samostojno državo Slovenijo in reševanje
jugoslovanske politične krize. To sem ministrom
tudi posebej povedal.
Zato pa moramo tudi sami pokazati potrebno
pripravljenost, ne da bi se pri tem odrekli čemer
koli, kar smo na poti do priznanj slovenske
države že dosegli tako po pravni, deklarativni
plati kot izvrševanju dejanske oblasti.
Teritorialna obramba Slovenije, enote Organov
za notranje zadeve, druge službe in dejavnosti in
predvsem visoka zavest, enotnost in pogum naših
državljanov so v teh dneh pokazali, da slovenska
država že živi. Njeno obrambo, samostojnost in
ohranitev ter razvoj naše domovine pa je potrebno še naprej povezovati z modrostjo pri
urejanju odnosov, tako znotraj dosedanje Jugoslavije kot sosednjimi in drugimi državami ter
mednarodno skupnostjo.
Zato Predsedstvo Republike Slovenije predlaga
slovenski skupščini, da znova presodi ali ostaja
na že sprejetih sklepih o postopnem prevzemanju
izvrševanja svojih funkcij, kot je to določila z
ustanim zakonom, ali ne in na katerih. Glede tega
predlaga Predsedstvo v načelu pozitiven odgovor.
Prav tako predlaga Predsedstvo Skupščini, da potrdi ustavitev ognja s tem, da se Jugoslovanska
armada umakne, od koder je prišla, da se povabijo mednarodni opazovalci za nadzor in da se
takoj začnejo pogovori o popolnem umiku okupacijske armade iz Republike Slovenije.
Da se takoj začnejo pogovori z organi dosedanje
SFRJ o povračilu vojne škode, povzročene z

agresijo Jugoslovanske armade. Da zahtevamo,
da se začne oziroma nadaljujejo pogovori o
postopnem prevzemanju izvrševanja funkcij, ki
jih organi Republike Slovenije še niso prevzeli v
smislu določb Ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Da se začnejo pogovori o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti na podlagi predlogov, ki jih
je Republika Slovenija že dala zveznim organom,
in da pozove skupščine Republiker Srbije, Črne
gore, Bosne in Hercegovine ter Makedonije, da
obsodijo agresijo, tako kot je že storil to Sabor
Republike Hrvaške.
Spoštovane poslanke in poslanci! Od vaše odločitve je odvisno, ali bo Slovenija v tem odločilnem trenutku svojega osamosvajanja, ko je
žrtev brutalne agresije, pokazala zrelost in pripravljenost, da se razumno, a vendar odločno
postavi po robu ne samo oboroženi agresiji,
ampak tudi pokaže pripravljenost za iskanje
možnosti določitvi sporazumnega postopka za
ureditev naše razdružitve dosedanje SFRJ.
Od tega je v veliki meri odvisno, ali bomo dobili
zaveznike in prijatelje v svetu. Očitno je, da te
konfrontacije nasprotovanja znotraj Jugoslavije ne
bomo vzdržali samo z vojaško silo, da potrebujemo zaveznike v svetu, da je glede na naša že
mnogokrat izražena stališča te zaveznike možno in
potrebno iskati v krogu zahodnoevropskih držav,
predvsem dvanajsterice, ki se je tudi takoj odzvala
našemu povabilu za posredovanje.
Zato predlagamo, da sprejmemo njihove predloge, tako kot sem naš odnos do njih razložil
ministrski trojki v Zagrebu in kot sem vas o tem
informiral na današnjem zasedanju.
Pričakujejo namreč, da jih bomo o našem stališču
obvestili najkasneje do jutri do petih popoldne.
Na današnjem zasedanju šefov oziroma vlad pa
so že sprejeli stališča, o katerih vas bo informiral
minister Rupel. Bistvo njihovega predloga je, da
se ustavi vojna in vojaško nasilje in da se vojska
umakne v kasarne. To je tisto, kar je ta hip
bistveno tudi za nas. Z osamosvojitvijo smo
namreč našim ljudem obljubili mir in ne vojne.
Ta nam je vsiljena.
Predlagam pa, da na današnjem zasedanju gospod predsednik parlamenta Republike Slovenije
predlaga temu zboru, da z minuto molka počastimo spomin umrlim v tej nesmiselni agresiji
na Republiko Slovenijo. Hvala lepa.
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Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Glede na
vsebino tega vprašanja mislim, da lahko v nadaljevanju neposredno spregovori gospod zunanji
minister, ki lahko razširi ta pogled še s splošnejšo
oceno zunanjepolitičnih zadev.
Dr. DIMITRIJ RUPEL: Spoštovani predsednik
Predsedstva, spoštovani predsednik Skupščine,
spoštovani predsednik vlade, drage kolegice in
kolegi. Naše ministrstvo ne deluje na enaki fronti, kot tista dva, ki sta se danes najprej legitimirala, vendar mislim, da je naše delo v tem času
zelo naporno in v tem smislu izrabljam to priložnost, da se zahvalim svojim kolegom v tem
ministrstvu, ki so v teh dneh vlažili veliko naporov v to, da se naša – lahko rečem – obramba
slovenskega naroda in naše dežele nadgradita na
zunanjepolitičnem področju.
Dovolite mi, da si postavim nekaj vprašanj in
nanje odgovorim. Kaj ustvarja kontekst slovenskega zunanjepolitičnega delovanja v času vojne?
Seveda je vloga tega konteksta predvsem strah
tujine pred širjenjem nasilja. Ta strah tujine pred
širjenjem nasilja je nov moment, s katerim delujemo v slovenski zunanji politiki. Mislim, da se
s tem, kar se je dogodilo v zadnjih nekaj dneh,
spremenil status Slovenije kot kandidata za mednarodno priznanje in, kakor je morebiti to po svoje nekoliko problematična izjava, menim, da jo
moram povedati: mislim, da se je status Slovenije
v tem vojnem času pravzaprv spremenil na
boljše.
Spomnite se, da je mednarodna javnost slovenske
osamosvojitvene načrte odvračala in zavračala
predvsem z občutki o izbruhu etničnih konfliktov
oz. je svarila, da utegne priti pri nas do izbruha
takšnih večnacionalnih, mednacionalnih in podobnih konfliktov. Vojna, ki je izbruhnila pri nas,
je pokazala, da niso izbruhnili etnični, ampak so
izbruhnili ideološki in politični konflikti in
pokazalo se je seveda to, kar so že moji predhodniki govorili, da je armada predvsem varuh
nekega specifičnega političnega sistema. Tu
mislim na tisti znani scenarij – za katerega
mislim, da ga je obrambni minister omenjal tudi
že pred televizijo itn. Torej: ne gre za etnične
konflikte – in to je tisto, kar v naših mednarodnih
odnosih in stikih večkrat ponavljamo in moram
reči z vedno večjim uspehom – ampak gre za
okupacijo, ki je najbolj prepričljiv dokaz nedemokratičnosti Jugoslavije in neustreznosti tega
okvira za naše nadalnje življenje. To je seveda
tudi dokaz za nesposobnost federalnih oblasti.
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Mednarodna javnost jemlje Slovenijo leta 1991,
in to z vso resnostjo govorim, kot pojav, ki je
podoben pojavu Tiemena in pojavu Madžarske
1956. leta. Slovenci oz. Republika Slovenija si je
pridobila, če smem temu tako reči, sloves žrtve,
hkrati pa si je zaradi ogorčenega odpora, ki ga
nudi okupatorju, prislužila, pridobila spoštovanje,
ki pripada nastajajočemu mednarodnemu subjektu. Da lahko Slovenija pridobiva na svoji mednarodni subjektivnosti, je zaslužno prevzemanje
efektivne oblasti na Slovenskem.
Kar zadeva mednarodno priznanje, ki je vseskozi
– da tako rečem – v prvi liniji našega zunanjepolitičnega delovanja, moram povedati, da
je to priznanje nekako na pomolu, oz. da prihaja
na nek poseben način – sicer ne še ta hip na
formalen način – vendar prihaja na faktičen način. Tudi sestanek, ki ga je predsednik Kučan
omenjal včeraj v Zagrebu s tremi zunanjimi
ministri Evropske skupnosti dejansko pomeni
faktično priznanje Slovenije kot mednarodnega
subjekta. Se pravi, šlo je za sestanek, ki ga je
sprožilo dopisovanje z glavnimi institucijami v
Evropi, dopisovanje, ki ga je predsednik Kučan
že omenil.
Sam ne bi sedaj podrobno razčlenjeval držav in
okoliščin, ki nekako nudijo neke določene upe za
mednarodno priznanje. Kot primer faktičnega
priznanja slovenske države bi rad navedel plodno
in vsestransko sodelovanje ali, če hočete, sodelovanje na različnih področjih: od gospodarskega
do institucionalnega z Republiko Avstrijo. Republika Avstrija je bila tudi tista, ki nam je
pomagala spraviti dokumente, to se pravi pisma
generalnemu sekretarju Organizacije združenih
narodov in predsedniku Varnostnega sveta na
prave naslove.
Gre za to, da nastajajo določene bistvene spremembe v odnosu do Slovenije, čemur zaenkrat še
ne bi mogli reči priznanje, ampak so to spremembe, ki obetajo priznanje ob pravem času, ki
ni več daleč.
Zavest o tem, da je poudarjanje enotnosti Jugoslavije, jugoslovanske zveze prispevalo k agresiji
in prispevalo k kritičnemu položaju Slovenije, se
mi zdi, da se v svetu in v mednarodni javnosti
krepi. To smo mi večkrat že razlagali in mislim,
da so tudi te naše razlage in mnoge intervencije v
mednarodnem komuniciranju prispevale k temu,
da se pravzaprav danes v vsaki televizijski oddaji
in v mnogih člankih pojavlja trditev oziroma
ugotovitev, da je k naši krizi prispevalo tudi
poudarjanje enotnosti Jugoslavije, pri čemer nista
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nedolžna niti Evropska skupnosti, niti niso
nedolžne Združene države Amerike. Rekel bi, da
bomo mednarodno priznanje dosegli, ko bomo
uredili zadeve z Jugoslavijo. Glede Jugoslavije
nimamo ne mi ne tujina več iluzij, kar je seveda
eden od tistih faktorjev, ki prispeva k mednarodnemu priznanju.
Če strnem misli glede priznanja Slovenije kot samostojne države ni več načelnih, ampak so začasne težave, se pravi, niso principielne težave,
ampak so praktične težave, kar seveda ni majhna
stvar.
To je, mislim, zelo važen element za našo lastno
odločitev za samostojnost, zato da sami sebe
prepričamo, da je smer delovanja oziroma zaupanja v možnost rešitve v okviru Jugoslavije
jalovo.
Kar zadeva srečanje v Zagrebu, včeraj oziroma
sinoči. Evropska skupnost skozi usta svojih
predstavnikov že omenjenih treh ministrov ni
postavljala pod vprašaj dosedanjih postopkov
osamosvajanja Slovencev. Evropska skupnost je
postavila pogoj postopnosti, vendar ni postavila
pod vprašaj dosedanjih postopkov osamosvajanja
Slovencev. To sem dvakrat ponovil zaradi tega,
da ne bi bili kakšni nesporazumi, ki so se tudi
danes v jutranjih urah, se mi zdi, širili, pač ne po
naši zaslugi, pač pa po zaslugi, najprej Hrvaške
tiskovne agencije in po zaslugi nekega boja za
interpretacijo tega dogodka, ki se je sinoči zgodil.
Danes sem komuniciral s celo vrsto zunanjepolitičnih dejavnikov: od ambasadorja v Beogradu do zunanjih minisitrov nekaterih evropskih
držav. Dileme, ki so se pojavljale s tem v zvezi,
so bile natanko take, kakršne so se pojavljale, bi
rekel, med Slovenci. Ali je Slovenija pristala na
to, da se odreče temu, kar je doslej dosegla? Ali
je Slovenija želela in trdno vztrajala pri tem, da
ohrani vse tisto, za kar je tudi že doslej precej
plačala? To je bila dilema, ki se je postavljala v
vsej Evropi, ni to sedaj neka dilema, ki smo si jo
pri nas izmislili ali ki so si jo slovenski ljudje iz
hudoobije, iz nekega razočaranja, ali iz nekega
neznanja postavili. To je bila dilema, ki je današnji dan, da tako rečem, v svetovni diplomaciji
precej preokupirala.
Proti večeru sem govoril še z dvema funkcionarjema: z ameriškim ambasadorjem v Beogradu Zimmermanom, ki mi je potrdil, da je
razumevanje Amerike natančno tako, kakršno je
bilo naše razumevanje. Namreč, da smo v Zagrebu oziroma da je predsednik Kučan v Zagrebu
rekel, da nismo pripravljeni odstopiti niti ped, niti

korak nazaj od naših dosežkov na področju osamosvajanja, ampak da smo se pripravljeni pogovarjati in pogajajti o možnih rokih za dodatne
nove korake na področju osamosvajanja. Skratka,
ta interpretacija se je v Ameriki ustalila in enako
mi je potrdil tudi zunanji minister Avstrije Mock
danes zvečer. To se pravi, da je nekako ta boj za
interpretacijo našega ravnanja oziroma boj za
interpretacijo, ki je bil tudi v sami trojki teh
ministrov potekal, kot smo lahko tudi videli, je
bil ta boj sedajle dobljen. Zdi se mi, da v našo
korist in mislim, da lahko na podlagi tega izida te
interpretacije zelo mirno nadaljujemo to našo
mednarodno politično dejavnost.
Dovolite mi, da v nekaj minutah samo še poročam, kaj vse smo postorili v teh dneh, v času
vojne.
26. junija je naše ministrstvo vsem zunanjim
ministrom – to pač se še spominjate, to je bilo še
pred vojno. Očitno bomo tudi v naši generaciji
govorili, kaj je bilo pred vojno, kaj je bilo med
vojno in kaj je bilo po vojni. Torej ta dan smo
vsem zunanjim ministrom držav Konference o
varnosti in sodelovanju v Evropi, članicam
Varnostnega sveta, OZN in veleposlaništvom teh
držav v Beogradu, vsem generalnim konzulatom
v Ljubljani in v Zagrebu ter vsem državljanom
Slovenije v diplomatsko konzularnih predstavništvih SFRJ v tujini poslali pismo, v katerem je
naše ministrstvo mednarodno javnost obvestilo o
sklepu Skupščine Republike Slovenije o proglasitvi Republike Slovenije za neodvisno in suvereno državo.
Torej zunanje ministrstvo je vsem tem poslalo
besedila Deklaracije o neodvisnosti, Temeljno
ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji in Ustavni zakon za izvedbo te
listine.
Vsem vladam držav Konference o varnosti in
sodelovanju v Evropi, članicam Varnostnega
sveta, Organizacije združenih narodov ter Argentini in Avstraliji pa je zunanje ministrstvo poslalo
pismo s prošnjo za priznanje Republike Slovenije
kot samostojne in suverene države.
Veste, kaj se je zgodilo naslednji dan, 27. junija.
Zgodaj zjutraj sem govoril z avstrijskim zunanjim ministrom dr. Aloisom Mockom, s katerim
sem se pač v tem času večkrat pogovarjal,
seznanil sem ga z razmerami v Sloveniji in ga
prosil za pomoč pri mednarodni akciji za zaustavitev brutalnega dejanja Jugoslovanske armade na ozmelju Republike Slovenije. Dr. Mock me
je po pogovoru obvestil, da je prek avstrijskega
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veleposlaništva v Washingtonu seznanil vlado
Združenih držav Amerike s položajem v Sloveniji in da je o tem že govoril tudi z zunanjim
ministrom Luksemburga oziroma predsedujočim
v Evropski skupnosti Jacquesom Poosom.
V tem času je zunanje ministrstvo o aktu državnega terorizma in grobim posegom v suvereno Republiko Slovenijo začelo obveščati mednarodno
politično javnost. Zjutraj je poslalo – to je še vedno jutro prvega dneva vojne – obvestilo 98. šefom
držav. Ministrstvo je vzpostavilo stik z našimi veleposlaniki in zastopniki v tujini, ki so vlade tamkajšnih držav seznanili s položajem v Sloveniji.
Prav tako so bila o položaju obveščena vsa veleposlaništva držav v Jugoslaviji, med drugim tudi
ameriški veleposlanik v Beogradu Zimmerman.
Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo od takrat v
stalni zvezi z visokimi funkcionarji sosednjih
držav Italije, Avstrije, Madžarske ter z vsemi
veleposlaništvi tujih držav, ki so o dogodkih v
Sloveniji obveščali svojo vlado.
Drugi dan vojne, 28. 6. 1991 je predsednik Predsedstva in, to je on tudi že povedal, v pismu
obvestil o agresiji Jugoslovanske armade generalnega sekretarja OZN De Cuellarja ter predsednika Sveta Evropske skupnosti Jacquesa Santerja. Zunanje ministrstvo pa je o aktu agresije
obvestilo predsednika Varnostnega sveta gospoda
Jean Jacques Bechio ter namestnika zunanjega
ministra Velike Britanije Douglasa Hogga.
Državljanom Slovenije v službi v diplomatskokonzularnih predstavništvih je zunanje ministrstvo naslovilo pismo, ki jih je obvestilo, da je
Republika Slovenija prisiljena umakniti vse svoje
državljane iz Zveznega sekretariata za zunanje
zadeve SFRJ.
Hkrati je bilo naslovljeno pismo tudi na zveznega
sekretarja za zunanje zadeve SFRJ gospoda Budimirja Lončarja, v katerem Republika Slovenija
odpoklicuje vse slovenske uslužbence v Zveznem
sekretariatu za zunanje zadeve SFRJ v Beogradu
in prosi, da se jim omogoči varna vrnitev v
njihovo domovino.
V pismu zunanje ministrstvo poudarja, da v
Sloveniji ne gre za državljansko vojno, pač pa za
legitimno aktivnost obrambe pred agresorjem.
Vznemirjena mednarodna javnost je ves čas prek
svojih tiskovnih agencij – in o tem ste najbrž se
sami lahko prepričali – tako BBC, SKY NEWS,
CNN, CBS, radio Canada, ORF, CDF in mnoge
druge in novinarje teh agencij večkrat opravila
intervjuje s predstavniki zunanjega ministrstva
Republike Slovenije.
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V noči od 28. na 29. junij je potekal sestanek
predsednika Predsedstva. To je ta sestanek, o
katerem sem malo prej poročal, Republike Slovenije, Milana Kučana in zunanjega ministra Republike Slovenije s skupino zunanjih ministrov.
No, slovenska delegacija se je udeležila sestanka
z evropsko delegacijo, da bi preprečila enostransko informiranje ministrov s strani beograjske vlade in seveda iz še mnogih drugih
razlogov, ki so bili v prejšnjem ekspozeju že
omenjeni. V ta namen je slovenska delegacija
trem predstavnikom izročila posnetke bojev, ki
pričajo o brutalni agresiji Jugoslovanske vojske
na ozemlju države Slovenije.
Danes 29. junija je Zunanje ministrstsvo poslalo
pismo gospodu Jacques Poosu, predsedniku Ministrskega sveta Evropske skupnosti, kjer smo ga
obvestili, da se agresija kljub dogovoru o prenehanju sovražnosti v Sloveniji nadaljuje, in
izrazili smo prepričanje, da bo o tem obveščen
Ministrski svet Evropske skupnosti. Prav lepa
hvala. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Prosim še
predsednika Izvršnega sveta gospoda Peterleta,
da mogoče da splošni pregled na problematiko in
položaj Slovenije.
LOJZE PETERLE: Spoštovane poslanke in poslanci! Ob osamosvojitvi oziroma ob proglasitvi
Slovenije je slovenska vlada razpustila prejšne
skupine, ki so pripravljale projekte za osamosvojitev, in imenovala skupino sedmih ljudi, ki
naj bi uveljavljali osamosvajanje oziroma koordinirali te zadeve na posameznih področjih.
Lahko bi rekli, da sedaj ta skupina deluje v
nekem smislu kot vojni kabinet vlade.
Dovolite kratek sprehod čez nekatera področja,
za kaktere mislim, da jih je treba posebej omeniti.
Najprej se bom ustavil pri gospodarstvu – pri
njihovem funkcioniranju. Zaenkrat v sami proizvodnji ni prišlo do večjih zastojev, tudi ni prišlo
do večjih zastojev pri blagovnih tokovih,
vključno z izvozom, čeprav so na cestah številne
blokade. Na intervencije, s katerimi se obračajo
na nas posamezna podjetja, poskuša posebej
Ministrstvo za industrijo urejati zadeve v koordinaciji z Ministrstvom za notranje zadeve in
najdejo pač sprotne rešitve, tako da so ti tokovi
čim manj prizadeti.
Težave zaradi blokad so, vendar to zaenkrat res
ne pomeni večjih zastojev. Naj omenim tudi to,
da se je del industrije zelo hitro preusmerilo, zelo
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odgovorno na delo za potrebe naše teritorialne
obrambe oziroma za vojne potrebe teh dni.
Drugo področje je področje denarja. Vi ste verjetno slišali o teh zadevah iz poročil o reakcijah
Narodne banke Jugoslavije. Povedati pa je treba,
da kljub sprejetim ukrepom na Svetu guvernerjev
proti Sloveniji in Hrvatski trenutno še niso
potrebni takojšni protiukrepi. Te bomo sprejeli
takoj, ko bomo ugotovili, kakšne bodo konkretne
rekacije Narodne banke Jugoslavije, ko bo
potrebno vrniti najete dinarske kredite oziroma
ko naj bi Narodna banka Jugoslavije odobrila
nove. V skrajnem primeru bomo prisiljeni prevzeti kreiranje knjiženega denarja, vendar v okvirih, ki bodo znani na zveznem nivoju.
Kar zadeva ukrep ustavitve dobave nove gotovine lahko ugotovimo, da je zaenkrat založenost
z dinarskimi bankovci dobra, zadostna, če pa bi
jih pričelo primanjkovati, bomo v obtok pričeli
dajati tudi natisnjene bone.
Glede na gornje dodajam, da je danes Banka
Slovenije napisala pismo Narodni banki Jugoslavije, kot tudi vsem ostalim narodnim bankam
po republikah in pokrajinah, v katerem opozarja
guverner Narodne banke Slovenije na nezakonitost sprejetih ukrepov. Predvsem iz razloga, ker
Banka Slovenije konkretno spoštuje vse monetarne ukrepe in ker je tudi vlada Republike
Slovenije pred Skupščino poudarila, da bomo v
prehodnem obdobju tako tudi ravnali.
Glede preskrbe bi rekel naslednje. Potekala je več
ali manj normalno, če izvzamemo tisto mrzlico,
ki je nastopila takoj na začetku, do manjših
zastojev je prišlo zaradi postavljenih blokad, ki
so onemogočile dobavo blaga. Tukaj pri preskrbi
mislim na tiste nujne vsak dan potrebne življenske artikle. Drugače je seveda z drugim
blagom, ki ga ne potrebujemo vsak dan in ker ta
čas ni posebnega interesa po nakupih.
Zaradi blokad oziroma situacij, ki sem jih
omenil, je prišlo do sproščanja blagovnih rezerv
v nekaterih občinah. Republiška vlada je iz podobnih razlogov intervenirala s sprostitvijo tržnih
rezerv sladkorja, soli in jedilnega olja. V svojih
navodilih pa je minister za trgovino opozoril
trgovine, naj se ne omejuje prodajnih količin
blaga, ker za to ni nobenega razloga. Opozoril pa
je tudi potrošnike s posebno izjavo, da razpolagamo z zadovoljivimi količinami osnovnih
živil in naftnih derivatov, zaradi česar ta čas res
ni potrebna nakupovalna mrzlica.
Pri prometu in zvezah izpostavljam naslednje.
Razen štirih pošt obratujejo vse pošte v Sloveniji,

ne obratujejo pošte na letališču Brnik, Središče ob
Dravi, Ormož, Maribor, carinska pošta. Kar zadeva radio in televizijo je treba povedati, da je armada izklopila oddajnik Krim, tako ne oddaja tam
II. in III. program ter Glas Ljubljane, montiran pa
je na drugi lokaciji mobilni oddajnik in gre za oddaje na 44. kanalu I. programa. Telekomunikacije
delujejo normalno, razen tistega dela, ki je izpadel
zaradi diverzije JA, vendar ta omejitev, to zmanjšanje povezav ne prizadeva Slovenije.
Pri družbenih dejavnostih lahko povemo, da
delujejo prilagojeno trenutnim razmeram, zdravstvo je sprejelo vse tiste ukrepe, ki omogočajo
delovanuje zdravstvenih ustanov v izrednih
razmerah. S triažo je sprostilo posteljne in druge
kapacitete in je pripravljeno za sprejem vseh
ranjenih, poškodovanih in obolelih. Tukaj doslej
ni prihajalo do težav. Zdravstvo deluje v skladu z
mednarodnimi konvencijami in v skladu z
moralnimi in etičnimi načeli, oskrbuje civilno
prebivalstvo ter vojaške osebe ne glede na njihovo pripadnost. Je pripravljeno za delovanje v
vseh razmerah. Republiško ministrstvo za zdravstvo daje sprotna navodila za delovanje zdravstvenih organizacij in za racionalno uporabo
zdravil in drugega materiala.
Šolske ustanove so začasno prenehale opravljati
sprejemne in diferencialne izpite in jih prelagajo
na kasnejši čas v skladu s sklepom Izvršnega
sveta in lastnimi sklepi.
Povedati je treba še pri ministrstvu za promet, da
se zelo angažira pri reševanju problematike ljudi,
turistov, tujih državljanov, ki so zastali na našem
ozemlju in tudi ta problem se postopno rešuje,
predvsem s pomočjo prevozov z vlakom.
Rad bi ob koncu povedal še nekaj. Slovenci po
svetu so izredno solidarni s tem, kar počnemo.
Izvajajo številne akcije v državah, kjer živijo.
Najmočneje poteka sedaj kampanja za Slovenijo
v Združenih državah Amerike, v Kanadi in
Argentini. Vse, ki jih lahko dosežemo po zvezah,
informiramo, podrobneje pošiljamo informacije,
na društva, na posameznike, na časopise ipd. Ti
naši ljudje delajo tam izredne zadeve, zelo resno
in pogosto nastopajo s pismi in drugimi oblikami,
s protesti, zahtevamo do svojih vlad, parlamentov
in drugih ustanov. Kup teh poročil je čedalje
večji, nisem prej omenil Evrope, kjer v Avstriji,
Italiji, Nemčiji, Franciji in na Švedskem potekajo
podobni procesi. Mi začenjamo sedaj tudi z
akcijo zbiranja denarne pomoči, ki bo zelo potrebna, ki je potrebna že sedaj za bojevanje in za
odpravo posledic te nesreče kasneje.
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Ministri, ki sodelujejo v tej skupini, so prisotni,
prisoten je tudi guverner Banke Slovenije gospod
Arhar, tako da vam bodo ti ljudje lahko povedali
veliko več, če bi bila vprašanja, na katero koli od
teh tem.
Dovolite na koncu nekaj zelo osebnega. Številni
ste mi danes za rojstni dan čestitali, opravičujem
se, ker pač nisem odgovoril, se pa vsem zahvaljujem s tega mesta. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Ker so s tem ta uvodna pojasnila in prezentacije
izčrpani, bi predlagal, da lahko preidemo kar na
razpravo. Predlagam približno tako metodo. Mogoče bi najprej razpravljali po posameznih
temah, tako kot so bili tukaj prezentirani posamezni referati in da bi o njih poskušali
opredeliti svoja stališča in končno bi jih sprejeli.
Če se strinjate s tem, bi prosil za ta način.
Gospod Capuder me je opozoril, da bi morali
Skupščino začeti z enominutnim molkom. S tem
me opozarja kot minister za kulturo. Jaz sem
menil, da bi to bilo pač opravljeno, ko bi končali
razpravo o teh zadevah, če pa mislite, da bi to
morali takoj opraviti, pa lahko to opravimo takoj.
Prosim za enominutni molk.
Slava!
Sedaj bi predlagal, da najprej razpravljamo o
problemih, ki sta jih predložila ministra Janša in
Bavčar. Mogoče bi opozoril, da bi bilo treba
nekatere stvari, vprašanja posebej izpostaviti,
vsaj da zavzamemo stališče oz. opredelimo naše
stališče do njih. Ta so: ali je pravilna odločitev za
odpor, upravičenost ukrepov, kam nas to pelje,
ali imamo izglede za uspeh na tem področju s
sedanjimi metodami, ali je bila pravilna naša
ocena, da ne bo take reakcije vojske, do katere je
prišlo, ali je bilo to presenečenje ali ne, ali smo to
vkalkulirali v naše načrte, kakšne reakcije Zahoda je mogoče pričakovati s tega področja.
Potem so še vprašanja: podpreti dosedanja stališča, zavzeti se za mednarodno priznanje, obsodba agresije, sprožiti proces mednarodne akcije
za obsodbo agresije oz. ustavitev, zahteva za takojšen umik okupacijske vojske z našega področja, kakšni so izgledi za varovanje meje. Tako
približno sem na kratko povzel iz razprav, kar ne
pomeni, da je to izčrpen seznam. Prosil bi, da bi
se mogoče najprej o teh stvareh opredeljevali.
Prosim, gospod Schwarzbartl.
ERVIN ANTON SCHWARZBARTL: Spoštovano predsedstvo, spoštovani člani parlamenta!
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Mogoče je razlog, da sem dvignil med prvimi
roko tudi v tem, ker dejansko slabo slišim in
imam težave pri tem, ko moram primerjati določene izjave in imam težave, ko moram primerjati določene tekste, ki so bili danes iznešeni.
Danes sem bil na pogrebu vojaka Teritorialne
obrambe. Padel je v Domžalah. To je občina, v
kateri sem župan. Doživel sem zvezo med
življenjem in svobodo. In svoboda je zame
dragocena vrednota, ki ima tako visoko ceno kot
samo življenje. Življenje pa je dar, pravimo, ki ga
neizbiram sam in nad njim nimama oblasti.
Zato ne morem biti pri svojem odločanju – in zdi
se, da bomo danes morali nekaj odločati – površen. Ne morem si dovoliti, da po nemarnem
zapravimo že pridobljene pozicije v svetu, v Jugoslaviji, na osnovi že sprejetih aktov o osamosvojitvi, kjer sem se do njih nekako opredelil in jih
sprejel. Sprejeli smo jih s tako ali drugačno večino. Ne morem tudi odstopiti od tega, kar je že doseženega na vojaških področjih. In me je stalo precej vojne škode, materiala in na drugi strani življenj. In zato, če tega ne morem kar tako pozabiti,
bi v zvezi s svojimi stališči in sklepi, ki jih bom še
lahko sprejel, vprašal naslednje: Ali imam možnost, da kaj izvem o boju interpretacij, za katere
smo tukaj slišali, da se bije med Evropo in med
nami. Rečeno je bilo: boj interpretacij. Ne vem pa
niti med kom pravzaprav natačno teče ta boj.
Če je kakršenkoli boj interpretacij, potem je tu
nekaj nejasnosti in mirnost ni umestna. Gospod
minister me je pozval, naj bi bili mirni. Jaz pa
pravim, da ni mirnost umestna in tega priporočila
ne morem sprejeti. Želim biti buden in previden.
Zato prosim še enkrat, ali je možno, da: prvič,
dobim zapis dogovora v Zagrebu na klop, da
vidim, kaj se je tam v resnici pogovarjalo.
In drugič. Da dobim predloge, ki so bili podani s
strani obrambnega in notranjega ministra, v
obliki odgovorov na tista pisanja, ki sem jih dopil
na klop kot vprašanja. In zahtevam, zase vsaj,
nekaj časa, da se lahko s temi papirji soočim, da
jih med seboj primerjam, da se morda v klubu
posvetujem, zato ker ne znam ponoviti tega, kar
sem slišal. Jaz sem že izgubil povezovalno nit.
Sele potem bi morda odločal, če bom res moral
odločati. V nasprotnem primeru nimam o čem
odločati. Jaz sem se odločal, v tem parlamentu
sem glasoval. Resolucije, zakone itd. sem sprejel
in za njimi stojim. Nimam česa spreminjati. Če
pa kdo želi, da bi karkoli spremenil, potem pabi
zelo rad, kar se mene tiče, da ne zapravim po
nemarnosti te svoje priložnosti, videl to na mizi,
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da lahko primerjam. To je moja prošnja, ne pa
diskusija. Za diskusijo, če bo treba, bom se še
prijavil. Hvala lepa.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Zdaj trenutno najbrž nimamo na razpolago oziroma nimamo možnosti, da bi vam posredovali
neposredne zapiske s teh razgovorov. Mislim pa,
da jih bomo verjetno lahko dobili in bomo zapise
teh razgovorov tudi dali na razpolago. Vsaj mislim, da je to možno. Prosim, naslednji govornik.
Dr. BOŽIDAR VOLJČ: Spoštovani gospod
predsednik, spoštovano predsedstvo, spoštovane
poslanke in poslanci! V novejši zgodovini se mi
je misel večkrat ustavljala ob Izraelu in vselej me
je najbolj pretreslo to, da so ga en dan po tem, ko
je razglasil svojo neodvisnost, napadli njegovi
sosedje. Nikdar si nisem mislil, da bo naša
Slovenija prišla kdajkoli v podoben položaj, čeprav živimo tukaj pravzaprav že poldrugo tisočletje in se tu nismo ponovno naselili tako kot
Izraelci. Tisto, kar bolj navdušuje pri njihovi
zgodbi, je to, da so vzdržali, čeprav so bili
napadeni naslednji dan. In če potegnem paralelo
še naprej, da tudi mi se nismo doslej slabo
odrezali. Menim, da nam dosedanje ravnanje
lahko da dovolj razloga, da naše hrbte, ki jih
imajo raje sključene kot zravnane, zravnamo in
da na noben način ne odnehamo, tako kot smo
sklenili prejšnji teden, čeprav je treba priznati, da
v iskanju podpore po svetu ostajamo in bomo
najbrže še nekaj časa ostajali fizično sami. Zaradi
tega je poziv, da vrzdržimo, najbrž toliko bolj
krut, pa zaradi tega tudi toliko bolj potreben.
Menim, da v dosedanji politiki vlade in Predsedstva, tako kot smo danes tu slišali, nimamo
kakšnih velikih razlik in razhajanj med seboj.
Menim pa, da bi bilo glede na to, kako so ljudje
reagirali na nejasnosti medijskih sporočil, treba
skrbeti za to, da bi bila poročila kratka, zelo jasna
in bolje je, da so bolj pogosta, ko pa na primer,
da so širša. Tako zaenkrat menim, da smo vsi
enotni glede tega, kar smo prejšnji teden sklenili
in da je pač danes čas, da glede na situacijo, ki se
spreminja iz uro v uro bolj na slabše, kot na
bolje, sprejmemo samo še kakšne dodatne sklepe,
ki pa seveda izhajajo iz tistega, kar smo se
prejšnji teden ob sprejetju neodvisnosti dogovorili. Hvala lepa.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Ribičič.

Dr. CIRIL RIBIČIČ: Spoštovane kolegice in
kolegi poslanci! Jaz bom težko izrazil – kot
verjamem, da velja tudi za moje kolege, ki vodijo
stranke in poslanske skupine – vse tisto, kar se je
dogajalo v teh dneh. To bi pač rad izrazil po
svojih močeh bolj kot vzdrušje in temeljno
usmeritev tistega, za kar smo se zavzemali. Takoj
ko smo spoznali, da gre za pravo agresijo in
resno vojno, smo predlagali, da se ustavijo vsi
prestižni boji med strankami. Podobno je storila
tudi vlada v senci, ker menimo, da je politična
enotnost tisto, kar je bistveno. Povedano bolj
direktno, manj politične enotnosti pomeni več
človeških žrtev in daljše boje. V teh dneh se je
pokazalo, to so mi na ljubljanskih ulicah tudi
rekli pripadniki teritorialne enote in notranjih
zadev, naša prednost je, da ni političnih nasprotij
znotraj političnih strank, ko gre za vsa temeljna
vprašanja osamosvajanja Slovenije.
Drugo, na kar bi vas rad opozoril, je naše posebno ogorčenje, ko gre za Slovence, za pripadnike slovenskega naroda, ki še naprej delajo v
Jugoslovanski ljudski armadi, tudi v njenem
vrhu, čeprav nam je vsem jasno, da se pokori
narod, kateremu so doslej pripadali. Dali smo
tudi pobudo tej skupščini, da spodbudi raziskovanje storjenih vojnih zločinov v teh dneh med
nesmiselno agresijo na Slovenijo, seveda ne
glede na nacionalno pripadnost storilcev. Prizadevali smo si, da bi dobili čim več podpore v
mednarodni javnosti, zlasti med strankami, s
katerimi imamo dobro vzpostavljene stike.
Mnoge od njih imajo tudi resen vpliv na evropske
institucije.
Tukaj imamo kar nekaj lepih uspehov, naj
mimogrede omenim, da to zlasti velja za Italijo,
za sodelovanje z demokratično stranko levice v
Italiji, pred nekaj urami se je podpredsednik
Bekeš sestal s predsednikom Ocetom, s socialisti
v Italiji, s SDP Hrvaške in tako dalje. Doživeli
smo pa nekaj tudi grenkih razočaranj. Tega ne
pripovedujem zaradi tega, da bi govoril o vplivu
naše stranke, ampak hočem poudariti to, da je
odnos do razumevanja našega problema in agresije na Slovenijo za nas ta trenutek tisto merilo,
prek katerega ne bomo mogli iti v naših bodočih
odnosih s strankami. S strankami, ki ne znajo
ločiti med agresijo in demokracijo, med represijo
in demokracijo, pač ne bomo hoteli več sodelovati. Ena od njih je SDP Bosne in Hercegovine,
ki je v svojem sporočilu obsodila odcepitev in
podprla napad na Slovenijo.
Če tovariš Marco Panella, radikalec transnacio63
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nalne stranke bolje razume naš trenutni problem
in je to pokazal s prihodom v Ljubljano, kot
recimo tovariš Nijaz Durakovič, potem pač ne
bomo gledali na ideološko bližino in sodelovanje
v preteklosti, ampak odnos do tega za nas zelo
usodnega vprašanja.
Ko smo danes preverjali, kaj se dogaja na terenu,
smo ugotovili, da imamo po naši oceni najbolj
razumen pristop, pristop, ki bi bil najbliže
tistemu, kar smo danes slišali v teh poročilih
tukaj, v vseh tistih sredinah, kjer je prišlo do
najostrejših bojev, najhujših žrtev in kjer je
največja koncentracija Jugoslovanske armade in
kjer je tudi največ še tistih neizkoriščenih oboroženih sil Jugoslovanske armade. Medtem ko je
bilo, bi rekel, drugačno vzdušje, bolj radikalno z
večjimi zahtevami v drugih delih, kjer so v večji
meri lahko to spremljali prek radijskih in televizisjkih sporočil.
To govorim zaradi tega, ker ta trenutek ni pomembno samo to, da se oceni dosežene uspehe,
ampak je treba te uspehe tudi zavarovati. Mi
mislimo, da je to ključna zadeva. Ocenjujemo
namreč, da je danes, ko bivša SFRJ dokončno
razpada, ta zelo podobna ranjeni zveri, ki je
zmožna zelo neracionalnih in neprevidljivih
ukrepov. Pomembno pa je, da znamo s spretnostjo in načelnostjo hkrati zavarovati doseženo
in izhajati od tistega, kar je bilo doseženo v teh
dneh.
Na podlagi kontaktov s terena in na podlagi
mnogih sestankov vodstva SDP Slovenije ocenjujemo naslednje:
Prvič. Izredno pozitivno ocenjujemo delovanje
Teritorialne obrambe, Organov za notranje zadeve, ter usklajenost vojaških in političnih aktivnosti pod vodstvom Predsedstva Republike in
predsednika Kučana ter ministrov Bavčarja in
Janše.
Naši člani, simpatizerji in volilci ocenjujejo, da je
pri tem državno vodstvo Slovenije pokazalo veliko načelnost, spretnost in enotnost. Ne bi smeli
dovoliti, da bi posamezna enostranska pomanjkljiva poročila in dolmačenja prispevala k temu,
da se pokvari ta enotnost.
Jaz izjavljam v imenu poslancev SDP Slovenije,
da sprejemamo poročila, ki smo jih tukaj slišali,
in da podpiramo vse predloge, ki so jih v svojih
poročilih dali Milan Kučan, Lojze Peterle, Igor
Bavčar, Janez Janša, dr. Dimitrij Rupel in tisto,
kar je v to diskusijo doslej prispeval dr. Bučar.
Drugič. Tudi mi menimo, da moramo izhajati od
tistega, kar je doseženega in da je za nas do64

končnost in nesprejemljivost sprejetih parlamentarnih odločitev o samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije nekaj, kar je sveto, nedotakljivo in tega
ni mogoče spreminjati, ker gre po naši oceni pač
za veren izraz tistega, kar je bilo sklenjeno na
lanskem plebiscitu, kar so sklenili vse državljanke in vsi državljani Slovenije.
Tretjič. Ocenjujemo, da je treba vse sile usmeriti
v tem trenutku v to, da se čimpreje prekine
agresija, ki je terjala ogromno žrtev, veliko materialno, moralno, politično in drugačno škodo.
Na koncu bi rad izrekel spoštovanje vsem tistim,
ki so se hrabro uprli agresiji na Slovenijo, zlasti
tistim, ki so v bojih izgubili življenje. Rad bi
čestital Teritorialni obrambi in policijskim enotam k uspehu, državnemu vodstvu pa k učinkovitemu usklajevanju vseh vojaških in političnih
aktivnosti.
Kot smo zapisali v eni od izjav v zadnjih dneh,
med mirom in vojno bi izbrali mir, med mirom in
svobodo pa smo se odločili za svobodo. No, in v
skladu s tako opredelitvijo mislimo ravnati tudi v
naprej. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima Jože Zupančič.
JOŽE ZUPANČIČ: Gospod predsednik! Kratek
bom. Težko mi je govoriti zaradi tega, ker sem,
enako kot vi vsi tu prisotni, čustveno izredno
prizadet.
To našo čustveno prizadetost bodo verjetno bolje
izrazili naši pisatelji, ki so tudi med nami. Zato
bom kratek. V celoti podpiram vse, kar so storili
v Izvršnem svetu, in prepričan sem, da če bodo
tako delali: pametno, spretno in tudi v korist nas
vseh, bo tako celoten projekt uspešen za nas.
Tudi sem trdno prepričan, ker je gospod predsednik povedal, da naj se opredelimo tudi glede
tega, kakšne imamo možnosti, da se je v teh dneh
pojavil in pokazal novi Slovenec, nič več cagav
in jamrajoč Slovenec. Tu se je pokazal drugačen:
požrtvovalen, samozavesten, takšen, ki žrtvuje ne
samo svoje premoženje, on žrtvuje tudi svoje
življenje. V imenju njih in zan jih, ki so nas tudi
izvolili, moramo nadaljevati takšno pot, kot smo
si jo zastavili.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Gospod Žakelj.
VIKTOR ŽAKELJ: Spoštovani predsednik, člani
Predsedstva, poslanke in poslanci. Naj se nekako
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tudi jaz v imenu naše stranke vključim v to
razpravo z identično vsebino, kot so jo izrazili že
govorniki pred menoj. Želim uvodoma reči, da
tisto, kar v naši stranki posebej poudarjamo, je
naše prepričanje, da je potrebno v tem in v
naslednjih tednih in mesecih, ohraniti mirnost,
skrajno treznost v presojanju razmer in bežati od
vsake evforije, tudi tiste, ki se pojavlja v javnih
nastopih, v tisku, zakaj prostor, čas, razmere
bomo obvladali le skrajno racionalno. Zato je
naša, rekel bom temeljna preokupacija, da bi
skupno storili vse, da vojake zamenjajo diplomati. Dvemilijonski narod ni v stanju preživeti
konec te podivjane zveri, ki se lahko v vsakem
trenutku splaši. Ni slučajno, da je menda Kadijevič izjavil, da se ne boji slovenskega orožja in
tudi hrvaškega. Tisto, česar se boji in za kar ne
ve, kako bo reagiralo, so ljudje. In če so ljudje –
in so ljudje, in smo Slovenci edini kapital, edino
sredstvo, če tako rečem, v tej obrambi – potem je
naša skupna dolžnost, da ta resurs, da to sredstvo
do skrajnosti varujemo. Varujemo ga edino na ta
način, da to zvito bizantinsko politiko premagamo z racionalno evropsko diplomacijo.
Drugo, mi mislimo, da je potrebno, ne samo
danes in tu, ampak tudi javno, izraziti priznanje
za vojaške in obrambne rezultate, za velike
aktivnosti, za politične aktivnosti na mednarodnem in drugih področjih, da je treba seveda
izraziti tudi osebna priznanja ljudem, ki ta čas
nosijo glavno breme te nam vsiljene vojaške
operacije. Vsi hkrati se moramo zahvaliti in
izraziti priznanje; mi kot parlamentarci, ljudem.
Kolikor smo mi preverjali in smo preverjali, saj
nekateri naši župani so sedaj na najbolj izpostavljenih mestih, preživljajo enoglasno podporo
občanov. To je tista povezanost med ljudmi in
politiko, med politiko in obrambo, ki je pravzaprav izredna. Mislim pa, da je, če sem prav
razumel domača in tuja sredstva obveščanja in ko
sem tudi pozorno prisluhnil uvodnim razlagam,
ki jih podpiramo, in to, kar ste doslej uspeli
prinesti na mizo, daje treba nekatere stvari terminološko poenotiti. Pa ne gre seveda za neko
besedno igro, ampak za globoko vsebino, bolj zaradi primera, kot za to, da bi v popolnem naštevanju, naj omenim dvoje, troje. Mislim, da
moram v izjavi, za katero predlagamo, da jo v
odmoru pripravimo, v katero bo vključeno vse to,
kar je bilo že prej predlagano s strani poslanca in
sekretarja Janše, predsednika Kučana in drugih in
take pojme, kot je nesporno dovčerajšnja Jugoslovanska ljudska armada, moramo okvalificirati

kot agresorja. To ne sme biti zgolj žurnalistični
pojem, ampak kvalifikacija, ki jo je sprejel ta
parlament.
Prav tako zaradi mednarodne javnosti moramo
jasno povedati, da je ta agresor uporabil letalstvo
s sredstvi, ki bojda niso običajna in so morda celo
protipravna in to zoper civilno prebivalstvo in da
je bilo med civilnimi žrtvami tudi veliko tujih
državljanov.
Tretji naš predlog je, da oponiramo izjavam, ki
smo jih dobili, ker je treba najbrže v tem parlamentu na podlagi argumentacije, ki jo imemo,
povedati, da niso naše oborožene sile prve uporabile ubijalskih sredstev, strelnega orožja, ampak da je to začel, kot rečeno agresor, če se
poenotimo in ta izraz naprej uporabljamo.
Četrto, kar bi predlagal. Glede na dejstvo, da se v
vseh dokumentih, ki smo jih doslej uspeli videti,
Jugoslovanska armada sklicuje na sklep Zveznega izvršnega sveta, mislim, da mora ta parlament ta sklep – vi veste katero stališče Zveznega izvršnega sveta imam v mislih – temeljito
presoditi. In če je pravzaprav to pokritje za
agresijo na Slovenskem, potem moramo storiti
tudi vse, da tudi gospoda Markovića in njegov
Izvršni svet okvalificiramo kot odgovornega za to
nasilno početje v Sloveniji.
Petič. Mislim, da je situacija takšna, da ni več
prostora za nikakršne iluzije. Tudi po mojem
mnenju ni več nobenega časa in je iluzorna misel,
da bo razreševanje te krize in tega razmerja teklo
v prihodnosti po kakšni bolj mehki varianti. Zato
plediram, da si nedelamo nikakršnih iluzij ne
glede jugoslovanskega denarja, ne glede naše
možnosti plasmaja proizvodov prek nekih bivših
federalnih poti, niti glede uvoza. Mislim, da
moramo izbrati pravzaprav ono trdo, nam vsiljeno osamosvojitveno varianto. V nasprotnem
primeru bomo zaradi zaupanja potegnili krarko
tudi na ekonomskem področju, ki za nami šele
pride in bo zelo boleč.
In na koncu, ne glede na to, da je situacija težka in
bo najbrže še nekaj časa, v naši stranki menimo, da
je treba storiti vse, da bi naš parlament in tudi
organi naše vlade, kolikor je mogoče, normalno
delovali tudi na drugih, prav tako pomembnih
področjih. Namreč na tistih, ki zadevajo vprašanja,
ki jih moramo nujno rešiti, če hočemo pognati naše
gospodarsko in družbeno življenje. Mislim, da je
treba storiti vse in se organizirati, da se dela naprej
– zopet zaradi primera – na lastninjenju, na
denacionalizaciji, na menjanju gospodarske strukture. Kajti tisto, kar bo sledilo in kar ne bo nič manj
65
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boleče, kot to sedaj, je ta ekonomija, ti problemi, ki
jih je in jih bo ta agresija potencirala. Hvala lepa.
(Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Školč.
JOŽEF ŠKOLČ: Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, gostje in poslanci! Jaz sem
najbolj žalosten zaradi tega, ker vojna terja žrtve,
najprej človeške, nato materialne in nenazadnje
povsem zamejuje prostor za politiko, kot tisto
dejavnost, ki naj pač ureja odnose med družbami,
državami in ljudmi. To pomeni, da danes ni
mogoče toliko razpravljati o tem, ali smo bili
presenečeni ali nismo bili presenečeni. Sam vem,
da bi bilo neslavno ponavljati tiste stvari, ki sem
jih mogoče kdaj govoril in pač iz tega izhaja svoj
prav. Zdi se mi, da se je treba predvsem
osredotočiti na to, da pripravimo tak dokument,
ki nam bo v naslednjih dneh omogočil čim več
maneverskega prostora v svetu in ki bo nedvomno podprl vse tiste, ki se sedaj, vsak pač na
svojem področju, trudijo, da vzdržujejo to krhko
samostojnost države.
Mislim, da bi bilo treba sedaj najprej pohvaliti
obrambo, ki je bila narejena bodisi spontano
bodisi organizirano. Govorim zelo odkrito, zadeve so bile vseh vrst, in se je treba hkrati
prizadevati, da je treba spontanega za naprej čim
manj, ker to mogoče vodi do največjih žrtev.
Obramba, tako kakor je bila organizirana, je bila
velik dosežek, večji dosežek je bilo premirje, ki
je bilo doseženo. Zdaj: ali je to premirje ali je to
zatišje, o tem se da diskutirati. Jaz mislim, da je
potrebno z naše strani poskušati vztrajati pri
terminu premirje, biti do njega skrajno oprezen,
čeravno smo pač dobili na klop te dokumente, ki
govorijo, da gre bolj za zatišje.
Tretja stvar, ki se mi zdi, da je dolgoročno
najbolj pomembna, ki se je zgodila v teh dnevih,
je to, da nas svet zdaj obravnava kot partnerja.
Tukaj se na nek način, ponavljam za gospodom
Ruplom in hudo je pač govoriti, damorateči kri
za to, da te nekdo jemlje resno, da pač reče, tukaj
pa res gre za neko efektivno oblast. Zdi se mi, da
je treba te dni navznoter maksimalno izkoristiti
za "korajžo", ki bo potrebna, navzven pa le biti
previden in videti, da to omogoča šele štart za
resna in dolgotrajna pogajanja.
Prepričan sem, da potrebujemo veliko število
zaveznikov v situaciji, v kateri smo, in tudi, če bi
bili v bolj ugodni situaciji, ki jih potrebovali.
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Zato se mi zdi, da je kot prvo nujno podpreti ta
predlog dvanajsterice v tekstu, kakor je bil danes
tukaj interpretiran, da ne bo kakšnih dvoumnosti.
Da si pač v tem pogledu naša stranka ali pa
ljudje, če se jih je uspelo seveda zbrati, smo
razumeli, da če gre za to zamrznitev in karkoli že
pomeni ta termin, ljudem v svetu gre za zamrznitev, ne na način, kakor je predlagal gospod
Marković, ki je pač rekel, za tri mesece nazaj,
ampak od včeraj naprej.
Kar je bilo doseženo, je bilo doseženo. Se pa
opravičujem, ker morda nekaj dni ne ločim med
sabo, mogoče včeraj. V glavnem, mogoče je
zmedo vneslo ravno to, da oba predloga govorita
o treh mesecih, sta pa vsebinsko bistveno drugačna. Vsekakor bi bilo treba v tem dokumentu
na samem začetku, mislim, da je to lahko izven
vsakega spora, obžalovati vse nedolžne žrtve na
obeh straneh in med civilisti, in glede tega ne bi
smeli polemizirati.
Če se navežem nazaj na ključno, kar mora
parlament narediti, na podporo tej dvanajsterici,
je treba iz te podpore marsikatero stvar tudi
poskušati zahtevati. Tukaj je bilo že govorjeno o
zahtevi za priznanje. Sam težko ocenjujem, kaj to
pomeni "zahtevati je potrebno", ampak vsekakor
je pa treba zahtevati tudi opazovalce, ki naj
nemudoma pridejo na naš teritorij in naj pač na
mestu samem vidijo kaj se dogaja, da ni diskusij
o tem, kdo je kaj prekršil, kdo se drži dogovora in
kdo se ne drži.
Na ta način bomo, če bomo uspeli doseči te opazovalce, zadevo internacionalizirali in internacionalizacija našega problema bo v veliki meri, kar
nam gre na roko, poredvsem zagotavljala več
miru.
Moj predlog je tudi, da bi formirali skupino
diplomatov, ki bi jo poslali v svet, da pojasnjuje,
ne samo ta grozodejstva, ampak tudi kompletno
situacijo osamosvajanja Slovenije in probleme, ki
so bili v Jugoslaviji.
Naslednji moj predlog, ki bi ga lahko izvajal iz
pomankljivosti sedanjih dni, da se v Skupini le
izvede neke vrste koordinacija strank, ki vsaj
sprotno obravnava potrebne informacije in poskuša stranke, kolikor imajo že omejeno svoje
delovanje, angažirati v teh stvareh.
Rad bi povedal, da smo tudi v naši stranki
marsikaj poskušali v teh dnevih. Na začetku sem
povedal, da je ta čas najmanj primeren za politiko
in ne bi govoril o ljudeh, ki so bili angažirani
znotraj tega, kar je država organizirala. Tukaj
jebrez števila poslancev, ki so bili angažirani
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vsak v svoji občini. Je nekaj županov v tistih
ključnih občinah, kjer so se te stvari dogajale. Mi
smo predvsem videli pomankljivost situacije v
tem, da svet enostavno ni verjel, da se to dogaja
in da ni bilo podatkov.
Do včeraj oziroma do danes dopoldne smo
vzpostavili kontakte z 26 strankami v Evropi in
jim pošiljali različne zadeve. Sem je prišel na
naše povabilo gospod Altissimo, ki pripada
stranki, ki je sprožila problematično zahtevo za
menjanje meja. Prišel je sem, da pove, da tega ne
zahtevajo in še več, da nas podpirajo v prizadevanjih za samostojnost. Na Obali so poslanci
različnih strank prav tako skupino italijanskih
parlamentarcev prepričali v to, da morajo od
svoje vlade zahtevati, da bojkotira zvezno vlado,
če ne preneha z nasiljem.
Ključno je, če imate kontakte v drugih republikah, da te ljudi obveščate, kaj se tu dogaja. Tam
je precej velika medijska blokada in ljudje enostavno ne vedo kaj se tu dogaja, ne vedo za
razslojevanje armade, za podporo od drugod
oziroma za manjšo podporo armadi, je pa to zelo
pomembno, bodisi za medije, bodisi za kontakte,
ki jih pač kdorkoli ima.
Iz tega prihaja niz koristnih informacij. Mi smo
praktično vzporedno dobili to, kar ste dobili na
klop, in na drugi poziv, ki je bil naekranu, so se
oglasili iz Avstrije, kjer so dali tri telefonske
številke avstrijske televizije, kamor se je možno
neprestano oglašati in sporočati, kaj se tu dogaja,
ker že ocenjujejo situacijo glede na izjavo
gospoda, ki vodi te posle, Kosa, če se ne motim,
pozabil sem, kako se piše, za dramatične. Eno
stvar sem še pozabil med temi sklepi, se mi pa
zdi nujna, da se poskušamo izogibati in pozvati
organizacije, da se izogibajo nizu teh malih da
enostavno iz konflikta z Jugoslovansko ljudsko
armado in zvezno državo ne speljujejo zaključke
na vse jugoslovanske asociacije in na vse republike. Mislim, da je bistveno bolj učikovito kot
to, da se iz protesta zaradi armade izključujemo
iz drugih asociacij, da se poskuša o teh asociacijah armado, bom rekel, osamiti, kot tistega
zadnjega, ki ne razume, kaj se v Jugoslaviji
dogaja in to se mi zdi tudi pametno zapisati v ta
naš dokument. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Gros.
VITOMIR GROS: To pot bom poskušal biti še
bolj kratek, kot sem po navadi, in sicer menim,

da se je Skupščina Republike Slovenije danes
sestala, da bi ugotovila popolno enotnost Skupščine in vseh parlamentarnih in izvenparlamentarnih strank v naslednjih sklepih.
Prvič. Skupščina Republike Slovenije podpira
vse dosedanje ukrepe organov Republike Slovenije.
Drugič. Organi oblasti Republike Slovenije so
dolžni zagotoviti dosledno izvajanje osamosvojitvenih aktov Republike Slovenije, pri čemer ne
pride v poštev nobeno odlaganje ali celo kakršenkoli suspenz teh aktov.
Tretjič. Skupščina Republike Slovenije kot
vrhovni nosilec oblasti zavrača ultimat štaba, ki
ga je v imenu okupacijske in agresorske vojske
posredoval gospod Kadijevič.
Če sprejmemo to ali nekaj podobnega, lahko sejo
hitro zaključimo, saj smo bolj potrebni na svojih
mestih, vlada pa naj v miru dela po zgornjih
smernicah. Tudi naša stranka je navezala stike po
svetu, tako je preko grofa Lamsdorfa v Republiki
Nemčiji dosegla, da je dal izjavo v imenu
liberalne internacionale, prav tako smo navezali
stike z avstrijskimi liberalci in tudi drugod po
svetu. Toliko imam povedati v imenu liberalne
stranke. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Rode.
Dr. PRIMOŽ RODE: Spoštovani, 27. 6. 1991 na
vsezgodaj zjutraj, ko sem se prebil skozi blokade
na intenzivni oddelek, kjer delam, je bilo tam
med osebjem, gre za mlado osebje, v glavnem so
to medicinske sestre, čutiti precej strahu. Kajti, ta
mlada dekleta niso poznala občutka, kaj pomeni
vojna, kaj pomeni vojno stanje. Njihovi fantje so
bili bodisi v okupatorski vojski bodisi pri naših.
Prihajale so na delo z majhno zamudo; to se je
zgodilo prvič. Vendar prišle so vse. V naslednjih
24 urah, delamo v turnusih, so prihajale iz Pivke,
Tržiča, ena tudi iz Sorce s kolesom.
Težje je postalo zvečer, ko je vidno pretresen
slovenski policist pripeljal prve ranjence. Tudi
jaz sem jih prvič videl. Mlade fante, poškodovane odmeni neznanega orožja. Rekel je, da je
bila neka raketa, del rakete.
Trije so bili pripadniki JNA in en naš. Kirurgi so
nastopili, anastezisti i naše ekipe in zjutraj ob
sedmih smo se dobili na nočni kavi. Vsi štirje, to
smo lahko sporočili, so bili zjutraj izven življenjske nevarnosti. To sem povedal zato, da
povem, da slovenski zdravniki in medicinske
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sestre smo vedno delali pošteno in požrtvovalno
ne glede na to, od kod je prihajal nam zaupan
bolnik ali ranjenec.
Ta svetla tradicija je obstajala, sem jo bral, in
obstaja tudi danes. Obljubljamo, da nam ne bo
žal prečutih noči, psihične in telesne utrujenosti
samo zato, ker smo odločeni, da živimo v svobodni državi Sloveniji in da na ta način prispevamo k svetli podobi naše države. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima Marjan Podobnik.
MARJAN PODOBNIK: Spoštovani! V imenu
Poslanskega kluba Slovenske kmečke zveze –
Ljudske stranke želim dati podporo in priznanje
delovanju slovenske politične oblasti, še posebno
Izvršnega sveta.
Povedal bi, da se je v okviru svojih možnosti tudi
naša stranka vključila v pomoč, posebno pri
sodelovanju pri preskrbi z osnovnimi živili in v
drugih aktivnosti v sodelovanju z organi slovenske oblasti, pa tudi v povezavi s sorodnimi
strankami iz tujine. Dobili smo podporo predstavnikov najmočnejše italijanske kmečke organizacije, gospoda Mikolinija, predstavnikov avstrijske ljudske stranke, v pogovorih pa smo tudi s
predstavniki vzhodnoevropskih sorodnih strank
in organizacij.
Glede vprašanj predstavnikov Evropske skupnosti in odgovorov, podpiram gospoda Schwarzbartla, da je potrebno imeti natančne informacije
oziroma da je sprejemljiva le pobuda o pogajanjih za naprej, nikakor pa ne za kakršnekoli
moratorije za že sprejeta stališča Slovenije.
Predlagam, da čimprej danes oblikujemo konkretna stališča, kot so bila s strani predstavnikov
vlade že predlagana, in jih tudi sprejmemo, saj je
bil to cilj, po mojem mnenju, te današnje izredne
seje, predvsem pa, da se zavrne ultimat vrhovne
komande, posebno v točki 6.
Na koncu bi povedal še to, da naši ljudje – člani,
simpatizerji, po terenu zahtevajo in spodbujajo k
absolutnemu vztrajanju pri sprejetih odločitvah in
ukrepih in v imenu stranke želim dati tudi vse
priznanje vojakom slovenske vojske, pripadnikom slovenske policije in vsem, ki na kakršenkoli način pomagajo slovenskim organom pri
obrambi Slovenije. Hvala. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE
Besedo ima gospod Feltrin.
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BUČAR:

Hvala.

FRANCI FELTRIN: Spoštovani predsednik, spoštovano Predsedstvo, spoštovani zbor. Ker sem
prej vodil sestanek Demosa, kjer so se izoblikovali sklepi, zato bi jih tu podal: naj se takoj
prevzame efektivna oblast v Sloveniji, da se po
možnosti prosi za pomoč tujino – v obrambnem
smislu, da Skupščina zaseda in sprejme potrebne
sklepe, če je treba – mislim, da bo sprejemala
sklepe do konca okupacije – umik JLA takoj in to
brezpogojno, peto pobudo pa dajem sam in to je,
da se preimenuje TO v slovensko vojsko.
Povedal bi zakaj me je do tega privedlo, pa mi ne
zamerite. Ko sem odhajal od doma, je sin čistil
orožje, ker je prišel na kratek oddih. Bil je zelo
žalosten i nje rekel: "Oče, povej vašemu zboru,
da sem zelo žalosten, ker ste morali kupiti najslabše orožje, namesto da bi imel boljše." Sin je
bil na Ljubelju. Bili so tudi njegovi prijatelji tam,
bili so tudi na Jezerskem, zato imam korektno
informacijo, kar me je zelo sram. Sin še pravi:
"Poglej, kakšno uniformo imam, kakšne imam
čevlje, kakšne hlače, kr smo škrtarili in smo
razsipavali drugje. In danes se nam to maščuje."
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Vsebinsko nimam kaj dodati
temu, kar je rekel šef stranke dr. Ciril Ribičič.
Sam se oglašam s kratkim predlogom, ki ga
želim tudi kratko utemeljiti. Zelo podpiram
mnenje, da je in bo boj za mednarodno priznanje
Slovenije usodnega pomena za perspektivo slovenske neodvisnosti. Zato sem prepričan, da je
nastopil pravi čas, da celotna slovenska diplomatska inteligenca, Ministrstvo za zunanje zadeve, parlament in Predsedstvo, prediskutirajo in
dogovorijo načrt aktivnosti za uspešno in čim
hitrejšo dosego mednarodnega priznanja. Zaradi
izjemnih razmer in zaradi uspešnosti predlagam,
da danes naša skupščina sprejme sklep, s čimer bi
zavezala Komisija za mednarodne odnose, da na
zaprti seji ta načrt tudi prediskutira. Zato predlagam, da se take seje, ki naj bo sklicana čim
prej, udeležijo dr. Dimitrij Rupel in Lojze
Peterle, razpoložljiva diplomatska inteligenca in
drugi strokovnjaki in, če je le mogoče, šefi strank
in po možnosti član Predsedstva. Cilj take seje bi
bil dogovoriti načrt aktivnosti. Verjamem pa, da
mnogi menite, da bo zaradi težke napovedljivosti
dogodkov težko doseči nek konsistenten načrt, pa
vendar v izogib netaktnosti in v izogib nepotrebnim potezam, bi veljalo tak načrt sprejeti. Na
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tem sestanku bi se najprej temeljito informirali.
Mislim, da tudi, ko gre za zunanjepolitične
aktivnosti, temeljitega informiranja še vedno primankuje in da uskladimo aktivnosti med parlamentom, Predsedstvom in strankami. To se mi
zdi še posebej pomembno, ker vidimo, da danes
mnogi od vas poudarjate, da stranke zelo aktivno
delajo v zunanji politiki. Zdi se mi pomembno,
da končno uskladimo lobiranje slovenskih predstavnikov po svetu, tudi tistih, ki so včeraj na
Slovenskem svetovnem kongresu poudarili svojo
privrženost slovenski suverenosti, in da nenazadnje dogovorimo morebitne posebne ukrepe za zavarovanje neodvisnosti države Slovenije na zunanjepolitičnem področju.
Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Predlagam, da tak sklep sprejmemo in pooblastimo
Komisijo in predsednika, gospoda Šinkovca, da
komisijo čimprej skliče v sodelovanju z zunanjim
ministrom in Predsedstvom.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
To je sugestija, s katero se popolnoma strinjam in
sem jo že sam mislil predlagati, da bi že med
razpravo imenovali redakcijsko skupino, ki bi te
sklepe o tem dokumentu nekako povzela. Če se s
tem strinjate, bi predlagal naslednje poslance:
Toneta Peršaka, Dareta Voljča, Jožeta Školča in
dr. Leona Krefta. Ali se strinjate s tem? Še
Starmana. Mislim, da ni treba dati na glasovanje
sklepa, razen, če vi zahtevate. (Ne.) Hvala lepa.
Prosim to skupino, da si pozorno beleži stvari.
Besedo ima dr. Toplak.
Dr. LUDVIK TOPLAK: Hvala lepa gospod predsednik. Želel sem predlagati, da bi pripravili
zaključni dokument današnjega zasedanja, v
katerem bi izrazili predvsem potrditev vseh
aktivnosti, ki so jih državni organi in civilno
prebivalstvo na Slovenskem doslej izvajali v
obrambo pred napadom. Dalje, da potrdimo vsa
danes podana poročila predsednika Kučana,
predsednika Izvršnegasveta Peterleta in ministrov
Janše, Bavčarja in dr. Rupla.
Morebiti bi posebej zadolžili eno od sedanjih
komisij, zlasti Komisijo za mednarodne odnose
ali pa morebiti imenovali posebno komisijo, ki bi
koordinirala vse najrazličnejše aktivnosti, ki so
pred slovenskim parlamentom v pogojih vojne.
Zadolžiti Predsedstvo, da dela po določilih 23.
poglavja poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Skupščina naj pošlje poziv vsem državljanom,

civilnim asociacijam, zlasti profesionalnim, da
delajo v smeri zlasti internacionalizacije problema za obrambo domovine. Dalje mislim, da je
treba vključiti direktno, kar je že bilo pravkar
povedano, vplivne in vidne profesionalce in
druge Slovence v svetu, da bi delali učinkovito
tudi na področju mednarodnega priznanja, pri
tem pa menim, da bi bilo treba posebej poudariti
določene izhodiščne postulate tega dokumenta.
To je, neodtujljivo in naravno pravico vsakega
naroda do samoodločbe, kar je tudi vsebovano v
aktih Združenih narodov kot tako.
Zahtevati takojšno prekinitev in pogajanja ter
apelirati na mednarodno priznanje Republike
Slovenije kot države. Hvala lepa.
(Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospa Bebler.
DARJA LAVTIŽAR-BEBLER: Spoštovani! Če
bi slovenska skupščina sedaj sprejela zamrznitev
ali celo preklic ustavnih osamosvojitvenih aktov,
bi to pomenilo, da smo samovoljno in nepooblaščeno prekršili dolžnost, naloženo s plebiscitno
odločitvijo; da ignoriramo dejstvo, da so številni
– žal sedja govorimo že o številnih – za to
samostojnost in suverenost nove lastne države
izgubili življenje in da smo končno nevredni, da
bi še naprej sedeli v teh skupščinskih klopeh,
kajti s tem bi izgubili tudi sleherno kredibilnost
kot najvišje predstavniško telo republike. Poti
nazaj torej ni. Seveda to ne pomeni, da se
odrekamo preudarjenosti, strpnosti in skrbi, da ne
bi z nepremišljenimi potezami izpostavljali človeških življenj in premoženja. Toda, ko bi zdaj
odstopili od svojih legitimnih in tudi povsem
legalnih odločitev, bi lahko spet za cela desetletja
zapravili možnost slovenskega naroda, da realizira svojo samoodločbo.
Zavedati se moramo, da bi nas po takšni vdaji
tudi po navidezni razrešitvi sedanjih zaostrenih
ali bolje rečeno okupacijskih razmer, srbski in
črnogorski centralisti ter oblastniki in njihova
armada prej ko slej in še z večjo intenzivnostjo
ter aroganco spet začeli izsiljevati, izžemati in
ustrahovati.
Ta armada ni politično nevtralna, ampak služi
natančno opredeljeni ideologiji in političnim interesom. Zato nam mora biti jasno, da bi prej ko
slej preprečila vse tiste gospodarske in druge
reforme, s katerimi bi Slovenci želeli vstopiti v
skupino naprednih in demokratičnih evropskih
69

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

držav in s katerimi bi si želeli priboriti enakopraven izhodiščni položaj v eventuelni gospodarski, carinski ali kakšni drugi skupnosti.
Nikakor pa ni nobenega razloga za kakšno
evforijo, češ da smo doslej s svojim odporom že
onesposobili ali vsaj bistveno odvrnili agresorja
od nadalnjih drastičnih posegov in operacij.
MIslim, da moramo trezno presoditi dosedanji
potek agresije in odpora ter morda tudi ugotoviti,
da so bili kdaj tudi kateri izmed ukrepov z naše
strani po nepotrebnem provokativni.
Toda, zdaj takšne ocene niti niso najbolj pomembne. Pomembno pa je tudi naprej pripadnikom naših sil in civilnemu prebivalstvu kar
naprej sugerirati, da je treba ravnati strpno,
premišljeno, a seveda tudi odločno. To je namreč
zelo pomembno zato, da preprečimo mednarodno
javnost in še posebej kompetentne mednarodne
forume, od katerih je naša nadalnja usoda tudi
odvisna – tako glede odvrnitve nadalnje agresije
kakor tudi mednarodno-pravnega priznanja naše
države.
Prepričati jih moramo, da je tu okupacija, da
Jugoslovanska armada postopa brutalno zoper
civilno prebivalstvo in da, tudi če bi se sklicevala
na zvezno ustavo, pomeni takšna njena dejavnost
poseg zoper konstitutivni element, nekoč smo,
kakšen sarkazem, govorili celo o bratskih republikah dosedanje SFRJ, torej ta njena dejavnost pomeni nezaslišano prekoračitev pooblastil.
Jasno je treba povedati, da je ta parlament svoje
osamosvojitvene odločitve sprejel na podlagi
izredno visokega pozitivnega izida plebiscita in
da je to bila samoodločba našega naroda, obeh
narodnosti in prebivalstva Slovenije in pravica do
samoodločbe naroda je temeljna pravica, zajamčena z najvišjimi mednarodnimi akti.
Predlagam torej, da sprejmemo predloge, ki jih je
predlagal predsednik Predsedstva gospod Milan
Kučan, in tudi druge predloge ter stališča, ki so
jih podali gospodje ministri in gospod Peterle.
In še tole. Pozdravljam sicer izrazito odgovornost
in preciznost gospoda Schwarzbartla, vendar se
bojim, da nam Jugoslovanska armada ne bo
odobrila posebnega roka za lekarniško branje
stenogramov. Dobro vem za kaj gre. In ob boju
za interpretacije smo predvsem v vojni. In če že
govorimo o kakšni zamrznitvi, je treba zamrzniti
sleherna strankarska nasprotja.
Tudi sama se zavzemam za to, da bi v okviru
možnosti skupščina, posebej pristojna delovna
telesa kontinuirano obravnavala nastale razmere
oziroma bi bila to morda koordinacija, kakor je
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predlagal pred tem gospod Školč. Hvala. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Predno bi nadaljevali z razpravo, je prosil gospod
Bavčar, da bi dal se novo obvestilo. Prosim.
IGOR BAVČAR: Gospe in gospodje! Nič posebej nenavadnega za te razmere, vendar pa bi
vas rad obvestil, da je prišlo pred nekaj minutami
do grobe kršitve premirja s strani diverzantske
skupine Jugoslovanske armade. Njeni pripadniki
so na križišču Šubičeve in Titove streljali proti
Skupščini. Milica jih je prestregla na križišču pri
Smeltu in eden od njih je ujet, drugi se je zatekel
v Smelt. Zdaj izvaja policija to blokado. Predlagal bi, domnevam, da je to ena od načrtovanih
provokacij, s katero se želi motiti tudi to zasedanje, ki je bilo sicer sklicano na poseben tajen
način, in če smem, bi rad predlagal parlamentu,
da svoje delo skrajša.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Tu imamo
relativno dolg seznam razpravljalcev. Če menijo
razpravljalci, da so njihovi prispevki nujno potrebni, bi prosil, da svoje predloge predložijo
tukaj na čimkrajši možni način. Besedo ima
zaenkrat Tomažič.
ANTON TOMAŽIČ: Kot predsednik Komisije
za poslovnik čutim dolžnost, da opozorim na
potrebo po sprožitvi nekega postopka, ki je po
mojem mnenju tako logičen in nujen, da bi ga
lahko izpeljali že danes. Med tistimi, ki so nam
grozili tudi s tega mesta, in bojim se, da morda
tudi sodeluje kdo pri tem, kar se zdaj dogaja, je
tudi delegat te Skupščine Milan Aksentijevič. On
je delegat v Zboru združenega dela, to je delegat
volilne enote aktivnih in civilnih vojaških oseb,
zaposlenih v Jugoslovanski ljudske armadi. To je
tista skupina zaposlenih, ki naj bi skrbela za
obrambo Republike Slovenije. Jasno je, da že od
25. in še bolj od 27. 6. 1991 to ni več Jugoslovanska ljudska armada, to je tista enota, zaposlena v obrambnih silah, kajti med tem je ta
postala okupacijska vojska. Sedaj je ta enota, ki
naj varuje, Teritorialna obramba oz. če smem
tako reči, oborožene sile Republike Slovenije ali
celo ime, kot ga je predlagal gospod Voljč. In to
je tudi nova volilna enota delegata za Zbor
združenega dela v tej skupščini.
Predsedstvo Republike Slovenije je že pozvalo
zaposlene v Jugoslovanski armadi, da lahko po-
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Dr. DRAGO PLEŠIVIČNIK: Zelo na kratko.
Postal bi sam sebi nezvest, če se ne bi ob tej
priložnosti tudi tu izpovedal. Več kot 25 let se na
svojstven način zavzemam za mir. Ne vidim
razloga, da bi se temu načelu odpovedal sedaj, ko
je ta vrednota življenja ogrožena. Za njo se
zavzemam zato, ker menim, da je mir hrepenenje
človešta in da ga naj voditelji vodijo v to smer.
Kar sem se danes lahko posvetoval, so mi ljudje
rekli: želimo si mir in svojo Slovenijo. Usmerimo
naše napore, da to dvoje dosežemo. Hvala.

končno prišlo do tega, da so vse stranke uvidele,
kako potrebno je, da smo vsaj v najtežjem trenutku enotni. Vse stranke, torej tudi tiste, ki so mislile, da bo ta razvoj šel drugo pot. Tudi mi smo že
pred nekaj dnevi apelirali na vse socialdemokratske stranke Evrope, da nam v teh trenutkih
pomagajo in oni so v evropskem parlamentu izdali
izjavo, v kateri našo suverenost podpirajo.
Morda bi omenil še zadevo, ki se je zadnje čase
pojavljala glede obnašanja Hrvaške. Jaz mislim,
čeprav morda ni danes na dnevnem redu, da bi
morali na nek način bolj odločno, torej na nek
način Hrvaško le pridobiti, da bi jo prepričali, da
se to, kar se dogaja danes nam, lahko jutri njim,
da ne bo stala ob strani. od vsega začetka, kot se
spomnite pred letom in pol, sem bil organizator
prvega srečanja na Otočcu in vsi – od Tudjmana
do vseh teh ministrov so takrat zagotovili, da ko
pride res ta trenutek, da bomo potegnili skupaj in
sedaj sem seveda zelo razočaran.
Morda še nekaj besed o tem ultimatu. Čeprav je
nekaj točk sprejemljivih, kar je že tudi gospod
minister Janša povedal, vendar jih je nekaj
smešno. Običajno ulitmat daje nekdo, ki je
zmagal nekomu, ki je bil poražen. Zdi se kot, da
smo za armado poraženci in to je tisto najbolj
smešno. Zato moramo biti zelo odločni in moramo zavrniti vse tiste točke, predvsem tiste
točke, kjer zahtevajo, da bi se z naših položajev,
ki jih že imamo, umaknili tako, da bi potem
morali te položaje zopet zavzemati. Ponavljam –
biti moramo zelo zelo odločni. Sem za pogajanja,
moramo biti za pogajanja, moramo dati armadi
tudi časten izhod iz te krize, torej ne smemo biti
za vse ali nič, kar sem danes od nekaterih poslancev slišal, to je popolnoma napačna politika.
Mi ne moremo nekoga, ki je dejansko močnejši,
čeprav je trenutno tako, potisniti v kot, da se
potem še bolj brani. Mi mu moramo povedati, da
tukaj smo mi, da bomo tukaj ostali, tukaj smo
tisočletja in bomo še naprej ostali kot suverena
dežela. Hvala lepa. (Ploskanje.)

Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Gospod Tomšič.

Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
Spomenka Hribar.

FRANCE TOMŠIČ: Hvala lepa gospod predsednik. Spoštovani člani predsedstva, člani vlade,
spoštovani poslanci! Jaz bom tudi skrajšal svojo
razpravo glede na predsednikov apel, vendar moram kot praktično edini predstavnik socialdemokratske stranke izreči nekaj besed o tem.
Prvič sem zelo zadovoljen, skoraj srečen, da je

SPOMENKA HRIBAR: Srbi so zelo velik narod.
Imajo krasno literaturo, imajo lepe pregovore in
tudi nekaj zelo pametnih ukazov. Eden med njimi
je "ne dulji brate". Mislim, da smo vsi utrujeni,
nekateri še posebej, dajmo sprejeti sklepe, dajmo
podpreti Predsedstvo, vlado in pojdimo domov.
Hvala lepa. (Ploskanje.)

dajo izjavo o lojalnosti in o tem, da so pripravljeni delovati in se zaposliti v TO Slovenije.
Kot je zdaj povedal gospod minister Janša, se
delegat Milan Aksentijevič ni odzval. Mislim, da
je s tem izgubil svojo volilno bazo in da se je
izločil iz te baze. Predlagam, da če bi predsednik
aktiviral člane Mandatno-imunitetne komisije
Zbora združenega dela, ki bi ugotovila, ali je
njemu kot delegatu prenehal mandat, da so
nastopili pogoji iz 2. točke 29. člena Zakona o
volitvah v skupščine in da ni več delegat
Skupščine Republike Slovenije.
Kasneje bodo nadomestne volitve, če bo komisija
tako ugotovila in če bo Zbor združenega dela
danes se sestal in to potrdil, ali bo morda to na
naseldnji seji. Kajti menim, da bi bili dolžni to
narediti tudi iz varnostnih razlogov, kajti ljudje
zaupajo tej skupščini, mislim, da zaupajo slehernemu delegatu, mislim pa, da delegatu Aksentijeviču ne morejo zaupati in zato mislim, da je to
nujno, da se zgodi še danes.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Gospod Zakonjšek.
JOŽE ZAKONJŠEK: (Iz klopi – se ne sliši –
ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima Plešivičnik.
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Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Se še kdo
prijavlja za besedo? Če ne, potem bi jaz, predno
komisija predloži osnutek teksta, ki naj bi ga
sprejeli, še vprašal ali ta zbor meni, da mora
Mandatno-imunitetna komisija že danes razpravljati o mandatu poslanca Aksentijevića. Dajem to
na glasovanje. (Ni treba.) Hvala lepa.
JOŽE SMOLE: Imam samo en predlog, čeprav je
ta seja zaprta, če sem prav razumel, da bi takoj po
sprejemu sklepov o tem obvestili javnost, vsekakor pa pred deveto uro in da bi tudi, ker vidim,
da je televizija prisotna, da bi dali v javnost tudi
razprave, ki smo jih vodili na tej seji.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Jaz se s tem
strinjam, da ta stališča objavimo pred deveto uro
zjutraj in mislim, da je to potrebno, zlasti glede
na to, ker se ta tako imenovani ultimat Kadijevića
izteče točno ob 9. uri 30. junija 1991. Je pa
seveda bolj težko izpolniti to zahtevo, da bi
objavili tudi vse govore, najprej je potrebna
redakcija vseh teh govorov in bo malo težko.
Odrejam 10-minutni odmor.
(Skupna seja je bila prekinjena ob 1.03 uri in se
je nadaljevala ob 2.50 uri.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Spoštovani
poslanci! Nadaljujemo s sejo. Komisija, kot smo
jo oblikovali, je pripravila predlog stališč, ki ste
jih vsi pismeno dobili. Lahko jih preberemo.
Skupščina Republike Slovenije je na izrednem
zasedanju 29. oziroma 30. junija 1991 obravnavala položaj ob razglasitvi samostojnosti in
agresiji Jugoslovanske armade na ozemlje Republike Slovenije.
Skupščina Republike Slovenije se je seznanila s
poročili predsednika Predsedstva Republike
Slovenije gospoda Milana Kučana, predsednika
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
gospoda Lojzeta Peterleta, ministra za obrambo
gospoda Janeza Janše, ministra za notranje zadeve gospoda Igorja Bavčarja in ministra za
zunanje zadeve gospoda dr. Dimitrija Rupla.
Z minuto molka je počastila spomin padlih in
sprejela naslednja stališča:
1. Skupščina Republike Slovenije izreka priznanje vsem državljankam in državljanom, pripadnikom Teritorialne obrambe in policijskih sil
Republike Slovenije za hrabro in uspešno ob72

rambo države.
2. Skupščina Republike Slovenije je sprejela poročila in odobrava aktivnosti Predsedstva Republike Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, o katerih je bila obveščena.
3. Skupščina Republike Slovenije vztraja pri
sprejetih osamosvojitvenih dokumentih in nalaga
vsem državnim organom Republike, da vztrajajo
pri uresničevanju sprejetih odločitev.
4. Skupščina Republike Slovenije ponovno
poudarja, da želi svojo odločitev uveljaviti na
političen in demokratičen način. Nadalnje postopke razdružitve je pripravljena izvajati sporazumno in postopoma, seveda pod pogojem, da
Jugoslovanska armada in zvezni organi za
notranje zadeve dosledno spoštujejo pogoje sklenjenega premirja.
5. Skupščina Republike Slovenije soglaša s stališčem predsednika Predsedstva Republike Slovenije, izrečenim v zvezi s pogovori s predstavniki dvanajsterice v Zagrebu. Obenem poziva
dvanajsterico, da v Republiko Slovenijo nemudoma pošlje svoje opazovalce in tako zagotovi
spoštovanje sprejetih dogovorov.
6. Skupščina Republike Slovenije predlaga Predsedstvu Republike Slovenije in nalaga Izvršnemu
svetu in delovnim telesom Skupščine, predvsem
Komisiji za mednarodne odnose, da upoštevajo
tudi predloge delegatk in delegatov, podane v
razpravi.
To je predlog stališč, kot jih je oblikovala skupina.
Če smem svoje osebno mnenje povedati, menim,
da 6. točka lahko postane poseben sklep, ker je
izrazito internega značaja. In če bodo to zunaj
ljudje brali, kaj Skupščina nalaga, da se upoštevajo tudi predlogi, ki so bili podani v razpravi.
Razprave pa še nihče ni bral in ne more vedeti,
kaj nalagajo. To je lahko samo interen sklep, če
se strinjate.
Če se strinjate z vsebino, bi priporočil, da še
jezikovno in stilistično mogoče tudi lahko oblikujemo to. Gospod Schwarzbartl želi besedo.
ERVIN ANTON SCHWARZBARTL: Jaz imam
nekaj pomislekov. Pa mislim, da se usodi ne
dam, da bi zaradi tega hitel, ker smo v taki
situaciji, pa v nekem času.
Tu piše, da so to stališča Skupščine Republike
Slovenije. Jaz sem pričakoval, da bomo imeli
kakšne sklepe. To sem za sebe pač napisal.
Potem imam tu en pomislek, da nismo nič
zavrnili tisti ultimatum, ki nam je bil postavljen s
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strani vojske. V tem besedilu sem prebral, da
ultimat zavračamo.
Potem me pa moti tole. V 4. točki na koncu v
zadnjih dveh vrsticah: "armada in zvezni organi
za notranje zadeve dosledno spoštujejo pogoje
sklenjenega premirja". Ali smo mi kako premirje
že sklenili? Ne vem. Tu piše "sklenjenega". To se
pravi, da je že sklenjeno.
V 5. točki pa piše: "Skupščina Republike Slovenije soglaša s stališčem predsednika Predsestva". Jaz mislim, da je bilo tolmačeno, "soglaša s tolmačenjem predsednika Predsedstva
Republike, izrečenim v zvezi s pogovori itd."
Stališča jaz nisem videl.
6. Pa nimam več pripomb.
Osebno menim, da bi morali to biti sklepi, ki
dajejo moč in zavezujejo, da bi moralo biti napisano. še nekaj v zvezi z zavračanjem ultimata,
da bi, ne vem, kako je s tem sklenjenim premirjem, morali jasno definirati, ali je res že kako
premirje sklenjeno in da gre za tolmačenje
predsednika Predsedstva Slovenije, izrečenim v
zvezi s pogovori.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala. Prosim, da se do tega opredelimo. Prosim.
TONE PERŠAK: Mi smo pravzaprav ta stališča
relativno hitro napisali, relativno hitro pravim,
ker nekaj časa smo se tudi pogovarjali, kako jo
napisati in kaj napisati. Rad bi povedal to, da smo
se odločili, da bomo iskali neko formo sintetičnih
stališč zaradi tega, ker je bilo zelo veliko posameznih predlogov. In če bi mi začeli izbirati –
enega bomo posebej poudarili, drugih ne, bi
seveda prišli do tega, da se bi takoj postavilo
vprašanje upravičenosti take ali drugačne
selekcije. Zato smo, kot pravim, iskali sintetično
formulacijo.
Drugič, kar je zelo važno pri tem, tudi ta stališča
so, kot je bilo opozorjeno, bistveno namenjena
spet tujim partnerjem, partnerjem tudi v tujini itn.
Zaradi tega so pač posebej poudarjene formulacije, zlasti tiste o naši pripravljenosti na političen način reševanja te zadeve, postopek itn.
Povedano pa je tudi, če ste prebrali ali sledili, da
gre za nadaljne postopke, ne za a priori postopke,
ampak je poudarek, da gre za nadaljne postopke.
Se pravi, kar je že doseženo, tisto velja in
pravilno je, tam smo naredili redakcijsko napako,
za katero sem najbrž jaz kriv, ker sem slabo
diktiral, "da sprejema" ne "sprema", kjer manjka
"je". Pogovarjali smo se tudi o tem ultimatu. V

bistvu, če ste pogledali, mi pred sabo od dokumentov, kar imamo, imamo v bistvu sporočilo
Tanjuga in nimamo pred sabo dokumenta, vsaj
mi ga nimamo, in ga ima Predsedstvo ali vlada,
ki bi bil naslovljen na nek organ in bi bil ultimat
rečen v tem tako, "če ne boste do te in te ure
naredili tega in tega, bomo mi naredili to in to",
ampak je to poročilo, vsaj kar smo mi dobili. Ko
smo o tem govorili, smo rekli, da se na časopisno
sporočilo najbrž ne moremo sklicevati. To je
edini razlog. Hvala.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Gros se je prvi javil, potem pa ...
VITOMIR GROS: Vitomir Gros, Liberalna
stranka. Moram povedati, da s tem papirjem
nisem zadovoljen. Gospod Peršak je govoril, da
to ni ravno ultimat. To je ultimat, sicer ni
časovno definiran, ampak je ultimat. Ultimati so
lahko na kratek, dolg, kratek, krajši ali najkrajši
ali neskončen rok. Torej, gospod Peršak, se sploh
ne strinjam z vami, da to ni ultimat. In predlagam, da ta ultimat zavrnemo. Tujim partnerjem
pravite, da smo pisali ta papir. Ni res. Pisali smo
ga nam in tudi tujim partnerjem. Ker smo ga
pisali tudi tujim partnerjem, ga moramo tako
jasno napisati, da se bo vedelo, da tisto, kar je
včeraj objavila HINA in kar so svetovne agencije
objavile, ni res. Treba je jasno in glasno povedati,
da tistega, kar je bilo v Zagrebu sprejeto, kar si je
gospod Kučan rezerviral, da bomo tukaj ratificirali, da to tudi naredimo, da ne ratificiramo
tistega. In sicer, v 2. točki piše takole: "Skupščina
Republike Slovenije sprejela poročilo in odobrava aktivnosti Predsedstva Republike Slovenije." To ni definirano. S tem se lahko vse pokrije
ali nič. Prav tako v 5. točki piše: "Skupščina
Republike Slovenije soglaša s stališčem predsednika Predsedstva Republike Slovenije, izrečene v
zvezi s pogovori s predstavniki dvanajsterice v
Zagrebu." S tem smo pravzaprav potrdili tisto,
kar je bilo povedano in gospod Kučan je danes,
jaz sem bil na tiskovni konferenci, je povedal pač
drugače. Gospod Starman mi je rekel, da je v 3.
točki predlagal, da namesto "vztrajalo" piše, da
"dosledno izvajajo pri uresničevanju", pomen besede "vztrajaš" je čisto drugačen, potem narediš
ali ne narediš tega.
Tudi jaz se pridružujem mnenju gospoda Schwarzbartla, da moramo sprejeti neke sklepe, ki bodo
zavezovali organe Republike Slovenije, ne pa
stališče. Stališče se lahko upošteva ali pa tudi ne.
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To je zelo ohlapen pojem. Jaz sem v imenu
Liberalne stranke predlagal, da ne pride v poštev
nobeno odlaganje ali kakršenkoli suspenz sprejetih odločitev in Liberalna stranka vztraja, da o
tem še razpravljamo, sicer bomo prisiljeni glasovati proti temu papirju. Mi smo majhna stranka,
ampak toliko, da se bo vedelo, da mi za to nismo
bili. Hvala lepa.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Jaz bi samo opozoril, da tisti, ki predlagate
drugačno stališče, da bi tega poizkusili tudi
formulirati. Samo načelno govoriti, mislim, da
nam ne bo nič pomagalo in ne bomo prišli do
zaključkov. To se pravi, kdor ima predloge za
spremembo, prosim, da jih čisto formalizira in
predloži, drugače ne bomo mogli tega zaključiti.
ANTON TOMAŽIČ: Jaz se strinjam s pomisleki
obeh predgovornikov, gospoda Ervina in gospoda
Grosa, in sicer najbolj pri 5. točki, kjer pravi, da
Skupščina Republike Slovenije soglaša s stališčem predsednika Predsedstva Republike Slovenije, izrečenim v zvezi s pogovori s predstavniki
dvanajsterice v Zagrebu, čeprav je gospod Kučan
lepo razložil in jaz se v bistvu strinjam z njegovo
interpretacijo. Žal pa se mnogi niso in tukaj
obstaja dvom. Vemo, da so si nekateri, posebno v
drugih državah, popolnoma drugače to razlagali
in če bi sedaj mi to na nek način potrdili, bi ta
dvom nadaljevali. Mislim, da ni to nas namen. In
ta misel je v bistvu že izražena v 2. točki, ki
pravi: "Skupščina Republike Slovenije sprejema
poročila in odobrava aktivnosti Predsedstva Republike Slovenije" in tako naprej, čeprav gospod
Gros s tem ni zadovoljen, jaz bi pa bil, mislim, da
je to v redu in res nimam pripombe, tudi korektno
smo danes slišali poročilo, samo bojim se, da bi
prvi stavek 5. točke lahko povzročil ponovno, in
tudi med našimi ljudmi lahko, razočaranje in tako
dalje.
Predlagam konkretno, da se ta prvi stavek 5.
točke črta. Lahko pa drugi ostane, torej, da
Skupščina Republike Slovenije poziva dvanajsterico, da v Republiko Slovenijo in tako dalje,
ampak to, da se pa strinjamo s stališčem
predsednika, ki ga lahko vsak drugače razlaga, če
ni nekje točno napisano, mislim, da ni dobro. Pa
tudi strinjam se s tem, da bi uvodoma zavrnili ta
ultimat oziroma celo vse bodoče ultimate.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima gospod Gros.
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VITOMIR GROS: Glede na to, da ste me gospod
predsednik pozval, naj pismeno dam predloge ali
ustno difinirano, bi predlagal, da se sestanejo
predstavniki klubov in zadevo še enkrat prediskutirajo. Poslušajte, saj jaz razumem, da vam
je težko ob štirih zjutraj tu sedeti. Samo smo eni,
ki smo cele noči pokonci, pa bomo še, če bo
treba. Ampak, ne moremo takih papirjev sprejemati. Jaz enostavno ne moremo te odgovornosti
prevzeti nase, ne morem. Bom pač še enkrat
moral povedati, da mi tega ne moremo sprejemati.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima gospod Janez Kocijančič.
JANEZ KOCIJANČIČ: Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da v usodi naroda
nastopijo trenutki, ko je enotnost pomembnejša
od političnih razlik, tudi od nians in poskusov, da
se v različnih formulacijah in razpokah poskušajo
odraziti te politične razlike. Za mene je ta tekst
povsem dober – s pripombo predsednika glede 6.
točke, da naj bi to bil interen sklep, -s tem, da bi
v 3. točki namesto "vztrajali" pri uresničevanju,
napisal "dosledno izvajajo sprejete odločitve".
Rad bi pa posebej poudaril, da se mi zdi to
niansiranje glede stališča predsednika Predsedstva tipičen način, kako lahko "osporimo" sami
sebe in svojo politično kredibilnost. Če tistemu
človeku, ki se v našem imenu pogaja, ne poklonimo vere, potem ne vem, kdo bo vero
poklonil nam. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Mile Šetinc ima besedo.
MILE ŠETINC: Jaz si že vseskozi prizadevam,
da bi razumel, kaj bi nekateri pravzaprav radi, ker
vidim, očitno je tu ena glavnih točk, ta izjava
predsednika Kučana. Verjetno tudi ena od povodov za sklic te Skupščine in se kar naprej
vrtimo okrog tega, kot mačka okoli vrele kaše.
Ampak tisti, ki jim nekaj ni jasno, ne znajo
razložiti ali pa dejansko jim to ni jasno.
In če jim nekaj pač ni jasno, jaz ne vem, zakaj bi
moral sedaj sedeti še tri ure, ker nekaterim nikakor ne more biti nič jasno.
Jaz sem poslušal tiskovno konferenco in to, kar je
tam povedal predsednik Kučan, je to, kar tukaj
piše v teh točkah. Skratka, Slovenija vztraja na
tem kar ima: na svoji Deklaraciji, na svojih
ustavnih zakonih, na svoji meji, ki jo je osvojila
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oziroma, ki jo v glavnem tudi drži v svojih rokah.
Vsi nadalnji postopki se izvajajo, kot tukaj piše,
postopoma in sporazumno. In bi tudi vprašal tiste,
ki jih tako mučijo ti nadalnji postopki, kjer bi
Slovenija lahko prodala kaj svoje suverenosti. Kaj
to sploh je? Kaj je tisto, česar Slovenija še nima?
Nima svojega denarja. Ampak je že prišla v
situacijo, da ga mora hočeš – nočeš sama kreirati,
ker je pač vržena iz jugoslovanskega monetarnega sistema. Nima svojih ambasad in ne bo jih
imela, dokler ne bo mednarodno-pravno priznana. Kaj je potem še tisto kar Slovenija kapitulantsko proda? To mi ni jasno. In bi prosil tiste, ki jih
vse skupaj moti, da to enkrat pojasnijo.
Kar se tiče tega tolmačenja, da ne bi rekli, da
soglašamo s stališči, ampak s tolmačenjem. Kakor jaz razumem tolmačenje, je to pač tisti, ki je
nekje bil, tolmači kaj je tam počel in na kaj je
pristal. In predsednik Kučan je danes tolmačil
zaradi tiste informacije iz HINE na kaj je in na
kaj ni pristal. Ali je to tolmačenje korektno ali ne,
lahko pove samo tisti, ki je bil poleg, če je to bilo
drugače.
Nam gre za stališče. In če mi to stališče sprejemamo, v treh prejšnih točkah, zakaj ne moremo
napisati, da se strinjamo s stališčem, ki ga je
Kučan povedal v Zagrebu.
In na koncu, kar se tiče sklenjenega premirja.
Nisem specialist za vojaška vprašanja, ampak
kolikor se spomnim iz vojaških knjig in opisov
raznih bitk in tako naprej, jaz razumem, da je
premirje pač dogovor poveljujočih komandantov,
da se ustavi ogenj. To niso nobene mirovne
pogodbe, to so pač potrebni državni organi. In če
to premirje ni bilo sklenjeno, jaz ne vem, zakaj se
potem naši prpedstavniki cel dan že pritožujejo,
da JLA krši premirje, če ni bilo to premirje
sklenjeno. In obratno, tudi JLA trdi, da Slovenija
krši premirje. Premirje je bilo očitno sklenjeno.
Jaz nevem zakaj bi sedaj okrog tega iskali dlako
v jajcu. Drugo so ti termini in nadaljni pogoji.
Hvala.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Franc Potočnik ima besedo.
FRANC POTOČNIK: Čisto kratko. Mislim, da bi
dejansko na koncu te 4. točke moralo biti napisano: kdo je podpisal, kdaj to premirje, sklenjeno dne tega in tega med tem in tem. Če je kdo
to podpisal, ne vem zdaj.
V zvezi s 5. točko pa tudi mislim, da soglaša s
stališčem predsednika Predsedstva Republike

Slovenije, izrečenim v zvezi s pogovori. Jaz ne
vem "v zvezi s pogovori", po moje s stališči,
izrečenimi na pogovorih. Ne vem, če je to v zvezi
s pogovori. Ali je to tolmačenje v zvezi s
pogovori? To bi že bilo. Ampak, da je stališče v
zvezi s pogovori, se mi pa ne zdi, da je prav
formulirano.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Še enkrat
poudarjam. Tisti, ki želijo spremembe, naj jih
formulirajo. Drugače lahko samo prekinem sejo
in nadaljujemo redakcijske poskuse. To se pravi,
če nekdo formulira, lahko o njih glasujemo. Ne
morem dati na glasovanje nekaj, kar je samo
približno izrečeno.
CIRIL KOLEŠNIK: Jaz bom zelo kratek.
Predlagam naslednjo točko, da za drugo točko
uvrstimo tretjo novo točko in sicer z besedilom:
Skupščina Republike Slovenije zavrača ultimat
Vrhovne komande oboroženih sil SFRJ z dne 29.
6. 1991. To je ta dokument, ki ga je dobilo
Predsedstvo Republike Slovenije in predsednik
vlade Republike Slovenije, podpisan pa je Veljko
Kadijevič. To je ta dokument, ki smo ga mi
dobili in mislim v razlagi, da moramo ta dokument, ki smo ga dobili, oziroma ki ga je dobilo
Predsedstvo in vlada Republike Slovenije, zavrniti. Hvala lepa.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Ervin Schwartzbartl.
ERVIN ANTON SCHWARTZBARTL: Spoštovani predsednik, pripravil sem predlog v pisni
obliki. Menim, da bi se v 3. točki moral tekst
glasiti takole: "Skupščina Republike Slovenije
vztraja na doslednem izvajanju sprejetih osamosvojitvenih dokumentov in nalaga vsem državnim organom republike, da vztrajajo pri uresničevanju sprejetih odločitev ter zavrača ultimat
načelnika štaba vrhovne komande gospoda Veljka Kadijeviča dne 29. 6. 1991".
V 4. točki, da ne navajam celega teksta, samo na
koncu izpustim "sklenjenega premirja", ampak
"spoštujejo pogoje premirja". Še vedno nisem
dobil odgovora kdaj je bilo premirje sklenjeno.
V 5. točki se naj spremeni: "Skupščina Republike
Slovenije soglaša s tolmačenjem stališč predsednika Predsedstva Republike", lahko pa tudi črtamo celo besedilo in ostane: "Skupščina Republike Slovenije poziva dvanajsterico, da v Republiko Slovenijo nemudoma pošlje svoje opazo75
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valce in takoj zagotovi spoštovanje sprejetih dogovorov" in se črta vse od soglaša s stališčem in
tako dalje. Stališča se pa prekvalificirajo v
sklepe.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima Spomenka Hribar.
SPOMENKA HRIBAR: Če bi vedela, da je demokracija tako naporna, ne vem, če bi šla zraven.
To je prvo.
Drugo pa glede tega ultimata, ki ga zavračamo.
Ne vem, če je to pametno, da to Skupščina
naredi. Oni že kršijo premirje. Dajmo razmisliti
tudi o pogajalski poziciji in v tem smislu tudi
predsedniku Predsedstva omogočiti določen
maneverski prostor. Ne tako ravnati s tako totalnim nezaupanjem, drugače ne bo mogoče nič
izpeljati. Hvala.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala. Še sam
bi se oglasil kot razpravljalec. Mislim, da je
predlog za zavračanje tega ultimata nesprejemljiv,
ker imamo: poglejte, točka 1., "da se takoj in
brezpogojno zagotovi prekinitev ognja". To
vendar mi sprejemamo. Drugič, "da se mrtvi in
ranjeni pripadniki JLA predajo najbližji vojaški
enoti". To mislim, da tudi sprejemamo in tako
naprej, to se pravi, da mi kot celoto ne moremo
zavrniti, to se pravi, da to ni sprejemljivo.
Kdo želi še razpravljati? Gospod Školč se je preje
prijavil.
JOŽEF ŠKOLČ: Hvala lepa. Poskušal bom povedati kako smo delali v skupini in moram reči,
da smo večino teh zadev, o katerih tukaj govorimo, tudi že prediskutirali in poskušali na nek
spreten način zapisati. Vi sami veste, da je za
pripravo tako kompliciranih dokumentov premalo pol ure, ki smo jo dosegli in veste, da so
redko kateri dokumenti bili v tej skupščini
praktično tako hitro pripravljeni glede na težo, ki
jo za sabo nosijo. Toliko za uvod k temu.
Glede na pripombe, ki so bile pač dane okrog
ultimata: popolnoma se strinjam z razlago, ki jo
daje gospod Bučar, in tudi s to drugo, ki govori o
tem, da naj ultimate zavračajo tisti, na katere so
pač naslovljeni. V tem pogledu je natančno formulirana 2. točka, kjer mi sprejemamo aktivnosti
Predsedstva Republike Slovenije in Izvršnega
sveta. Se pravi, tudi sprejemamo način, kako
obravnavati te in druge ponudbe, tako da je to
vsebovano z vsemi razlikami oziroma z vsemi
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stališči do posameznih točk ultimata oz. z vsemi
stališči do posameznih točk tega ultimata ali
drugih ponudb imajo, tako da se nam ni zdelo
pametno tega posebej pisati.
Kar se tiče vprašanja ali so to sklepi in stališča.
Moram povedati naslednje: za sklepe je potrebno
predlagati konkretne zadeve, ki se jih nekomu
naloži. Teh sklepov tukaj praktično ni bilo in je
mogoče zavzemati do vsega tega samo stališča.
Mogoče se motim, vendar, tako smo se pač
pogovarjali.
Kar se tiče 2. točke, tu se je prikradla tiskarska
napaka. Pisati bi moralo: "Skupščina Republike
Slovenije sprejema poročila".
Kar se tiče 5. točke, ker je bilo niz teh amandmajev, eno je, da "Skupščina Republike Slovenije
soglaša s tolmačenjem stališča predsednika
Predsedstva", to je pač nesprejemljivo, ker bo res
lahko nekdo tretji tolmačil stališča predsednika.
To drugo v zvezi s pogovori pa je napisano, če
ste lahko toliko zbrani, precej natančno "Skupščina Republike Slovenije soglaša s stališčem
predsednika Predsedstva Republike Slovenije,
izrečenim v zvezi se pogovori s predstavniki
dvanajsterice v Zagrebu". Se pravi, da gre za tista
stališča, ki so bila tukaj izrečena v zvezi s tistimi
pogovori, ki so bili v Zagrebu. Zato je smiselno
pač sprejeti take vrste formulacije in ta stališča,
ki so bila tukaj izrečena, so sestavni del zapisnika
te seje, ki ga v 2. točki sprejemamo, ko rečemo,
"da Skupščina Republike Slovenije sprejema
poročila in odobrava aktivnosti". Se pravi, da ni
mogoče tolmačiti različno, kaj je gospod Kučan
tukaj rekel in če se pojavi tu vprašanje, se lahko
tisti del magnetograma pača takoj objavi.
In še vprašanje 6. točke. Mi smo predvsem zaradi
tega, ker smo poskušali v čim krajšem času priti
do sporazumnega predloga, formulirali tako, da
je mogoče kakšno zelo pomembno zadevo še
naprej obdelovati in mogoče je zaradi teksta, ki
ga pošiljamo ven, smiselno, da je to poseben
sklep, da se vse te stvari obdelajo. Bi vas pa
prosil, če lahko ob teh obrazložitvah amandmaje
umaknete, ker so vse te vaše skrbi dosti natančno
napisane in mi sprejmemo pač ta tekst, ker se mi
zdi, da je potrebno, da bi jaz rekel tisto, kar se mi
zdi, da še nikolinisem rekel tukaj, čim prej
povedati, kaj si o teh stvareh mislimo, da nas pač
čas priganja itn. Jaz nisem vešč tega, kar bi
nekdo drug natančno rekel, zakaj je treba praktično hitro sprejeti.
Hvala lepa.
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Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Gospod Schwarzbartl. Prosim.
ERVIN ANTON SCHWARZBARTL: Vidim, da
postajate živčni. Ampak na takšne zadeve moram
odreagirati. Tukaj piše v točki 1.: "da se odmah i
bezuslovno obezbedi prekid vatre". Piše tako!
Berete.
V 4. točki pa piše: "za notranje zadeve dosledno
spoštuje pogoje sklenjenega premirja". Ne me
prosim tako žejnega čez vodo peljati. Tu ima
"bezuslovno", v 4. pa imamo neke pogoje.
Dalje. V 2. točki: "da se mrtvi i ranjeni pripadnici
JNA predaju najbližojj vojnoj jedinici". Jaz sem v
Domžalah sprejemal v civilnem zdravstvenem
domu. Kako bom to delal, če je že tako.
Dalje. To se pravi, da v resnici zavračam ultimat,
ker so noter postavljene stvari, ki od mene zahtevajo določene pogoje, ki jih ne morem izpeljati.
Vse ostalo pa sem že napisal.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Besedo ima Ludvik Toplak.
Dr. LUDVIK TOPLAK: Imam vtis, da za tekst,
kakršen je, pravzaprav ne vem, čemu in komu je
namenjen po vsem tem. Take tekste smo včasih
sprejemali ob dokaj nevtralnih in indiferentnih
vprašanjih. Zato bi vendar morali reči, da so to
stališča Skupščine Republike Slovenije v zvezi z
varnostno-političnim položajem. Tu smo varnostno-politične razmere obravnavali več desetletij.
Danes pa smo v konkretni situaciji in mislim, da
bi morali reči "v zvezi z napadamo Jugoslovanske armade na neodvisno in demokratično
Republiko Slovenijo". Ker gre za dve zadevi.
Mislim, da moramo izpostaviti dve stvari. Prvič,
da gre za obrambo demokracije in drugič, da gre
za oborambo nacionalne neodvisnosti. Zato bi
nadalje v tekstu predlagal, da v drugem odstavku,
tam, kjer govorimo "gospoda dr. Dimitrirja Rupla
ter z minuto molka počastili spomin padlih".
Pika, nov odstavek: "Skupščina Republike Slovenije je sprejela naslednja stališča, dvopičje.
1. točki bi predlagal: "Skupščina Republike
Slovenije po napada Jugoslovanske armade itd.
izreka priznanje vsem državljankam in državljanom, pripadnikom Teritorialne obrambe", pa
ne policijskim, ampak varnostnih sil Republike
Slovenije". In zdaj je treba povedati: "za hrabro
in uspešno obrambo", ne države, ampak recimo
"demokracije in nacionalne neodvisnosti države".

Poanta je v teh dveh, ne braniti vsake države.
2. točki: "Skupščina Republike Slovenije sprejema", kot je bilo že korigirano.
3. točki: Skupščina Republike Slovenije – zdaj pa
bi predlagal: "po plebiscitarno izraženi volji slovenskega naroda za osamosvojitev bo izvajala
osamosvojitvene dokumente in nalaga vsem
državnim organom Republike, da vztrajajo pri
uresničevanuju", ne, "sprejetih odločitev", amapk
"demokracije in naravne pravice do samoodločbe
slovenskega naroda".
4. točka, predlagam: "Skupščina Republike Slovenije ponovno poudarja, da želi", ne "ponovno
poudarja, da želi", ampak "Skupščina Republike
Slovenije bo, določa svoje itd.".
V 5. točki predlagam: da tam, kjer pozivamo
dvanajsterico hkrati poziva dvanajsterico, da v
Republiko Slovenijo nemudoma pošlje svoje
opazovalce. Da intervenira za prihod mirovnih sil
in namesto spoštovanja sprejetih dogovorov, rečemo: "uresničitev sprejetih dogovorov".
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Prosim upoštevati bom moral samo predloge, ki bodo pisno
oddani, ker vsakdo po svoje tolmači, predlaga in
tako ne gre. Besedo ima gospod Kolešnik.
CIRIL KOLEŠNIK: Dovolite mi, da le tisti
predlog, ki sem ga imel, malo bolj podprem. Zdi
se da mi, vsaj nekateri to zlahka, gremo prek
pisma Veljka Kadijeviča. Na osnovi tega je izjemno veliko mrtvih in je izjemno veliko škode in
moram vam povedati, da sta prva in druga točka
lahko sprejemljivi, ampak od tretje točke naprej
do osme je pa nemogoče. Kar poglejte si 6. točko,
preberite si jo dobro, pa boste videli za kaj v bistvu
gre. Hočem vam tudi to povedati, da je rečeno v 4.
točki, da gre za pogoje sklenjenega premirja.
Katere pogoje? Če to ni definirano, potem mora
biti 3. točka, v kateri piše, da ne sprejemamo
oziroma zavračamo ta ultimat. Nihče ne more
pristati in ne more biti pogajalska osnova za
nobenega, kot sem povedal, da se omogoči "sprovodjenje mera na granici, po odluci Saveznog
izvršnoh veča in da se pripadnici JNA i članovi
porodice na zaslušanje i ne zatvara i tako dalje".
Ali veste kaj se sedaj dogaja? Oni so sedaj v
civilu zunaj in streljajo. Če tu ne bomo reagirali,
potem ne vem, kaj se lahko še zgodi. Zato apeliram na vas, da glasujete za ta predlog, za novo
3. točko. Hvala lepa.
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Dr. FRANC ZAGOŽEN: Hvala lepa. Janše ni
tukaj, je pa pred tem nekaj predlogov dal, za
katere se bojim, da niso dovolj upoštevani. Rekel
je, da je pomembno ta ultimat zavrniti, predvsem
tisto 6. točko. Potem je predlagal, da Skupščina
Republike Slovenije zahteva mednarodno priznanje. Tega tekst ne vsebuje. Potem, da zahteva,
da se sproži proces, da bi ustavili agresijo. Tudi
mednarodni proces zaustavitve te agresije.
Mislim, da ni dovolj, da smo tam zapisali samo,
da naj dvanajsterica pošlje opazovalce. Sedaj je
nekaj predlogov, meni se zdijo pomembni,
ampak jaz jih nisem uspel formulirati, ker Janša
ni prisoten, sem ponovil tisto, kar je on prej
predlagal.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Lev Kreft.
Dr. LEV KREFT: Hvala lepa gospod predsednik,
drage gospe, spoštovani gospodje. Resnično smo
v teh stališčih pozabili napisati eno zelo pomembno točko, namreč, da bi k zahvali, ki smo jo napisali na začetku, dodali tudi osebno zahvalo ljudem, ki so danes poročali in so nam omogočili, da
se danes sploh še lahko sestajamo kot parlament.
Strinjam se glede predlogov gospoda Bučarja
glede 6. točke, da se loči v posebno stališče
zaradi tega, ker gre za javna stališča, ki imajo
pomen tako za javnost v Republiki Sloveniji, ki
sporočajo našo podporo in enotnost z vodstvenimi organi, ki delujejo v našem imenu in za
vse nas v času, ko ni mogoče, da bi parlament
vsako stvar sproti sprejemal in dajal širši pomen.
Hkrati s tem izražamo tudi svoje stališče do tistega
sogovornika, ki nam edino lahko zagotovi, in
upajmo tudi jamči, ne samo premirje, ampak tudi
trajnejši mir, to pa je seveda evropski sistem varnosti.
Glede ultimata nismo direktno odgovarjali zaradi
tega, ker ni na ravni parlamenta, da se pogovarja
z organi te vrste. Menili smo, da je dovolj to, kar
je bilo izrečeno tudi v parlamentu kot poročilo in
smo to s sklepom, ki govori o tem, pokrili. Mi ne
verjamemo, da bi gospod Janša počel v praksi
karkoli drugega kot tisto, kar je tu predlagal. Zato
seveda tudi nismo naštevali njegovih konkretnih
mnenj in stališč ob posameznih točkah, ki so bila
zelo jasna, ker menimo, da to ta stališča izražajo.
Mi izražamo njemu podporo za zadeve, ki jih je
povedal v zvezi z vsako posamezno točko, ni pa
vseh zavrnil.
Glede premirja, seveda ga ne sprejema parla78

ment, upam, da bomo dokaj kmalu v tem dokumentu sprejeli kak trajen mir v obliki pogodbe
ali kakšne druge listine. Ampak, v vsakem primeru parlament zahteva in terja njegovo spoštovanje, spoštovanje tega premirja kot sklenjenega. Formulacija v 5. točki, ponavljam kar je
bilo že rečeno: mi sprejemamo tu povedano
stališče, nimamo nobenega razloga, da bi raziskovali, ali je to stališče bilo tako ali drugače
izrečeno kjerkoli drugje. Kajti, vsi vemo, da velja
samo tisto stališče, ki je izrečeno tu, pred tem
parlamentom in v tem smislu je to stališče tudi v
stenogramu in se ga vedno lahko prav tako
vzame, objavi v izvirni vsebini in v celotni obliki.
Nobene potrebe nismo imeli – in upamo, da je
tudi nima ta parlament – da bi še enkrat tolmačili
in preformulirali tisto, kar je gospod predsednik
Kučan tu sam sformuliral in povedal.
Zanimali bi me pravzaprav kot poslanca, ki je
sodeloval pri delu te skupine, predvsem, ali imajo
predsednik Predsedstva Republike Slovenije,
predsednik Izvršnega sveta te republike in nosilci
resorjev, ki so nam danes poročali, sami kakšen
pripombe k tem stališčem, da bi jim lažje
omogočili, da nadaljujejo svoje izjemno delo, ki
so ga že dosedaj opravili in ga opravili do konca
v zadovoljstvo in tudi v olajšanje vseh. Danes gre
za življenje ljudi v Republiki Sloveniji, prebivalcev, državljank in državljanov in gre tudi za
naša lastna življenja. In jaz sem ta življenja kot
član tega parlamenta še naprej pripravljen zaupati
ljudem, ki nas ta trenutek vodijo zato, ker vem,
da se bodo trudili, da jih bodo ohranili, ne pa, da
jih bodo zaman žrtvovali. (Aplavz.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Gospod
Partljič.
ANTON PARTLJIČ: Skoraj nimam kaj pripomniti po tem, kar je bilo rečeno do sedaj, tako, da
bi se k temu besedilu ne bi več vračal.
Nimam nobene pravice in si je ne drznem jemati,
svoje enakopravne kolege kakorkoli poučevati ali
karati, nisem ne živčen, ne zaspan, tudi zaspan
nisem več, sem popolnoma buden in sem pripravljen biti tu, kolikor časa je potrebno, če imam
vtis, da je smotrno in smiselno in da vemo, kaj bi
radi. Tega vtisa več nimam. Mislim, da bi lahko
že davno končali, če bi točno vedeli, kaj hočemo.
Mislim, da vemo, kaj hočemo, lahko tudi glasujemo. Sem tudi za to, če je glasovanje tesno, da
nadaljujemo z debato, prepričan pa sem, da ne
bo. Lahko se tudi razlikujemo, vendar v tem
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glasovanju pač ne bo 100 odstotno, pa bo, kakor
bo. Mešati pa ta ultimat, se mi pa zdi neprimerno.
Preprosto ni naslovljen na Skupščino, je naslovljen na Izvršni svet in na Predsedstvo. Izvršni
svet ima svojega človeka, ki skrbi za to, ki je tu
zelo natančno vse razložil in bojim se, da bi se mi
celo v nekaj vmešavali, kar ni naša stvar. Mislim,
da ta pogajanja vodijo drugi ljudje, in se mi zdi,
da je Janša zelo precizno in s trezno glavo
pripovedoval, kaj in kako bodo te stvari naprej
potekale. Če bi ljudje, ki smo jim danes tu izrekli
zaupnico, tako ravnali, kakor ravnamo mi, toliko
cincali in okoli zadeve prestižno debatirali, sem
preprečan, da bi mi zelo tenko piskali. Pa še to
rečem, ne zdi se mi niti fer sklicevati – gospod
Ervin, vi veste, da vas spoštujem, ne iroriziram –
ampak se mi ne zdi vredno niti, da tu glas
dvigujete, niti se sklicevati na Domžale. Jaz sem
iz Maribora doma, moja mama je iz Pesnice.
Nisem se mogel prebiti do nje in je enako za
rešpektirati, ne bi takšnih primerov tu izpostavljal. Cela Slovenija je v stiski in se mi zdi, da
je ta reč zrela za glasovanje. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Prosim gospod Kučan.
MILAN KUČAN: Opravičujem se, da zavlačujem, ampak za dve stvari bi le hotel, da bi si bili vi
in jaz na jasnem zaradi vsega, kar je pred nami.
Najprej tako imenovani ultimat. General Kadijevič je to naslovil na Predsedstvo in Izvšrni svet.
Ko sem bil tu, sem menil za potrebno, da danes, ko
parlament razpravlja o teh stvareh, ve, da je to
napisano, da ima realno predstavo, da ni nobene
zmage ne na eni in na drugi strani in da nas vse to
lahko čaka v veliko bolj grozni obliki, kot so to
tisti, ki so to doživeli, že doživeli. Odgovoriti bo
moral naslovnik, to sta Predsedstvo in Izvršni
svetr, in želel sem, da bi v stališčih te skupščine
imeli to oporo, tako kot je v glavnem šla razprava,
preden je prišlo do papirja. Mislim, da je te opore
bilo dovolj.
Drugo, okoli 5. točke: je moje nastopanje tudi tu
v Skupščini vzrok za to nejasnost, zakaj pravzaprav gre. Jaz sem bil v Zagrebu in sem s strani
te trojice ministrov dvanajsterice bil vprašan tri
stvari. Naj jih še enkrat ponovim:
1. Ali Slovenija pristaja na to, da se zaustavi
ogenj in se umakne armada?
2. Da se odloži nadaljne korake pri izvrševanju,
oni so rekli, deklaracij oz. dokumentov o neodvisnosti za tri mesece in se v tem času poskuša

urediti vse potrebne zadeve, da bi nadaljni
postopki, kakršnikoli že bodo, vključno z
razdruževanjem šli brez konfliktov.
3. Ali se Slovenija strinja, da se konstituira
zvezno predsedstvo, za katerega smo mi v tej
skupščini dostikrat rekli, da ga potrebujemo tudi
v postopku razdruževanja, da ne bi ti postopki
tekli stihijsko, nezakonito in smo zato, kolikor
jaz razumem, v tem parlamentu ohranili poseben
status Janeza Drnovška v tem procesu s posebno
funkcijo?
Jaz sem v Zagrebu dejal, da to, kar na njihova
vprašanja odgovarjam, je moje stališče, tako, da
jaz znam to interpretirati, da izhaja to iz
Skupščine, iz izhodišč, ki so bila verificirana na
razširjeni seji Predsedstva, preden sem šel v
Zagreb, da pa menim, da so stvari tako pomembne, da jih želim verificirati v parlamentu.
Oni so rekli, da želijo odgovor na podlagi
verifikacije v parlamentu jutri, to je danes do 17.
ure. Torej, ali boste dali soglasje za to, da se
lahko dvanajsterica naprej angažira ali ga ne
boste dali, to je vaša stvar. Jaz bom pač sporočil
in iz tega potegnil za sebe konsekvence. Slo pa je
za angažiranje dvanajsterice, tudi na naše zaprosilo in dvanajsterica se je pripravljena angažirati naprej, če seveda bodo tisti, ki so v
Jugoslaviji vprašani za to, še 4. točko, ki je bila
naslovljena samo Anteju Markoviću, ker lahko
samo jugoslovanska vlada pristane na to, da se
angažira mehanizem KEVSA, ta predstavlja pa
seveda tudi intervenco oziroma komisije za
premirje. Ne vem kako se to že imenujejo, Janša
bi to vedel povedati. Skratka, to je mirovni
mehanizem KEVSA in bi bila pravzaprav brezpredmetna, samo drugi stavek, če se prvi stavek
tako ali drugače formuliran ne bi jasno povedal.
Jaz pa pač žal moram danes sporočiti tem trem
ministrom kakšno je stališče Slovenije do teh treh
vprašanj. Hvala.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Besedo ima
gospod Lojze Peterle.
LOJZE PETERLE: Spoštovani zbrani! Jaz sem
govoril z Janezom Janšo. Prebral sem mu te
zadeve in on predlaga po tem pogovoru, da bi
vendar napisali pri 4. točki naslednje: "Ker vemo,
da ne gre za premirje, ker ni nič podpisanega, nič
sklenjenega", je predlog z ene strani pa z druge in
uspelo je približno ustaviti ogenj. Temu se reče
prekinitev ognja. Kdaj bo premirje sklenjeno in
kdo ga bo podpisal, je druga zadeva.
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Zato predlagamo tukaj dopolnitev. Namesto
"pogoje sklenjenega premirja" v 4. točki "dosledno spoštujejo prekinitev ognja in na predlagani način odidejo z bojnih položajev in komunikacij ter se vrnejo v vojašnice". To je
zadeva, ki se nanaša na naše zahteve, kako to
stvar urediti.
Sam predlagam, da bi glede na kritiko, da je ta
tekst bled in da ni nobene resne kvalifikacije v
njem, razen te, ki na začetku govori, čisto mimogrede, da smo obravnavali agresijo Jugoslovanske armade, da bi mogoče vendar eno točko
na začetku vključili. Jaz sem ga formuliral. Pri tej
rahli utrujenosti, na staromoden način sem napisal: "Skupščina Republike Slovenije odločno
obsoja okupatorsko agresijo, ki jo na podlagi
odločitve Zveznega Izvršnega sveta izvajajo
enote JLA in Zveznega sekretariata za notranje
zadeve". Nekaj takega bi verjetno bilo treba reči,
da se vsaj okvalificira zakaj pri tej stvari gre. To
je moj predlog.
Drugič pa, ne da bi v težkih trenutkih, bi rekel, za
lase vlekli argumente oziroma dejstva za to, da bi
vsi verjeli, ampak vendar, da bi prekinili to
razpravo, kaj je kdo rekel oziroma kaj je predsednik Kučan zastopal. Sam sem dobil pred eno
uro stenogram Tuđmanove izjave, ki jo bom
prebral zato, da bo lažje verjeti.
"Prema tome na vaš drugi predlog mi možemo
pristati u tom smislu, da ostajemo kod svojih
odluka o samostalnosti i suverenosti, na koju nas
obavezuje referendum kojim je na demokratski
način izražavana volja naroda na prava na
samoodredjenje, prava demokratskog odlučivanja
sebi, ali smo znači spremni i dalje na razgovore u
koliko je moguč savez suverenih država, medjutim dogadjaji koji su se desili u Sloveniji ovih
dana pa i u Hrvatskoj, kao što je rekao gospodin
Kučan, zaista dovode u pitanje, da li je uopšte
moguče razgovarati o nekom savezu nego li bi
razgovore trebalo povesti i uz pomoč Europe i
demokratskog svijeta u demokratskom razdruživanju."
Na Hrvaškem so zaradi tega neprimernega poročanja agencije HINE že zamenjali direktorja.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Za predloge
prosim pismeno. Predloge za amandmaje prosim
pisemno, drugače jih ne morem upoštevati. Jože
Zupančič.
JOŽE ZUPANČIČ: Gospod predsednik, jaz sam
sem tudi kolebal, zato sem šel k dvema po80

slancema. Zdaj mi je pa dal korajžo tudi gospod
Peterle. Sicer sem v moji razpravi dal poudarek
predvsem prebivalstvu, ampak zdi se mi, da bi
morala biti l. točka naših stališč podobna, kot je
rekel predsednik Izvršnega sveta.
Predlagam naslednje: "Skupščina Republike Slovenije najostreje obsoja brutalno agresijo Jugoslovanske armade in zveznih organov na ozemlje
Republike Slovenije."
1. točka je potem 2. in tako naprej.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Hvala lepa.
Želi še kdo razpravljati? Ne! Jaz moram prekiniti
tole razpravo in prosim Komisijo kot predlagatelja, da se do teh amandmajev opredeli. Sam
nimam te pravice, da bi jaz izbiral zdaj tu pred
vami.
TONE PERŠAK: Lahko nekaj rečem? Komisija
bo to naredila, ne vem, če bom jaz zopet določen za
poročevalca, ko se vrnemo, če bom jaz poročal, bi
prosil vsaj to, da se ne polemizira z menoj, ampak s
komisijo, karkoli bo že naredila.
Gospod Gospod predsednik, spoštovani poslanci.
Osebno si predstavljam in s tem namenom sem
tudi v Skupščino šel, da mi damo določeno podporo gospodu predsedniku in tudi našim potezam
na področju obrambe. Pazljivo ste poslušali en in
drugi referat. Oba referata, obe sporočili ste
pospremili tudi s ploskanjem. To pomeni, da smo
jih soglasno sprejeli, vendar so se vsa ta poročila
končala tudi z določenimi predlogi. Torej z
vsebino, ki sta jih dala gospod predsednik in
minister Janša, kar so želeli imeti potrjeno. Torej
za to skupščino, iz tega razloga bi jaz izkoristil
priložnost, ker se bo delala ponovna redakcija, da
se v 2. točki tudi doda, da se sprejemajo poročilo in
predlogi v teh poročilih. Hvala.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Prekinjam to
sejo in prosim komisija za redakcijo teh sklepov.
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Če je komisija končala svoje delo, prosim poročevalca
komisije za predstavitev.
JOŽEF ŠKOLČ: Gospod predsednik, spoštovani
poslanci, poslanke. Mi smo se odločili, da vse pospešimo tudi tako, da besedila ne tipkamo, in če se
s tem strinjate, potem bi besedilo prebral. Ne bi govoril o vsakem amandmaju posebej, ampak vam
predlagam, da spremljate tekst stališč in boste videli kaj smo sprejeli. Vse drugo je seveda zavrnjeno.
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Če gledate že 1. odstavek, potem bi se ta glasil:
"Skupščina Republike Slovenije je na izrednem
zasedanju 29. oziroma 30. junija 1991 obravnavala
položaj po razglasitvi samostojnosti in agresiji
Jugoslovanske armade na ozemlju Republike Slovenije, utemeljeni na odločitvi ZIS", je dodano, se
pravi, da se ve, da je taagresija imela utemeljitev v
tej znameniti odločitvi 25. 6. 1991.
V 2. odstavku bi s piko ločili "Z minuto molka je
počastila spomin padlih. Sprejela je naslednja
stališča:" Potem bi dodali novo 1. točko: "Skupščina Republike Slovenije najostreje obsoja brutalno agresijo Jugoslovanske armade in zveznih
organov na ozemlju Republike Slovenije in najodločneje zavrača ultimate agresorja". To bi bila
nova 1. točka, nova 2. točka ostaja ista.
V 3. točki, zdaj se pač spreminja, jaz govorim po
novem, 3. točka se glasi: "Skupščina Republike
Slovenije sprejema" namesto "sprejela", kar je
napaka, ostalo ostaja isto.
4. točka ostaja nespremenjena.
V 5. točki se črta "pogoje sklenjenega premirja" in
bi se besedilo glasilo: "Skupščina Republike Slovenije ponovno poudarja, da želi svoje odločitve
uveljaviti na političen in demokratičen način. Nadalnje postopke razdružitve je pripravljena izvajati sporazumno in postopoma, seveda pod pogojem, da Jugoslovanska armada in zvezni organi za
notranje zadeve dosledno spoštujejo dogovorjeno
ustavitev bojev in na zahtevan način odidejo z bojnih položajev in komunikacij ter se vrnejo v vojašnice."
V 6. točki prihaja do spremembe samo v zadnji
vrstici in sicer: "obenem poziva dvanajsterico, da
v Republiko Slovenijo nemudoma pošlje svoje
opazovalce in tako zagotovi (tukaj je sprememba)
nadzor nad spoštovanjem sprejejtih dogovorov."
Komisija se tudi strinja, da se ta bivša 6. točka
izdvoji v poseben sklep.
Komisija hkrati predlaga, da glasujete o njenem
poročilu, o integralnem tekstu in da ga tudi sprejmete, drugače seveda predlagamo, da se tega dela
loti druga komisija, tisti, ki so bolj cinični so rekli, da druga skupščina. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik dr. FRANCE BUČAR: Prosim poročevalca komisije, da ta končni izvod odda sem "da
ga bomo lahko objavili". Sedaj moram naprej
vprašati predlagatelje amandmajev, če se strinjajo
s predlaganim tekstom ali vztrajajo pri svojih
amandmajih? (Se strinjajo.) Dobro, če ni pripomb,
potem pa dajem predlog stališč na glasovanje.
Ugotovimo prisotnost! Družbenopolitični zbor:

prisotnih 64 delegatov. Zbor občin: prisotnih 62
delegatov. Zbor združenega dela: prisotnih 69
delegatov. Torej sklepčnost je podana.
Kdo je za ta predlog stališč, naj prosim glasuje?
(197 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da so ta stališča sprejeta. (Ploskanje.)
Preden bi to sejo zaključili, bi še predlagal naslednje: V ponedeljek so sklicane redne seje, menim,
da zaenkrat ni pogojev, da bi lahko z zasedanji o
normalnih zadevah začeli in nadaljevali, zato bi
zasedanja do nadalnjega odložili. (Ploskanje.)
Potem pa še eno obvestilo. Delegati bodo odhajali domovo po naslednjem vrstnem redu smeri: prvič Gorica, drugič Grosuplje, Ribnica, Kočevje, tretjič Maribor, Ptuj, četrtič Celje, petič
Murska Sobota, Slovenj Gradec. Skupine delegatov za naštete smeri naj počakajo v avli pred
vhodom, da bodo poklicane. Tisti delegati, ki
imajo svoja vozila, se lahko odpeljejo sami, ker
je položaj dovolj varen.
S tem zaključujem to izredno skupno sejo Skupščine Republike Slovenije.
(Skupna seja Skupščine Republike Slovenije je
bila končana ob 4. uri in 25 minut.)

Dok. št. 21:63
Stališča Skupščine Republike Slovenije v zvezi
s političnim in varnostnim položajem Republike Slovenije
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE
Stevilka: 200-08/89-2/23
Ljubljana, 30/6-1991
STALIŠČA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI S POLITIČNIM IN VARNOSTNIM POLOŽAJEM REPUBLIKE SLOVENIJE
Skupščina Republike Slovenije je na izrednem
zasedanju 29. oziroma 30. junija 1991 obravnavala položaj po razglasitvi samostojnosti in
agresiji jugoslovanske armade na ozemlje Republike Slovenije, utemeljeni na odločitvi Zveznega izvršnega sveta.
63 Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije.
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Skupščina Republike Slovenije se je seznanila s
poročili predsednika Predsedstva Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana, predsednika
Izvršnega Sveta Skupščine Republike Slovenije,
gospoda Lojzeta Peterleta, ministra za obrambo,
gospoda Janeza Janše, ministra za notranje zadeve, gospoda Igorja Bavčarja in ministra za zunanje zadeve, gospoda dr. Dimitrija Rupla. Z
minuto molka je počastila spomin padlih. Sprejela je naslednja stališča:
1. Skupščina Republike Slovenije najostreje obsoja brutalno agresijo jugoslovanske armade in
zveznih organov na ozemlje Republike Slovenije
in najodločneje zavrača ultimate agresorja.
2. Skupščina Republike Slovenije izreka priznanje vsem državljankam in državljanom, pripadnikom Teritorialne obrambe in policijskih sil
Republike Slovenije za hrabro in uspešno obrambo države.
3. Skupščina Republike Slovenije sprejema
poročila in odobrava aktivnosti Predsedstva Republike Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije, o katerih je bila obveščena.
4. Skupščina Republike Slovenije vztraja pri
sprejetih osamosvojitvenih dokumentih in nalaga
vsem državnim organom Republike, da vztrajajo
pri uresničevanju sprejetih odločitev.
5. Skupščina Republike Slovenije ponovno poudarja, da želi svoje odločitve uveljaviti na političen in demokratičen način. Nadaljnje postopke
razdružitve je pripravljena izvajati sporazumno in
postopoma, seveda pod pogojem, da jugoslovanska armada in zvezni organi za notranje zadeve dosledno spoštujejo dogovorjeno ustavitev
bojev in na zahtevan način z bojnih položajev in
komunikacij ter se vrnejo v vojašnice.
6. Skupščina Republike Slovenije soglaša s stališčem predsednika Predsedstva Republike Slovenije izrečenim v zvezi s pogovori s predstavniki
dvanajsterice v Zagrebu. Obenem poziva dvanajsterico da v Republiko Slovenijo nemudoma
pošlje svoje opazovalce in tako zagotovi nadzor
nad spoštovanjem sprejetih dogovorov.
Predsednik
dr. France Bučar

Dok. št. 22:64
Zapisnik 22. izredne – skupne seje vseh zborov
Skupščine Republike Slovenije, ki je bila 29.
oziroma 30. 6. 1991 ob 22. uri v veliki dvorani
skupščine
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek
številka: 0600-00/90-22 9. 7. 1991
ZAPISNIK
22.- izredne – skupne seje vseh zborov Skupščine
Republike Slovenije, ki je bila 29. oziroma 30.
junija 1991 ob 22. uri v veliki dvorani skupščine
Skupna seja je bila zaprta, brez navzočnosti javnosti in predstavnikov sredstev javnega obveščanja.
Sejo je ob 22.20 uri pričel predsednik skupščine
dr. France Bučar. Delegate je obvestil, da je to
izredno sejo sklical na podlagi 99. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, ki določa, da se seja lahko skliče tudi v krajšem roku,
če je to potrebno, med drugim, zaradi varstva
ustavne ureditve, interesov ljudske obrambe in
drugih izrednih potreb republike. Dejal je, da
položaj opravičuje sklicanje izredne seje. Na tej
seji naj bi ocenili sedanji položaj, ugotovili pravilnost dosedanjih ukrepov in začrtane strategije
na posameznih področjih ter eventualno sprejeli
tudi določene formalne sklepe.
Predsednik je nato ugotavljal navzočnost in ugotovil, da je navzočih 70 delegatov Družbenopolitičnega zbora, 63 delegatov Zbora občin in 74
delegatov Zbora združenega dela, kar pomeni, da
je na podlagi 2. točke 72. ustavnega amandmaja k
ustavi Republike Slovenije in prvega odstavka
135. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, skupna seja sklepčna.
Predsednik je najprej dal besedo gospodu Janezu
Janši, ministru za obrambo. Minister Janez Janša
je ocenil dosedanji razvoj dogodkov in orisal prognozo razvoja dogodkov v prihodnje. Prav tako
je razčlenil ultimat štaba vrhovne komande
oboroženih sil SFRJ.
Predsednik je nato dal besedo gospodu Igorju
Bavčarju, ministru za notranje zadeve. Minister
Igor Bavčar je opisal dejavnost slovenske po64 Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije.
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licije, kriminalistične službe in varnostne informativne službe v teh dneh in sodelovanje teh
služb z enotami in štabi teritorialne obrambe.
Predsednik je nato dal besedo gospodu Milanu
Kučanu, predsedniku Predsedstva Republike Slovenije. Gospod Milan Kučan je razčlenil dejavnost Predsedstva Republike, njegove aktivnosti v
okviru Republike Slovenije in v okviru SFRJ ter
v okviru Evrope in tudi širše. Podrobneje je
navedel potek pogovorov s skupino evropskih
zunanjih ministrov v Zagrebu ter stališča Predsedstva Republike do njihovih predlogov.
Predsednik je nato dal besedo gospodu dr. Dimitriju Ruplu, ministru za zunanje zadeve. Minister dr. Dimitrij Rupel je razčlenil prizadevanja
ministrstva v stikih z evropskimi in drugimi državami in rezultate teh prizadevanj.
Predsednik je nato dal besedo gospodu Lojzetu
Peterletu, predsedniku Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije. Predsednik Lojze Peterle je
navedel dejavnost Izvršnega sveta na posameznih
področjih in na kratko opisal stanje in razmere v
Republiki Sloveniji.
Pred začetkom obravnave je predsednik predlagal, da skupščina z enominutnim molkom počasti
spomin na vse žrtve dosedanjih vojnih dogodkov.
Predsednik je nato odprl razpravo. V razpravi so
sodelovali: Ervin Anton Schwarzbartl, dr. Božidar Voljč, dr. Ciril Ribičič, Jože Zupančič, Viktor
Žakelj, Jožef Školč, Vitomir Gros, dr. Primož
Rode, Marjan Podobnik, Franci Feltrin, Borut
Pahor, dr. Ludvik Toplak, Darja Lavtižar-Bebler,
Igor Bavčar, Anton Tomažič, Jože Zakonjšek, dr.
Drago Plešivičnik, France Tomšič, Spomenka
Hribar in Jože Smole.
Že med razpravo je predsednik predlagal, da bi
imenovali skupino delegatov, ki bi na podlagi
razprave pripravila osnutek dokumenta, ki bi ga
sprejela skupščina. V skupino je predlagal Toneta
Peršaka, dr. Božidarja Voljča, Jožefa Školča in
dr. Leva Krefta. Delegati so se s predlagano skupino strinjali.
Predsednik je ob 01.00 prekinil sejo. Nadaljevanje skupne seje ob 02.50 uri.
Predsednik je delegate seznanil, da je skupina
delegatov pripravila predlog stališč, ki so bila
vročena tudi vsem delegatom. Predsednik je
predlog stališč prebral.
O predlogu stališč so razpravljali: Ervin Anton
Schwarzbartl, Tone Peršak, Vitomir Gros, Anton
Tomažič, Janez Kocijančič, Mile Šetinc, Franc
Potočnik, Ciril Kolešnik, Spomenka Hribar, Jožef
Školč, dr. Ludvik Toplak, dr. Franc Zagožen, dr.

Lev Kreft, Tone Partljič, Milan Kučan, Lojze
Peterle in Jože Zupančič.
Predsednik je ob 03.50 uri prekinil skupno sejo in
naložil skupini delegatov, da pripravi nov predlog sklepov, upoštevajoč splošno razpravo in
konkretne pred1oge in pripombe delegatov.
V nadaljevanju skupne seje je Jožef Školč v
imenu skupine delegatov poročal o tem, katere
predloge iz razprave je skupina sprejela pri oblikovanju končnega besedila akta in katerih ne in
razloge za to.
Predsednik je vprašal delegate, katerih predlogi
niso bili sprejeti, ali vztrajajo pri svojih predlogih. Ker ni nihče od predlagateljev vztrajal pri
svojem predlogu, je predsednik prešel na glasovanje. Najprej je ugotavljal navzočnost in ugotovil da je navzočih 64 delegatov Družbenopolitičnega zbora, 62 delegatov Zbora občin in 69
delegatov Zbora združenega dela. Ugotovil je, da
je skupna seja sklepčna.
Za predlog stališč je glasovalo 197 delegatov,
proti nihče, 2 delegata sta se glasovanja vzdržala.
Predsednik je ugotovil, da je Skupščina Republike Slovenije na skupni izredni seji vseh zborov
dne 29. oziroma 30. junija 1991 sprejela akt v
naslednjem besedilu.
"Skupščina Republike Slovenije se je seznanila s
poročili predsednika Predsedstva Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana, predsednika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
gospoda Lojzeta Peterleta, ministra za obrambo,
gospoda Janeza Janše, ministra za notranje zadeve, gospoda Igorja Bavčarja in ministra za
zunanje zadeve, gospoda dr. Dimitrija Rupla. Z
minuto molka je počastila spomin padlih. Sprejela je naslednja
stališča:
Skupščina Republike Slovenije najostreje obsoja
brutalno agresijo jugoslovanske armade in zveznih organov na ozemlje Republike Slovenije in
najodločneje zavrača ultimate agresorja.
Skupščina Republike Slovenije izreka priznanje
vsem državljankam in državljanom, pripadnikom
Teritorialne obrambe in policijskih sil Republike
Slovenije za hrabro in uspešno obrambo države.
Skupščina Republike Slovenije sprejema poročila
in odobrava aktivnosti Predsedstva Republike
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, o katerih je bila obveščena.
Skupščina Republike Slovenije vztraja pri sprejetih osamosvojitvenih dokumentih in nalaga vsem
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državnim organom Republike, da vztrajajo pri
uresničevanju sprejetih odločitev.
Skupščina Republike Slovenije ponovno poudarja, da želi svoje odločitve uveljaviti na političnem in demokratičen način. Nadaljnje postopke razdružitve je pripravljena izvajati sporazumno in postopoma, seveda pod pogojem, da
jugoslovanska armada in zvezni organi za notranje zadeve dosledno spoštujejo dogovorjeno
ustavitev bojev in se umaknejo na zahtevan način
z bojnih položajev in komunikacij ter se vrnejo v
vojašnice.
Skupščina Republike Slovenije soglaša s stališčem predsednika Predsedstva Republike Slovenije izrečenim v zvezi s pogovori s predstavniki
dvanajsterice v Zagrebu. Obenem poziva dvanajsterico, da v Republiko Slovenijo nemudno
pošlje svoje opazovalce in tako zagotovi nadzor
nad spoštovanjem sprejetih dogovorov."
Hkrati s stališči je Skupščina sprejela tudi
dodatni sklep:
"Skupščina Republike Slovenije predlaga Predsedstvu Republike Slovenije in nalaga Izvršnemu
svetu in delovnim telesom Skupščine, predvsem
Komisiji za mednarodne odnose, da upoštevajo
tudi predloge delegatk in delegatov, podane v
razpravi."
Pred koncem seje je predsednik obvestil delegate,
da sej zborov, ki so bile sklicane za ponedeljek 1.
julija 1991, ne bo, saj v sedanjih razmerah skupščina še ne more normalno delovati, zato se te
seje do nadaljnjega odložijo.
Predsednik je ugotovil, da je skupščina odločila o
vseh zadevah z dnevnega reda, zato je ob 4.25 uri
sklenil 22. izredno skupno sejo vseh zborov
Skupščine Republike Slovenije.
Generalni sekretar
Marko Herman
Predsednik
dr. France Bučar

Dok. št. 23:65
Zapisnik 47. razširjene seje Predsedstva Republike Slovenije 30. 6. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek
Številka: 800-03-23/91
Ljubljana, 30. 6. 1991
ZAPISNIK
47. RAZŠIRJENE SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JE BILA V NEDELJO, DNE 30. 6. 1991 V LJUBLJANI
Sejo, ki je potekala v dveh delih, dopoldan s
pričetkom ob 8. uri in popoldan s pričetkom ob
14. uri, je vodil predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan.
Dopoldanskega dela seje so se udeležili člani
Predsedstva: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman in dr.
Dušan Plut, Lojze Peterle, dr. Janez Drnovšek,
dr. Dimitrij Rupel in Janez Janša. Seji so prisostvovali tudi: Martin Cerkvenik, dr. Miha
Ribarič, Marjan Šiftar in Bojan Ušeničnik.
Predsedstvo je na dopoldanskem delu seje obravnavalo zahteve štaba Vrhovnega poveljstva oboroženih sil SFRJ (št. 616-4, z dne 29. 6. 1991) do
Republike Slovenije. Predsedstvo Republike Slovenije je na zahteve odgovorilo v pismu načelniku štaba Vrhovnega poveljstva oboroženih sil
SFRJ in zveznemu sekretarju za ljudsko obrambo
generalu armade Veljku Kadijeviću (pismo priloženo in je del tega zapisnika).
Predsedstvo je na tej seji potrdilo tudi pismo
predsednika Predsedstva Republike Slovenije
Milana Kučana ministru Evropske skupnosti in
Jacquesu Poosu (tudi to pismo je v prilogi in je
del zapisnika). Predsedstvo je omenjeni pismi in
sklepe Skupščine Republike Slovenije z dne 29.
6. 1991 poslalo v vednost tudi predsedniku jugoslovanske vlade Anteju Markoviću.
ZAPISAL:
Bojan Ušeničnik
PREDSEDNIK:
Milan KUČAN

65 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Dok. št. 24:66
Odgovor predsednika izvršnega sveta in predsednika Predsedstva Republike Slovenije načelniku štaba vrhovnega poveljstva oboroženih sil SFRJ 30. 6. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 30. 06. 1991
Načelnik štaba vrhovnega poveljstva oboroženih
sil SFRJ
Zvezni sekretar za ljudsko obrambo general
armade Veljko Kadijević.
Predsedstvo in vlada Republike Slovenije sta na
svoji seji 30. 06. 1991 obravnavala vaš dopis z
zahtevami z dne 29. 06. 1991. Vaš dopis je obravnavala tudi Skupščina Republike Slovenije na
svoji seji 29. 06. 1991.
Stališče Predsedstva in Izvršnega sveta je, da je v
teh razmerah najpomembnejše, da se brezpogojno spoštuje ustavitev bojev. V Sloveniji je
temu cilju podrejena vsa dejavnost.
Zahteve, ki jih ultimativno postavljate, je mogoče
reševati s političnimi pogovori. Republiška skupščina je na svoji seji ponovno poudarila svojo
odločenost, da uveljavlja svoje odločitve na političen in demokratičen način. Prav agresija Jugoslovanske armade je takšen način, lasten demokratičnemu svetu, onemogočila. Kljub temu sodita Predsedstvo in Izvršni svet, da je treba vprašanja, na katera se nanašajo vaše zahteve, reševati po poti razgovorov. Pri tem pa je temeljni
pogoj, da bi do tega prišlo, prekinitev ognja in
ustavitev bojev, ki jih je izzvala agresija na
ozemlje Republike Slovenije in pripravljenost, da
se enote Jugoslovanske armade umaknejo z bojnih položajev in komunikacij ter vrnejo v vojašnice.
Sklep Zveznega izvršnega sveta, na katerega se
sklicujete in s katerim opravičujete vse svoje
vojaške aktivnosti na slovenskem ozemlju, spregleduje, da je po odločitvi Skupščine Republike
Slovenije in razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti, Republika Slovenija samostojna in suverena država. Organi te države so predlagali, naj se
ne spremeni režima na mejah in da enote Jugoslovanske armade še naprej tako kot dosedaj
ostanejo na zelenem pasu izven mejnih prehodov
66 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

državne meje dosedanje SFRJ.
Glede drugih zahtev vam sporočamo naslednje:
1. Republika Slovenija od 21. ure dne 28. 06.
1991 dosledno spoštuje prekinitev ognja in bo to
zagotovila tudi v prihodnje. Pričakuje, da ne bo
prisiljena zaradi kršitev druge strani braniti objekte in komunikacije v Republiki Sloveniji.
2. Mrtvi pripadniki JA so bili predani enotam
JA, ranjeni, ki se zdravijo v medicinskih ustanovah pa so lahko takoj premeščeni v vojaške
medicinske ustanove razen, če tega sami ne želijo.
3. Vprašanje vojnih ujetnikov je mogoče rešiti
takoj, ko enote JA po dogovoru o ustavitvi bojev
zapustijo bojne položaje in položaje na komunikacijah. Hkrati s tem naj se rešuje tudi problem
odpusta državljanov Republike Slovenije, ki so
še vedno prisilno v enotah in ustanovah JA v Sloveniji in SFRJ.
4. Sprostitev blokade poveljstev, enot in ustanov
ter objektov JA je mogoče uresničiti takoj potem,
ko bodo enote JA v skladu z dogovorom zapustile bojne položaje.
5. Normalno oskrba poveljstev, enot in ustanov
JA s hrano in elektriko bo možno zagotoviti takoj, ko se uredi vpračanje blokad na komunikacijah in umik enot JA z bojnih položajev.
6. Zagotovitev normalnega prometa vozil in
drugih objektov JA je odvisna od umika teh enot
z bojnih položajev in komunikacij v skladu z
dogovorjenim postopkom. Vse od začetka prekinitve ognja vojaško letalstvo v nasprotju z dogovorom operira v zračnem prostoru Republike Slovenije.
7. Doslej ni poznan noben primer maltretiranja
članov družin aktivnih vojaških in civilnih oseb v
službi v JA. Če obstojijo podatki o konkretnih
primerih takega ravnanja, bodo organi Republike
Slovenije nanje ustrezno reagirali. Pričakujemo
pa, da se ne bodo ponovili primeri, kot je bil 28.
6. 1991 v Ribnici, ko so starešine JA iz stanovanjskih blokov streljali v hrbet pripadnikom TO
Republike Slovenije in dva težko ranili.
8. O vpračanju zaplenjenih vojnih vozil in drugih
materialno tehničnih sredstev se je možno pogovarjati potem, ko bo načelno rešeno vprašanje
vojne odškodnine.
Od prekinitve ognja naprej je bilo evidentiranih
in dokumentiranih prek 30 primerov kršitve dogovora o premirju, s tem da je med temi najbolj
drastičen tisti, ko so pripadniki diverzantskih in
diverzantsko terorističnih enot JA operirali v
glavnem mestu republike Slovenije v noči med
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29. in 30. 6. 1991, tudi neposredno pred poslopjem slovenske skupščine, v kateri je prav takrat
zasedal najvišji organ oblasti Republike Slovenije.
S pričakovanjem da bo končno zmagal razum.
PREDSEDNIK IS
Lojze PETERLE
PREDSEDNIK PREDSEDSTVA SKUPŠČINE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Milan KUČAN

Dok. št. 25:67
Zapis pogovora upokojenih slovenskih generalov s predsednikom Predsedstva Republike
Slovenije Milanom Kučanom, ki je bil dne 4.
julija 1991 v Predsedstvu Republike Slovenije
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 800-01-17/91
Ljubljana, 4. 7. 1991
ZAPIS
pogovora upokojenih slovenskih generalov s
predsednikom Predsedstva Republike Slovenije
Milanom Kučanom, ki je bil dne 4. julija 1991 v
Predsedstvu Republike Slovenije.
Pogovora so se udeležili generali: Stane Potočar,
Ivan Dolničar, Franc Tavčar, Rudolf Hribernik,
Avgust Vrtar, Branko Jerkič, Pavle Šuc, Edvard
Pavčič, Miha Petrič, Mirko Mirtič in Milovan
Zorc. Na pogovoru je nekaj časa sodeloval tudi
član Predsedstva Republike Slovenije Ciril Zlobec.
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan je navzoče seznanil z razmerami po
agresiji kot tudi z dosedanjimi aktivnostmi za
obrambo Republike Slovenije pred agresijo in za
uveljavljanje njene suverenosti. Ugledne generale
je povabil, da s svojo avtoriteto, znanjem in izkljušnjami podprejo prizadevanja za obrambo
mlade slovenske države.
67 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Generalpolkovnik Rudolf Hribernik je izrazil
ogorčenje nad nelegalnim in brutalnim ravnanjem JLA. Zelo pohvalno pa je ocenil pripravljenost in dosedanje delovanje Teritorialne
obrambe Republike Slovenije kot tudi delovanje
policije in drugih organov. Slovenija je, zahvaljujoč učinkoviti vojaški obrambi, uspešno
odbila prvi udarec JA, vendar pa to ne pomeni,
da varnost Slovenije ni več ogrožena. Za uspešno
obrambo suverene Slovenije bi bilo po njegovem
mnenju treba po načelih vseljudskega odpora
mobilizirati vse razpoložljive človeške in materialne zmogljivosti družbe. Pripraviti se je treba
na najtežjo varianto vojne.
Jugoslovanska armada je v primeru te agresije
nameravala najprej zapreti meje Republike Slovenije in potem obvladati celotno ozemlje republike. Pri tem je napravila več napak, ki pa jih
ob ponovnem napadu ne bi več ponovila. Če bi
prišlo do ponovnega napada, ta ne bi bil usmerjen
v zavzetje meje, temveč v zavzetje republiških in
drugih središč in onesposobitev ali uničenje organov oblasti. V tem primeru bi morali obrambo
organizirati v okviru šestih oziroma sedmih con
(posebej mesto Ljubljana) ter formirati ustrezna
vodstva, ki bi bila sposobna v najtežjih vojnih
razmerah samostojno organizirati in voditi splošni odpor. Za ta namen ima Slovenija dovolj
usposobljenih ljudi.
Generalpolkovnik Branko Jerkič je menil, da je
Predsedstvo SFRJ le formalno vrhovno poveljstvo oboroženih sil, dejansko pa nima več nadzorstva nad JA. Če bi ga imelo, bi že uveljavilo
določene kadrovske spremembe v armadnem
vrhu. To dejstvo je treba upoštevati v nadaljnjih
pripravah za obrambo. V Sloveniji ima JA v miru
nekaj nad 20.000 pripadnikov, skupno z rezervno
(vojno) sestavo pa naj bi imela okoli 100.000
pripadnikov, seveda če bi uspela mobilizirati vse
vojaške obveznike iz rezervne sestave, kar pa je v
sedanjih razmerah povsem nemogoče. JA tudi v
drugih republikah ne bi uspela mobilizirati celotne rezervne sestave. Upoštevati je treba tudi
veliko oddaljenost njenih najpomembnejših sil.
Tudi Branko Jerkič je menil, da bi se Slovenija
morala za obrambo organizirati po izvirnih načelih vseljudskega odpora. Napadalec mora vedeti,
da bo naletel na odločen odpor na meji in na
celotnem ozemlju Slovenije. Tudi on je pozitivno
ocenil dosedanje delovanje Teritorialne obrambe
Republike Slovenije, organov za notranje zadeve
in drugih obrambnih struktur kot tudi obnašanje
ljudi ob napadu.
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Generalpodpolkovnik Mirko Mirtič je menil, da
morajo republiški organi storiti vse, da se preprečijo nadaljnji spopadi in prelivanje krvi.
Analizirati je treba dosedanje delovanje in stanje
bojne pripravljenosti prvega ešalona JA v Sloveniji. Po njegovi oceni predstavlja trenutno
bistveno večjo nevarnost drugi ešalon, ki je zunaj
meja Republike Slovenije.
Generalpolkovnik Franc Tavčar je opozoril, da
ne bi smeli podcenjevati moči JLA. V Sloveniji
lahko v skokih v relativno kratkem času pritegne
ogromne sile. Ona ima dovolj sil in sredstev, da
Slovenijo zravna z zemljo. Zato je ne bi smeli
provocirati. Storiti je treba vse, da se morebitni
spopad čim bolj odloži. Pridobiti moramo čas, da
se temeljito pripravimo.
Generalpolkovnik Avgust Vrtar je menil, da je
bila celotna akcija armade moralno in politično
ter strokovno zgrešena. Izdelati je treba temeljito
analizo delovanja obeh strani. Če je le mogoče, je
treba najti politično rešitev.
Generalpolkovnik Ivan Dolničar je predlagal naj
se končno preneha s preštevanjem na ideoloških
in drugih osnovah. To slabi obrambno pripravljenost naroda. Opozoril je, da v tujini ocenjujejo,
da dobro uporabljamo izkušnje iz narodnoosvobodilnega boja. Zagotoviti je treba možnosti, da
bodo nekdanji udeleženci tega boja lahko posredovali svoje izkušnje novoustanovljenim enotam
Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Glede
priprav za obrambo pa je predlagal naj se izdela
presoja sil JA v Sloveniji in sil, ki jih JA lahko
pritegne iz drugih delov države; ocenijo možnosti
uporabe zračnih sil JA; ocenijo možnosti vojaške
obrambe Republike Slovenije.
Slovenija naj se organizira za vseljudsko obrambo. Ta koncept obrambe ni le najučinkovitejši v
naših razmerah, temveč je tudi najcenejši. Intenzivirati pa je treba tudi aktivnosti za rešitev
krize na notranjepolitičnem in mednarodnem
področju. Ustvariti je treba pritisk mednarodne
javnosti, ki bo prispeval k odvrnitvi novega napada. Opozoril je tudi, da ne bi smeli postavljati
nemogočih zahtev do JA.
Generalpolkovnik Stane Potočar je podprl predhodne razprave. Poudaril je, da bi bilo zmotno
misliti, da je JA premagana. Vse njene zmogljivosti so praktično nedotaknjene. Res pa je, da
čas ne dela zanjo.
JA ima tudi dovolj izkušenj za učinkovito akcijo.
JA ne bi smeli podcenjevati. Slovenija se mora
pripraviti na najhujše. Vojaško letalstvo lahko
napravi ogromno škodo. Zato je treba napad pre-

prečiti. Javno je treba razkrinkati tiste, ki zahtevajo agresijo na Slovenijo. Prebiti je treba
informacijsko blokado, zlasti v Srbiji in Črni gori
in storiti vse, da bi v ta okolja prodrle objektivne
informacije.
Generalpodpolkovnik Pavle Šuc se je zavzel za
mirno reševanje spora in za odvračanje napada.
Hkrati pa je treba izrabiti razpoložljivi čas in
izvajati intenzivne in celovite priprave za obrambo in zaščito. Pri tem naj se angažirajo tudi
upokojeni generali in druge starešine. Menil je,
da ne bi smeli po nepotrebnem dražiti JA, delovati pa je treba odločno in dostojanstveno.
Član Predsedstva Republike Slovenije Ciril Zlobec je opozoril na gospodarske vidike sedanje
krize in na vpliv nekaterih zahtev slovenskih
organov na javno mnenje doma in v tujini.
Zavzel se je za čimprejšnjo normalizacijo gospodarskega življenja, kajti če tega ne bomo
dosegli, bomo poraženci vsi, tako Slovenija kot
tisti, ki nas napadajo.
Generalmajor Milovan Zorc je poudaril, da je
vojska z nenehnimi grožnjami in nasilnim posegom le še utrdila pripravljenost prebivalcev Slovenije, da uresničijo odločitev o suverenosti Slovenije in zagotovijo izvajanje efektivne oblasti na
vsem njenem ozemlju. JA je s tem posegom
zapravila ugled in izgubila zaupanje ljudi. Omajana je psihološka trdnost njenih pripadnikov in
zmanjšana njihova bojna pripravljenost. Vodstvo
JA tudi nima prepričljivih argumentov za moralno pripravo pripadnikov, zlasti še mlajših generacij svobodno mislečih in neobremenjenih
državljanov – obveznikov.
Za obrambo Republike Slovenije pred vnovičnim
napadom je uresničevanje efektivne oblasti na
celotnem ozemlju izjemno velikega pomena. Zato oblastne strukture tudi v najtežjih vojnih razmerah ne smejo prenehati delovati. Pripraviti se
je treba na dolgotrajen oborožen boj, bojne
aktivnosti pa ne smejo prenehati na nobenem
delu ozemlja Slovenije. Slovenija ima dovolj
ljudi za učinkovito in uspešno obrambo, primanjkuje pa določenega orožja. Obrambo je treba organizirati in izvajati po zgledu narodnoosvobodilnega boja, upoštevajoč sodobno oborožitev in vojaško tehniko ter druge tehnične in
tehnološke dosežke, zlasti še na področju informatike in druge infrastrukture. Obrambne priprave po posameznih področjih so neizenačene in
jih je zato treba pospešiti.
Upokojeni generali so ob koncu pogovora sprejeli izjavo ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
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ter pozvali tudi vse ostale generale, ki na pogovoru niso sodelovali ter druge starešine, da se
pridružijo njihovi izjavi. Izjava je priložena.
Zapisal: Bojan Ušeničnik

Dok. št. 26:68
Izjava upokojenih generalov – nekdanjih borcev in starešin JLA ob agresiji na Republiko
Slovenijo
IZJAVA
upokojenih generalov – nekdanjih borcev in
starešin JLA ob agresiji na Republiko Slovenijo
Danes smo se na pogovoru o vojnih razmerah v
Sloveniji sestali s predsednikom Predsedstva Republike Slovenije Milanom Kučanom. Kot bivši
borci in generali JLA sporočamo naslednje:
Odločno obsojamo poseg JLA v Sloveniji kot
nelegalno ter politično in moralno neopravičljivo
in nesprejemljivo dejanje.

68 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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JLA je nastala in se razvijala kot oborožena sila
vseh narodov in narodnosti Jugoslavije za obrambo njene neodvisnosti in ozemeljske celovitosti pred zunanjimi nevarnostmi, nikakor pa ne
za omejevanje svobode, suverenosti in enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. V
tem primeru pa je bila izrabljena zoper svobodno
izraženo in legitimno voljo slovenskega naroda.
Takšna zloraba armade, ki smo jo soustvarjali in
vanjo vgradili vse svoje življenjske moči in
sposobnosti nas je globoko prizadela.
Pozivamo vse pripadnike JLA, še posebej pa
njeno najvišje vodstvo, da upoštevajo nove razmere in s svojo dejavnostjo prispevajo k demokratični prenovi naše skupnosti ter takoj prenehajo z nasilnim omejevanjem teh procesov.
Pogovora so se udeležili generali: Stane Potočar,
Ivan Dolničar, Franc Tavčar, Rudolf Hribernik,
Avgust Vrtar, Branko Jerkič, Pavle Šuc, Edvard
Pavčič, Miha Petrič in Mirko Mirtič.
Udeleženci pogovora pozivajo tudi ostale generale in druge starešine, da se pridružijo tej
izjavi.
Ljubljana, 4. julija 1991
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II. DIPLOMATSKI POSEG EVROPSKE SKUPNOSTI, NEUSPEŠNA DVAKRATNA
POGAJANJA V ZAGREBU IN NADALJEVANJE SPOPADOV
Napad JLA na Slovenijo je dotedanje hipotetične
možnosti in ugibanja slovenskega vodstva v zvezi
z mednarodnim priznanjem postavil na dejansko
preizkušnjo. V noči, ko je JLA napadla, slovenski
politiki niso mogli priklicati nobenega od pomembnejših evropskih politikov (tudi ne jugoslovanskega premierja Markovića). Dimitrij Rupel,
ki se je v zgodnjih jutranjih urah "obesil" na
zvonec avstrijskega in italijanskega konzulata, je
lahko samo žalostno ugotovil, da "bolj zaspanih
konzulov, kot sta bila tisto jutro, 27. junija 1991,
avstrijska konzulica in gospod Cristiani, ni bilo
nikjer na svetu. Očitno nista nameravala komunicirati z nami. Očitno nista imela navodil."69
Dopoldne je bil stik z Mockom, evropsko "trojko", Genscherjem (ki je na slovensko pobudo
skušal aktivirati KEVS) in še nekaterimi evropskimi politiki vzpostavljen. Genscher je bil 25.
junija na obisku v Rimu, od tam je klical Lončarja, ker je izvedel za govorice, da armada pripravlja intervencijo proti Sloveniji, ki je tistega
dne razglasila neodvisnost. Lončarju je rekel, da
vojaška intervencija nikakor ni sprejemljiva, ker
je nasilno reševanje političnih vprašanj v nasprotju s principi Helsinške deklaracije70 in Pariške listine.71 Tudi De Michelis je od Lončarja
zahteval, naj govori z vodilnimi politiki v Beogradu in prepreči intervencijo.
Podobno je 26. junija po seji nemške vlade izjavil
tudi njen predstavnik za tisk Wolfgang Vogel.
Skliceval se je na resolucijo Bundestaga o Jugoslaviji z dne 19. junija, ki je narodom Jugoslavije
priznavala pravico do samoodločbe vključno s
pravico do odcepitve, vendar tudi izražala željo,
da se Jugoslavija zaradi stabilnosti v Evropi
ohrani v dotedanjem državnem okviru. Naslednji
dan, 27. junija, ko je ES že poslala "trojko" v
Jugoslavijo, pa je Genscher predlagal, naj dva-

najsterica sproži mehanizem KEVS.72
Mednarodna akcija se je – glede na slabo utečeno skupno evropsko zunanjo politiko – začela
hitro. K temu so pripomogli številni klici in pisma
iz Slovenije, naslovljeni na vlade in razne evropske institucije (Rupel je eno prvih pisem poslal
Helmutu Liedermannu, generalnemu sekretarju
KEVS na Dunaju), še zlasti pa mediji v zahodnih
državah. Vojni prizori iz Slovenije so bili hudo
šokantni za evropske gledalce, s tem pa so pomenili tudi pritisk na evropske politike.
Drugi dan vojne je najprej v Beograd, nato pa v
Zagreb pripotovala "trojka" ES: Jacques Poos
(predsedujoči), Hans van den Broek (ta je predsedovanje prevzel 1. julija)73 in Gianni de Michelis. V Zagrebu so se pogovarjali s predsednikom
slovenskega predsedstva Kučanom, zunanjim ministrom Ruplom, hrvaškim predsednikom Tuđmanom, (še) neizvoljenim predsednikom predsedstva
SFRJ Mesićem in predsednikom zveznega IS
Markovićem. Evropsko delegacijo so sicer sestavljali še Abel Matutes, član komisije ES za
Sredozemlje, ter veleposlaniki Luksemburga, Italije in Nizozemske v Jugoslaviji.
Sicer zmedena evropska politika do Jugoslavije
je v Zagrebu dobila osnovni obris, ki so se ga
evropski pogajalci v osnovi držali tudi na Brionih. Pogovore je vodil Van den Broek, ki je za
izhodišče vzel stavek iz Kučanovega pisma Santerju (v njem je pisalo, da je bilo slovensko dejanje mišljeno kot oblika pritiska na centralno
vlado, ki je zavračala predloge za novo ureditev
odnosov med jugoslovanskimi republikami) in iz
pisma, ki mu ga je bil poslal Rupel (to se je končalo z izjavo, "da slovenska vlada izraža pripravljenost na pogajanja o žgočih vprašanjih jugoslovanske politike takoj, ko bodo prenehale
tekoče vojaške akcije"). Delegacija je slovenski

69 Rupel, Skrivnost države, str. 140.
70 Dokument o odnosih med državami udeleženkami KEVS

72 Hans Dietrich Genscher, Erinnerungen, Berlin 1995, str.

v Helsinkih je del zaključnega akta, ki so ga 1. 8. 1975
podpisali vodje držav ali vlad vseh evropskih držav (razen Albanije), ZDA in Kanade. Helsinška deklaracija
vsebuje načela o nedotakljivosti meja, ozemeljski celovitosti ter spoštovanju človekovih pravic in svoboščin.
71 Dokument z naslovom Pariška listina za novo Evropo,
ki ga je KEVS sprejela novembra 1990 na zasedanju v
Parizu, nalaga članicam obveznosti glede človekovih
pravic, pravne države in gospodarskega sodelovanja. Na
konferenci so bili ustanovljeni novi organi KEVS, med
njimi odbor visokih uradnikov in center za preprečevanje spopadov s sedežem na Dunaju.

939 (dalje: Genscher, Erinnerungen); Libal, Limits of
Persuasion, str. 12-15; Ivanković, Bonn, druga hrvatska
fronta, str. 36.
73 Ceremonial predaje vloge predsedujočega z Luksemburga na Nizozemsko so izvedli v Beogradu na seji
zveznega predsedstva, na kateri so ob navzočnosti
"trojke" izvolili Mesića za predsednika. Poos je v ta
namen s sabo celo prinesel leseno kladivce. Ob predaji
je "trojka", ki naj bi se po Zimmermannu (Izvor pogube,
str. 143) svoje misije lotila bolj pedagoško kot pa
politično, "člane jugoslovanskega predsedstva poučila o
dobrih namenih, sodelovanju in zaupanju, ki je potrebno
za demokratično izmenjavo oblasti".

89

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

in hrvaški strani (tako kot v poprejšnjih pogovorih Miloševiću in Markoviću) zastavila tri osnovna vprašanja: ali je možen dogovor o takojšnji
prekinitvi ognja in umiku vojske v vojašnice; ali
je mogoče zadržati uresničevanje slovenske in
hrvaške deklaracije o samostojnosti za tri mesece; ali podpirajo izvolitev Stipeta Mesića za
predsednika predsedstva SFRJ. Marković je na
vprašanja odgovoril pozitivno (pod pogojem, da
bi Slovenija odložila uresničevanje deklaracije o
samostojnosti in neodvisnosti), medtem ko je
Milošević v zvezi z izvolitvijo Mesića odgovoril,
da bo "premislil".74 Če bi Slovenija in Hrvaška
odstopili od sprejetih zakonov o osamosvojitvi,
"bi bil Mesić lahko sprejet".75
Pogajalci so zagrozili, da bo ES – če misija ne bo
uspela – zaustavila vso pomoč. Jacques Poos je
Slovenijo in Hrvaško obtožil, da so njuna dejanja
v nasprotju s Helsinško in Berlinsko deklaracijo
in da mednarodnega prava ni mogoče spremeniti, ES oz. njena misija pa lahko poskusi prispevati k ustvarjanju ozračja, v katerem bi se
lahko odvijala pogajanja.
Kučan je na zahteve trojice odgovoril v diplomatsko pretehtanem, a zanj nenavadno ostrem tonu. V
svojem nastopu je skušal kar najbolj izkoristiti
psihološko prednost, ki jo je imela Slovenija kot
napadena stran: "Upam, da razumete, da se vojne
operacije vodijo na slovenskem ozemlju, na ozemlju slovenske države, proti prebivalcem RS." Poudaril je dramatičnost situacije in sprenevedanje
jugoslovanskih oblasti, ki sprva sploh niso hotele
vzpostaviti kontakta s slovensko stranjo. Naštel je,
kaj vse je armada zrušila še po dogovorjeni prekinitvi ognja (Kučan in Rupel sta v Zagreb prinesla tudi kasete s posnetki razrušenih krajev). Že
v začetku se je opravičil, ker zaradi neprespanih
noči ni najbolj zbran in ker sta z Ruplom več ur po
skrivnih poteh morala potovati v Zagreb: "Nikoli
nisem pričakoval, da se bom moral po svoji lastni
republiki voziti po skrivnih poteh, ker bo ta republika v vojni. Žal mi je, da vas nisem mogel
sprejeti v svoji domovini, da bi videli, kako potekajo stvari". Izrazil je začudenje, ker Marković (ki
se sicer res sklicuje na sklepe IS) obljublja umik
armade, ko pa je njemu v več pogovorih dejal, da
nima nobenih formalnih pooblastil, da bi armadi
lahko ukazoval. Evropski "trojki" je izročil angleški prevod načrta Okop (Bedem)76 z obraz74 Rupel, Skrivnost države, str. 149, 150.
75 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 53.
76 To je bil načrt, ki so ga v začetku leta 1991 izdelali kot

"vadbeni dokument" v 5. vojaškem območju. Načrt je
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ložitvijo, da tam "vi gospodje nastopate kot agresorji na Jugoslavijo v sodelovanju z gospodom
Tuđmanom in mano in napadamo vsi skupaj
družno socialistični režim v Beogradu, ki ga brani
JLA". Poudaril je, da jugoslovanska stran od plebiscita dalje ni kazala nobene pripravljenosti na
pogovore in da Slovenija ni ovirala pretoka blaga,
ljudi, kapitala in idej, "šele ko so se tanki JLA
pojavili na mejah in ko so rakete in lovci šli tudi
čez zračni prostor prek Avstrije, je bilo vse to
ovirano". Slovenija tudi ni sprožila etnične vojne
(konflikti so na Hrvaškem potekali že prej), prišlo
pa je do agresije na Slovenijo. Slovenija je pripravljena na pogovore o postopnem prevzemanju
suverenih funkcij s strani zveznih organov, če je
sprejeto, da slovenska ustavna listina velja, vse
drugo pa je lahko stvar dogovorov, "nikakor pa ne
more biti pogovor o ohranitvi te države, ker mislim, da je sedaj povsem jasno, da niti minimalne
stopnje zaupanja, ki je za to potrebno, ni več".77
Kučan je stališča zahoda je označil za "trda", kar
da mu je bilo jasno že po pogovoru z Bakerjem,
vendar sam ne bo pripovedoval tistega, kar je
mogoče prijetno, ampak tisto, kar je za jugoslovanske razmere realno. ES je obtožil, da so
bili zaradi njenega stališča o enotni Jugoslaviji
prekinjeni demokratični procesi. Slovenija je v
veliki meri gospodarsko vlekla Jugoslavijo, sedaj
je popolnoma izčrpana – gospodarski vojni, ki jo
je tolerirala zvezna vlada, je sledila prava vojna.
Slovenija se bori za svobodo, vendar suverenost
ne bo nič vredna, če ljudje ne bodo imeli od česa
živeti, v Jugoslaviji pa žal nimajo od česa živeti.
K zahtevam ES je dodal še četrto točko, to je
internacionalizacijo jugoslovanskega problema.
Tuđman je v svojem govoru poudarjal izkoriščanje "enega najstarejših evropskih narodov" v
Jugoslaviji, in dejal, da Hrvaška sicer ni neposredno napadena, vendar v njej poteka "tiha okupredvideval napad sil Nata in sosednjih držav na
Jugoslavijo ob pomoči posameznikov iz republiških
vodstev ter desno usmerjenih strank. Uporabili so ga kot
osnovo za vojaški poseg v Sloveniji. Slovenska vojaška
obveščevalna služba ga je dobila in objavila v začetku
aprila, kar je izzvalo reakcije zahodnih vojaških atašejev
v Beogradu. (Vsebino dokumenta gl. v: Lovšin, Skrita
vojna, str. 148-162.)
77 Neavtoriziran magnetogram pogovora predsednika
predsedstva RS Milana Kučana in predsednika Republike Hrvaške Franja Tuđmana z delegacijo Evropske
skupnosti, Zg., 28/29. 6. 1991 od 23.30 do 01.15, str. 2.
Arhiv predsednika RS; Magnetogramski zapis intervjuja
predsednika Milana Kučana za BBC, Lj., 6. 5. 1994, str.
27, 28. Arhiv predsednika RS. – Gl. tudi: Rupel, Skrivnost države, str. 145-150.
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pacija", saj v terorističnih akcijah ni padlo nič
manj ljudi kot v Sloveniji. Zahteve "trojke" je
brez zadržkov sprejel z obrazložitvijo, da je Hrvaška sama predlagala pogovore o zvezi suverenih držav, ker velik del njenega prebivalstva
živi v BiH in v Srbiji. Podprl je tudi predlog o
internacionalizaciji jugoslovanske krize, da bi se
ubranili pred poskusom restavracije jugoslovanskega komunizma in hegemonizma.
Hrvaška je zahteve takrat sprejela brez težav, saj
na osamosvojitev v resnici ni bila pripravljena,
čeprav je razglasila samostojnost istega dne kot
Slovenija.
Osnovna dilema pogovora (enako tudi pozneje na
Brionih) je bila v interpretaciji sklepa, ali "zamrznitev" slovenske odločitve pomeni samo prekinitev načrtovanega izvajanja ukrepov za osamosvojitev ali pa "začasni" odstop od sprejetih
osamosvojitvenih aktov in vrnitev na staro stanje
– kot so formulacijo o vrnitvi na prejšnje stanje
razlagali zahodni pogajalci, še zlasti Van den
Broek. "Trojka" je za vsako ceno potrebovala
uspeh, čeprav nedorečen. Svetu ES je hotela
naslednji dan poročati, da so na vsa tri vprašanja dobili pozitivne odgovore. Slovenska stran
je hotela zaustaviti vojno, vendar ne za ceno
neodvisnosti. "Ne bomo šli nazaj," je bil na koncu
pogovora jasen Rupel. Tudi Kučan je pred tem
dejal, da Slovenija ne bo delala novih osamosvojitvenih korakov, vendar le pod pogojem, da
ima zagotovila za pogajanja s federacijo. Zadnjo
besedo o tem bo rekel slovenski parlament. Za
Slovenijo izvolitev Mesića ni vprašljiva, pač pa je
vprašljivo sodelovanje v predsedstvu, čeprav ni
razloga da pri razpravi o stvareh, ki zadevajo
Slovenijo in vprašanje miru ne bi sodeloval tudi
predstavnik Slovenije. Na Poosovo vprašanje, ali
bo parlamentu priporočil, naj predlog o zamrznitvi sprejme, je Kučan odgovoril pritrdilno.
Hrvaška je na sestanku, čeprav je bila gostiteljica, bolj ali manj sekundirala, vendar je
Tuđman dogovore o "suspenzu" osamosvojitvenih
dejanj razumel tako kot trdi in arogantni Van den
Broek: kot vzpostavitev stanja pred 25. junijem
1991. Tudi Jacques Poos se tedaj ni bistveno
razlikoval od Van den Broeka, in je med drugim
izjavil, da jugoslovanske republike ne morejo živeti samostojno. Edini v misiji, ki je suspenz tedaj
razumel zgolj kot prehodno dejanje, je bil De
Michelis (vsaj sodeč po njegovih izjavah na drugem zagrebškem srečanju 1. julija).
Zaradi pozne ure in utrujenosti na sestanku ni bil
sprejet skupen protokol, pač pa so se zgolj zelo

okvirno dogovorili, kaj naj bi sporočili javnosti.
Prvo sporočilo je prinesel zagrebški radio v zgodnjih jutranjih urah, interpretacija je bila v smislu
Van den Broekovega videnja, da gre za moratorij
na odločitve sprejete 25. junija, ne pa za zamrznitev nadaljnjih korakov osamosvajanja. Podobno
je sestanek interpretiral tudi Tanjug ter še nekateri drugi mediji. Tudi tuji novinarji in analitiki so
sprva dogovor razumeli kot preklic osamosvojitve
ne pa kot zamrznitev nadaljnjih osamosvojitvenih
potez in šele v naslednjih dneh je v javnost prišla
tudi slovenska interpretacija dogovora.78
Kljub dogovoru v Zagrebu so se spopadi nadaljevali, najhujši so bili na Škofijah, v Ljubljani so
nekaj akcij skušali izvesti teroristi JLA, po več
slovenskih krajih so si sledili alarmi za letalski
napad, ljudje so se umikali v zaklonišča. V
Ljubljano je 29. junija prišel general Andrija Rašeta, da bi s slovenskim vodstvom uskladili pogoje premirja. V imenu JLA je v dvanajstih točkah
postavil pogoje, med drugim zahtevo po deblokadi vojašnic in oklepnih kolon ter možnost njihovega premika v poljubni smeri. Slovenska stran
je predlagala, naj se vojaki umaknejo v najbližjo
vojašnico.79 Obenem je vojska postavila ultimat
(prek beograjske televizije ga je javnosti ob 21.30
sporočil načelnik protiobveščevalne službe JLA
general Marko Negovanović), naj Slovenija do
naslednjega dne do 9. ure preneha z vsemi obrambnimi aktivnostmi, pismo s podobnimi zahtevami pa je prejelo tudi slovensko predsedstvo.80
Kučan in Rupel sta po vrnitvi iz Zagreba morala
zagovarjati svoja stališča najprej pred ožjim
slovenskim vodstvom, ki je njuno ravnanje v
osnovi potrdilo. Tudi operativna skupina, ki je
vodila vojaški del operacij, je presodila, "da je v
dogovorjenih stališčih (ustavitev sovražnosti,
nejasna zamrznitev ustavne listine o neodvisnosti,
obnovitev dela predsedstva SFRJ) dovolj manevrskega prostora, kajti v tistih dnevih je bilo najpomembnejše vojaško vprašanje in stvarno razmerje sil na terenu".81 Ponoči se je po načrtu
"plebiscit" (sklic seje v izrednih razmerah) na
zaprti seji sestala skupščina. Odgovorila je na
ultimat vojaškega vrha in izrazila željo po mir78 Wolfgang Libal, Das Ende Jugoslawiens: Selbstzer-

störung, Krieg und Ohnmacht der Welt, Wien, Zürich
1993, str. 171.
79 Janša, Premiki, str. 324.
80 Pismo načelnika štaba vrhovnega poveljstva oboroženih
sil SFRJ in zveznega sekretarja za SLO, št. 616-4, 29. 6.
1991. Arhiv predsednika RS.
81 Janša, Premiki, str. 191.
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nem reševanju problemov, vendar ne na račun
temeljne odločitve Slovenije za samostojnost.82
Predsedstvo Republike Slovenije je ultimat obravnavalo naslednji dan, 30. junija, Kučan in Peterle
pa sta potem odgovorila s pismom, v katerem sta
zagotovila, da Slovenija dosledno spoštuje premirje, da so bili mrtvi pripadniki JLA predani
svojim enotam, ranjeni pa se zdravijo v civilnih
bolnišnicah in so lahko takoj premeščeni v vojaške
ustanove, če to sami želijo, vprašanje vojnih ujetnikov je mogoče rešiti takoj, ko bodo enote JLA
zapustile bojne položaje, kar pa je treba reševati
skupaj z odpustom slovenskih vojakov iz JLA.
Tudi prenehanje blokad kasarn ter priklop infrastrukture bo možen po umiku enot JLA z bojnih položajev. Predsedstvo Slovenije ne pozna
konkretnih primerov maltretiranja članov aktivnih oficirjev JLA v Sloveniji (kar je Sloveniji
očital armadni vrh, op. B. R.), če mu bodo podatki posredovani, bodo slovenske oblasti ukrepale.83 Aktivnosti vlade in predsedstva je – ob
nekaterih vročih razpravah, pripombah in dodatnih stališčih – potrdila tudi skupščina, vendar s
stališčem, da ne na račun že doseženega. Skupščina je sicer razpravljala o celotnih razmerah in
ne le zagrebških pogovorih, čeprav so bila ta v
ospredju. Delegati so najprej poslušali poročila
obrambnega in notranjega ministra, predsednika
vlade, predsednika predsedstva in zunanjega ministra, nato pa imenovali posebno skupino za
oblikovanje stališč. V stališčih so bile podprte
aktivnosti predsedstva in vlade, v zvezi s pogajanji v Zagrebu pa je v šesti točki stališč zapisano: "Skupščina republike Slovenije soglaša s
stališčem predsednika predsedstva RS, izrečenim
v zvezi s pogovori s predstavniki dvanajsterice v
Zagrebu. Obenem poziva dvanajsterico, da v
republiko Slovenijo nemudoma pošlje svoje opazovalce in tako zagotovi nadzor nad spoštovanjem sprejetih dogovorov."84 Predlog za opazovalno misijo je dal Rupel in v smislu sklepov
skupščine je nato Kučan pisal Poosu.
30. junija ob 17.30 je v Ljubljano pripotovala
delegacija zveznega IS in JLA pod vodstvom

Anteja Markovića. Marković je prišel predvsem
zaradi zahtev ES, naj Slovenija do 18. ure zvečer
"zamrzne" osamosvojitvene akte, zvezna vlada
oz. JLA naj preneha z vojaškim posredovanjem,
Marković pa naj se o tem dogovori s slovenskim
vodstvom. Srečanje v Ljubljani je bilo napeto in
živčno. Slovenska stran je pogovor sprva zavračala, ker je bil v delegaciji admiral Brovet,
zato se je Marković dopoldne sam sestal s Peterletom in Kučanom (kasneje se jim je pridružil še
Drnovšek), drugi člani delegacije pa so s stražo
pred vrati (kasneje so jo na zahtevo podpredsednika zveznega IS Aleksandra Mitrovića umaknili) čakali skupaj z Ocvirkom.
V popoldanskem delu so sodelovali tudi drugi
člani zvezne delegacije, vključno z Brovetom, na
slovenski strani pa tudi Bavčar in Janša. Dogovorjena je bila prekinitev ognja (po interpretaciji
zvezne delegacije tudi deblokada armadnih kolon), premirje pa ni zdržalo.85
V Luxembourgu je bil medtem 29. in 30. junija
sestanek šefov držav in vlad ES, ki je potrdil
"trojkino" interpretacijo zagrebškega dogovora,
sicer pa zelo na splošno sklenil, naj se institucije
ES še naprej ukvarjajo z jugoslovansko krizo.
Razlike v pogledih držav glede jugoslovanske
krize so bile prevelike, da bi lahko sprejeli konkretnejše predloge. Po sestanku je Jacques Poos
Kučanu in drugim vpletenim poslal pismo, v katerem je znova našteval vse pogoje, ki jih je
Kučan sprejel v Zagrebu, pri čemer pa je
vprašanje o suspenzu formulirano nedoločno kot
"suspenz uveljavljanja deklaracije o neodvisnosti
za obdobje treh mesecev".86 Nemški kancler
Helmut Kohl je sicer na sestanku predlagal, naj
ES podpre pravico do samoodločbe jugoslovanskih republik (tedaj konkretno Slovenije in
Hrvaške), vendar so bile proti Velika Britanija,
Francija, Italija in Španija (zaradi bojazni, da bi
do podobnih zahtev prišlo tudi v zvezi s severno
Irsko, Korziko, Južno Tirolsko in Baskijo). Kohl
je kljub temu dal jasno vedeti, da bo Nemčija pri
svojem stališču vztrajala, vendar pri tem upoštevala interese drugih članic ES. Dosegel pa je,
da so finančno pomoč Jugoslaviji v višini 1,7

82 Zapisnik in magnetogram 46. seje predsedstva RS, 29.

6. 1991. Arhiv predsednika RS. Zapisnik 22. izredne)
skupne seje vseh zborov skupščine RS, ki je bila 29.
oziroma 30. 6. 1991 ob 22. uri v veliki dvorani skupščine. Arhiv DZ RS.
83 Zapisnik 47. seje predsedstva RS, 30. 6. 1991. Arhiv
predsednika RS.
84 Stališča, ki jih je sprejela skupščina RS na skupni
izredni seji vseh zborov 29. oziroma 30. 6. 1991, zapisnik 22. (izredne) seje, str. 3. Arhiv DZ RS.
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85 Po Tasićevem pričevanju je Peterle rekel, da bodo Bro-

veta razglasili za vojnega zločinca in za njim izdali
tiralico, oboroženi teritorialci, ki so stali pred vrati, pa
so se spraševali, zakaj Broveta ne smejo aretirati (Tasić,
Kako sam branio Antu Markovića, str. 122).
86 Prevod pisma Jacquesa Poosa, izvršilnega predsednika
Sveta ES Milanu Kučanu, predsedniku RS, 30. 6. 1991.
Arhiv predsednika RS.
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milijarde mark, ki je bila odobrena le teden dni
prej, zamrznili, dokler ne bo zagotovljena mirna
rešitev krize.87 Zaradi mlačnega stališča ES in
kršitev premirja (armada je z akcijami nadaljevala in jih še stopnjevala, Kadijević pa je grozil s
frontalnim napadom) je Rupel pisal pismo Poosu,
v katerem ga je opozoril, da je Slovenija, tako kot
je obljubila, pripravljena odložiti uresničevanje
neodvisnosti, vendar le, če se bo armada umaknila v vojašnice ali z ozemlja Slovenije.
Jacques Poos, Hans Van den Broek in Gianni De
Michelis po sestanku šefov držav in vlad ES, 30.
junija odpotovali v Beograd, kamor so prišli
okrog 21. ure. Nadzirali so konstituiranje predsedstva pod Mesićevim vodstvom (seja je bila
končana okrog enih ponoči 1. julija). Na beograjskem letališču so se pogovarjali z Markovićem (njegovo vlado so že zapustili slovenski
člani), ki se je medtem vrnil iz Ljubljane, ter z
zunanjim ministrom Budimirjem Lončarjem.
Po konsituiranju predsedstva je trojka odpotovala v Zagreb, kjer so se začela pogajanja s
Tuđmanom, Kučanom in Ruplom (v slovenski delegaciji sta bila tudi minister za informiranje
Jelko Kacin in šef novega kabineta Marjan
Šiftar). V Zagreb je dopotoval tudi Tupurkovski,
ki ga je zvezno predsedstvo zadolžilo za izvajanje
premirja. Sprti strani naj bi dosegli sporazum o
prekinitvi spopadov in vrnitvi vojakov v kasarne
in o trimesečni zamrznitvi hrvaške in slovenske
deklaracije o neodvisnosti.
Na pogajanjih v Zagrebu je "trojka", ki je bila
prepričana, da bo vojsko lahko spravil pod civilni nadzor, močno pritiskala na slovensko delegacijo, naj deblokira vojašnice in naj dovoli, da
se vojska vrne v vojašnice z orožjem. Van den
Broek, ki je vodenje trojke formalno prevzel naslednji dan, je zamrznitev interpretiral kot vrnitev
na stanje pred 25. junijem. Ponovno je grozil, da
bo ES posredovanje opustila, če bo Slovenija
"razvezala paket", govoril pa je tudi o novi
ustavni ureditvi Jugoslavije. Tuđman je predlagal
naj bi KEVS angažiral modre čelade v Jugoslaviji. Kučan je rekel, da je svojo obljubo izpolnil in prepričal parlament, vendar Slovenci v
zameno niso dobili miru, na drugi strani pa se je
Srbija strinjala samo z izvolitvijo Mesića in z
87 Ivanković, Bonn, druga hrvatska fronta, str. 44; Libal,

Limits of Persuasion, str. 15; Daniele Conversi, German-Bashing and breakup of Yugoslavia, The Donald
W. Treatgold papers No 16, Jackson School of International Studies, University of Washington, March
1998, str. 13 (dalje: Conversi, German-Bashing).

ničimer drugim, hkrati pa mobilizira 200.000
ljudi. Armada še naprej postavlja ultimate, nihče
pa nima kontrole nad njo. Doseči je treba njeno
izločitev iz političnega odločanja o Jugoslaviji.
Poos je poudarjal, da gre za odložitev (suspenz)
odločitve o samostojnosti, ne pa za moratorij,
vendar se mora stanje – tudi oborožene sile Slovenije – vrniti na status quo ante, tako kot je
zapisal v pismo vsem trem stranem. De Michelis je
poudarjal, da gre le za tri mesece, potem bo
Slovenija svobodna (Ruplu zasebno je dejal, da za
Hrvaška še ne bo).88 Kučan je v nadaljevanju
rekel, da se slovenska TO nima kam vrniti razen
domov, saj nima kasarn, zato so nujni opazovalci,
slovenska stran vztraja pri doseženem, ne bo pa
nadaljevala z uresničevanjem samostojnosti do
izteka moratorija. Sklepe pa je treba formalizirati
tudi s strani JLA, drugih republik in zvezne vlade.
Kakih novih sklepov sestanek ni prinesel. ES si ni
bila popolnoma na jasnem, kako ravnati. Kučanov vtis, ki ga je povedal naslednji dan na seji
predsedstva je bil, "da jih motimo, pred njihovim
pragom se nekaj kadi, ne vedo pa čisto natančno,
ali je eksplozivno ali ni. To jih moti in bi čimprej
radi spravili stran in naj že enkrat za boga svetega zastopimo, da imajo oni druge probleme."89
Za slovensko stran je še vedno ostala odprta
interpretacija zamrznitve: ali to pomeni, da bo
Slovenija morala vrniti večino mejnih prehodov,
ki jih je dobila nazaj, ali bo vrnila zasežena
skladišča in kasarne armade, ali bo na zeleno
mejo znova prišla armada, ali bo vrnila carine
pod zvezno kontrolo itd. To je v naslednjih dnevih
– še bolj pa po Brionski deklaraciji – postalo
predmet pogajanj in tudi natezanj z zveznimi
organi in predstavniki ES. V zvezi s tem so bile
hude dileme tudi v slovenskem vodstvu zlasti pri
vprašanju, kako na eni strani ohraniti težko pridobljeno vojaško prednost, obdržati jugoslovansko armado pod kontrolo in preprečiti, da bi se
pod pretvezo vračanja na začetno stanje reorganizirala in dobila okrepitve (prednost na terenu,
še posebej blokirane vojašnice so bile edino s
čimer je lahko Slovenija nekako "vzdrževala"
ravnotežje proti zračnim napadom, kjer je bila
povsem nemočna), na drugi strani pa je bilo
treba dokazati, da je Slovenija kooperativna in
spoštuje dogovore z ES.
88 Magnetogram seje predsedstva RS, 1. 7. 1991; Zapisnik

48. seje predsedstva RS, ponedeljek, 1. 7. 1991, od
10.15 do 11.30. Arhiv predsednika RS.
89 Magnetogram seje predsedstva RS, 1. 7. 1991. Arhiv
predsednika RS.
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Medtem so se spopadi nadaljevali, vrh JLA pa je
načrtoval še nove. Po izteku ultimata so 30.
junija ob 10. uri zjutraj proti Sloveniji poletela
vojaška letala (o tem je poročal zagrebški radio),
vendar so bila nato odpoklicana in so se ob 10.15
vrnila. Kdo ima največ zaslug za odpoklic letal
oz. za to, da niso bila uporabljena v polni bojni
moči, je težko ugotoviti, saj je šlo za več dejavnikov. Po pisanju Janeza Drnovška90 je to dosegel on v pogovorih z Markovićem in Kadijevićem 30. junija dopoldne, ko naj bi bila letala že v
zraku. Konrad Kolšek zatrjuje,91 da je on ves čas
vztrajal pri tem, da ima letalstvo omejeno funkcijo
zastraševanja in podpore enotam JLA, kar je
pomenilo tri do štiri bojne polete nekaj letal
dnevno z omejenim bojnim delovanjem (približno
10-odstotno uporabo vseh razpoložljivih letalskih
bojnih zmožnosti). Generalštab je načrtoval 90 do
100 letalskih poletov dnevno, in sicer z letališč v
Pulju, Zadru, Cerkljah in Bihaču, vendar ukaza za
polet neposredno Kadijević ali kdo iz generalštaba ni dal. Kadijević je 5. korpus vojaškega
letalstva dal na razpolago Kolšku. Za uporabo
večje bojne moči letalstva (okrog 15 letal iz
Cerkelj in Bihača) se je sicer generalštab odločil
že v začetku vojne zaradi spopadov na mejnem
prehodu pred karavanškim predorom.92
Za polno uporabo letalstva so se poleg načelnika
generalštaba Adžića, ki je ves čas grozil z letalskimi napadi, zavzemali tudi nekateri poveljniki v 5. vojaškem območju, vendar si najvišji
oficirji glede tega niso bili enotni. "Liberalni del"
so sestavljali slovenska generala Konrad Kolšek
in Ciril Zabret, ki se je v času napadov JLA
upokojil, ter polkovnika Petar Stipetić in Vaso
Predojević; proti napadom je bil tudi poveljnik 5.
korpusa vojaškega letalstva generalmajor Marjan Rožič. Trdo linijo in brezkompromisen spopad so zagovarjali načelnik štaba 5. vojaškega
območja generalpolkovnik Dobrašin Praščević,
Kolškov pomočnik Andrija Rašeta in dva generala, ki ju je v pomoč poslal generalštab, Mile
Ružinovski (načelnik 1. uprave generalštaba) in
Jevrem Cokić.93 Rašeta je tudi zamenjal Kolška,
ki so ga z ukazom formalno odstranili s položaja
že 29. junija, dejansko pa dva dni pozneje.94
Kolšku naj bi 30. junija uspelo preložiti letalski
napad zaradi tehničnih razlogov (pozne ure).
90
91
92
93
94
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Drnovšek, Moja resnica, str. 247.
Kolšek, Spomini.
Več o tem: Klinar, Zgornja Gorenjska, str. 221-232.
Radaković, Besmislena Yu ratovanja, str. 65, 66.
Kolšek, Spomini, str. 239.

Vendar so v naslednjih dneh znova potekale razprave o večji oz. polni uporabi letal na raznih
ravneh in tudi konkretne priprave za to. Četrti
dan spopadov je ukaz za delovanje od Kolška
zahteval polkovnik Ljubomir Bajić, načelnik 5.
korpusa vojnega letalstva. Za začetek so bili
predvideni trije polni udari na razne objekte v
Sloveniji. Letala, ki so bila v polni bojni pripravljenosti, naj bi poletela med 6. in 7. uro
zjutraj.95 Za tako akcijo, ki bi povzročila veliko
žrtev in materialno škodo ter stopnjevanje tedanjih omejenih spopadov v vojno večjih razsežnosti, v generalštabu JLA neposredne odgovornosti očitno ni želel prevzeti nihče (ukaz bi bilo
kaj lahko izdati, saj je poveljevanje zaradi nezaupanja že tako v glavnem potekalo mimo dela
poveljstva 5. vojaškega območja). Od tod tudi
namen, naj ukaz izda Kolšek. Ta je Bajićevo
zahtevo zavrnil in vztrajal pri dotedanji omejeni
uporabi letal. Tisti dan je bila v Beogradu in nato
v Zagrebu tudi "trojka" ES, potekala so pogajanja o sklenitvi premirja. Opustitev množičnega
letalskega napada na Slovenijo je bila torej
verjetno posledica prepletanja vseh navedenih in
morda še kakih (doslej neznanih) dejavnikov.
V tistem času sta milica in TO zavzemali nove
mejne prehode, število ubežnikov iz JLA (zlasti
slovenskih, hrvaških in albanskih) se je večalo, nekateri oficirji (zlasti tisti, ki so več let ali desetletij
živeli v Sloveniji in se vživeli v okolje) se niso
hoteli boriti proti Slovencem, prihajalo je do obračunov med oficirji, slovenski piloti pa so odklanjali ukaze o bojnih poletih nad Slovenijo. Pred
vojašnice so slovenske enote namestile zvočnike in
pozivale nasprotno stran, naj spoštuje premirje,
pripadnike JLA pa, naj prestopijo v TO. V varaždinskem in zagrebškem korpusu je JLA pripravljala nove enote za posredovanje v Sloveniji.
Kadijević, zmeden in osramočen zaradi nepričakovanega odpora v Sloveniji in porazov, je na
pomoč poklical svojega "mentorja", upokojenega
generala Branka Mamulo. Na sestanku z njim 1.
julija je za poraz obtoževal generalštab in Adžića
ter Kolška, velike napake naj bi storila tudi poveljnika mariborskega in ljubljanskega korpusa
generala Mićo Delić in Dane Popović. Bil je besen na Markovića, češ da si pere roke, da ni
vedel, da bo armada pri izpolnjevanju naloge
uporabila silo. Menil je, da bi moral sam odstopiti, prav tako tudi Adžić, "čeprav bi se bilo
častno ubiti in rešiti dostojanstvo armade".
95 Prav tam, str. 218, 219.
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Mamula mu je pritrdil, da so kadrovske zamenjave potrebne (med drugim sta se dogovorila,
da bo Kolška zamenjal Života Avramović, kar se
je takoj potem tudi zgodilo), vendar je bistveno,
da JLA znova prodre in zavzame mejne prehode,
ter tako ohrani integriteto države.
Na sestanku generalštaba in ministrstva za obrambo so potem celo noč pretehtavali razne
variante, prihajalo pa je tudi do dilem, ali se je v
Sloveniji sploh smisel bojevati, polkovnik Vuk
Obradović, načelnik kabineta obrambnega ministra, je predlagal srbsko varianto rešitve, tj. da
naj se JLA umakne na srbske meje na Hrvaškem.
Po mnenju nekaterih generalov naj bi JLA svoje
cilje v Sloveniji sicer dosegla, vendar naj bi se po
tem po treh do šestih mesecih umaknila in
prepustila zveznim organom, da poiščejo rešitev.
Po Mamulovem mnenju naj bi bila intervencija v
Sloveniji samo prvi korak, sledile naj bi odločne
poteze na Hrvaškem in tudi v Srbiji, kar je v
tistem trenutku (še) podpiral tudi Kadijević, ki pa
je dvomil, da bo predsedstvo dovolilo še en
napad, pa tudi če ga bo, je menil, bo najbrž po
mesecu ali dveh zahtevalo umik. Mamula je
ocenil, da Kadijević nima moči, da bi šel do
konca, vendar je bistveno, da JLA doseže uspeh v
Sloveniji, ker bi ji to dalo dovolj avtoritete, da
prevzame oblast in zaustavi rušenje Jugoslavije.
Bil je tudi proti temu, da predsedstvo izve za
priprave, saj bi jih lahko preprečilo.
Mamula je nato Adžiću naslednjega dne, 2. julija,
pomagal narediti načrte za nov napad, vzporedno pa je delal tudi načrt za discipliniranje
Hrvaške.96 Dan napada bi moral določiti Kadijević, predviden je bil naslednji dan (3. julij) ali
dan potem (4. julij). Na sestankih, na katerih so
pripravljali napad, je poveljnik vojnega letalstva
in protizračne obrambe jasno povedal, da se odločitve ne sme spremeniti, saj je imel izkušnjo iz
prejšnjih dni, ko je 60 letal, ovešenih s kompletno
bojno opremo, moral vrniti na letališča. Tudi
drugi poveljniki, ki so začutili Kadijevićevo omahovanje, niso bili za odlaganje akcije.
Zvečer 1. julija okrog 18.30 je v Beograd prišel
razmere umirjat nemški zunanji minister Hans
Dietrich Genscher. Priti je nameraval tudi v Slovenijo, a se je potem zaradi obnovljenih vojaških
spopadov s Kučanom in Ruplom pogovarjal v
Beljaku.97 Slovensko vodstvo si je od napove96 Mamula, Slučaj Jugoslavija, str. 209-222.
97 Več o tem v poglavju Mednarodni vidik slovenske osa-

mosvojitve.

danega prihoda Genscherja v Ljubljano obetalo
odločilen preobrat, saj je bila Nemčija tedaj
edina odkrita zagovornica Slovenije in Hrvaške v
ES, Genscher pa je bil tudi predsedujoči KEVS.
Poleg tega sta tako George Bush (v govoru v
Mainzu 31. maja 1991) kot že pred tem James
Baker (v nastopu v Press Clubu v Berlinu decembra 1989) namignila, da bi morala biti
Nemčija (skupaj z ES) tista, ki bo prevzela vodenje Jugovzhodne Evrope oz. odgovornost zanjo
(Helmut Kohl se je sicer bolj zavzemal za delitev
odgovornosti z ZDA). Obisk bi tudi lahko vsaj za
nekaj časa odvrnil ponoven napad JLA in obenem omogočil ponovno odprtje brniškega letališča (če bi Genscher prišel z letalom iz Beograda, kamor je bil odšel 1. julija). Tudi Tuđman
si je zaradi lastne promocije prizadeval, da bi
Genscher obiskal Zagreb.
Nemški diplomati so Genscherja svarili zaradi
nevarnosti napadov. Zato je bilo najprej dogovorjeno, da pride z letalom v Celovec, od tam z
avtom v Beljak in z vlakom v Ljubljano. Ker pa se
je medtem začel drugi val (zračnih) napadov
armade, so pogovori (2. julija) Rupla z Genscherjem potekali v avtu med vožnjo z letališča, nato pa
še skupaj s Kučanom v pisarni železniškega postajnega načelnika v Beljaku in v hotelu. Genscher
je bil zelo jezen, ker so mu obisk v Ljubljani
preprečili (po Ruplovem pričevanju ga je že prej
razjezilo tudi to, da so v Beogradu od njega zahtevali njegov potni list).98 Po Kučanovem pričevanju je Genscher tedaj spoznal, da gre za pravo
vojno, in obljubil, da bo v tem smislu posredoval
pri dvanajsterici.99 Obisk v Beogradu, pogovor z
Miloševićem ter demonstracija vojaške moči le
nekaj kilometrov stran od avstrijsko-slovenske
meje (JLA je napadla karavanški predor), ki je
spremljala pogovore s Kučanom in Ruplom, so v
Genscherju zbudili prepričanje, "da bodo vodstvo
jugoslovanske armade in za njim stoječe politične
sile izkoristili zaradi lastne promocije vsa sredstva za dosego svojih ciljev".100 Analitiki dogajanja se večinoma strinjajo v tem, da je Genscher
spremenil svoje stališče po spoznanju, da gre v
Sloveniji za pravo vojno (upoštevati pa je seveda
treba tudi notranji politični pritisk v Nemčiji, op.
B. R.)101 Genscherjeva prizadevanja je 1. julija
98 Rupel, Skrivnost države, str. 154-157.
99 Pogovor pisca z Milanom Kučanom 12. 3. 1987.
100 Genscher, Erinnerungen, str. 941.
101 Christoper Bennett, Yugoslavia's Bloody Collapse, Cau-

ses, Course and Consequences, New York 1994; Conversi, German-Bashing; Libal, Limits of Persuasion.
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podprl tudi kancler Kohl s posebno izjavo, v kateri
je podprl napore evropske "trojke", vendar dodal,
da Jugoslavije ni mogoče obdržati skupaj s silo.
Nemčija bo vztrajala, da se demokratično izražena volja posameznih republik spoštuje.102 Genscherjeva aktivnost v evropski diplomaciji je vsaj
malo nevtralizirala prizadevanja Van den Broeka,
ki je hotel ponovno vzpostaviti Jugoslavijo.103 Van
den Broek ne samo da ni bil naklonjen osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške, ampak je tudi zaradi
osebne užaljenosti nasprotoval Genscherjevin
pobudam. Po mnenju novinarjev, ki so pozorno
spremljali diplomacijo ES, odnosi med njima
nikoli niso bili tako hladni kot v času, ko sta ES
predsedovali Nizozemska in za njo Nemčija, normalizirali so se šele, ko je vodenje prevzela Portugalska.104
V času pogovorov in Kučanove odsotnosti je v
Sloveniji prišlo do kratkotrajne, a dokaj hude
krize v političnem vrhu, ki je minila brez hujših
posledic, kasneje pa se je izrazila v interpretacijah, da se slovensko vodstvo deli na "jastrebe
in golobe". Kučana je nadomeščal Ciril Zlobec,
vendar zaradi spopadov v Krakovskem gozdu in
povračilnih ukrepov JLA na razširjeno sejo predsedstva, sklicano 2. julija za ob 9. uri zjutraj, nista
prišla obrambni minister Janša in notranji
minister Bavčar. Medtem ko so vodilni slovenski
politiki čakali, da prideta Janša in Bavčar in se bo
lahko začela seja predsedstva v razširjeni sestavi,
je prišla depeša od De Michelisa, ki je slovenski
strani očital, da ne spoštuje premirja, kasneje pa
tudi sporočilo Iztoka Simonitija, slovenskega
predstavnika v Rimu, da je De Michelis dal izjavo
za javnost, v kateri je poudaril, da ne razume
Slovencev, kako ne morejo kontrolirati svoje TO
in zakaj po vsej sili zahtevajo, da mora JLA pustiti
orožje, ko gre vendar za vprašanje miru. Klical je
tudi bosanski predsednik Alija Izetbegović iz
Sarajeva. Hotel je vedeti, kaj se dogaja, saj je bila
pri njem skupina mater, ki so razburjene
spraševale, kaj se dogaja z njihovimi otroki, ki so
bili v JLA (JLA je namreč širila dezinformacije, da
jih v Sloveniji pobijajo, koljejo, žive zakopavajo
ipd.). V prostore predsedstva je prišel Janšev
102 Libal, Limits of Persuasion, str. 16.
103 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 312-315. –

Meier o tem sklepa na osnovi pričevanj slovenskih politikov, zlasti Rupla in Kučana. Slovenski politiki so sicer
v času osamosvojitve in po njej Van den Broekovo dejavnost iz diplomatskih razlogov ocenjevali s precejšnjo
zadržanostjo, čeprav z njo niso bili zadovoljni.
104 Ivanković, Bonn, druga hrvatska fronta, str. 51.
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namestnik Miran Bogataj, ki je povedal, da sta
Janša in Bavčar "na položaju" (tj. v centru
operacij v kleti Cankarjevega doma), od koder
spremljata operacije. Člani predsedstva (poleg
Zlobca še Kmecl, Plut in Oman) ter član
zveznega predsedstva Drnovšek so vztrajali, da
seja predsedstva mora biti (predsednik skupščine
Bučar se je čakanja naveličal in odšel, predsednik vlade Peterle je že zjutraj šel iskat oba
ministra, pa se potem ni vrnil, ampak je ostal v
centru operacij).
V predsedstvu jim je nato uspelo dobiti zvezo s
Kučanom v Beljaku, Zlobec mu je razložil situacijo z besedami, da "diši po državnem udaru". Kučan mu je naročil, naj poišče Bavčarja in Janšo in
naj uredijo stvari v smislu spoštovanja premirja.
Predsedstvo je nato okrog 12. ure odšlo na sestanek z Bavčarjem in Janšo v "bunker". Medtem
je znova klical Izetbegović, s katerim je Zlobec
govoril iz "bunkerja". Zlobec naj bi Bavčarju in
Janši rekel, da naj, če hočeta vojno, najprej
prevzameta oblast, ne bosta pa je vodila za
hrbtom predsedstva, a Bavčar ga je zavračal, da
vojna že je. Zlobec je po vrnitvi v pisarno v
telefonskem pogovoru z italijanskim generalnim
konzulom Fabiom Cristianijem in nekim diplomatom na rimskem zunanjem ministrstvu označil
delitev na "jastrebe" in "golobe", ki je nato prišla
v evropske medije.105 Janša je kasneje v zvezi z
dogajanjem 2. julija zapisal, "da so bili nekateri
politiki druge lige že močno omajani".106 Po Kučanovi vrnitvi so se zadeve pomirile in slovensko
vodstvo je znova delovalo enotno.
Prvega julija dopoldne, nekaj ur pred Genscherjevim obiskom, je v Beogradu potekala
(122.) seja zveznega predsedstva, na kateri so
(brez Tupurkovskega in Drnovška ob vzdržanem
Mesiću) sklenili, da je treba takoj brezpogojno
prekiniti vse spopade; osvoboditi pripadnike JLA
in njihove družine, deblokirati materialna sredstva JLA na območju Slovenije in omogočiti nemoteno oskrbo vojske, umakniti oborožene slovenske enote na njihove lokacije s sočasnim umikom
JLA v kasarne, zagotoviti nemoteno delovanje
zveznih organov. Na seji je admiral Brovet dejal,
da jih v Sloveniji terorizirajo. Zahteval je, naj
Slovenija omogoči prihod helikopterjev s hrano in
sanitetnim materialom na vse lokacije (grozil je,
da bo vojska – če bo zrušen en sam helikopter –
105 Ciril Zlobec, Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko, Lj.

1992, str. 129, 130.

106 Janša, Premiki, str. 201.
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udarila z vso silo). Sprejet je bil tudi sklep o
vzpostavitvi miru v celi državi, kar se je zlasti
nanašalo na Hrvaško, kjer so Srbi blokirali ceste
okrog Plitvic in postaje milice v posameznih
naseljih, ponoči je prihajalo do streljanja, četniki
pa so iz Srbije vdirali na hrvaško ozemlje.107
Iz Slovenije so v Beograd prihajali signali, da so
sklepi 122. seje zveznega predsedstva z dne 1.
julija 1991 enostranski in nesprejemljivi za
Slovenijo. Predsednik Socialdemokratske stranke
in Demosa Jože Pučnik je 2. julija zjutraj od
Mesića po teleksu zahteval, naj se "enote okupatorske vojske takoj umaknejo z ozemlja Republike
Slovenije", naj se ustanovi paritetna komisija, ki
bo ocenila vojno škodo, jugoslovanski in slovenski predstavniki pa naj začnejo raziskovati vojne
zločine. Mesić naj bi tudi poskrbel za normalne
sosedske odnose med Slovenijo in SFRJ.108
Tudi vojaški vrh, ponižan zaradi slovenskih vojaških uspehov in besen zaradi klicev blokiranih
enot, naj jim pomaga, se ni nameraval držati na
seji predsedstva dogovorjenega premirja, ki ga je
v resnici imel za ultimat slovenski strani. Če
ultimat ne bo izpolnjen do 14. ure 2. julija, bo
vojska udarila z vso silo.
Na terenu so se nadaljevali konflikti in spopadi.
Na Črnem Vrhu nad Idrijo je prišlo do močne
eksplozije skladišča, ki je poškodovala okoliške
hiše. V Mokronogu je vodnik JLA ustrelil svojega
poveljnika, ki se je hotel predati, in nato grozil,
da bo vrgel v zrak vojaško skladišče goriva. JLA
je svoje enote v vojašnicah krepila tako, da je
vojake prevažala s helikopterji pod oznako Rdečega križa, ki naj bi skrbeli za oskrbo in odvoz.
Enoti JLA, blokirani pri Medvedjeku, se je iz
blokade uspelo prebiti, vendar je bila znova obkoljena in zaustavljena v Krakovskem gozdu 1.
julija ob 3.35. Po celodnevnih neuspešnih pogajanjih o predaji so teritorialci, kot že omenjeno,
2. julija ob 5.15 zjutraj enoto napadli in se nato
umaknili v gozd. Vodstvo JLA je napad strahovito
razjezil, saj ga je štelo za kršitev dogovorjenega
premirja. Nad Krakovski gozd je poslalo bojna
letala.109
Letala so napadala tudi oddajnike RTV na Ljub107 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 65, 66.
108 Prav tam, str. 67.
109 Po poročilu Janše in Kacina na 50. seji predsedstva RS

4. 7. (drugi del seje, popoldne) naj bi nekatera letala
(verjetno s slovenskimi ali hrvaškimi piloti, op. B. R.)
pri Krakovskem gozdu namesto po položajih teritorialcev namerno streljala po enoti JLA in pet oklepnikov
razbila sama. Slovensko vodstvo je to informacijo zamolčalo, da ne bi proti pilotom ukrepali.

ljanskem gradu, Kumu in Boču, Nanosu, Krvavcu
in v Domžalah.110 Iz vojašnice v Mariboru so s
topovi streljali na oddajnik na Pohorju in proti
učnemu centru TO v Pekrah. General Mićo Delić
je v Mariboru grozil, da bo izravnal mesto s tanki.
Tankovski koloni v Krakovskem gozdu je prišlo
na pomoč dvajset tankov s Hrvaške, vendar so jih
pripadniki TO zaustavili in onesposobili nekaj
vozil, proti večeru pa se je vdala tudi kolona v
Krakovskem gozdu (del vojakov s poveljnikom je
pobegnil, vendar so ga kasneje zajeli). Pred tem
so letala JLA položaje TO v Krakovskem gozdu
še enkrat raketirala, napadla pa so tudi nekaj
drugih krajev (ponovno Kočevsko Reko, ki so jo
bombardirali že na začetku vojne, misleč, da je
tam slovensko vodstvo).
Armada je ponovno poskusila s tankovskimi
prodori (Dobova, Ormož, Ljutomer, Bregana,
Šentilj, Postojna, Vrhnika). Slovenske enote so
poskuse prodorov večinoma zaustavile, čeprav so
ti imeli letalsko podporo. Nadaljevalo se je
osvajanje obmejnih stražnic in prehodov (med
drugim Šentilj, kjer je TO uporabila zaplenjene
tanke). Do konca dneva je bila večina meje znova
pod slovenskim nadzorom.
Načelnik republiškega štaba TO je novemu
načelniku 5. vojaškega območja v Zagrebu
generalu Životi Avramoviću poslal predlog za
ustavitev ognja.111 A ta je premirje zavrnil. V
Ljubljano sta iz Beograda prek Zagreba pripotovala predsednik zveznega predsedstva Mesić in
član predsedstva Tupurkovski (Kadijević je obisk
odklonil). Pogovarjala sta se najprej z Drnovškom ter čakala Kučana in Rupla, da se vrneta s
pogovorov z Genscherjem v Avstriji. Po telefonu
sta se pogovarjala z Markovićem (ki si je prav
tako prizadeval za prekinitev ognja) in Kadijevićem, ki ni hotel prekiniti letalskih napadov.
"Slovenija je hotela vojno, sedaj jo ima, mora
kapitulirati formalno in dejansko, Kučan mora
na kolena," je bil njegov odgovor.112 Tupurkovski, ki se je z njim pogovarjal, mu je zabrusil,
da mu garancij ne daje ulica, ampak vrhovni
poveljnik, to je predsedstvo.
110 Janša, Premiki, str. 332, 333; Švajncer, Obranili do-

movino, str. 62-65.

111 Ob prevzemanju dolžnosti poveljnika 5. vojaškega

območja 2. 7. ob 2.15 zjutraj je Avramović zahteval, naj
poveljstvo 5. vojaškega območja slovenske generale in
častnike iz poveljstva obravnava kot dezerterje, če do
tega ne bi prišlo, pa jih je kljub temu treba takoj odstraniti s položajev. (Predojević, V precepu, str. 140,
141.)
112 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 70.

97

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

Na razširjeni seji slovenskega predsedstva sta
oba, Mesić in Tupurkovski, slovensko vodstvo
prepričevala, naj ne vztraja pri plebiscitnih odločitvah za vsako ceno. Mesić je povedal, kaj se je
dogajalo prejšnji dan na seji zveznega predsedstva, da je admiral Brovet zahteval, naj se do
14. ure omogoči prihod helikopterjev s hrano in
sanitetnim materialom na vse lokacije v Sloveniji,
če tega ne bo, bo vojska udarila z vso silo. Člani
predsedstva (razen Mesića, Drnovška pa na seji
ni bilo) so tako stališče podprli. Povedal je še, da
mu je tudi Kadijević grozil, češ da ne priznava
predsedstva kot vrhovnega poveljnika, da vojska
ravna po ustavi in lahko v Sloveniji počne, kar
hoče.113 Slovensko vodstvo, ki je med sejo imelo
ves čas vključen televizor, kjer so kazali posnetke
od letalskih napadov uničenih naselij, je bilo
besno, vendar je tudi želelo napade čim prej
ustaviti. Med sejo so bili tudi nenehno telefonsko
povezani z Markovićem in Kadijevićem in končno
je bil, v veliki meri pod pritiskom vojske (Bučar
je zahteve armadnega vrha označil kot pučističen, protislovenski diktat), sprejet okvir, ki naj
bi zagotovil premirje: vzpostavitev prvotnega
stanja na mejah, popolna deblokada enot in
ustanov JLA, vrnitev vseh sredstev in vseh objektov JLA, zveznega sekretariata za notranje
zadeve in carine (do 12. ure 5. julija), umik oboroženih slovenskih enot "na svoje lokacije" (do
polnoči 4. julija); takojšnja vrnitev vseh ujetnikov. Slovenija je temu dodala svoje zahteve:
zamrznitev odločitve zveznega IS o zavzetju mejnih prehodov, ustavitev vojske na mestih, kjer je
(do 18. ure), nato pa (do polnoči 4. julija) vrnitev
v vojašnice, vrnitev letal na letališča, popolna
prekinitev vseh sovražnosti, sprostitev uporabe
javnih cest in zračnega prostora.114 Dogovor ni
bil usklajen, šlo je bolj za skupen seznam zahtev
obeh strani, zato so se kasneje pojavljale različne
interpretacije in stališča obeh strani.
Med pogajanji je še prihajalo do napetosti, Kadijević je po telefonu ponavljal, da ravna po
ustavi in da za svoja dejanja ne bo odgovarjal
predsedstvu, po televiziji pa je vmes nastopil tudi
Adžić, ki je dejal, da je vojska po ustavi in na
osnovi odločitve najvišjih organov oblasti vzpostavila mejni režim na jugoslovanski meji, ki je
bil porušen zaradi enostranskih postopkov in
politike izvršenih dejstev. Dodal je, da je vojska

kljub odporu svojo nalogo opravila v nekaj več
kot 24 urah in nato javno objavila, da je prenehala s pohodi. Slovensko vodstvo pa da je to
izkoristilo, prekršilo dogovorjeno prekinitev
ognja in s 36.000 oboroženimi ljudmi šlo v napad
na vse, kar nosi uniformo. Slovenskim oboroženim silam je očital, da ravnajo podlo in brutalno, da ne prizanašajo nikomur, niti ne mladoletnim otrokom, ženskam in svojim dovčerajšnjim sosedom, vodstvu Slovenije pa, da uporablja najbolj nagnusne trike in prevare. Tudi
zveznim oblastem je očital, da so vojsko ves čas
ovirale, da je on zahteval pogajanja, medtem pa
je nasprotna stran napadala, da je bilo med
vojaki veliko izdaj, še posebej to velja za Slovence. Po njegovem je bila JLA vsiljena vojna za
obrambo Jugoslavije, to je morala sprejeti, saj
zanjo alternativa – vdaja in izdaja – ne obstaja.
Na koncu je izjavil, da bo JLA nasprotnika
prisilila, da bo spoštoval prekinitev ognja, da bo
našla tiste, ki se skrivajo po jazbinah, vzpostavila
kontrolo in stvari pripeljala do konca.115
Adžićev govor v času, ko je Kadijević po telefonu
že sprejel premirje in okvirni dogovor, je izzval
ugibanja o razlikah v vojaškem vrhu, zlasti med
Adžićem (ki je vztrajal pri jugoslovanski usmeritvi) in Kadijevićem (ki je vedno bolj podlegal
srbski usmeritvi).
Na tiskovni konferenci v Ljubljani 2. julija ob 21.
uri so Kučan, Mesić in Kacin predstavili osnovne
točke dogovora o premirju:
1. Prekinitev vseh sovražnosti takoj, najkasneje
do 21. ure.
2. Razdvojitev JLA in TO, deblokada armadnih
enot in vrnitev v vojašnice, deblokada in vrnitev
odreda zvezne milice.
3. Vzpostavitev stanja na mejah v skladu z doseženim dogovorom z ES ob upoštevanju trimesečne zamrznitve odločitve o osamosvojitvi.
4. Izpustitev vseh ujetnikov brez kakršnihkoli
pogojev ob največji skrbi za življenje in zdravje
ujetnikov, to velja za obe strani.
Po vzpostavitvi premirja naj bi se pogovori o
medsebojnih odnosih v Jugoslaviji nadaljevali na
najvišji ravni, vendar, kot je rekel Kučan, ob
dejstvu, da po koncu te vojne nič ne bo tako, kot
je bilo prej, saj je popolnoma spremenila odnose
v Jugoslaviji.116

113 Zapisnik 49. seje predsedstva RS, 2. 7. 1991. Arhiv

Spomini, str. 246. – Adžićeva izjava je bila v celoti
objavljena naslednji dan, 3. 7. 1991, v Borbi, povzelo pa
jo je tudi drugo časopisje.
116 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 73, 74.

predsednika RS.
114 Prav tam; gl. tudi: Mesić, Kako je srušena Jugoslavija,
str. 71, 72.
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Mesić, preplašen zaradi Kadijevićeve reakcije, se
kljub dogovorjenemu premirju ni upal vrniti v
Beograd, ampak je raje ostal v Zagrebu, od koder je komuniciral z nekaterimi zunanjimi ministri evropskih držav: Hansom Dietrichom Genscherjem, Douglasom Hurdom, Hansom van den
Broekom in Aloisom Mockom, pa tudi z nekaterimi ambasadorji, med drugimi z Warrenom
Zimmermannom (ta mu je prenesel stališče ZDA,
da morata Mesić in Marković vzpostaviti kontrolo nad JLA, da bo jugoslovanska vlada, če bo
še naprej uporabljala silo, izgubila simpatije
ZDA, da se morajo jugoslovanski narodi sami
odločiti, ali bodo živeli skupaj, ZDA ne podpirajo
enotnosti za vsako ceno, vendar so tudi proti
separatizmu in enostranskim odločitvam). Poanta
Mesićevih informacij tujim državnikom je bila,
da vojska ni več pod kontrolo, da je de facto
izvedla puč in da se premier Marković čuti njenega ujetnika. Predlagal je, naj Nemčija zahteva
sklic izredne seje VS OZN (jugoslovanska diplomacija je to namero s pomočjo Javierja Pereza
de Cuellarja in neuvrščenih držav potem uspešno
preprečila), naj ES pošlje v Slovenijo in na
Hrvaško opazovalce in pritisne na JLA, zlasti pa
dopove Kadijeviću, da priznava samo tisto, kar
sprejme predsedstvo, jasno naj tudi pove, da bo
priznala Slovenijo in Hrvaško, če se vojska ne bo
takoj umaknila v kasarne.117 ES naj tudi podpre
štiri dogovorjene točke premirja. Mesić je tudi
menil, da pučiste vodi Adžić, Kadijević pa da je
njegov "ujetnik". Podobne pogovore je z evropskimi državniki, zlasti z Genscherjem in Mockom,
s katerima je bil stalno na zvezi, iz Ljubljane
opravljal Drnovšek, ki je prek obeh zunanjih
ministrov zlasti skušal doseči, naj bi ES in ZDA,
po možnosti pa še Rusija, izdale deklaracijo, da
bodo takoj priznale Slovenijo in Hrvaško, če
vojska ne bo prenehala s premiki. Mesićevo dramatiziranje situacije, Drnovškovi in drugi pozivi
so imeli za posledico pritiske mednarodne skupnosti na Kadijevića (Avstrijci, pa tudi Američani,
so bili še posebej zaskrbljeni zaradi jedrske
elektrarne Krško, prihajalo je namreč do groženj,
da jo bo JLA bombardirala), Kadijević pa se je
umiril in obljubil, da bo prišel na sejo predsedstva SFRJ, ko jo bo Mesić sklical. Tudi intenzivnost vojaških spopadov se je po tem dogovoru
malo zmanjšala, vendar se razmere niso umirile.
Že ponoči z 2. na 3. julij, pa tudi ves naslednji
dan, 3. julija, je še prihajalo do manjših spo117 Prav tam, str. 76.

padov, predvsem na Štajerskem (Radenci, Središče ob Dravi, Gornja Radgona), vojska pa je
svojim enotam pomagala z letalskimi napadi. Iz
Beograda je proti Sloveniji krenila oklepna gardna enota, kar je bila ali propagandna poteza ali
še ena neumna odločitev vojaškega vrha, saj bi
enota za skoraj 600 kilometrov dolgo pot do Slovenije potrebovala več dni, zato se je spotoma
ustavila.
Zvezna vlada je imenovala komisijo za pogajanja, vodila sta jo generala Andrija Rašeta (ki je
pred sestankom s slovensko komisijo soglašal z
ustavitvijo ognja) in Petar Gračanin. Obe komisiji (v slovenski so bili Miran Bogataj, Dušan ,
Boris Žnidarič) sta se sestali na zagrebškem
letališču Pleso. Pogajanja, ki so sledila, so bila
trda in naporna, polna obtoževanj ene strani na
račun druge, pogajalci JLA so se hoteli v
praktičnih rešitvah čim bolj približati stanju pred
razglasitvijo osamosvojitve Slovenije, slovenska
stran je hotela čim več od pridobljenega zadržati.
Predvsem je nasprotovala kakršnikoli razpravi o
političnih vprašanjih in je skušala pogovore
omejiti predvsem na "tehnična", tj. vojaška vprašanja.118
Takoj ko so se spopadi umirili, se je povečal
pritisk srbskih staršev, ki so imeli sinove v JLA v
Sloveniji. Iz Beograda v Ljubljano se je napotila
kolona petih avtobusov z okrog 500 starši, ki so v
Slovenijo prišli 3. julija dopoldne.
Podobno so se že precej prej, 16. maja, v Ljubljani organizirali tudi slovenski starši, ki so
ustanovili odbor staršev za varstvo in vrnitev
slovenskih vojakov. Vodil ga je Janez Stergar.
Imel je tudi pokrajinske odbore in si je prizadeval, da bi se rekruti iz JLA vrnili čim prej (pred
začetkom napada na Slovenijo so jim namreč neprostovoljno podaljševali služenje). Odbor je deloval do vrnitve zadnjih rekrutov po koncu
spopadov v Sloveniji. Deloval je kot organ civilne
družbe, s stalno dežurno službo, tiskovnimi konferencami, javnimi tribunami, telefonskimi in
pisnimi urgencami. Še pred začetkom spopadov
je od vojaških oblasti izposloval nekaj ugodnosti
(odpusti vojakov iz t. i. prve in druge skupine v
maju in prvi polovici junija, dostavljanje pošte,
izhodi iz vojašnic ipd.), v vojni pa je sodeloval
pri repatriaciji rekrutov (teh je bilo v začetku
vojne okrog 6500, op. B. R.). Odbor je bil zaradi
zlorabljanja položaja rekrutov kritičen do obeh
118 Magnetogram 50. seje predsedstva RS, 3. in 4. 7. 1991.
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strani, torej tudi do slovenske oblasti.119
Podobno so se organizirale tudi matere srbskih,
malo kasneje pa tudi makedonskih in bosanskih
vojakov, ki so pritiskale na vodstvo JLA, naj
njihove sinove vrne iz Slovenije in naj jih ne
uporablja v bojih. Medijski učinek teh pritiskov je
bil v Srbiji velik in je še dodatno prispeval k
odločitvi srbskega vodstva in vrha JLA k umiku iz
Slovenije.
Dobro znamenje za morebiten konec spopadov je
pomenila tudi izjava ameriškega zunanjega ministra Jamesa Bakerja, ki je tisti dan rekel, da "je
jugoslovanska vlada prekoračila dovoljene meje
pri uporabi sile". Neuradna in formalno zanikana
ameriška privolitev, da Marković naredi red z
vojsko, je bila tako uradno "preklicana", vendar
Marković tedaj že ni bil več pomemben, pomembno je bilo, ali bo vrh JLA ravnal samostojno ali se bo podredil političnim organom,
zlasti predsedstvu SFRJ in njegovim odločitvam.
V skladu z dogovorjenim premirjem so se enote
JLA 4. julija vendarle začele umikati v vojašnice
na Hrvaškem in v Sloveniji. Vojašnicam so v Sloveniji začeli vračati infrastrukturo, v slovenske
roke pa je prešlo še nekaj preostalih mejnih
prehodov. Okrog 12. ure so bili vsi mejni prehodi
v rokah TO. Znova je stekel promet. Zvezno predsedstvo pod Mesićevim vodstvom in brez Drnovška se je sestalo na 123. seji. Kadijević je
ponovil zahteve, ki jih je izrekel Mesiću in Tupurkovskemu po telefonu 2. julija, ko sta bila v
Ljubljani.
Predsedstvo je to sprejelo kot sklepe:
- da se še isti dan izpustijo vsi ujetniki,
- da se do 7. julija do 12. ure vzpostavi predvojno stanje,
- da se naslednji dan, 5. julija, vojski in zveznemu sekretariatu za notranje zadeve vrnejo
objekti in oprema
- in da se še isti dan sprostijo vse kopenske in
zračne komunikacije.
Predsedstvo je verjelo Kadijevićevim zagotovilom, da se je JLA že vrnila v garnizone, zato
zahteva po vračanju vojske v vojašnice sploh ni
prišla med sklepe, pač pa je bila sprejeta zahteva, da se "oborožene enote TO in druge obo119 Janez Stergar, Odbor staršev za varstvo in vrnitev

slovenskih vojakov, rokopis. – Kolegu Stergarju se za
posredovanje podatkov zahvaljujem. Več o tem glej:
Boris M. Gombač: Vrnitev vojakov. Prispevek k osvetlitvi nastanka in dela Odbora staršev za varstvo in
vrnitev slovenskih vojakov iz JLA: 16. 5. 1991 – 30. 9.
1991, Acta Histriae 11, 2003, 1, str. 241-294.
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rožene enote takoj umaknejo v mirnodobne objekte, najkasneje pa do 24. ure 4. julija".120 Tupurkovski in Bogićević sta bila skupaj s Kadijevićevim pomočnikom Mićem Ćušićem zadolžena
za nadzor nad izvajanjem sklepov predsedstva.
Proti večeru je – v nasprotju z na videz pomirjujočimi procesi čez dan – znova prišlo do
nove nevarnosti rušilnega napada JLA. Po mnenju vrha JLA Slovenija ni začela uresničevati
komaj sprejetih sklepov zveznega predsedstva
(premirje naj bi začelo veljati ob 24. uri), zato so
se začele nove grožnje.
Slovensko vodstvo je sicer prve informacije s seje
zveznega predsedstva dobilo po seji po telefonu,
vendar se do njih ni želelo opredeljevati, dokler
ne bi dobilo natančnejših informacij od Tupurkovskega in Bogićevića. Že vnaprej pa mu je bilo
jasno, da so nekatere zahteve nesprejemljive (o
vrnitvi na predvojno stanje na mejah) in da
segajo prek tistega, kar je bilo dogovorjeno z
evropsko "trojko". Vrh JLA je zaradi tega besnel,
Kadijević je prek Tupurkovskega Kučanu sporočil, da Slovenija ni naredila nič od obljubljenega in da bo vojska ukrepala. Spodbujen s
sklepi armadnega vrha iz 2. julija in z izdelanim
načrtom napada, je dejal: "Dvignil sem vse, grem
neselektivno, izbrisal jih bom z obličja zemlje."121
Vendar je Kadijevićevo oklevanje že imelo posledice, slovenskemu vodstvu je bilo jasno, da je
to bitka s časom, ker se pripravlja mednarodna
akcija oz. kot je rekel Rupel: "Oni skušajo narediti svojo svinjarijo prej, preden bo zalaufal ta
proces."122
Bavčar je menil, da bo, če pride do neselektivnega napada, ogromno žrtev (čeprav JLA ne
more uničiti vseh in vsega do konca), Janša pa je
ocenjeval, da bo sicer prvi udar po mestih videti
grozen, čeprav rezultati zaradi marsičesa ne
bodo tako grozni, imeli pa bodo velik psihološki
učinek, večji kot bo materialna škoda. Menil je,
da je treba le ohraniti živce in poskrbeti za
medije, televizija ima rezervne lokacije in satelitski oddajnik, tako da jih ne bo mogoče uničiti.123 Vendar je tudi sam dvomil, da bi vojska
zaradi javnega mnenja in pritiska tujine upala
udariti po civilnih ciljih.
Slovensko vodstvo je imelo informacije, da jugo120 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 80.
121 Magnetogram 50. seje predsedstva RS, 3. in 4. 7. 1991

(drugi del seje 4. 7. se je pričel ob 20. uri). Arhiv
predsednika RS.
122 Prav tam.
123 Prav tam.
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slovanska diplomacija zunaj umirja situacijo, da
zatrjuje, da zvezna vlada in predsedstvo funkcionirata, da se armada umika in intervencija od
zunaj ni potrebna. Ob sprejetju pogoja, da se na
mejah vzpostavi prejšnje stanje in da se tako
plačujejo tudi carin in ob "potolaženi Evropi", za
katero je bilo v Sloveniji (kot je rekel Kučan)
očitno prelito premalo krvi, bi bila Slovenija spet
tam, kjer je bila: v enotni Jugoslaviji, ki jo podpira zahodna diplomacija, in v neskončnih dogovarjanjih s federacijo, ki ne bi vodila nikamor.
Drnovšek je povedal, da so bili sklepi – kot mu je
rekel Tupurkovski – na seji zveznega predsedstva
sprejeti soglasno, generali pa so zaradi poraza v
Sloveniji strašno jezni in užaljeni. Da Genscher
sklepe že ima in da se mu zdijo dokaj normalni,
da jih tujina sprejema, zato ocenjuje, da jih bo
najbrž morala sprejeti tudi Slovenija, saj se JLA
umika v kasarne. Ocenil je, da je javno mnenje v
zahodnih državah sicer še vedno v slovensko
korist, lahko pa se obrne, in dodal, da je morala
tudi Nemčija podpisati sporazum o nemškopoljskih mejah, kar je bilo strašno boleče in tudi
neke vrste umik, ampak drugače ni šlo. Po Drnovškovem mnenju je zavrnitev ultimata zaradi
slovenske javnosti najbrž potrebna, da pa bo
zunaj naletela na negativen odmev.124 Podobne
signale kot Drnovšek je dobival tudi Rupel, med
drugim mu je De Michelis svetoval, naj ima Slovenija do sklepov predsedstva pozitiven odnos.
Nemški konzul v Ljubljani Günther Seibert je
Ruplu povedal, da ameriški predsednik George
Bush tehta nekako takole: Ali pustimo, da se te
male državice osamosvojijo, potem bo tako tudi v
SZ, ali pa pustimo, da vojska zmaga. Rupel je
tudi menil, da se sicer stvari bolj nagibajo k priznanju samostojnosti, ob morebitni zaostritvi pa
zlasti Avstrijci ponujajo kakršnokoli pomoč, "tudi
prostor za vlado in družine, če bi bilo potrebno".125
Kljub hudim grožnjam vojaškega vrha in kalkulacijam o najhujši varianti je več znamenj kazalo,
da dogajanje pelje v drugo smer, v internacionalizacijo,126 k pogajanjem in reševanju kon124 Zapisnik 51. seje predsedstva RS, 5. 7. 1991. Arhiv

predsednika RS.

125 Prav tam.
126 Internacionalizacijo jugoslovanske krize je dosegel

Genscher s pobudo za sestanek odbora visokih uradnikov (Committee of Senior Officials, CSO) KEVS, do
katerega je prišlo 3. in 4. julija v Pragi. Jugoslovanska
diplomacija si je sicer prizadevala, da bi internacionalizacijo preprečila, pri čemer jo je zlasti podpirala
SZ, kar pa ji ni uspelo. Od treh sprejetih dokumentov je

flikta po politični poti, s čimer pa se vojska ni želela sprijazniti. Čeprav so bile Mesićeve ocene o
Kadijeviću kot Adžićevem "talcu" pretirane, pa so
se med pogledi vodilnih generalov kazale zaznavne razlike. Adžić je vztrajal pri trdi jugoslovanski
varianti in pokoritvi Slovenije zaradi ohranitve
Jugoslavije, Kadijević pa je vedno bolj sprejemal
srbsko logiko, da je treba Slovenijo zaradi upora
in sramotnega poraza, v katerega je prisilila JLA,
kaznovati, potem pa dovoliti, da se odcepi.127
bil najpomembnejšipredlog za posredovalno misijo
KEVS v Jugoslaviji, ki naj bi pripravila mednarodno
konferenco o Jugoslaviji. Jugoslovanski strani je uspelo
predlog ublažiti s formulacijo, "če in ko bo to sprejeto s
strani Jugoslavije." Nekaj dni prej je Rupel poslal pismo
generalni sekretarki Sveta Evrope Catherine Lalumiere,
v katerem predlagal, naj Svet Evrope obsodi agresijo
JLA, zahteva ustavitev sovražnosti in umik vojske v
vojašnice, podpre mednarodno nadzorstvo izvajanja premirja, plebiscitarno odločitev slovenskega naroda in demokratičen dialog v procesu razdruževanja ter ustanovitev mednarodne skupine strokovnjakov, ki bi pomagala izvesti sukscesijo. Slovenija je s tem, kot piše
Rupel (Skrivnost države, str. 157), predlagala tisto, kar
se je kasneje uresničilo skozi brionski sestanek, haaško
konferenco in Badinterjevo komisijo.
127 Srbska opustitev uresničevanja unitarne Jugoslavije in
začetek uresničevanja Velike Srbije je bila opazna takoj,
ko je postalo jasno, da JLA v Sloveniji doživlja neuspeh. V Srbiji in ponekod drugje po Jugoslaviji se je
začel spreminjati odnos do JLA, kritiki pa so bili še
posebej izpostavljeni zvezni organi, zlasti vlada in predsedstvo. V Srbiji je "novo voljo ljudstva" v glavnem
usmerjalo srbsko vodstvo. V Beogradu so demonstranti
zahtevali odstop predsedstva SFRJ, oblikovanje vlade
narodne enotnosti, umik JLA iz Slovenije in odgovornost vojaškega vrha zaradi neuspeha v Sloveniji.
Krste z mrtvimi vojaki, ki so prihajale iz Slovenije, so
kritike še zaostrile. Začel se je množičen osip kadrov
nesrbske narodnosti v JLA. Ta je praktično postajala
srbska armada. Že 3. julija, ko so se srbski starši na poti
v Slovenijo po svoje otroke v JLA ustavili v Zagrebu in
se v histeričnem ozračju pogovarjali z Životo Avramovićem in drugimi predstavniki 5. vojaškega območja,
je postajalo jasno, da skušajo srbske oblasti osebno
stisko staršev izkoristiti za svojo politiko umika JLA na
mejo Velike Srbije. Sicer pa so novo politiko srbskega
vodstva že po prvih porazih JLA v Sloveniji nakazali
promiloševićevsko usmerjeni študenti, ki jih je srbsko
vodstvo že večkrat uporabilo za "izražanje volje ljudstva". Na demonstracijah pred srbsko skupščino 30. junija so zahtevali, naj se JLA umakne iz Slovenije. Da je
šlo za načrtno in koordinirano akcijo srbskega vrha,
potrjuje tudi Jovićeva razprava istega dne na seji Sveta
za varstvo ustavne ureditve, češ da bo Slovenija najbolj
kaznovana, če bo takoj sprejeta odločitev o njeni izključitvi iz Jugoslavije. Skupščina SFRJ bi po njegovem
mnenju morala takoj izjaviti, da spoštuje pravico
slovenskega naroda do samoodločbe in odcepitve, določiti novo mejo in zahtevati od republiških skupščin, da
to odločitev potrdijo. Izvesti je treba finančno, devizno
in vse druge ločitve ter od tujine zahtevati, naj Slovenije
ne prizna, dokler ne bo na podlagi jugoslovanskih za-

101

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

5. julija so se sestali Jović, Milošević in Kadijević. Jović je na sestanku razmere ocenil kot
tragične: JLA je v Sloveniji poražena in potolčena, morala vojske je nizka, srbsko ljudstvo izgublja zaupanje v JLA, opozicija zahteva oblikovanje srbske vojske. Vsem je jasno, da se vojni ni
mogoče izogniti in da je JLA skoraj razpadla.
Srbsko gibanje obnove izvaja neposredno propagando, naj se rezervisti ne odzivajo na pozive,
naj dezertirajo. Menil je, da gre za izdajo.
Matere vojakov demonstrirajo – zahtevajo, naj se
"otroci vrnejo iz vojske". Srbsko ljudstvo se popolnoma zmedeno na veliko pridružuje opoziciji.
"Zahtevajo naše odstope," je dodal.
Milošević in Jović sta od Kadijevića odločno
zahtevala:
1. Slovencem odgovoriti ostro, z vsemi sredstvi,
vključno z letalstvom, jim absolutno ne več dovoliti, da šikanirajo JLA. Nato se umakniti iz Slovenije. O tem bomo sprejeli pravočasno odločitev.
2. Glavne sile JLA zbrati na črti Karlovac-Plitvice na zahodu; Baranja, Osijek, Vinkovci-Sava
na vzhodu in Neretva na jugu. Tako do dokončnega razpleta oziroma do svobodne opredelitve
ljudstva na referendumu vojaško nadzorovati vsa
ozemlja, na katerih živijo Srbi.
3. Popolnoma odstraniti Hrvate in Slovence iz
vojske.
Če vojska akcije v Sloveniji ne bo začela takoj,
sta poudarila, bo s tem izgubila Srbija, saj bo
potem razpadla tudi vojska (s čimer bi se postavilo vprašanje, kdo bi lahko legitimno zasedel
meje velike Srbije, op. B. R.).
Kadijević je brez razprave sprejel vse zahteve.
Navsezadnje ni šlo le za patriotizem (bodisi jugoslovanski bodisi srbski), pač pa tudi za ohrakonov izvedena popolna razmejitev. Brez tega Jugoslavija vstopa v vojno, ki nima nobenega smisla in je ne
more dobiti. Jović je tudi menil, da mora odločitve o
uporabi vojske sprejemati predsedstvo, čeprav nima
predsednika, ne pa vlada, ki za to nima pristojnosti.
Jović je svojo razpravo kasneje v dnevniku Zadnji dnevi
SFRJ označil kot prvo napoved v okviru enega od
organov predsedstva SFRJ, da je treba dvigniti roke nad
Slovenijo, toda tedaj se z njim ni strinjal nihče. Hrvaška
se je bala, da bo ostala sama v spopadu z Jugoslavijo,
BiH in Makedonija sta se bali srbske majorizacije.
Kadijević in JLA nista upala odkrito stopiti na srbsko
stran. Vendar je bilo srbsko vodstvo že odločeno, da
opusti centralistični jugoslovanski scenarij in se loti
uresničitve velikosrbskega, za kar pa je nujno potrebovalo vojsko. Le dva dni kasneje, 2. julija, so poslanci
srbske socialistične stranke v srbski skupščini izjavili,
da nimajo nič proti odcepitvi Slovenije, Milošević pa je
dejal, da mora JLA braniti tiste narode, ki želijo ostati v
Jugoslaviji.
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nitev vsaj jedra vojske in seveda tudi številnih
privilegijev, ki so jih imeli oficirji. Za izvedbo je
predvidel šest do deset dni časa, Jović in Milošević pa sta zahtevala, naj vojska to stori v dveh
do treh dneh, češ da bosta sicer Avstrija in Nemčija prej priznali Slovenijo in Hrvaško in takrat
vojaška intervencija ne bo več mogoča. Kadijević
je to sprejel, dogovorili pa so se tudi, da vrh JLA
predsedstvu SFRJ postavi dve možnosti: ali da
prisili Slovence k izvajanju odločitev predsedstva
o tem, da morajo prepustiti mejo nadzoru JLA in
spoštovati zvezne zakone, ali pa da predsedstvo
ukaže JLA, naj zapusti Slovenijo. Predvidevali so,
da bo tako v prvem kot v drugem primeru prišlo do
spopada, ker Slovenci ne bodo brez boja dopustili,
da bi jim odpeljali tehniko. Menili so, da jim v tem
spopadu ni treba prizanašati.128
Vrh JLA je še isti dan (5. julija) načrtoval nadaljevanje akcij, kar je opravičeval s tem, da
Slovenija ne izpolnjuje zahtev predsedstva. General Blagoje Adžić je svoje stališče in načrte radikalnega dela vojske pojasnil v govoru, ki ga je
imel v Centru visokih vojaških šol v Beogradu.
Govoril je 150 oficirjem srbske in črnogorske narodnosti, ki so bili izbrani za poveljevanje enotam v Sloveniji in na Hrvaškem.
Dejal je, da je JLA v vojnem stanju, kar sta ji
vsilili secesionistični republiki Slovenija in Hrvaška, ki rušita temelje socialistične Jugoslavije,
k njuni politiki pa se vse bolj nagibata Makedonija in BiH. Trdil je, da so razmere skrajno
dramatične, teže kot leta 1941. Po njegovem
mnenju je večstrankarski sistem sprl jugoslovanske narode; zvezna vlada in Marković pa sta
se z Zahodom tajno dogovorila za razbijanje
Jugoslavije, čeprav se je za akcijo v Sloveniji
odločil zvezni IS. Vzrok za to, da je JLA izgubila
bitko, je videl v tem, da je bilo v akciji angažiranih premalo sil. Dodal je, da JLA kljub
izgubljeni bitki ni izgubila vojne: enote JLA v
garnizonih v Sloveniji se urejajo in dopolnjujejo
ter pripravljajo za nadaljnje naloge, vendar
potrebujejo "oficirje vašega ranga. Predsedstvo
SFRJ je sprejelo sklepe, ki bodo Slovenijo prisilili, da vzpostavi prejšnje stanje. Če tega ne bo
storila, bo vojaški vrh prisilil predsedstvo, da
dovoli pritisk z vso silo." Čeprav mnogi JLA očitajo silo, je še edina institucija, ki lahko reši
Jugoslavijo pred razpadom in katastrofo bratomorne vojne. Parola "vsi Srbi v eni državi" je,
kot je rekel, neuresničljiva, ker bi se začela vojna
128 Jović, Zadnji dnevi SFRJ, str. 340.
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do uničenja, Jugoslavija pa rešuje tudi to vprašanje. Makedonija nima nobene možnosti, da
ostane brez Jugoslavije, saj bi jo Bolgarija in
Albanija hitro anektirali.
Adžić je dejal, da je najtežja situacija v BiH, kjer
so Srbi nerealni, saj zahtevajo Veliko Srbijo, česar pa ni mogoče uresničiti brez katastrofe. Svoje
ambicije lahko Srbi uresničijo le znotraj Jugoslavije.
Situacijo v armadi je ocenil za nestabilno. Napovedal je možnost intervencije od zunaj. Enote v
Sloveniji morajo, kot je dejal, izpolniti vse ukaze,
tudi če pri tem padejo vsi vojaki do zadnjega.
Strah mora prisiliti nasprotnike v kapitulacijo,
zato je treba uporabiti ogenj pri vseh, ki nasprotujejo armadnim akcijam.
Zaključek Adžićevega govora je bil: "JLA ne
odstopa od Jugoslavije v sedanjih mejah. Ta cilj
bo hitro dosežen z uporabo ultimativne zahteve
predsedstva SFRJ do Slovenije. Tega pa slovensko vodstvo ne bo sprejelo, ker bi to pomenilo
kapitulacijo, zato ga bo treba realizirati z
oboroženo silo. Pri tem se JLA ne bo ozirala na
proteste zunaj (ES, sosednje države in drugi).
Niti na možne izgube in eventualne posledice."129
Po informacijah, ki jih je iz JLA posredoval
polkovnik Karlo Gorinšek, je bil vojaški vrh prepričan, da ima pri svojih namerah polno podporo
Miloševića in srbskega vodstva. Za akcijo proti
Sloveniji je nameraval uporabiti predvsem Srbe
zunaj Srbije, ki so bili za uresničitev vojaškega
načrta še posebej zainteresirani in motivirani.
Zato je JLA mobilizirala enote, jih dopolnjevala s
sredstvi in strelivom, koncentrirala vojsko na
mejnih območjih s Hrvaško, v Sloveniji in na
Hrvaškem hitro urejala enote, ki jih je nameravala uporabiti v boju. Vse enote so se bojno
usposabljale z uporabo pravega streliva in minskih sredstev. Politična priprava je temeljila na
jugoslovanstvu in sovraštvu do secesionistov ter
poudarjanju superiornosti JLA, pa tudi na
opozarjanju na nevarnost izdaje v lastnih vrstah,
ki da jo je treba strogo kaznovati. Ideološka priprava je vsebovala tudi poudarjanje nevarnosti
pred oboroženo intervencijo zahodnih sil, česar
JLA za nobeno ceno ne bo dovolila. Nova naloga
v Sloveniji naj bi bila po predvidevanjih vojaškega vrha končana v petih do desetih dneh.130
129 Lovšin, Skrita vojna str. 222-227. – Povzetek govora je

obveščevalni službi TO posredoval "polkovnik Jože", tj.
Karlo Gorinšek, ki je bil tedaj slušatelj v Centru visokih
šol in se je pripravljal na generalski izpit.
130 Lovšin, Skrita vojna, str. 226.

Oba visoka predstavnika vojaškega vrha sta
govorila tudi po televiziji, le da je bil Kadijevićev
nastop nekoliko blažji od Adžićevega.131
Slovensko vodstvo se je na seji sestalo 5. julija ob
9.30 zjutraj. Tedaj Adžićevega govora, ki se je
začel ob 13.00, še ni poznalo (njegov povzetek je
v Slovenijo prišel 6. julija proti večeru). So pa
med sejo po faksu prihajali sklepi zveznega predsedstva. Na Omanovo vprašanje "Ali imamo že
kaj od ultimatov predsedstva?" je Kučan odgovoril, da pravkar prihajajo. Glasno je prebral
zaključek: "Sprovođenjem ovih odluka obezbedit
će se uslovi za normalan život i rad građana u
Republici Sloveniji." In ironično dodal: "Za to je
pa treba Mesiću res čestitati."
Slovensko vodstvo, ki je bilo stisnjeno med grožnje vrha JLA in pritiske iz tujine, naj sklepe predsedstva sprejme, je oblikovalo preliminarna stališča, s katerimi je želelo odgovoriti na zahteve
predsedstva:
- nesprejemljivo je postavljanje ultimatov brez
pogajanj, kot da gre za center na eni strani in
uporno provinco na drugi, ne pa za sporazumno
reševanje sporov med dvema državama;
- zahteva, da se na mejah vzpostavi stanje, kot
je bilo pred 25. junijem, je za Slovenijo nesprejemljiva;
- vse enote in ustanove JLA v Sloveniji so že
deblokirane, veliko, zlasti manjših vojašnic pa je
vojska že zapustila;
- tanke in drugo motorizacijo je JLA umaknila v
vojašnice, tistih, ki jih je TO v bojih zasegla; pa
ni mogoče vrniti pred podpisom dogovora o povrnitvi škode;
- enote TO se ne morejo vrniti nikamor, saj
nimajo vojašnic;
- ceste so bile ponoči sproščene, blokade umaknjene, Brnik usposabljajo in bo kmalu odprt za
promet;
- Slovenija bo vojakom dala na izbiro, da se
lahko takoj vrnejo v JLA (opozorila pa jih bo na
stališče JLA, da se morajo po 15-dnevnem dopustu vrniti na služenje vojaškega roka) ali pa da
jih pridejo iskat starši;
- prekinitev ognja za sedaj velja.
Naslednji dan, 6. julija, sta se namreč oba člana
zveznega predsedstva, določena za posrednika,
udeležila seje slovenskega predsedstva. Razprava
slovenskega vodstva je potekala v skladu s sklepi,
o katerih se je dogovorilo prejšnji dan: Slovenija
131 Prav tam, str. 222-227; Kolšek, Spomini, str. 250; Janša,

Premiki, str. 231-234.
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je v vojni, ki ji je bila vsiljena, zato ne more
sprejeti nobenih ultimativnih zahtev, zlasti pa ne
zahteve po vrnitvi prejšnjega stanja na mejah.
Zvezno predsedstvo se mora nujno distancirati od
Adžićevih in Negovanovićevih groženj.132 Druge
zahteve so večinoma izpolnjene, ceste so prehodne, vojašnice odblokirane, vrnjena jim je bila infrastruktura, o nerešenih stvareh (npr. izpustitvi
ujetnikov in odpustitvi slovenskih vojakov iz JLA)
se je slovenska stran pripravljena pogajati takoj.
Tupurkovski je vztrajal, da se JLA vrne na zeleno
mejo in v karavle, v zvezi s carinami pa je dopuščal možnost dogovora, da jih opravljajo slovenski cariniki v korist oz. v funkciji federacije.
Kučan ga je zavrnil, češ da z Bogićevićem nimata
mandata za pogajanja, da prisostvujeta seji
slovenskega predsedstva, ne pa pogajanjem med
zveznim in slovenskim predsedstvom.
Velik del pogovora je bil namenjen razčiščevanju, kdo krši premirje in kako. Na koncu so
ugotovili (to so zapisali tudi v sporočilu s seje),
da se ni mogoče pogovarjati s stališča ultimatov,
da je Slovenija 25. junija razglasila samostojnost
in prevzela vse izvrševanje funkcij na svojem
ozemlju, JLA pa je izvršila agresijo. V Sloveniji
je vojna, ki še ni končana, ampak gre za prekinitev ognja, Slovenija ni kapitulirala, prekinitev
ognja omogoča ureditev načina nadaljnjega
uresničevanja nesporne pravice Slovenije do
samoodločbe in neodvisnosti, tako da pri tem ne
bi bili oškodovani interesi drugih in ogrožena
mir in varnost v Evropi. Za slovensko predsedstvo je najpomembneje, so poudarili, da dobi zagotovilo vseh republik in organov federacije, da
se ne bo uporabila oborožena sila. Dodali so, da
bo vprašanje stanja na meji treba razčistiti naslednji dan, na sestanku s "trojko" ES, vendar ob
upoštevanju dejanskega stanja; na tem sestanku
bo tudi treba opredeliti vsebino trimesečnega roka. Dogovorili so se, da je treba čim prej realizirati ustanovitev že dogovorjene skupne komisije
zveznih organov in Republike Slovenije za nadzor
nad prekinitvijo ognja, za kar se bosta zavzela
tudi oba člana zveznega predsedstva.133
V večernem delu razširjene seje slovenskega
predsedstva so že razpravljali o javno izraženih
srbskih stališčih, da naj JLA varuje tiste dele
Jugoslavije, ki želijo v njej ostati, in da ne bodo
132 General Marko Negovanović je bil pomočnik obramb-

nega ministra za pravnopolitične zadeve.

133 Zapisnik in magnetogram 52. seje predsedstva RS, 6. 7

1991, prvi del, ob 8. uri (sporočilo za javnost). Arhiv
predsednika RS.
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nasprotovali nobenemu, ki želi oditi (niso pa
seveda vedeli za konkreten dogovor med Kadijevićem in srbskim vodstvom). Srbska odločitev, kot
je ugotovil Kučan, terja nov strateški premislek
in ustrezen odgovor.
Vendar so bile v tistem trenutku pomembnejše
priprave na brionska pogajanja in reševanje konkretnih zadev (med sejo je npr. prišla delegacija
staršev iz drugih republik in zahtevala pogovor z
Janšo in enim od članov predsedstva). Eno od
vprašanj je bilo, ali vrniti vojne ujetnike ali ne (šlo
je za 221 oficirjev). Janša je bil proti temu, saj bi
jih lahko zamenjali za okrog 2000 slovenskih
rekrutov, kolikor jih je bilo tedaj še v JLA. Kučan
je predlagal, naj bi rekli, da so proti njim sproženi
kazenski postopki in da trenutno vsak primer
posebej preučujejo (nepripravljenost, da oficirje
vrnejo, je potem na Brionih sprožila hud zaplet).
Glede meje so predlagali kompromis, da bi na njej
postavili dve tabli in dve zastavi, slovenski organi
bi opravljali servis za Jugoslavijo, mejo pa bi
varovali po evropskih načelih (z milico in brez
vojske). Vsem je bilo jasno, da bodo pogajanja
trda, da bo evropska "trojka" verjetno vztrajala
pri vrnitvi na stanje pred vojno, saj je ES podpirala tudi sklepe zveznega predsedstva s 4. julija,
načeloma pa bi imela rada, kot je rekel Bučar,
"lepo Jugoslavijo".134
Mednarodni pritisk, neposredna pogajanja na
Brionih in notranja razhajanja v vrhu JLA, ki se
je kot večnacionalna armada po napadu na Slovenijo bliskovito razkrajala, so preprečili prvi del
srbsko-armadnega načrta, tj. kaznovanje Slovenije, preden bi ji dovolili, da se pod zveznimi
pogoji odcepi. Vendar nevarnost totalnega napada JLA na Slovenijo kljub temu ni bila odpravljena, je bila pa precej manjša in navsezadnje se spopadi niso obnovili.
Eden od najbolj odločilnih sestankov v zvezi z
internacionalizacijo jugoslovanske krize po intervenciji JLA v Sloveniji, je bil sestanek zunanjih
ministrov ES v Haagu 5. julija Kot sem orisal, je
potekal v za Slovenijo izjemno občutljivem času
Adžićevih groženj in načrtovanja novih napadov
v vrhu JLA a hkratnega začetka uresničevanja
premirja, ko so se enote JLA začele umikati v
vojašnice in so objektom JLA začeli dovajati vodo in elektriko, znova je stekel tudi promet. Na
sestanku so sprejeli Deklaracijo o Jugoslaviji in
sklenili, da v Jugoslavijo pošljejo "trojko" še na
134 Zapisnik in magnetogram 52. seje predsedstva RS, 6. 7.

1991, drugi del, ob 20. uri. Arhiv predsednika RS.
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tretjo misijo, ki se je končala s pogajanji na
Brionih in sprejetjem brionske deklaracije. Deklaracija ES o Jugoslaviji je zahtevala zamrznitev vseh odločitev o samostojnosti od 25. junija
dalje in ne od 28. junija, ko je začela misijo prva
"trojka" in takojšnji začetek pogajanj brez kakršnih koli predpogojev. V deklaraciji so podprli
pravico do samoodločbe, vendar z upoštevanjem
ozemeljske celovitosti držav. Na zahtevo Nemčije
je bila vnesena tudi formulacija, da bo ES ob
morebitni kršitvi premirja ponovno pretehtala
svoje stališče do neodvisnosti Slovenije in Hrvaške. To je bilo mišljeno kot grožnja in ne kot
morebitno spreminjanje stališča, kar je razvidno
tudi iz pogovora italijanske delegacije z Mesićem
ponoči s 4. na 5. julij, v katerem so Mesiću
prenesli De Michelisovo pričakovanje, da se bo
Jugoslavija po ustavni reformi priključila ES z
vsemi šestimi republikami.135
Tudi z dogovorom o novih pogajanjih vojna
nevarnost za Slovenijo še ni minila. Čeprav so
bili oboroženi spopadi prekinjeni, pa je bilo to
pogojeno z zahtevo, da se tudi na vojaškem področju vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred
intervencijo armade, kar bi v bistvu pomenilo
izničenje slovenskih vojaških uspehov in ponovno
vzpostavitev dominacije JLA. Brionska pogajanja
7. julija so v zvezi z vojaškim področjem potekala
pod vplivom zahtev zveznega predsedstva in stališč evropske "trojke". V tem smislu je bil sklenjen tudi dogovor, da je treba odblokirati vse
vojaške objekte in enote ter JLA vrniti zaplenjene
objekte in opremo, da se morajo enote JLA brezpogojno vrniti v vojašnice, da je treba zagotoviti
prehodnost vseh cest, da je treba izpustiti vse
ujetnike do 24. ure 8. julija136 (ker Slovenija tega
ni storila do dogovorjene ure, so v Beogradu že
pripravljali letalski napad, brionski dogovor pa
je postal vprašljiv), na mejah pa vzpostaviti
prejšnje stanje. Tudi po brionskih pogovorih se je
napetost še nekaj časa nadaljevala, JLA in Slo135 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 85.
136 Tasić, tedaj že tiskovni predstavnik zveznega IS (2.

julija, po odstopu Slovenca Darka Marina, ga je na ta
položaj imenoval Marković), je o domnevno obupnem
položaju ujetih vojakov in oficirjev pripravil informacijo (slovenska stran je skušala propagandni pritisk
ublažiti s prevodom Adžićevega govora). Na zahodne
pogajalce pa so pritiskali tudi armadni predstavniki.
Kučan je na 53. seji predsedstva 7. 7. propagandni
pritisk zaradi vojakov opisal takole: "Sporočili so mu
(Van den Broeku, op. B. R.), da Slovenci tako rekoč
jejo žive ujetnike, da jim črvi lezejo skozi oči, da se jim
rane gnojijo in nimajo zdravniške pomoči, da nimajo
hrane."

venija sta se medsebojno obtoževali kršitev dogovorov, JLA je grozila s ponovnimi napadi, slovensko vodstvo pa je na predsedstvo naslavljalo
pisma z zahtevami, naj se JLA drži dogovorov. V
Slovenijo sta na posredovalno misijo še dvakrat
prišla člana predsedstva SFRJ Vasil Tupurkovski
in Bogić Bogićević, začela pa je delovati tudi
misija ES. Tupurkovskega in Bogićevića je slovensko vodstvo ob prvem obisku, skupaj z generalom JLA, ki ju je spremljal, poslalo v razrušeno
Gornjo Radgono. Vrnili so se pretreseni nad tem,
kar so videli. V tem času je že postalo očitno, da
je srbska stran opustila načrt o ohranitvi Slovenije v Jugoslaviji in se je osredotočila na
vojaško zavarovanje meja t.i. Velike Srbije. Zato
je srbska propaganda skušala čim bolj nazorno
prikazati, da so razmere v Sloveniji za JLA nevzdržne, kar je pomenilo začetek pripravljanja
javnosti na umik JLA iz Slovenije. Slovenska
stran je bila za umik seveda še bolj zavzeta, ne
samo zaradi ključnih osamosvojitvenih razlogov,
pač pa tudi zaradi povsem pragmatičnih problemov, saj ni mogla v neskončnost vzdrževati
pripravljenosti TO, v kateri je prihajalo do raznih težav, med drugim do pogostih nesreč in
pijančevanja.137
Že med brionskimi pogovori, v senci uradnih
sestankov, je Drnovšek skušal z Jovićem in Brankom Kostićem doseči, da bi srbski blok v predsedstvu izglasoval sklep o umiku JLA iz Slovenije.138 Pogovori o tem so se telefonično nadaljevali tudi v naslednjih dneh, slovenska skupščina pa je 10. julija, ko je sprejemala Brionsko
deklaracijo, v okviru predloga skupščinam drugih republik (o priznanju neodvisnosti Slovenije,
o nadaljnjem sodelovanju, o zagotavljanju prostega pretoka kapitala, ljudi, idej in blaga)
sprejela tudi sklep, da drugim republikam in
federaciji predlaga umik JLA iz Slovenije. Že dva
dni pred tem, 8. julija, je srbska skupščina
uradno zahtevala od zveznih organov in od JLA,
naj zaščitijo samo tisti del Jugoslavije, na katerem so se narodi izjasnili, da želijo živeti skupaj.139 S tem je bila zahteva po umiku JLA na
slovenski in srbski strani tudi uradno "pokrita".
Jović, Milošević in Kostić so v naslednjih dneh
137 Na 57. seji predsedstva 12. 7. 1991 je ob Omanovih

pritožbah na račun razmer v TO Janša povedal, da so res
težave in "da smo imeli več ranjenih od nesreč kot od
bojev", vendar je to posledica tega, da ni več aktivnosti
in da se lahko stvar reši le z odpuščanjem ljudi domov.
138 Drnovšek, Moja resnica, str. 252, 253.
139 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 140.
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po sprejetju Brionske deklaracije prepričevali
Kadijevića, naj se JLA umakne iz Slovenije na
meje prihodnje, "okrnjene" Jugoslavije (sestanek
v zvezi s tem so imeli 11. julija), vendar se je vrh
JLA izmikal in na 124. seji zveznega predsedstva
12. julija (bila je brez Drnovška, ker ni hotel priti
v Beograd) zahteve ni hotel podpreti, čeprav je
Kostić dejal, da mora vojska takoj zapustiti ta
"germanofilski, z militarizmom zastrupljeni in s
protijugoslovanstvom indoktrinirani narod".140
Predsedstvo je nato sprejelo odlok o demobilizaciji vseh oboroženih enot, razen JLA, o
vzpostavitvi mejnega režima, kakršen je bil pred
25. junijem, in o ustvarjanju pogojev za normalno delovanje JLA.141 Odlok ni imel nikakršnih
posledic.
Umiku JLA se je od članov predsedstva upiral
zlasti Mesić, ki je vedel, da to pomeni koncentracijo enot JLA na Hrvaškem, pomisleke pa je
imel tudi kosovski član Sejdo Bajramović. Tupurkovski je očital, da hočejo JLA umakniti, "kot da
je poražena", kar da je katastrofalno. Dokončen
sklep ni bil sprejet, o umiku naj bi razpravljali na
naslednji, 126. seji, katere pa ni bilo oz. se je del
predsedstva sestal na Brionih, del pa v Beogradu.
Mesiću je potem uspelo sklicati 127. sejo v
Beogradu 18. julija. Razpravi o umiku JLA iz
Slovenije se je hotel izogniti s tem, da je predlagal razpravo o razmerah na Hrvaškem, kar pa
so drugi zavrnili. Poprejšnji dogovori med Drnovškom in srbskim blokom ter pritiski Jovića in
Miloševića na Kadijevića so obrodili uspeh.
Kadijević ni imel kam, ostala mu je le še Srbija,
saj v JLA, kot je poročal Brovet na seji predsedstva, ni hotel več nihče: največ rekrutov, pa še
to malo, so dobili iz Bosne, iz Hrvaške le 17, iz
Slovenije nobenega, makedonska vlada je sprejela sklep, da jih sploh ne bo pošiljala, v Srbiji pa
so starši še naprej zahtevali, naj jih ne pošiljajo v
Slovenijo in na Hrvaško.
S petimi glasovi za (štirimi srbskimi in Drnovškovim), Mesićevim proti in vzdržanim Bogićevićevim je predsedstvo na koncu sprejelo odlok,
da se do dokončnega dogovora o prihodnosti Jugoslavije enote JLA umaknejo iz Slovenije (kar
pa ne prejudicira niti ozemeljske celovitosti niti
prihodnje ureditve Jugoslavije), slovenski pripadniki stalne sestave JLA pa naj se v treh mesecih odločijo, ali bodo ostali v JLA. V odloku je

pisalo, da njegova uresničitev ni povezana z imovinskimi vprašanji med Slovenijo in federacijo;
da bodo pristojni slovenski organi poskrbeli, da
umik ne bo v ničemer oviran; da morajo biti do
odhoda enot JLA omogočeni vsi pogoji za
njihovo normalno delovanje, vsem pripadnikom
JLA in njihovim družinam pa omogočeno prosto
gibanje po Sloveniji; da se pripadnikom JLA, ki
se želijo preseliti v druge republike, to omogoči z
vso premično lastnino, stroške bo krila JLA; da
bo štab vrhovne komande poskrbel za varne,
urejene in učinkovite premike enot in vseh drugih
dejavnosti, ki jih predvideva odlok o umiku.142
JLA se je umaknila v dogovorjenem trimesečnem
roku. Slovenska stran je bila zainteresirana, da
se čim bolj gladko izpelje, hkrati pa so predstavniki TO s tehničnimi dogovori stvari skušali zavlačevati, tako da bi čim več orožja in opreme ostalo v Sloveniji, zaradi česar je občasno prihajalo
do polemik v slovenskem vodstvu. Takoj po tem, ko
je bil objavljen odlok zveznega predsedstva o
umiku JLA iz Slovenije, je ponekod med oficirji
prišlo do emotivnih reakcij. Poveljnik 5. letalskega korpusa polkovnik Ljubomir Bajić je Kadijevića razglasil za izdajalca, zbral je nekaj pilotov
in jim naročil, naj bombardirajo posamezne cilje v
Sloveniji, vendar je potem ukaz preklical.143 Zadnji vojak je zapustil slovensko ozemlje iz koprskega pristanišča 26. oktobra 1991.
Spopadi v Sloveniji so terjali smrt 65 ljudi: 37
pripadnikov JLA, 2 pripadnikov TO in milice, 16
civilistov (od tega 10 tujcev, večinoma voznikov
tovornjakov). Na slovenski strani je bilo na položajih okrog 15.000 pripadnikov TO, okrog
20.000 rezervistov, 200 pripadnikov milice in
okrog 5000 lovcev, na strani JLA je delovalo
okrog 2000 vojakov nacionalno mešane sestave
(od 45.000 vojakov in 4000 oficirjev, kolikor jih
je bilo na 5. vojaškem območju). Okrog 15.000
vojakov je bilo blokiranih v vojašnicah. Spopadi
so zajeli okrog 2 odstotka slovenskega ozemlja.
JLA ni uporabila razpoložljivega topništva (okrog 1000 topov, minometov in večcevnih raketometov), uporabila je le manjši del od 1160
tankov in oklepnih vozil v sestavi 5. vojaškega
območja, 3 odstotke zmogljivosti jugoslovanskega vojnega letalstva oz. okrog 15 odstotkov
vseh zmogljivosti, ki so bile v pristojnosti 5.
vojaškega območja. Prvotni taktični uspeh (za-

140 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 105.
141 Odlok je objavljen v: Kolšek, Spomini, str. 335.

143 Zapisnik 61. seje predsedstva RS, 21. 7. 1991, razprava
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sedba prehodov – 133 od 137 v 48 urah) pa se je
prelevil v strateško polomijo, ker JLA ni računala
na odpor in ni ustrezno zavarovala ter oskrbela
svojih enot.144 "Po zaslugi … spleta okoliščin 145
je oboroženi spopad v Sloveniji v juniju-juliju
1991, ki ga pri nas imenujemo vojna, ostal
omejen. Ta omejenost velja za razsežnosti kot so
prostor, v katerem so potekale sovražnosti, število aktivnih udeležencev, število kosov uporabljenega težkega orožja, količina uporabljenega
streliva in drugih eksplozivnih sredstev, število in
trajanje bojev, število smrtnih žrtev in ranjencev,
neposredna gospodarska škoda itn."146
Spopadi v Sloveniji so dobili različna imena in
oznake: v Sloveniji se največkrat uporablja izraz
"vojna za Slovenijo" ali "desetdnevna vojna"; obstajajo še druge oznake: "mala vojna" (MinWar),
"obmejno-carinski spopad", "poseg oz. posredovanje JLA v Sloveniji", "dogovorjena vojna" (med
Slovenijo in Srbijo, op. B. R.), pa tudi nekatere
pejorativne oznake, npr. Tuđmanova o "operetni
vojni". Nekateri vojaški analitiki jo definirajo kot
začetek državljanske vojne v Jugoslaviji ali kot
"secesijsko vojno", "notranji spopad med centralno državno oblastjo in federalno enoto, ki je
imela očitno secesionistične namene", drugi govorijo o "klasični" agresiji JLA na Slovenijo.
Vojna za Slovenijo je ostala v senci kasnejših vojn
na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Njegovo bistvo
niti ni toliko v tem, kaj se je zgodilo, pač pa predvsem v tem, kaj bi se lahko, če Slovenija vojaško
144 Anton Bebler, Zakaj je vojna ostala na uzdah, Delo,

Sobotna priloga, 22. 12. 2001, str. 8, 9. Glej tudi isti
avtor: O vojaškopolitičnih vidikih osamosvojitve Slovenije, Acta histirae, 11, 2003, 1, str. 129-145 in Jože
Pirjevec: Vojna v Sloveniji, Acta histirae, 11, 2003, 1,
str. 27-52.
145 Avtor pod spletom okoliščin navaja "sotočje" mlačnega
mednarodnega okolja; "perestrojke" Mihaila Gorbačova
in razpada realsocialističnih sistemov v vzhodni Evropi;
krize komunizma v Jugoslaviji; visoke stopnje nacionalne in kulturne homogenosti Slovenije ter visoke stopnje soglasja glede "vrnitve v Evropo"; zaželenosti liberalnih in demokratičnh sprememb ter temeljite presnove
odnosov z drugimi narodi tedanje SFRJ; dokaj dobro
usklajene in spretne politike slovenskega državnega
vrha; dejanske pripravljenosti srbskega vodstva da se
sprijazni z izstopom Slovenije iz SFRJ in da ta izstop
celo pospeši; demoralizacije in osipa v enotah in poveljstvih JLA v Sloveniji še pred oboroženimi spopadi v
juniju-juliju 1991; napačnih ocen in grobih napak
jugoslovanskega vojaškega vrha pri načrtovanju oboroženega posega v Sloveniji; odločitve v Beogradu da
JLA po začetnem neuspehu ne ponovi oboroženega posega in da se nato umakne iz Slovenije.
146 Anton Bebler: O vojaškopolitičnih vidikih osamosvojitve Slovenije, Acta histirae, 11, 2003, 1, str. 129-145.

(še bolj pa politično) ne bi bila pripravljena vsaj
toliko, kot je bila. In njegov največji dosežek je bil
v tem, da žrtev (po zaslugi pluralnega odločanja v
političnem vrhu in uspešne kombinacije vojaških
in političnih ukrepov) ni bilo več. In da se nobeden
od slovenskih poveljnikov ni znašel pred haaškim
sodiščem, kar pomeni, da so spopadi ostali v "civiliziranih" okvirih, kolikor to za oborožene spopade lahko sploh rečemo. Na to sta navsezadnje
vplivala tudi relativno kratko obdobje spopadov in
specifičnost razmer, ki sem jih opisal (nacionalno
mešana sestava JLA, dolgoletno skupno življenje,
defenzivno ravnanje dela slovenskih, hrvaških in
nekaterih drugih oficirjev, stalni politični pritiski,
ohranjanje komunikacije med nasprotujočima si
stranema). Z vojaškega vidika je vsebino spopadov med zunanjimi opazovalci, naklonjenimi Sloveniji, morda še najbolj jedrnato opisal Viktor
Meier: "Vojaške operacije so skoraj povsod potekale po enaki shemi: prvega dne so armadne enote
korakale proti meji, drugi dan so se zadrgnile
mreže slovenske TO in tretjega dne so se morale
armadne enote zvečine predati in večina vojašnic
je bila blokirana. Samo en trenutek je bil med celotnim soočenjem, ki je vnesel nekaj živčnosti med
slovensko vodstvo. To je bilo med 1. in 2. julijem
1991, ko je vojska začela iz zraka napadati slovenske cilje, med drugim televizijske oddajnike in
komunikacijske naprave. Slovenci niso imeli orožja, s katerim bi se branili visoko letečih letal."147
Čeprav jo je v primerjavi s kasnejšo vojno na
Hrvaškem in v BiH Slovenija odnesla sorazmerno
dobro, pa je dostikrat izrečena teza, da zato, ker jo
je Srbija pustila oditi iz Jugoslavije, precej
poenostavljena. Če bi jo mogli (za ceno, ki se jim
ne bi zdela previsoka), bi jo Srbi zagotovo zadržali, zlasti pa Marković in vojaški vrh. To, da ni
bilo več žrtev, je zasluga dobrih priprav, točnih
analiz in uravnoteženosti v slovenskem vodstvu.
Čeprav "svoje samostojnosti Republika Slovenija
v temelju ni dosegla z oboroženim bojem, temveč
pretežno z nenasilnimi pravnimi, političnimi,
informacijskimi in drugimi sredstvi in prizadevanji",148 pa se ji je tudi na vojaškem področju
zadeva izšla dovolj srečno, da so slovenski politiki
in diplomati na pridobljeni osnovi lahko dosegli
naslednji pomembni korak, to je internacionalizacijo slovenskega problema.

147 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 250.
148 Anton Bebler: O vojaškopolitičnih vidikih osamosvo-

jitve Slovenije, Acta histirae, 11, 2003, 1, str. 138.
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Dok. št. 27:149
Neavtoriziran magnetogram razgovora predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana in predsednika Republike Hrvaške dr. Franja Tuđmana z delegacijo Evropske skupnosti, Zagreb 28./29. 6. 1991 od
23,30 do 01,15
NEAUTORIZIRAN MAGNETOGRAM RAZGOVORA PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA
REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA
IN PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVAŠKE
dr. FRANJA TUDJMANA Z DELEGACIJO
EVROPSKE SKUPNOSTI150 ZAGREB 28./29.
6. 1991 od 23,30 do 01,15
Zagreb, 28. 6. 1991 ob 23.10 1. trak
dr. Franjo TUDJMAN
Dozvolite mi, da vas pozdravim, da vam se
zahvalim na dolazku u Zagreb, za vaš interes, za
kritične dogadjaje sa kojima smo suočeni u Sloveniji i Hrvatskoj i mislim, da djelim mišljenje i
predsednika Slovenije koji je u ovom slučaju
istotako u svojstvo domačina, da vama prepustimo riječ, da bismo bili krači u ova pozna doba.
/sledi angleški prevod/
Milan KUČAN
Če smem gospodje, bi vas pozdravil in izrazil
zadovoljstvo, da ste prišli, to je dokaz, da niste
obrnili hrbta narodom in državam, ki so na tleh
Jugoslavije, nekdanje. Želel bi se samo opravičiti
za ta vaš pristanek v Zagrebu, jaz iz Ljubljane
nisem mogel in sem prišel v Zagreb tik pred vami
po več urah vožnje in nisem nikoli pričakoval, da
se bom moral po svoji lastni republiki voziti po
skrivnih poteh, ker bo ta republika v vojni.
/sledi angleški prevod/
Gospod predsednik je predlagal, da poslušamo
najprej naše goste.
/sledi angleški prevod/
Van den BROOK, zunanji minister Nizozemske
Najprej bi se vam rad zahvalil tudi v imenu
149 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
150 Razprave so se udeležili: Jacques Poos, zunanji minister

Luxemburga, Gianni de Michelis, zunanji minister Italije, Van den Broek, zunanji minister Nizozemske, A.
Matutes, član Komisije ES za sredozemlje, spremljali so
jih tudi veleposlaniki Luxemburga, Italije, Nizozemske
in Jugoslavije.
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svojih dveh kolegov iz Evropske dvanajsterice, da
ste nas sprejeli tukaj v Zagrebu na tako kratek rok.
Še posebej bi se rad zahvalil gospodu Kučanu, ki
je opravil to težavno pot, da se je lahko sestal z
evropsko trojico. Rad bi tudi izrazil obžalovanje
za vse človeške žrtve, ki so padle v teh zadnjih
dneh na področju Slovenije in Hrvaške.
Evropska skupnost je izredno zaskrbljena zaradi
te situacije zato tudi Evropski svet, ki se danes in
jutri sestaja v Luxemburgu razpravlja o tej
situacije. Evropski svet misli, da dogodki, ki so
se zgodili v Sloveniji in na Hrvaškem, predstavljajo grožnjo ne le državljanom Jugoslavije
predvsem pa slovenskemu in hrvaškemu narodu,
kakor tudi ogrožajo stabilnost celotnega kontinenta Evrope čigar del ste tudi vi. Zato danes
pozivamo k vašemu čutu odgovornosti. Danes
dopoldne smo dobili sporočilo predsednika Kučana, sporočilo so naslovili na predsednika
Evropskega sveta, predsednika vlade Santerja. In
lahko citiram en stavek, ki po mojem mnenju
dopušča nekaj upanja, da se problem razreši po
mirni in demokratični poti. Ko ste to pisali gospodu Santerju, mi dovolite gospod predsednik, da
vam zagotovim, da je bilo naše dejanje mišljeno
kot oblika pritiska na centralno vlado, ki doslej
zavrača predloge za novo ureditev odnosov med
jugoslovanskimi republikami. Konec citata. V
pismu, ki sem ga prejel od zunanjega ministra
Rupla je tudi rečeno, da je mirno in konstruktivno politično življenje, ki vsebuje tudi pripravljenost za dogovor o pogojih nove ureditve
med suverenimi republikami Jugoslavije in
pismo se končuje z izjavo, da slovenska vlada
izraža pripravljenost na pogajanja o žgočih
vprašanjih jugoslovanske politike takoj, ko bodo
prenehale tekoče vojaške akcije. In prav ta zadnji
stavek smo vzeli za izhodišče naše današnje
misije. Zato smo vprašali, v naših predhodnih
sestankih s predsednikom vlade gospodom Markovićem in predsednikom Srbije gospodom
Miloševićem, tri vprašanja. Tudi vam jih bomo
zastavili na isti način. Posredovali smo isto sporočilo in uporabili bomo iste besede pri vsebini.
Centralno vlado smo prosili, da ukaže takojšnjo
prenehanje ognja in da naj še nocoj ukaže vojski,
da se vrne v kasarne, da umakne vojsko z vseh
okupiranih področij in da se vrne v kasarne.
Prosimo vas, da zadržita uresničevanje vaših
deklaracij o samostojnosti začasno, ali recimo za
obdobje treh mesecev, samo odgodite jih, da
boste dosegli demokratičen dialog, za katerega se
zavzemate v vašem današnjem sporočilu.
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In tretjič, prosimo, da spoštujete ustavni red in da
se izvrši rotacija v kolektivnem predsedstvu,
kakor je zahtevano. To pomeni, da bo gospod
Mesić izvoljen in proglašen za predsednika jugoslovanske republike in Jugoslovanov. Upoštevaje
to izredno situacijo smo se danes tudi odločili, da
bomo uporabili mehanizme KEVS-a, mehanizme
nujnosti in pismo smo naslovili predsedniku
jugoslovanske vlade s tremi vprašanji in da naj v
48-urah odgovori. Prav tako smo se odločili, da
če naša misija ne uspe, bo vsa pomoč s strani
skupnosti dvanajsterice, kakor tudi tista iz
posameznih držav članic zaustavljena. Zato smo
tu, zato od vas sedaj terjamo jasen odgovor na
naši dve prvi točki, kakor tudi na drugo, prvi dve
točki prekinitev ognja, ki naj tudi zajema dejavnosti, ki jih izvajajo vojaške osebe, ki so pod
vašo kontrolo; odlog, začasen odlog uresničevanja, ne deklaracije, temveč uresničevanja deklaracije in sodelovanje pri rednem delu kolektivnega predsedstva. Radi bi dosegli jasen odgovor na ta vprašanja, ker bomo jutri zjutraj
morali poročati Evropskemu svetu. In da bi vam
olajšali odgovarjanje na ta vprašanja, naj vam
povemo že na začetku, da je odgovor, ki smo ga
prejeli od predsednika vlade gospoda Markovića
bil pozitiven. Rekel je, da če bi začasno odgodili
izvajanje deklaracije o neodvisnosti, bo še danes
nemudoma ukazal ne le prenehanje ognja, kar je
že bilo storjeno, temveč tudi umik vojaških enot
v kasarne. In odgovor predsednika Miloševića,
ko smo pritiskali nanj naj ne ovira rotacije v
predsedstvu, je bil, da je pripravljen ponovno
pretehtati svoj položaj in podrobno preučiti rezultate naše misije.
Milan KUČAN
Mislim, da sem dobro razumel sporočilo gospoda
ministra, sem hvaležen za zelo direktna opozorila, je vsaj jasno o čem se je potrebno odločiti,
se opravičujem ker zaradi neprespanih noči ne
bom govoril posebno zbrano. Kar se prvega
vprašanja tiče, mi nimamo razloga, da ne bi
prekinili vojnih aktivnosti. Mi nismo nikogar
napadli in tudi zdaj ne napadamo nikogar. Upam
da razumete, da se vojne operacije vodijo na
slovenskem ozemlju, na ozemlju slovenske države, proti prebivalcem Republike Slovenije.
Mi smo bili obveščeni od namestnika zveznega
sekretarja za narodno obrambo nekaj po 5. uri, da
je armada ob 3h prekinila vse aktivnosti. Takrat,
od 3. ure naprej, ko naj bi veljala ta prekinitev
armade, je bil raketiran karavanški tunel, se pravi

mednarodna komunikacija, bombandiran Dravograd, civilno mesto, bombandiran televizijski in
komunikacijski sistem na Nanosu in na Kumu.
Vse po prekinitvi takoimenovani in še po mojem
razgovoru z namestnikom Brovetom. Moji večkratni poskusi priti v stik z vodstvom armade so
bili omogočeni šele po intervenciji predsednika
Markovića. Zdelo se mi je neodgovorno in
otročje, da se izgovarja ena in druga stran na to
kdo je prekinil ogenj, kdo ni prekinil ogenj. Šlo
je in gre še zmeraj za življenja ljudi. Ob 8. uri
zvečer je končno prišlo do pogovora ponovno z
Brovetom, ne s Kadijevićem, ministrom, ki je za
to odgovoren, da se določi 9. ura in da obe strani
pristaneta, da se ob 9. uri prenehajo bojne operacije. Poveljujoči general, ki operacije vodi iz
Zagreba, je priznal, da ob 3. uri in do takrat ni
prekinil vojnih operacij, med drugim tudi zaradi
tega ker gre za vojaško čast. Ko sem prišel v
Zagreb, so mi povedali, da dogovor ni spoštovan.
To govorim samo zaradi tega, da bi vedeli
kakšnega sogovornika ima Slovenija. Moj odgovor na to je, mi smo prekinili sovražnosti, mi jih
nismo začeli, oziroma aktivnosti, mi jih tudi
nismo začeli in nimamo nobenega razloga, da bi
kakorkoli vojaško ravnali, če je ogenj prekinjen
in če se armada začenja umikati v kasarne, tista,
ki je iz kasaren prišla in iz Republike Slovenije
tista, ki je v Republiko Slovenijo prišla. Mene
veseli in čudi hkrati odgovor gospoda Markovića
na to vprašanje. Namreč vojska se ves čas sklicuje na sklepe izvršnega sveta, čeprav formalno
jugoslovanska vlada nima nobenih ingerenc nad
Jugoslovansko armado. Na moje večkratno vprašanje v mnogih razgovorih z Markovićem zakaj
ne umakne armade, je dejal, da nima nobenih
formalnih pooblastil, da bi lahko armadi ukazoval. Ne vem, kako ima nenadoma zdaj tak
vpliv po vsem kar se je zgodilo. Se opravičujem,
za mene je vsekakor najpomembnejše, da je
končno na to pristal in če ima res kaj vpliva na
armado, da potem ne samo to formalno zagotovi,
ampak doseže da do kršitve premirja in obljub ne
bo več prihajalo. Mimogrede, če smem vam vzeti
še dve minuti v zvezi s prvim vprašanjem, imam
s seboj nek načrt, uradni, Jugoslovanske armade
o vojni vežbi, ki ima naslov BEDEM, OKOP.
Realizacija tega plana je bila najdena pri enem od
zajetih tankovskih poveljnikov. Jaz bi vam to dal,
ker tam vi gospodje nastopate kot agresorji na
Jugoslavijo v sodelovanju z gospodom Tudjmanom in mano in napadamo vsi skupaj družno
socialistični režim v Beogradu, ki ga brani
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Jugoslovanska ljudska armada. Se opravičujem,
to so dokumenti te iste armade. Januarja meseca
je bil podoben dokument politične uprave. Jaz
govorim samo, da bi me bolje razumeli, kaj se
dogaja. Jugoslavija je že dolgo država, v kateri se
eno govori in drugo dela. Tole bi si dovolil
gospodu Poosu to izročiti, rad bi vam seveda dal
kaj drugega bolj prijetnega. Na drugo vprašanje,
da sedaj skrajšam, mi smo od našega plebiscita
naprej ponujali razgovor o vrsti vprašanj. Nekateri od vas so že imeli priliko govoriti z mano in
vedo kakšne so bile naše ponudbe. Šest mesecev
od plebiscita do predvčerajšnjim, do razglasitve
samostojnosti Slovenije, ni bilo nobene pripravljenosti za razgovor o teh vprašanjih. Praktično se
je obšlo, oziroma se ni priznavalo plebiscita, na
katerem je 93% udeležencev, teh je bilo pa 86%
vseh prebivalcev Slovenije, glasovalo za samostojno in suvereno Slovenijo, ki ne bi bila več v
sestavi SFRJ. Mi nismo hoteli z našo odločitvijo
oškodovati interese nikogar v Jugoslaviji in jih
nismo. Nismo ogrožali miru in varnosti evropskih držav, nismo ogrožali normalnega pretoka
ljudi, blaga, kapitala, idej čez naše meje. Šele ko
so se tanki Jugoslovanske armade pojavili na
mejah in ko so rakete in lovci šli tudi čez zračni
prostor prek Avstrije, je vse to bilo ovirano. Po
stališčih dvanajsterice je bilo očitno, da se bojijo,
da bi naš odhod sprožil državljansko vojno in
etnične konflikte v Jugoslaviji. Etnični konflikti
in kršitve pravic so v Jugoslaviji bile že prej. Po
našem odhodu ni prišlo do državljanske vojne, ne
do etničnih konfliktov, ker oni so na Hrvaškem
bili že prej, prišlo pa je do vojne agresije na
Slovenijo. Torej mi smo se na podlagi razglasitve
Slovenije, deklaracije oziroma ustavne listine o
samostojnosti in suverenosti Slovenije, pripravljeni pogovarjati o postopnem prevzemanju suverenih funkcij z ravni zveznih organov, tako kot
smo to predlagali že prej. Moj odgovor na drugo
vprašanje je pozitiven, če razumem, da je stališče, da naša ustavna listina velja, da velja to kar
je bilo narejeno in da je drugo stvar dogovorov,
tako kot smo to sami predlagali.
Tretje vprašanje, oprostite, še en stavek v zvezi z
drugim, okoli dialoga, ki naj bi v tem času tekel,
to je seveda lahko dialog o tem postopnem prevzemanju funkcij in o urejanju življenja, nikakor
pa ne more biti razgovor o ohranitvi te države,
ker mislim, da je sedaj povsem jasno, da niti
minimalne stopnje zaupanja, ki je za to potrebno,
ni več.
Tretje vprašanje: naše stališče je bilo, da je
110

predsednik Jugoslavije oziroma predsednik Predsedstva Jugoslavije Stipe Mesić. Medtem je dal
ostavko član Predsedstva Jugoslavije dr. Janez
Drnovšek, on je pač ocenil, da ne more biti v
Predsedstvu države, ki je izpeljala agresijo na
njegovo domovino. V ponedeljek je seja slovenskega parlamenta, ki bo razpravljala tudi o
tem vprašanju, jaz bom obvestil parlament tudi o
tem današnjem razgovoru, bodite brez skrbi bom
objektivno posredoval vaša stališča in verjamem,
da se bo parlament odločil odgovorno zavedajoč
se vseh posledic svojih odločitev. Meni je zelo
žal, da vas nisem mogel sprejeti v svoji domovini, lahko bi se sami prepričali kako izgledajo stvari, prinesel sem vam kasete, niso
prirejene. Kot so dopisniki poročali tako so in
preko televizije, kakor je bilo emitirano, tako je
to posneto na trak. Trak o dogodkih v Sloveniji
ima tudi zagrebška televizija in ima to pripravljeno tudi gospod Tudjman. Slovenija nima
avionov in nima raket. Torej tega nismo naredili
sami sebi zaradi reklame. Torej, najlepša hvala,
upam da ste razumeli moja stališča, še enkrat se
opravičujem, v boljših pogojih sem jaz veliko
bolj prijazen sogovornik in bolj prijeten kot sem
tu nocoj.
Hvala lepa.
Van den Broek
Gospod predsednik, sploh se vam ni treba opravičevati, zelo cenimo in se zavedamo dramatične
situacije in zelo cenimo, da ste lahko tukaj prisotni, ker vemo kako zasedeni ste v zadnjih dneh
in tednih.
dr. Franjo TUDJMAN
Gospodo, preden nadaljujemo, mi dovolite, da
povem hrvaška stališča.
Da, da.
dr. Franjo TUDJMAN*
Gospodo, Hrvatska nije izložena ovakvoj otvorenoj agresiji pokušajem okupacije kao što je to
bila Slovenija juče i danas. Ali, Hrvatska je
izložena puno godino dana da se vojničkim
jezikom izrazim, jednom izvidjačkim i diverzantskim terorističkim pokušajima stvaranja
uvjeta za obaranje demokratski uspostavljene
vlasti. I to od strane komunističko dogmatskih
struja prije svega u Jugoslovenskoj armiji i oko
jugoslavenskog i srbskog vodstva u Beogradu.
*

Zaradi pomanjkanja časa izvajanje dr. Tudjmana ni bilo
mogoče prevesti v slovenščino.
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Da nije preterano ovo što sam sada kazao,
možete se uvjeriti iz toga, da smo za tu godinu ili
točnije od 17. kolovoza prošle godine do danas,
da je u Hrvatskoj poginulo u tim terorističkim
akcijama potpomaganim od odredjenih takvih
krugova i iz vojske, poginulo gotovo ne manje
nego u ovoj današnjoj agresiji na Slovenijo ili po
prilici 25 mrtvih i još dvostruko ranjenih. Od
uspostave demokratske vlasti posle prvih slobodnih izbora u Hrvatskoj u dogmatskim i unitarističko hegemonističkim krugovima u Beogradu zaključili su, da je pred svijetom nezgodno
otvoreno iči na obaranje demokratske vlasti.
Zbog toga su išli na insciniranje takozvanih
nacionalnih etničkih sukoba koristeči činjenicu
da u Hrvatskoj ima 12-posto srbske manjine.
Medjutim u Hrvatskoj i medju Srbima su našli
samo pojedinačno ekstremne radikalne elemente
pa su ubacili iz Srbije takozvane i četničke
elemente, one iste koji su se obračunavali sa
avtonomijom Albanaca na Kosovu. A koliko je
povezana današnja agresija na Slovenijo a i današnji postupci u Hrvatskoj sa tim prvim pokušajem uznemiravanja i stvaranja uvjeta za obaranje demokratske vlasti u Hrvatskoj, sad ču vam
pružiti jedan očit dokaz. 17. kolovoza prošle godine, kad se pojavila prve odmetnička teroristička
grupa u Kninu, mi smo naredili svojoj policiji da
uvede red. Medjutim načelnik generalštaba te iste
armije, koja danas vrši agresiju i okupaciju
Slovenije i koja istotakve postupke pojedinačno
vrši u Hrvatskoj, naredio je, nije dopustio let
naših helikoptera i zapretio je, ako padne jedan
čovjek, vojska če intervenirati u Hrvatskoj. I
zbog toga, da bismo pružili dokaze da smo
demokrate, da želimo na demokratski način sva
pitanja rješiti, mi smo se suspregnuli od upotrebe
policijske sile in protiv rakve terorističke odmetničke djelatnosti. A od strane tog scenarija
terorističke djelatnosti protiv demokratske vlasti,
ta teroristička djelatnost bila je izravno potpomagana od te i takve jugoslavenske vojske, a
savezna vlada, centralna vlada nije ništa poduzimala nego se postavila u neutralni položaj,
kao što je dopustila obaranje avtonomije na
Kosovu i kršenje ljudskih prava tamo, tako je u
Hrvatskoj, tako je i ovdje dopustila, da se u sjeni
te armije razvija jedna antihrvatska i jedna antidemokratska teroristićka djelatnost. Ali podržavajuči u praksi dajuči podporo čak i od strane
armije tom terorističkom gibanju. Od prošle godine znači, pa do sada, mi smo imali u nekoliko
slučajeva u Plitvicama, u Pakracu, u Borovom

Selu, imali smo po dvojicu, petoricu, čak u
jednom slučaju i dvanajst policajaca Hrvatskih
mrtvih od strane terorista, dobrim, večim delom
ubačenih iz Srbije. Razumije se, ja ne tvrdim, da
su svi iz Srbije, bilo tih ekstremista četničkih i iz
Hrvatske, ali je scenarij vodjen iz Beograda. Da
skratim. Istog dana kad su zapoćeli agresiju i
pokušaj okupacije Slovenije uz pomoč obaveštajnih oficira armije organiziran je napad na
policijsku postaju u Glini i tamo je zarobljeno 16
hrvatskih policajaca. I kad su naše policijske
snage ponovno ušle u Glinu naišla armija i stala
izmedju i nije dopustila da oslobodimo, to je
redovan slučaj. A juče, ako imate vremena gospodo, bilo bi dobro, da pogledate uz ono što se
zbivalo u Sloveniji, kako je na isti način ta sad
savezna vlada poziva na mir, kako je ta armija
nastupila u Osijeku, u trečem, četvrtom gradu u
Hrvatskoj. Jedna tenkovska kolona, nekoliko tenkova projurila glavnim ulicama Osijeka, smrvila
nekoliko avtomobila, a posle toga su otvorili
vatru iz vojarne na pučanstvo u avtomobilima i
bilo je 17 ranjeno, juče, i na bolnicu čak. Drugim
rječima, Hrvatska nije bila izložena jednoj takoj
opčoj agresiji, pokušaju opče okupacije, jer armija teško da ima snage za takvu jednu akciju u
celini. Ali praktično je išla za tim da za posijedanjem što večeg područja Hrvatske izvrši
jednu svojevrstnu tihu okupaciju Hrvatske.
nadaljevanje /g. Tudjman/:
I stvarena je jedna klima, da če armija omogućiti
da se stvori velika Srbija i da svi Srbi u Jugoslaviji budu u jednoj državi.
Sa punom odgoronošču mogu vam reči da smo
na čelu Hrvatske demokratske vlade jedva susprezali ogorčenje i nerazpoloženje hrvatskog
kučanstva da se ne digne oružje protiv takvog
vladanja, takvih postupaka armije, a to smo činili
zato da smo izbegli krvoproliće i da bi smo
dokazali da smo za demokratsko rešenje.
To je bil i razlog što smo mi i stvarali svoje
policijske snage da bi smo dokazali da ipak ta
armija i ta politika neđe moč da se obračuna sa
demokracijom u Hrvatskoj. Sad konkretno na
vaša pitanja:
Mi prihvaćamo prvo točko vašeg prijedloga da se
vojska vrati u vojarne, jer sada je u Hrvtskoj
armija na terenu ona sprijećava naše snage
unutrašnjih poslova da uvede pravni poredak.
Prema tome to smo več prije tražili i sada tražimo
jer tobožniji pozitivni korak da je Armija tu zato
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da sprijeći gradjanski rat samo izlika za pripremanje agresije kao što se je pokazala sada u
Sloveniji.
Što se tiče druge točke vašeg prijedloga: Mi smo
svojim odlukama o proglašenju samostalnosti
suverenosti Hrvatske u isto vrijeme predložili da
smo spremni za nastavak u razdoblju razdruževanja da smo spremni za nastavak razgovora o
eventualnom mogučem stvaranju saveza suverenih država. Ali moram kazati da smo to učinili ne
zbog toga što bi današnji Hrvatski narod, večina
pučanstva hrvatskog, čak uključujivši Srbe bila
za održanje nekog jugoslovanskog saveza, jer se
to vidjelo na referendumu kojeg smo sproveli u
svibnju mesecu ove godine, da je 94% stanovništva se izjasnilo za samostalno suverenu Hrvatsku, da je 90,2% odgovorilo da je protiv takve
Jugoslavije – jedinstvene Jugoslavije kako zamišlja Srbija kakvu dobrim dijelom predlaže i
gospodin Marković, koji nisu istovijetni, ali molim jedinstvenu federativnu Jugoslaviju.
Htio sam reči mi smo predložili te razgovore tj.
savez suverenih država zato što jedan veliki dio
hrvatskog naroda živi takodje i u Bosni i Hercegovini pa i u Srbiji i u Crnog gori i zato smo za
demokratske pregovore za demokratsko rešenje
sveukupnog nacionalnog problema u Jugoslaviji.
Prema tome na vaš drugiji prijedlog mi možemo
pristati u tom smislu da ostajemo kod svojih
odluka o samostalnosti i suverenosti na koji nas
obvezuje referendum koji je na najdemokratskiji
način izražavanje volje naroda na prava samoodredženje na prava demokratskog odlučivanja o
sebi ali smo znači spremni na razgovore koliko je
moguće savez suverenih država medjutim dogadjaji koji su se desili u Sloveniji ovih dana pa u
Hrvatskoj kao što je rekao g. Kučan isto dovodi u
pitanje, dali je uopće moguče razgovarati o
nekom savezu nego li bi razgovore treblo povesti
i uz pomoč Evrope i demokratskog svijeta i demokratskog svijeta o demokratskom razdruževanju.
Vaš trijeći prijedlog: slučaj g. Mesića dokazuje
na koji se način u Beogradu gleda na zajednicu
jugoslovanskih naroda. Oni žele ravnopravne odnose nego dominaciju hegemoniju. Ali dopustite
da vas podsijetim ovdje se ne radi kad je rijeć o
Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji ovdje se ne radi
samo u podpuno različitim nacionalnim individualnostima nego o narodima koji pripadaju u
razlićitim civilizacijama. Živeli su odvojeno
tekom ćitave svoje povesti a za ove 73 godine što
žive zajedno suprotnosti su samo sve veće i vode
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do takvih situacija kao što je danas od atentata na
vodju hrvatskog naroda u Beogradskoj Skupštini
do ovakve agresije kakve se čine u Sloveniji i u
Hrvatskoj. A sprečavanje g. Mesića predstavnika
Hrvatske da stane na čelu predsedništva je samo
na grubi način očitovanje iste takve agresije.
I konačno četvrto pitanje: Mi smo ćak suočeni sa
takvom opasnošču restavrcije i komunizma i pokušavanje restavracije jednog hegemonističkog
režima mi smo u Hrvatskoj i javno kazali da
čemo se obratiti medjunarodnim telima i u
KEVSU u Evropi i u Ujedinjenim narodima u
koliko budemo i dalje izloženi takvim opasnostim pa prema tome pozdrvljamo jedan takav
prijedlog.
Van den Broek
Zahavljujem se predsednikoma, da sta nam tako
podrobno predstavila svoje argumente in bi rad
dodal da tukaj nismo kot nekakšna preiskovalna
komisija, ki naj bi pregledovala odgovornosti,
tukaj smo zato da bi posredovali stališče evropske skupnosti in celo 35 držav članic KEVSA,
ki so sprejele resolucijo o Jugoslaviji, kar dobro
veste, da se preneha prelivanje krvi in da se
pomiri situacija ki je nastla v zadnjih dneh. Zato
morda sedaj celo poenostavljamo zelo, zelo komplicirano situacijo z globokomi zgodovinskimi
koreninami vendar pa tri vprašanja, ki jih je
zastavila dvanajsterica, najvišjega organa evropske skupnosti, ki zahtevajo jasen odgovor-: Ne
zahtevam od vas, da prenehate z vojaškimi dejavnostmi, če jih niste začeli, prosimo vas le, da
zelo jasno podprete prenehanje ognja in da
vplivate na policijske sile in na druge sile, ki so
pod vašim nadzorstvom, da upoštevate premirje,
če bo vojska storila isto. To je prvo. Rad bi vam
zelo jasno povedal odgovor, ki smo ga dobili od
predsednika vlade ko smo mu zastavili isto
vprašanje na isti način kot vi, rekli smo, da je
predsednik Republike poveljnik vojske v skladu z
ustavo, in ne vlada. Pred nekaj urami sem zelo
jasno v istem smislu postavil to vprašanje, če
pride pozitiven odgovor iz Slovenije in Hrvaške
o začasnem odlogu uresničevanja njune neodvisnosti, ali nam lahko zagotovite, ali lahko vi
kot predsednik vlade prevzamete odgovornost, da
bo vojska dobila ukaz, da se umakne. Rekel je da.
Da, prevzemam to odgovornost. Nismo se pogovarjali z obrambnim ministrom, niti z vrhovnim
poveljnikom, vendar ta odgovor jemljemo resno
in javno bomo povedali, da nam je predsednik
vlade dal tak odgovor. Torej je on odgovoren za
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uresničitev tega umika. V zvezi z drugim vprašanjem moram biti zelo jasen, ko rečemo odgoditi uresničitve, ne zahtevamo od vas, da na
kakršenkoli način razveljvite plebiscit vaših ljudi.
Suverenost je pri narodu in narod je tisti, ki
odloča, mi delamo isto v Evropski skupnosti, da
skupno uresničujemo nekatere naše pravice suverenosti. To je delegacija v zvezi skupnosti, federaciji in ni pomembno kako jo imenujete. Torej
kar vas zelo precizno prosimo je, da začasno
odgodite ... pogajanja se lahko ponovno začnejo
in obstajajo različni modeli za ustvarjanje zveze,
kot jo mi med seboj imenujemo. Danes ni čas, da
podrobno razpravljamo o tem kakšna bo prihodnost, vendar pa se to lahko zgodi samo na miren
način, z dialogom, če ste pripravljeni začasno
odgoditi uresničevanje svoje neodvisnosti in če
nam to na zalo jasen način poveste.
Tretjič, prosili vas bomo za vaše sodelovanje pri
izvolitvi g. Mesića. Imamo vtis, da je možnih pet
ali celo več glasov.
V govoru, ki smo ga slišali od srbskega predsednika je rečeno, da je g. Mesić izjavil, da bo
zadnji predsednik Jugoslavije. Mogoče so ga
napačno citirali. Vendar, če je ... on to lahko pove
... vendar, če je s tem mislil, to sem povedal
gospodu Miloševiću, če je s tem mislil, da bo
zadnji predsednik Jugoslavije po sedanji ustavi je
imel prav, ker ima pravico povedati svoje vtise in
ima pravico povedati svojim ljudem in vsem v tej
federaciji ima pravico reči, da je zadnji predsednik Jugoslavije po sedanji ustavi. To je njegova pravica. Vendar pa ni s tem mislil zadnjega
predsednika Jugoslavije, prav gotovo ne in v
veliko pomoč bo pojasnitev prav te točke.
Stipe Mesić
Ja ču vrlo kratko reči jer ovdje se ne radi o nesporazumu. Ovdje se radi o prevari. Gospodin
Milošević i g. Jović vrlo dobro znaju šta sam ja
rekao. Ali varaju vas i pokušavaju i nas prevariti.
Ja se ne izražam diplomatski namerno da kažemo
točno istinu.
Na pitanje novinara, dali ću ja biti poslednji
predsednik Jugoslavije? Ja sam odgovorio za
vrijeme moga turnusnog predsednikovanja, dogovorićemo sigurno principe budučeg suživota. A
za one i za mene biče puno posla. To je sasvim
nešto drugo od onoga što g. Milošević pokuša
proturiti javnosti.
g. dr. Franjo Tudjaman
I dopustite da dodam. Predsednik Makedonije g.

Gligorov na jednom sastanku svih predsednika
republika pročitao je to što je g. Mesić kazao.
g. Mesić
Ja bi samo nešto dodao kad sam več uzeo rijeć, a
to je pitanje povlačenja armije u vojare. Mi se
možemo ovdje dogovoriti i možemo dati rijeć, da
čemo suspendirati provođenju naših odluka u
roku mijesec, dva ili tri, to nije bitno. Ali armija
se neće povući o tome je rijeć, ni u Hrvatskoj ni u
Sloveniji. To je vrlo težko verovati, da če taj dio
biti izpunjen na drugi strani. Jer g. Marković
nema nikakvog uticaja na Armiju on je zarobljenik ove armije.
Gospod Milošević je rekao ambasadoru Zimermanu da će se promjena predsednikovanja u
državnom predsedništu provesti prema Ustavu to
je rekao, ali ništa o tome nije učinio. Prema tome
pitanje dali ta rijeć nešto vrijedi. Što se mene tiče
ja bi predložio još jednu točku koju bi trebalo
osvojiti, a to je da Srbija povuće svoje četnike iz
Hrvatske i prestali bi svi nemiri u Hrvatskoj.
Verujem nakon toga i u Sloveniji.
J. POOS
Poskusil bom vam ne vzeti preveč vašega časa
zelo pozno je že, vendar vam zagotavljam, da
veliko tistega, kar ste nam povedali mi zelo
dobro razumemo. Ne gremo samo in slučajno
mimo Zagreba, sem smo prišli in smo pravzaprav
tretja ministrska misija v zelo kratkem času, ki je
obiskala Jugoslavijo. Zato ker nam ni vseeno kaj
se tukaj dogaja, ker nam ni vseeno za vaše ljudi,
ker se bojimo kaj se bo zgodilo in ker vemo da se
tega boji tudi vseh 35 članic, držav sodelujočih v
KEVSU, ker vemo da se kršijo zakoni, vendar
tudi zato ker vemo da neodvisne deklaracije o
neodvisnosti niso v skladu s Pariško in niso v
skladu s Helsinškim dokumentom in niso v skladu z Berlinsko deklaracijo od 19. junija. Pozdravljam to g. predsednik, da ste tako direktni in
neposredni. Mi smo prav taki in zato vam bomo
povedali natančno kaj čutimo in kaj lahko storimo za vas in česa ne. To česar ne moremo
storiti je sprememba mednarodnega prava. Kar
pa lahko storimo je, da poskušamo prispevati k
ustvarjanju ozračja v katerem bi se lahko odvijala
pogajanja. Vaša ocena o tem kaj se bo zgodilo, če
ne bo prišlo do pogajanj, ali če bodo ta neuspešna
bi morala pomeniti več, kot naša. Vi ste iz te
dežele. Vendar preteklosti ne morete spremeniti,
ne morete spremeniti svoje zgodovine, ne morete
spremeniti tega kar je nekoč povzročilo veliko
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nestabilnosti v Evropi. Tega ne omenjam kot
obtožbo, to omenjam zato, da bi poudaril strah
vaših ljudi in tudi vseh drugih soevropejcev
okrog vas v vaši soseščini in drugje. Zato smo
tukaj.
...?151
Vprašanja smo postavili zelo odkrito. To razumem. Pravzaprav smo v tem trenutku vključeni
v poskuse skupaj z ZDA, da bi stranke na
Srednjem vzhodu, ki se niso pogovarjale več
desetletij spravili skupaj za pogajalsko mizo. Nismo uspeli dosedaj, toda napredek je bil storjen
in vzbuja polno upa. Toda eno lekcijo smo se
naučili iz teh začetnih procesov in ta je, če so
pogovori pogojevani z vsemi mogočimi vnaprejšnjimi formulami pogovori ne bodo prišli
nikamor. Celo začeli se ne bodo. In to je zato kar
pravi Jacques Poos kar se tiče našega drugega
vprašanja, ali ste pripravljeni za to da bi dali
pogovorom fer priložnost, da bi suspendirali
uporabo vaše deklaracije o neodvisnosti in zato
ne pomaga, če rečete, ja mi smo pripravljeni, da
nadaljujemo pogajanja na ravni suverenih držav v
zvezi. Povsem spoštujemo vaše stališče. Kakor
tudi spoštujemo, da Izrael na tej točki pravi, da je
pripravljen začeti pogovarjati na osnovi resolucij
242 in 338 – pika.
Tak tip vprašanj je sedaj na mizi. Torej ne
prosimo vas, da spremenite svoj položaj, nimamo
te pravice in tudi nismo v položaju da bi to lahko
naredili. Vendar pa vas prosimo, da dajete pogovorom priložnost. Tako, da boste lahko razpravljali o tem, za kar resno verjamete, da je
prava stvar za vaše ljudi in kako lahko uresničite
njihove aspiracije. Kar se pa tiče vojske, popolnoma razumem skepticizem gospoda Mesića.
Za to ima dobre razloge. Če hočete pa nam dati
priložnost, da govorimo z Miloševićem in zvezno
vlado in da govorimo s Slovenijo in Hrvaško nam
to priložnost dajte, ali pa preprosto recite, da v
pogovorih ne vidite smisla. Če se nasprotne
stranke ne odzovejo boste razrešeni vsakršnih
obveznosti. Tako se dela. Vendar morate potem
biti zelo jasni glede tega. Tega ne pravim zato ker
bi vam karkoli očital, nimamo pravice, vaši ljudje
so trpeli in imamo popolno razumevaje za to kar
prestajajo in za njihove aspiracije in vse kar
imate. Vendar pa je odgovornost vas predsednikov nekoliko širša kot so meje vaše republike. Vsi skupaj smo Evropejci in govorimo o
151 Govornik ni naveden, verjetno Van den Broek.
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trdem teku nestabilnosti na tem kontinentu in ne
sprožimo procesov, ki jih ne moremo nadzorovati. To je v tem trenutku naša edina prošnja in
zato vas tukaj mučimo, tukaj ob štiri minute do
enih zjutraj o tem zelo pomembnem vprašanju.
Upam, da bo predsednik Slovenije tam, da bo
glasoval za g. Mesića. To bi bil nepogrešljiv del
sestavljenke. Ne da bi se odpovedal svojim aspiracijam, ne da bi se odpovedal svoji deklaraciji,
ampak da reče tu je moj znak, to so moji ukrepi
za gradnjo zaupanja v tem trenutku odlagam za
tri mesece in si pridržim vse pravice – pika.
Hvala.
Milan Kučan
Gospodje ministri, če lahko še kratko komentiram to kar sem slišal. Vi imate, to je moje trdno
prepričanje, pravico, da nam marsikaj očitate.
Jugoslavija je komplicirana država. Četrta točka,
ki jo nam niste postavili, ste jo pa Markoviću in
je ključna. Davno nazaj je, ko sem jaz govoril z
veliko naklonjenostjo g. De Michelisom v Benetkah, kasneje s Zimermanom, da je nujno jaz
sem takrat to imenoval – misija dobre volje v
Jugoslaviji –, ker sem vedel do kam bodo stvari
prišle. Premalo časa je, jaz vam ga ne bi jemal,
samo opozarjam, da je ta četrta točka bistvena.
Vaše angažiranje v Jugoslaviji je nujno potrebno.
Zelo dobronamerno stališče davno nazaj povedano. Jugoslavija mora ostati enotna je, verjemite,
prekinilo normalen razplet jugoslovanske krize.
Razumel sem gospod minister, ko ste rekli, da ne
moremo ubežati svoji zgodovini. Ampak vsaj za
Slovence govorim, mi ne želimo, da se ponovi.
Nočemo sodelovati v tej kataklizmi, ki se tukaj
napoveduje. Mi smo majhen narod, nimamo
moči. Mi smo gospodarsko v veliki meri vlekli to
Jugoslavijo. Mi smo kompletno izčrpani. Najprej
ekonomska vojna, ob toleranci zvezne vlade in
sedaj še fizična vojna. Jaz sem vse to povedal
gospodoma, ki jih zelo cenim gospodu Delorsu in
Santerju. Povedal sem to g. Bakerju, vem njihove
ocene, da so ta stališča trda. Jaz do vas čutim
odgovornost, da vam ne pripovedujem to kar bi
mogoče bilo bolj prijetno, ne bi bilo pa na jugoslovanske razmere realno. Vi poznate druge
resnice o Jugoslaviji, v Jugoslaviji je več resnic.
Prav zato se je treba pogajati. Ampak pogajanja
niso jugoslovanska praksa kjer se vsiljuje, bodisi
zlorabo državnih mehanizmov, to je v primeru
Mesića, bodisi v zlorabo vojske, en sam interes.
V Sloveniji ni državljanska vojna. V Sloveniji je
prava vojna, ko boste pogledali kaseto, če boste
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utegnili in če nam bo naklonjena vaša prijaznost,
da si toliko časa uzamete, boste to videli. Mi bi
veliko raje govorili o gospodarskih problemih.
Mi se borimo za svobodo. To je naš problem. Od
česa bodo živeli ljudje. Tudi naša suverenost ne
bo nič vredna, če ne bodo imeli od česa živeti. V
tej Jugoslaviji nimajo žal od česa živeti. 8%
prebivalstva – 22% družbenega proizvoda Jugoslavije. To je naš problem in očitno tistih, ki nas
iz Jugoslavije nočejo pustiti. Torej moji odgovori
so bili trikrat pozitivni, prosim, če dodate še
četrtega. Vaše angažiranje je nujno potrebno tudi
v naprej.
g. dr. Franjo Tudjman
Da dodam nešto kratko. Prije svega zaista duboko hvala za sve što ste kazali, što se misli. Sve
ono što smo kazali, ja u svom priješnjem govoru
o nacijama o različitih civilizacija i ovo što je
kazao sada g. Kučan. Dodat ču samo ovo. Iz
Hrvatske od stvaranja zajedničke države i to do
preko nekoliko godina. Svake godine izvlačeno
8% nacionalnog produkta – nacionalnog dohodka. Ni jedna kolonijalna sila nije izvlačila iz
svojih kolonija više od 2 do 4%. Posledice pola
hrvatskog pučanstva je razsejano od Evrope do
Avstralije i Južne Amerike, ne samo severne. I
kratko. Znate u čemu je tragika situacije? Srbija
ne želi Jugoslaviju, ona želi veliku Srbiju. A
gospodin Marković želi Jugoslaviju, a on je na
nesreču Hrvat koji nije izraz volje hrvatskog
naroda a u drugim republikama isto tako nema
političke podrške. Hrvatski narod je jedan od
najstarijih evropskih naroda i ne želi sudbinu
Kosova, jer srbska politika nam želi takvu Jugoslaviju kao što je uredila Kosovo. A da podkrijepim da je točno da oni u Beogradu ne žele
Jugoslaviju u kojoj bi kako tako bili zadovoljni
ostali narodi, oni su danas donijeli u Beogradu
odluku na sjednici guvernera narodnih banaka
navodno u suglasnosti čime je upoznat predsednik savezne vlade kojim se Hrvatska i Slovenija isključuju iz monetarnog sistema Jugoslavije, ukida se jim sve primarne emisije i sve
ono što proizilazi iz jedinstvenog monetarnog
sistema. Prema tome naše ponude, da želimo
razgovore o savezu i postepenost suočavaju se
evo s time da oni prekidaju te odnose koji su čak
po dosadašnjem ustavu bili uspostavljeni. Još
jednom mi znamo da problem rešavanja jugoslovenske krize nije samo naš problem, da je to
problem mira i u ovom djelu Evrope. I mi se sa
punom odgovornošču odnosimo prema tom pro-

blemu da sačuvamo mir ali da nije i ta armija
kakva jeste a kao što se vidjelo ona nije kadra, da
su se nastavile borbe u Sloveniju, ta armija ne bi
mogla okupirati Sloveniju, nanijela bi žrtve ali ne
bi mogla okupirati Slovenije. Gotovo četvrtinu
sastava te armije predalo se Slovencima ili je
zarobljeno, zato što se ne želi boriti za takvu
Jugoslaviju. Preko 500 vojnika je zarobljeno i
predalo se. Prema tome odgovornost i Evrope je
u tome što ste vi i Sjedinjene države previše
isticali da ste za jedinstvenu Jugoslaviju i zbog
toga su ti elementi dogmatsko komunistički i
konservativni bili ohrabreni da mogu iči u takvu
akciju.
Ono što mi želimo je razumijevanje naših prilika
mi vas pozivamo da uputite bilo kakve komisije
da se uvjere o našoj situaciji i mi čemo sa svoje
strane učinite sve da na demokratski način u
skladu sa demokratskim načelima na kojima se
izgradjuje današnja Evropa izadjemo iz te krize.
Rado bismo imali savez sa tim našim susjedima,
narodima sa kojim nam je i bilo živjeti 70 godina,
ako je moguče, medjutim to ne ovisi samo o
nama. A bičemo vam zahvalni za pomoč u rešavanju naših problema, jesu naši problemi i vaši
problemi, jer se mi u Hrvatskoj i Sloveniji
susrečemo sa pokušajem i restavracije komunističkog socijalizma. To vam i piše u tom dokumentu. Komunizem in socializem. Komunizem je
mrtev, Črna gora ima pet komunističnih partija
(Mesić).
Gospod Van de Broek
Zato jih morate negovati, kajti nikjer več jih ne
boste našli.
Gospod Tuđman
Napisali so, da je prihodnost sveta v socializmu
in da je Sojetska zveza še vedno velesila, na
katero se lahko zanesejo.
Gospod Rupel
Vse to je zelo lepo kar je bilo sedaj povedanega o
komunizmu in socializmu, vendar imamo tukaj
problem, katerega moramo razrešiti, zelo velik
problem veliko je streljanja, veliko je žrtev padlo
in to je resničen problem. Če sem vas gospodje
prav razumel bi želeli razrešiti problem prisotnosti vojske v Sloveniji in Markovića. To ne bo
šlo. To ne bo uspelo. Marković je pokazal, je sam
pokazal, da je on vojska. Torej ne poizkušajte
reševati Markovića in razreševati problema okupacije Slovenije. Za nas je zgodba Markovića
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končana in ne poizkušajte nas o tem več prepričevati. Zelo radi bi videli, da bi se situacija v
Sloveniji razrešila na miren način in smo
pripravljeni na pogovor in pogajanja. Vendar morajo najprej vojaki oditi nazaj v kasarne, streljanje se mora ustaviti in mir se mora povrniti v
Slovenijo. V tem je problem.
gospod iz tuje delegacije J. POOS
Torej moramo priti do zaključka, vemo da ste
zelo utrujeni, prav tako smo mi, razumemo vaš
problem in videli boste, da naš interes da vam
pomagamo se ne bo zaključil s koncem naše
misije. To je bilo jasno povedano. Ta misija ima
zelo jasno nalogo, vrniti se moramo in poročati
našemu svetu in jih obvestiti, kakšne odgovore
smo dobili in ali prav povzemam, če rečem, da
smo dobili tri pozitivne odgovore na tri vprašanja. Tretji od teh ni bilo v vaši pristojnosti,
vlada je tista, ki se. bo morala popolnoma in
takoj soglašati s tem. Ali lahko prav tako predpostavim in povem Svetu jutri, da se strinjate, če
je ta prvi pogoj izpolnjen, da preložite recimo za
tri mesece, kar vas nič ne stane in vam ne nalaga
nobenega tveganja, torej uresničevanje vaše neodvisnosti. In ali prav tako lahko povem Svetu,
da bo Slovenija sodelovala pri izvolitvi gospoda
Mesića ali pri imenovanju, ne vem, kako temu
pravite, gospoda Mesića za predsednika republike. In če bi bilo potrebno sprejeti ta parlamentarni akt, gospod Kučan ali bi bili pripravljeni sklicati nujen sestanek slovenskega parlamenta, da bi dosegli to odločitev. Namreč čas
se izteka, kar bi radi dosegli je pomiritev situacije
sedaj. Zato je šlo na tem sestanku. Ali sem prav
povzel diskusijo ali sem se v kakšni točki zmotil?
gospod Kučan
Ali smem jaz odgovoriti, ker je na mene naslovljeno vprašanje, za ponedeljek je seja parlamenta, upam, da ni prepozno. Takrat bo tudi
razprava o tem, kar se je zgodilo, z okupacijo.
Rane so sveže, kako bo parlament reagiral težko
povem. Jaz sem vam dal besedo, da ga bom
pošteno in objektivno informiral. Jaz mojim
ljudem ne lažem. Mesić, mi smo ga izvolili, kar
zadeva Slovenije. Naša odločitev ni vprašljiva.
Vprašljivo je sodelovanje v Predsedstvu. Jaz ne
govorim o ravnanju drugih. Mislim, da ravnanje
vsakogar v Jugoslaviji dovolj zgovorno govori o
vsakem od nas. Dvomim vseeno v tisto, kar ste
slišali v Beogradu. Če bo predsedstvo delalo, ni
nobenega razloga, da pri stvareh, ki so po116

membne za Slovenijo in za mir ne bi sodeloval
predstavnik Slovenije. Glede drugega, da bom
precizen. Glede ustavne listine ali če hočete
deklaracije o samostojnosti od tod, kjer je naprej
o postopnosti smo mi sami predlagali pogajanja.
gospod J. Poos
Torej gre za odlog uresničevanja za tri mesece.
Ali postopno uresničevanje pomeni, da boste
pojutrišnjem lahko napravili naslednji korak?
Potem v treh tednih naslednjega? IN to ne bo
rešilo problem?
gospod Kučan
Če imamo zagotovilo za pogajanja, potem 3 mesece, če se tako dogovorimo vsi, nadaljnjih korakov ne bomo delali. Za nadaljnje korake.
gospod dr. Dimitrij Rupel
Počakati 3 mesece. To je predsednik rekel. V teh
treh mesecih ne bomo napravili nobenega nadaljnjega koraka.
Gospod J. POOS
Ne boste storili nobenega nadaljnjega koraka. V
redu, to je to.
Kučan – torej, to sem povedal na začetku.
gospod J. POOS
Vem, da ima parlament zadnjo besedo, v našem
parlamentu imamo včasih probleme, ko parlament ne upošteva kakšnih naših priporočil, vendar bi radi vedeli, kaj boste vi priporočili kot
vlada ali kot predsednik vašemu parlamentu v
zvezi z izvolitvijo predsednika Jugoslavije. Zelo
bi bili veseli, če rečete da, priporočili bomo tak
pozitiven korak, kot je utrjevanje zaupanja. Nerazumljivo – dva stavka.
gospod Kučan
Samo da završim. Torej vi imate pri nas vaše
ambasadorje. Oni vedo, kaj sem jaz do zdaj
parlamentu predlagal. Mnogi vaši kolegi so v
Sloveniji podpirali marsikaj drugega. Jaz sem se
zelo dobro zavedal odgovornosti, kam bo to pripeljalo. Jaz bom tudi zdaj predlagal parlamentu,
da podpre to, kar smo se tu dogovorili. Samo še
en stavek. Ne enkrat sem v jugoslovanskih organih slišal "tvoj če biti opet odgovor da češ to
verificirati u parlamentu." Potem vidite, kako
globoka je pri nas razlika v razumevanju demokracije.
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gospod Tuđman
Ja bih zamolio, da se pod prvom točkom podrazumeva da je to zahtjev za povlačenje vojske u
vojarne i u Hrvatskoj. Pošto je vreme podmaklo
ja predlažem, da možemo razgovarati još i bez
zapisnika.
gospod /nerazumljivo, verjetno hrvaški protokol/
Ali bo izjava za tisk ali kakšno sporočilo. Tukaj
je veliko novinarjev, ki so to pričakovali.
gospod iz delegacije – Brook
Zelo kratki moramo biti s tiskom, vendar bi lahko
dejal, da smo dobili pozitivne odgovore od naših
sogovornikov tukaj v Jugoslaviji in da je treba te
odgovore verificirati. Sedaj moramo stopiti v stik
z zvezno vlado in reči dobro, dobili smo pozitivne odgovore in sedaj morate ravnati v skladu s
tistim, kar ste rekli. Razumeli smo, da boste
odložili vse tele akte v zvezi z uresničevanjem
vaše deklaracije o neodvisnosti. To je zelo jasno.
De Michelis
Po drugi strani pa (mora) vlada, zvezna vlada
ravnati v skladu z angažiranujem, da spravi
vojsko nazaj v kasarne.
gospod dr. Dimitrij Rupel
Vojna je končana. To je sporočilo, ki (nejasno)
gospod BROOK
V tej fazi smo v Beogradu razumeli, da je vojaška konfrontacija končana. Torej vojaška konfrontacija in vojaške operacije se morajo takoj
končati. Vojska se mora vrniti v status quo ante.
In vi ste pripravljeni odložiti vsa dejanja, povezana z uresničevanjem deklaracije o neodvisnosti.
gospod dr. Dimitrij Rupel
Nobenih nadaljnjih korakov.
gospod /- vsi enoglasno/
Ne, ne, nobenega uresničevanja, sicer se bomo
vrnili v pozicijo.
gospod dr. Franjo Tudjman
Bodimo jasni. To ne pomeni, da ne bo deklaracije, gre za uresničevanje deklaracije. To je
jasno, to je jasno. Samo uresničevanje.
gospod dr. Dimitrij Rupel
Ne bomo šli nazaj.

gospod dr. Franjo Tudjman
O.K.
prevajalka
Gospodje, predsednik vas vljudno vabi na večerjo. Zelo je pozno, vendar (konec traku)

Dok. št. 28:152
Zapiski razgovorov s "trojko" v Zagrebu,
drugi del, nedelja 30. 6. 1991
STROGO ZAUPNO
Zapiski razgovorov
Van den Broek
- Pogovor z ES ni bil lahek
- ES se je zelo trudila
- Zagotovili smo v imenu ES, da sta RS in RH
sprejeli ES paket, ki vsebuje suspendiranje za 3
mesece, tako da so lahko izbrali z aklamacijo
predsednika Mesića. Mi nismo tako dobro seznanjeni z okoliščinami kot vi. Seveda je vse zelo
resno ... Učinek na regijo in Evropo kot celoto.
Če nam ne bi bilo mar, ne bi prišli sem. Rotimo
vas – paket, ki smo se zanj dogovorili morajo
spoštovati vse strani v vseh elementih. Lahko
razvežete paket – če ga razvežete, bomo zapustili
vso zadevo. Mi smo dali garancije.
En element je zagotovljen (Mesić).
Druga dva tudi važna:
- cease-fire
- suspension for three months
- vojaki gredo v kasarne,
- milice gredo v kasarne.
Imeli smo občutek, sum, da dve republiki ne bi
spoštovali sporazumov.
- Parties will be looking at each other.
- Sreda
- Praga
KEVS bo spremljala dogajanja.
- podpiramo stabilizacijo in novo ustavno ureditev
- močne besede, ki smo jih izrekli kot podporo
položaju Slovenije in Hrvaške – ne bodo zaman.
Tuđman
Hvaležnost za reševanje miru na Hrvaškem. Bodo zelo cenili ...
152 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Armada bo mogoče pristala na cease-fire, ker je
bila poražena, vendar je veliko vprašanje, ali se
bo JLA nehala vmešavati v politično življenje.
Hrvaška je pod tiho okupacijo, predvsem tajne
službe. Oficirji delijo orožje teroristom.
Srbija je imela na Hrvaškem 70% oblasti.
Mi ne moremo potegniti nazaj policije, ki se bori
zoper teroriste – to je tudi ščit proti komunizmu.
Mi spoštujemo to točko, ki pa ne spreminja
našega ustavnega reda. Mi smo že prej rekli, da
hočemo razdruževanje.
Mi se lahko zaustavimo pri uveljavljanju odločitev za tri mesece.
- Plave čelade takoj jutri na KEVS.
Hočemo imeti tako demokracijo kot vi. Mir, demokracija, svoboda.

Nad to armado nima vpliva niti Mesić. Marković
nam je danes povedal, da nima kontrole nad JLA.
O ultimatu je Marković izvedel po televiziji. V
Jugoslaviji so v sporu tri strani, tretja stran je
najvažnejša, to je JLA. Če hočete uspeh, mora
priti do trajne izključitve JLA iz jugoslovanskega
življenja. To je podivjana struktura – ideološka in
politična armada. Formalno napade Slovenijo – v
resnici brani svojo eksistenco. JLA brani svoj
privilegirani položaj. Zadnji velik komunistični
sistem v Evropi ni Milošević, temveč JLA. Slovenski parlament je pristal na upočasnitev samo
zaradi miru. Brez vojaških strokovnjakov ne bo
mogoče zagotoviti prve točke. Če ne dobimo
miru, izgubimo vse. Čez tri mesece nas bo napadla armada.

Broek
Bomo še govorili. Premirje

Mesić
Bili smo na zgodovinski seji – poskušali so izigrati dogovor, ki smo ga že dosegli. Predstavniki
Srbije in Črne gore. Hoteli so sejo Predsedstva, ki
naj bi obsodila Slovenijo. Tega nisem mogel
sprejeti, zato sem prišel sem. Poslušati obe strani
– kaj misli Slovenija? Mišljeno je bilo, da se
obsodi Slovenija – sicer bi Jović odtegnil svoj
glas. Če ES hoče pomagati vsem republikam,
potem ne poslušajte, kaj govorimo ampak kaj se
dela. Pošljite svoje opazovalce, da bodo videli
kaj se dela. Da pridemo do trajnega miru.

Kučan
Bil sem zelo ohrabren z vašim prihodom v nesrečno nekdanjo skupno državo. Že drugič ste tu
v pomoč in že drugič nimam te sreče, da bi vas
lahko pozdravil v svoji domovini. Želim si
uspeha vaše misije bolj kot drugi. Pri nas traja
vojna, zame je važen mir. Ljudje umirajo. Vojna
v srcu Evrope. Jaz sem obljubil dve stvari: 1. da
bom obvestil slovenski parlament s predlogi in
stališči in da vas bom obvestil v nedeljo do 5. ure
popoldne. 2. zavzel z moralno avtoriteto, slovenska skupščina pristane na začasni moratorij
pred nadaljnjimi ukrepi za samostojnost Slovenije. Od naših odločitev ni mogoče odstopiti –
na to ste vi pristali, to je Parlament po dolgi
razpravi sprejel. Jaz sem obljubo izpolnil in o
tem obvestil Prago. Meni ni nihče ničesar obljubil. Slovenski parlament mi je verjel na
besedo, da bi dobili mir. Miru nismo dobili.
Upam, da nocojšnji obisk pomeni mir. Vento mi
je rekel, da bo rešen problem mednarodnih
opazovalcev. To je zelo veliko. Vendar, glede na
razmere, morajo priti tudi vojaški opazovalci.
Vaša zahteva po umiku v kasarne drugače nima
smisla. Mi nimamo nobenih sredstev, da bi to
uveljavili. Izpolnjen je samo prvi pogoj, ta je
najlažji. To pomeni omejitev samovolje srbske
republike, ki ima v Predsedstvu tri glasove. V tej
republiki JLA mobilira 200.000 ljudi. To je
pokazala beograjska televizija. Srbi niso pristali
na nič, razen na izvolitev Mesića, mi pa smo
sprejeli vse. Kar je pomembno za mir, je JLA.
Ona vrši operacije proti slovenskemu narodu.
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Poos
Pisal sem pisma Srbiji, Hrvaški, enako Sloveniji
in Markoviću. Ko gremo domov s te pogajalske
večerje – imamo jasen odgovor – cel paket – mi
uporabljamo jasne formulcije suspension of implementation of the Declarations – ne moratorij.
Drugi in tretji pogoj sta lažja. Prvi je najtežji. –
Oborožene sile pomenijo tudi sile Slovenije in
Hrvaške – morajo se vrniti v status quo ante.
Armadi ni treba braniti zunanjih meja. Nobene
grožnje ni od zunaj. Armada naj gre stran od mej.
Včasih smo imeli armado ob železni zavesi, zdaj
pa je izginila.
De Michelis
Prišli smo zaradi sprejema pisma (Poosa). Javno
mnenje pravi – javnost je sprejela paket. Tri
točke so zelo jasne. KEVS, Evropska skupnost –
pripravljeni smo poslati opazovalce in spremljati
uresničevanje sporazuma. Italija in Avstrija
predlagata mehanizem, ki bi dal informacije, tudi
o prekršitvah. Nočemo nobenega brisanja sprejetih odločitev "cancellations of taken decisions".
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Zahtevamo, da ne podvzema nadaljnjih korakov.
Umik vseh oboroženih sil v kasarne. To ne
pomeni, da hrvaška armada ne bi reagirala na
teroristično aktivnost. Gre za to, da se gre nazaj
pred deklaracijo – status quo ante. Smo zahtevali
samo suspenz za tri mesece. Potem so vsi svobodni. Medtem bomo našli rešitev. V treh mesecih bo ES sodelovala. S temi sporazumi (štiri
pogodbene stranke – Srbija in zvezna vlada) obstoji tudi sprejem pravice Hrvaške in Slovenije,
da razglasita samostojnost. Gre za legalne poti,
za prihodnost države. S tem se izognemo vojni –
državljanski vojni. Mi ne zahtevamo od strani
Hrvaške, da se odreče teženj svojih narodov.
Iščemo samo mirno rešitev. To je bila tudi pozicija hrvaškega parlamenta.
Van den Broek
Ne moremo domov in na KEVS ne da bi jasno
vedeli, če teh pisem ne morete potrditi. Lahko rečemo, da so se strani strinjale. Potem lahko pošljemo opazovalce – še odločitev zveznega parlamenta. Smo dali predloge, ki naj bi rešili kompleksnost. Ti elementi iz Poosovega pisma so pogoj za katerokoli pogajanje. Zato moramo insistirati na sprejemljivosti. Milošević je pisno pristal.
Kučan
Da ne bi kaj ostalo nejasno, naša pozicija v
Sloveniji je občutljiva. Moj predlog, zahtevajte
garancijo tudi od Kadijevića in ne samo od
republik in federacije. Armada za to, kar je naredila v Sloveniji, ni imela osnove v vladnih
sklepih, samo deloma. Na mejnih prehodih v YU
že dolgo ni bilo armade, bila je policija. Sklepi
zvezne vlade pa so na mejne prehode poslali
armado. Ni razloga, da bi bila tam vojska niti TO.
Naj bo tam policija. Umik armade – Slovenija
nima armade s kasarnami. To so ljudje, ki so
mobilizirani, ki so prišli od doma, dobili puške in
so šli branit domovino. Ko bo tega konec, bodo
šli domov, ne v kasarne. Armada bo ostala v
kasarnah, ne bo šla domov. Zato potrebujemo
kontrolorje. Armada je nevarna. Glede suspenza,
kot je formuliral de Michelis: nobenega nadaljnjega dejanja implementacije, to je tisto, kar je
rekel slovenski parlament. Kar je, je. Kogar je
kdaj pičila kača, se boji vrvi. Formalizirati sklep
ne z naše strani ampak s strani JLA, republik –
zvezne vlade. Ob 6.00 naj bi se umaknile enote iz
Hrvaške. To ni v skladu z dogovorom, ki smo ga
dosegli z Markovićem.

Van den Broek
Pismo, ki ste ga dobili, je sprejeto, lahko ga
objavimo. Brezpogojno potrdilo smo dobili v Bg.
Če ne, se bomo potegnili ven. Če boste sprejeli,
bomo nadaljevali. (konec teksta)

Dok. št. 29:153
Poročilo hrvaške agencije Hina o razgovorih
evropske trojke s predsednikoma Kučanom in
Tuđmanom v Zagrebu 28. in 29. 7. 1991
HINA 151 28/29. 06. 1991
ZAVRŠENI RAZGOVORI DELEGACIJE EZ S
PREDSJEDNICIMA TUĐMANOM I KUČANOM
ZAGREB, 28/29. lipnja (Hina) – Po završetku
sastanka tročlane delegacije Europske zajednice
sa hrvatskim i slovenskim vodstvom u Zagrebu,
koji je trajao puna dva sata, a nakon razgovora sa
Antom Markovićem i Slobodanom Miloševićem
jučer u Beogradu, u jutarnjim satima održana je
kratka konferencija za tisak. Članovi delegacije
Europske zajednice, ministri Jacques Poos,
Gianni de Michelis i Peter Van Den Broek, te
član Komisije Europske zajednice Abel Matutes
predložili su da se rješenje traži kroz primjenu tri
točke i to: bezuvjetan i hitan prekid vatre kao i
povlačenje vojske u kasarne, kako u Sloveniji
tako i u Hrvatskoj, privremena suspenzija primjene deklaracija i drugih akata Sabora Republike Hrvatske i Skupštine Republike Slovenije o
razdruživanju i osamostaljivanju na tri mjeseca,
te obnavljanje pregovora. Treća predložena točka
odnosi se na konstituiranje Predsjedništva SFRJ
na ustavan način – izborom Stjepana Mesića za
turnusnog predsjednika. Iz izjava trojice ministara i predsjednika Tuđmana i Kučana može se
zaključiti da sve strane uključujući i saveznu
vladu i predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, prihvaćaju ta polazišta, ali se iz suzdržanosti izjava da naslutiti da postoji bojazan
oko teškoća zbog složenosti primjene tih načela.
Sastanku je bio nazočan i savezni sekretar za
vanjske poslove Budimir Lončar. Uz slovenskog
predsjednika Kučana u razgovorima je sudjelo153 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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vao i ministar vanjskih poslova Slovenije Dimitrije Rupel, a uz predsjednika Tuđmana nazočni
su bili Stipe Mesić, Davorin Rudolf i Hrvoje
Kačić.

Dok. št. 30:154
Poročilo Hine o izjavi predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana
za hrvaško televizijo po razgovorih v Zagrebu
29. 6. 1991

razdruživanja. Ako će to biti funkcija u Predsjedništvu, onda ne vidim razloga da slovenski
predstavnik s tim mandatom nebi mogao nastupati. Odgovarajući na pitanje o stavu predsjednika Tuđmana Kučan je rekao da je Hrvatska
u bitno drugaćijoj situaciji, jer u ostvarivanju
svoje Deklaracije još nije poduzela praktične
korake. Na pitanje o opravdanosti bojazni da bi
se operacije vojske mogle prenijeti i u Hrvatsku,
Kučan je odgovorio kako je potpuno jasno da je
vojska te operacije u Sloveniji vodila s namjerom, da bi poslije Slovenije bilo mnogo
jednostavnije izaći na kraj i sa Hrvatskom. (Hina)

HINA 153 28/29. 06. 1991.
IZJAVA MILANA KUČANA ZA TV

Dok. št. 31:

ZAGREB, 28/29. lipnja (Hina) – Po završetku
krače konferencije za novinare, na kojoj su
iznijeti rezultati razgovora delegacije Europske
zajednice sa hrvatskim i slovenskim vodstvom,
predsjednik Predsjedništva Republike Slovenije
Milan Kučan potvrdio je u razgovoru za televiziju da su njegovi razgovori bili pozitivni na
sva tri pitanja koja su postavili predstavnici
Europske zajednice u njihovoj posredničkoj misiji za rješenje krize.
"Prvi i osnovni uvjet za sve ostalo upravo je
povlačenje vojske i prekid svih neprijateljskih
aktivnosti", rekao je Kučan i dodao kako doduše
nije previše uvjeren, da će to biti stvarno poštivano od strane vojske, a s obzirom na sve to
što se događalo.
Što se tiče drugog pitanja, za mene je važno da
suverene odluke Slovenije ostaju na važnosti,
istakao je Kučan. Polazeći od toga mi smo i
predlagali pregovore, no sugovornike za to nismo
imali i umjesto njih "dobili smo okupaciju".
Kazavši da je njegov odgovor bio pozitivan i na
treće pitanje predstavnika Europske zajednice,
Kučan je podsjetio da je Janez Drnovšek dao svoj
glas za Stjepana Mesića još 15. svibnja. To za
nas nije problem, ali je za mene veliko pitanje da
li će sada legitimitet tog predsjednika biti valjan
upravo za one koji su njegovo proglašenje
spriječili. To je sada pitanje za njih, a što se tiče
Slovenije, istakao je Kučan, mi smo ustavnim
zakonom odredili da će član Predsjedništva iz
Slovenije imati posebnu ulogu u zastupanju
interesa i odgovornosti Slovenije u postupku

"Opasne igre" – Sporočilo sekretariata za
informiranje ZIS v zvezi z izjavo Milana Kučana 29. 6. 1991
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Hina, 29. 6. 1991, 19.19
44 - Saopštenje saveznog sekretariata SIV-a za
informacije
Opasne igre Milana Kučana
Beograd 29. juna (Tanjug) – Milan Kučan, predsednik Republike Slovenije, ugrozio je svojim
današnjim postupkom već postignute dogovre sa
delegacijom Evropske zajednice. To konstatuje
sekretariat SIV-a za informacije, reagujući na
ponašanje Kučana i slovenačkog rukovodstva. U
tom reagovanju sekretariata SIV-a za informacije
se kaže: "Tako je Kučan na jutrašnjoj konferenciji za štampu po završetku razgovora sa predstavnicima Evropske zajednice izjavio, da je prihvatio sva tri uslova: medju njima i prekidanje
"ustavne povelje i ustavnog zakona o osamostavljivanju" Slovenije da bi samo par sati kasnije, na konferenciji za štampu u Ljubljani, rekao
kao će o svemu tome odlućiti u ponedeljak slovenačka skupština. Takvi postupci neminovno će
uticati na konačnu odluku i stav Evropske zajednice prema Jugoslaviji, i okviru koje je i Slovenija.
Do sada su inaće slovenački rukovodioci kršili
data obećanja, pa i potpis. Samo u kontaktima sa
saveznom vladom, u nizu lićnih kontakata sa
predstavnicima Slovenije i u toku posete skupštini Slovenije predsednik SIV-a Ante Marković
ih je stalno upozoravao da njihove odluke (kome
je dodao i atribut nažalost) zavisi ne samo
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budućnost Slovenije, već i Jugoslavije. Predlagao
im je da krenu putem "razdruživanja" (termin su
sami smislili), a ne otcepljenja, što su mnogi, na
neki naćin i prihvatili, da bi i to porekli nasilnim
preuzimanjem carinarnica Jugoslavije i nasilnim
odvodjenjem sa radnog mesta upravnika leta na
aerodromu Ljubljana. Silom su krenuli u proces
otcepljenja, ali im i to nije bilo dovoljno, već je
predsednik Republike Slovenije uputio pismo generalnom sekretaru UN i predsedavajućem Saveta bezbednosti u kojem traži priznanje i zaštitu
Ujedinjenih naroda "nezavisne i suverene Slovenije." Tom zahtevu je dat veliki publicitet, ali
ne i odgovoru, što je u skladu sa shvatanjem
objektivnog novinarstva u "deželi." U odgovoru,
i generalni sekretar i predsedavajući Saveta bezbednosti obaveštavaju Milana Kučana da su
odbili da razmatraju njegovo pismo, jer ne priznaju medjunarodno-pravni subjektivitet Slovenije na osnovu kojeg bi se u Ujedninjenim nacijama mogla povesti rasprava.
Odbijajući da prihvate mirna i demokratska rešenja koje im je predložio Ante Marković i
odugovlačeći sa prihvatanjem izlaza kojeg njima
i ostalim nudi EZ, rukovodstvo Slovenije ostaje
dosledno sebi i svoji politici, pozivajući i dalje
slovenaćki narod na odbrambeni rat protiv "okupacije" dežele od 1990 pripadnika JNA", istiće u
svom reagovanju sekretarijat SIV-a za informacije.
(kraj-44) sb/sslj
IDT 101 prenosi TANJUG vijesti

Dok. št. 32:155
Pismo predsednika Evropske skupnosti
Jacquesa F. Poosa predsedniku (predsedstva)
Republike Slovenije Milanu Kučanu, 30. 6.
1991
Luxemburg 30. 6. 91
G. Milan Kučan
Predsednik Republike Slovenije
Spoštovani gospod Predsednik,
Dramatičen razvoj dogodkov v Jugoslaviji me je

prisilil, da ponovno stopim v stik z Vami 48 ur
po obisku treh zunanjih ministrov Evropske
skupnosti v Jugoslaviji.
Moram vas spomniti na vašo dano besedo ob
priliki srečanja, ki smo ga imeli v noči z 28. na
29. junij z gospodi ministri De Michelisa, van
den Broeka in menoj v Zagrebu.
Ob tej priliki ste dali svoj pristanek, da boste
prioritetno upoštevali takojšnje uveljavljanje treh
pogojev, ki smo sta jih predložili vas kakor tudi
skupščina naših sogovornikov.
- sprejetje prekinitve ognja, kateremu bo sledila
vrnitev oboročenih sil v kasarne,
- suspens uveljavljanja deklaracije o neodvisnosti za obdobje treh mesecev,
- ponovna vzpostavitev ustavnega reda z imenovanjem ...
… 1, /besedilo je nejasno/ kolektivnega predsedstva.
Moram vas spomniti, da Slovenija nosi svoj del
odgovornosti pri blokadi razvoja izbire predsednika kolektivnega vodstva, in vas prositi, da
brez odlašanja ponovno proučite pozicijo Slovenije, s tem da pošljete predstavnika slovenskega parlamenta na sestanek kolektivnega predsedstva. Tako bodo hitro izpolnjeni pogoji, da bi
se začela pogajanja, da bi našli nove aranžmaje
pri ponovnem definiranju odnosov med jugoslovanskimi republikami kot ste to sami želeli v
pismu, ki ste ga naslovili ministrskemu predsedniku g. Santerju 28. junija. V zvezi s
/številnimi/ kontakti, ki sem jih danes zjutraj imel
s kolegi ministri za zunanje zadeve pri Evropski
skupnosti vas lahko obvestim, da vašo prošnjo, ki
se nanaša na prihod civilnih opazovalcev v
Slovenijo, trenutno še vedno proučujemo. Predsedstvo dvanajsterice vas bo obvestilo o njihovem dokončnem stališču v zvezi s to zadevo.
Vse kar lahko sedaj storim, je da vas skušam
prepričati, da ukrepate v konstruktivnem duhu, ki
je bil značilen za vaše predloge v času pogovora
s tremi ministri za zunanje zadeve, ki je bil 28.
junija. Zelo bi mi koristilo, če mi boste potrdili
vaše angažiranje še danes do 19,00 ure.
S tem ko vam nalagam težko odgovornost, ki je
na vaših ramah, v zvezi z zapletenostjo jugoslovanske krize za stabilnost v Evropi, vas prosim,
gospod predsednik, da prejmete izraze mojega
odličnega spoštovanja.
Jacques F. Poos
Izvršilni predsednik Sveta Evropske Skupnosti
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Dok. št. 33:156
Magnetofonski zapis seje Predsedstva Republike Slovenije 1. 7. 1991
MAGNETOFONSKI ZAPIS SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE, DNE l.
JULIJA 1991
Milan KUČAN
Prišlo je to medtem ko sem bil jaz doma:
Gospodine Milan Kučan, predsednik Predsedništva Republike Slovenije, Ljubljana.
Obaveštavamo vas da je predsednik Predsedništva SFRJ Stipe Mesić, na osnovu tog i tog
člana za danas 1. jul, sa početkom u 13. sati
(sazvao) sednicu Predsedništva sa sledeči(m)
dnevnim red(om): Razmatranje aktuelno političke bezbednostne situacije u Sloveniji. Predsednik Predsedništva SFRJ Stipe Mesić vas poziva da učestvujete u radu sednice u Beogradu.
Jaz sem že klical Mesića, ampak ga nisem dobil,
je nekje na poti in sedaj to predsedstvo lahko
razpravlja o dejavnosti svoje vojske v Sloveniji,
ki ji poveljuje. Predlagal bi, da najprej poslušate
kaj je bilo v Zagrebu s to trojko in kakšna je
ocena te mednarodne aktivnosti, ker očitno bo
treba spet Slovencem pojasnjevati, ker sem po
poti nazaj poslušal, da smo v Zagrebu podpisali
sporazum. Prosil bi, da ne razlagam vsega, če bi
Dimitrij in Jelko, ki sta bila zraven, povedala kaj
je bilo.
dr. Dimitrij RUPEL
Predsednik, če dovoliš, bi jaz najprej drugo stvar.
Jaz sem zdajle govoril z Genscherjem in pride v
Ljubljano danes zvečer ali jutri zjutraj in tebe
prosim predsednik, da s Tudjmanom urediš, da
on pride v Ljubljano, ker tako želi Genscher.
Pogovarjal se bo z nami posebej in s Hrvati
posebej. Želi skupino petih ljudi. On želi predsednika predsedstva, predsednika vlade, predsednika skupščine, mene, jaz predlagam še gospoda Kacina, lahko še eno dodatno osebo. Želi se
pogovarjati v ožjem krogu, ker tako pač pogovor
najlažje steče. Ali bi bil morda gospod Drnovšek,
če ste zainteresirani?

156 Arhiv predsednika Republike Slovenije. Magnetogram

ni avtoriziran, niti lektoriran.

122

dr. Janez DRNOVŠEK
Midva sva se že včeraj eno uro pogovarjala in mi
je obljubil, da bo prišel v Ljubljano.
Lojze PETERLE
Jaz bi predlagal, da je ali Igor ali Janez zraven.
(BAVČAR: Janez.)
dr. Dimitrij RUPEL
Prav. Jaz bi predlagal tole, da se pripravi vsa
logistika ... Igor, za prevoz iz Celovca, mi ga
pridemo v Celovec iskati, jaz bom poskrbel s
celovškimi oblastmi, da bodo oni dali na
razpolago (BAVČAR: To bom jaz naredil.)
Potem meni ni treba nič govoriti. (BAVČAR:
Nič, mi ga bomo prevzeli na meji, oni naj ga
pripeljejo do meje, mi ga bomo naprej.) Tehnično
se bova midva potem dogovorila. Torej, jaz bom
popoldne vedel natančno, ali Genscher pride
danes zvečer ali pride jutri zjutraj. Če bo danes
zvečer bo en problem, ker ima 50 ljudi s seboj, tu
je potem treba rezervirati hotel itd., jaz predlagam, da je v Ljubljani. V glavnem on ne želi
biti v stiski s časom, da bi recimo z nami imel
zvečer, pa bi potem moral na sredi prekiniti
pogovore v Beogradu, ki so zanj važni, ker hoče
tam določene stvari urediti. To mislim, da moramo sprejeti, popolnoma natančno bomo vedeli
ali pride nocoj ali pride jutri zjutraj. (PETERLE:
On začne pogovore v Ljubljani?) Ne, ne, on gre
sedaj v Beograd, najprej ima nastop ob 11. uri v
Bundestagu, potem ob 13. uri v Beograd, in bo
pač popoldne v Beogradu.
Sedaj drugi del, predsednik je želel, da povem
nekaj vtisov s sestanka v Zagrebu.
Vi veste, da smo se pogovarjali s tremi ministri in
njihovimi ambasadorji, govorili so samo Van den
Brook, De Michelis in gospod Poos, Van den
Brook je sedaj postal šef ministrskega sveta, on
je začel s tem, da pogovor z Evropsko skupnostjo
o tem kontraktu, oz. o tem sporazumu ni bil
lahak, skratka hotel je predstaviti to, kar so oni
sproducirali vendarle kot nek dosežek v našo
korist, češ da so bile druge pozicije še trše in to
smo potem v takem direktnem pogovoru še
večkrat slišali, da bodo oni kakor še kritizirani,
zato ker so bili tako široki. Pravi, zagotovili smo
v imenu Evropske skupnosti da sta Republika
Slovenija in Republika Hrvaška sprejeli paket
Evropske skupnosti, ki vsebuje suspendiranje za
tri mesece, tako da so lahko na prvem mestu
izbrali z aklamacijo predsednika Mesića, pravi
seveda, nismo tako zelo dobro seznanjeni z
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okoliščinami v Jugoslaviji kot vi in morda ne
vemo natančno kaj vse ti sklepi implicirajo,
vendar smatramo, da je to pač tisto, kar je bilo
mogoče doseči, situacijo ocenjujemo kot zelo
resno, to kar se dogaja v Sloveniji učinkuje na
regijo in Evropo kot celoto, če nam to ne bi bilo
mar, ne bi sploh sem prišli. Rekel je mi vas
rotimo, da paket, ki smo se zanj dogovorili,
spoštujejo vse stvari v vseh elementih, lahko
sicer razvežete ta paket, če ga razvežete, bomo
mi zapustili celo zadevo. Mi smo dali garancije,
je rekel Van den Brook, da bo to uspešno in pod
tem pogojem se je Evropska skupnost pripravljena še naprej angažirati. No, od teh točk je en
element že zagotovljen, izvolitev Mesića, kot
veste je sestanek potekal neposredno po izvolitvi
Mesića za predsednika. Vendar sta tudi druga dva
zelo važna, prvič, prekinitev ognja in drugič, torej, suspendiranje implementacije ali izvajanja
deklaracije o neodvisnosti za tri mesece. Jaz bom
potem povedal kaj vse smo okrog tega interpretirali, samo sedaj grem skozi te zapiske skozi,
to pomeni, da gredo vojaki v kasarne in to pomeni, da gredo tudi milice v kasarne, on je
govoril milic, se pravi te teritorialne enote.
Reproduciral bom pač cel pogovor, ker se mi zdi,
da je važen. Imeli smo občutek, celo smo imeli
sum, da dve republiki ne bi spoštovali sporazuma, vendar smo veseli, da ti dve republiki
sporazum spoštujeta in tu je mislil na Srbijo in
Črno goro, ker to je bil za njih dosežek, da je bil
Mesić izvoljen, oz. da sta ti dve republiki to
dopustili. Vtis, ki ga je naredil Milošević je bil
zelo impresiven, izgleda na te naše evropejce, kar
nam ni razumljivo, bomo pa še imeli časa za
analizirati zakaj je tako.
Omenil je, še vedno govorim o Van den Brooku,
ki je omenil sedaj KEVS-ov postopek. Vi veste,
da je jutri sestanek na Dunaju in v sredo v Pragi.
Rekel je, da bo sedaj Konferenca o evropski
varnosti in sodelovanju spremljala ves proces,
oziroma celo dogajanje, kar pa je seveda tudi
težko, ker to je nek nov instrument, ki še ni bil
preizkušen in da se bodo sproti učili. Podpiramo
stabilizacijo razmer v Jugoslaviji in potem je
dodal nekaj kar seveda je bilo potem zanikano z
naše strani, novo ustavno rešitev oziroma novo
ustavno ureditev v Jugoslavji. Potem je končal z
naslednjim, močne besede, ki smo jih izrekli kot
podporo položaju Slovenije in Hrvaške, ne bodo
zaman.
Tudjman je, ne bi ga sedaj reproduciral, ker je v
glavnem Tudjman precej flancal, bi jaz rekel,

govoril besede hvaležnosti, pa visoke besede itd.
In v glavnem je njega zanimalo vprašanje odnosov med Srbijo in Hrvaško, pa je vedno hotel
napeljati mlin na problem pa tam ene vojašnice,
pa tam četnikov, komandant, ki je tudi tam znorel
itd.
Pač pa je Tudjman eno stvar rekel, ki je važna,
namreč predlog za modre čelade, angažiranje
modrih čelad, da bi KEVS sprožil eventuelno
angažiranje modrih čelad v Jugoslaviji.
Kučan, boš ti sam reproduciral svoja stališča, ali
želiš da jaz. Dobro, Kučan je rekel, da je bil zelo
ohrabren s prihodom trojke v nesrečno nekdanju
skupno državo, to sem si natančno zapisal, že
drugič ste tu ponoči, že drugič nimam te sreče, da
bi vas lahko pozdravil v svoji domovini. Želim si
uspeha vaše misije bolj kot kdo drugi, pri nas
gospodje traja vojna, zame je važen mir, ljudje
umirajo, gre za vojno v srcu Evrope. Jaz sem
obljubil dve stvari, na zadnjem sestanku ko smo
se dobili, prvič, da bom obvestil slovenski parlament o predlogih in stališčih vaše skupine in da
vas bom obvestil v nedeljo do 5. ure popoldne o
uspehu svoje misije. Zaobljubil sem se, da se
bom zavzel z moralno avtoriteto, da slovenska
skupščina pristane na začasen moratorij, moratorij nad nadaljnjimi ukrepi za samostojnost Slovenije. To je naša formulacija. Moratorij oz.
suspenz nad nadaljnjimi ukrepi za samostojno
Slovenijo. Od naših odločitev ni mogoče odstopiti, na to ste vi pristali, to je parlament po dolgi
razpravi sprejel. Jaz sem obljubo izpolnil in o
tem obvestil Poosa. Meni nihče ni ničesar
obljubil, slovenski parlament mi je verjel na
besedo, da bi dobili mir, miru nismo dobili, upam
da nocojšnji obisk pomeni mir. Vento, to je
italijanski-ambasador mi je rekel, da bo rešen
problem mednarodnih opazovalcev, to je zelo
veliko, to je bil pogovor, ki je tekel že vmes med
sestankom, vendar glede na razmere, morajo priti
tudi vojaški opazovalci. Vaša zahteva po umiku v
kasarne drugače nima smisla. Mi nimamo nobenih sredstev, da bi to uveljavili. Izpolnjen je
zaenkrat samo prvi pogoj, prva točka, se pravi
izvolitev Mesića, ta je najlažji, pomeni omejitev
samovolje srbske republike, ki ima v Predsedstvu
tri glasove. V tej republiki Jugoslovanska armada
mobilizira 200.000 ljudi, posnetke tega je pokazala beograjska televizija, Srbi niso pristali na
nič, razen na izvolitev Mesića, mi smo sprejeli
vse, kar je pomembno za mir, tisto kar je za mir
res pomembno, ključen faktor pri tem je seveda
Jugoslovanska armada, ona vrši operacije proti
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slovenskemu narodu, nad to armado nima vpliva
niti Mesić, Marković nam je danes povedal, da
nima kontrole nad JLA. O ultimatu je Marković
izvedel iz televizije. To je ta ultimat, ki ga je
poslal Negovanovič. V Jugoslaviji so v sporu tri
strani, tretja stran je najvažnejša, to je JLA, če
hočete uspeh, mora priti do trajne izključitve JLA
iz jugoslovanskega političnega življenja. To je
podivjana struktura, tu ni dobro prevajalka prevedla, to je ideološka in politična armada, formalno napada Slovenijo, v resnici pa brani svojo
eksistenco. Jugoslovanska armada brani svoj
priviligerani položaj, to je zadnji relikt komunističnih režimov v Evropi, ni Milošević, ampak
je JLA. Slovenski parlament je pristal na upočasnitev samo zaradi miru, brez vojaških strokovnjakov ne bo mogoče zagotoviti prve točke,
če ne dobimo miru, izgubimo vse. Čez tri mesece
nas bo armada spet napadla. Torej, če ni v tem
času mogoče teh stvari dokončno urediti, se
lahko zgodi, da je to sicer moratorij, ki je v prid
armadi in nas čez tri mesece lahko spet napade.
To je bil tvoj prvi nastop predsednik.
Torej, tudi tega, kar je Mesić govoril ne bi reproduciral, govoril je take neobvezne zadeve,
kolikor se spominjam.
Poos pa je rekel naslednje: pisal sem pisma
Srbiji, Hrvaški in Sloveniji in Markoviću. Ko
gremo domov s te pogajalske večerje, namreč ta
pogovor je bil za jedilno mizo ob 4. uri zjutraj,
imamo jasen odgovor, cel paket mora biti sprejet.
Mi uporabljamo jasne formulacije in potem je
ponovil in je poudaril, gre za suspenz oz. za
odložitev, ne za moratorij. Drugi in treji pogoj sta
lažja, prvi je najtežji, pravi Poos, oborožene sile
pomenijo tudi sile Slovenije in Hrvaške, morajo
se vrniti v status quoante. Armadi ni treba braniti
zunanjih meja, to je pa sedaj referenca na vlogo
armade pri branjenju meja, pravi armadi ni treba
braniti zunanjih meja, nobene grožnje ni od
zunaj, Jugoslaviji nihče ne grozi od zunaj, nobene potrebe ni da bi armada stala na mejah
Jugoslavije oz. Slovenije, armada naj gre stran od
meja. Včasih smo imeli armado ob železni zavesi, sedaj pa je to izginilo.
Nakar je govoril De Michelis, rekel je tole: prišli
smo zato, da sprejmemo, da potrdimo vsebino
pisem, ki jih je pisal Poos. Javno mnenje je že
sprejelo, oz. javnost je že sprejela ta paket in tu
so tri točke, ki so zelo jasne. Potem je govoril na
kratko kaj pomeni proces KEVS-a, kar pa se tiče
Evropske skupnosti, pa je rekel, pripravljeni smo
poslati opazovalce in spremljati uresničevanje
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sporazuma. Italija in Avstrija sta sprožili mehanizem, ki bo dajal informacije kar se dogaja
tudi o kršitvah sporazuma. Zelo važno pa je tole.
Rekel je, mi ne zahtevamo od vas nikakršnega
brisanja odločitev, ki so bile sprejete. Torej to je
referenca na tisto, kar smo mi rekli v parlamentu.
Tisto kar je bilo doslej storjeno, se ne briše, on je
uporabil besede "no consolations taken to ...", kar
se tiče Slovenije in tudi seveda Hrvaške, oni so to
pač kar v šopku obravnavali. Zahtevamo pa, da
se ne podvzemajo nikakršni nadaljnji koraki v
smislu slovenske osamosvojitve. To je sedaj
moja interpretacija, ampak to je bilo mišljeno.
Tretja je, umakniti vse oborožene sile v kasarne.
To ne pomeni, da hrvaška armada pa ne bi smela
reagirati in to isto velja za slovenske oborožene
sile, na teroristično aktivnost, to je bila njegova
formulacija. Gre za to, da se pride nazaj pred
deklaracijo, tu je mišljeno seveda z vojsko. Zahtevali smo suspenz za tri mesece, po treh mesecih so vsi svobodni. Med tem časom, se pravi v
treh mesecih, bomo našli rešitev. Tu je še mala
fus nota, potem sem z njim govoril po sestanku,
on je rekel tako, prosim, to pa mora res v teh
krogih ostati, rekel je, poslušajte, v treh mesecih
boste vi samostojna država, mi to vemo, Hrvaška
pa ne bo. Rekel je, to je najbrže vam jasno, da ne.
Milan KUČAN
Samo tole bi rekel, to vedo tudi na Hrvaškem,
razen Tudjmana, ker ko smo prišli, nas je počakal
tam spodaj v Davorin Domijan in rekel "čestitam
vam, vi imate več, što možda mi nečemo nikada
imati".
dr. Dimitrij RUPEL
No, on je rekel tole, v treh mesecih, ki so sedaj
pred nami, bo Evropska skupnost intenzivno sodelovala in spremljala vse te postopke. Potem je
pa rekel, obstajajo štiri pogodbene stranke, tri
republike, v glavnem govoril je o Srbih, Hrvatih
in Sloveniji in zvezni vladi, obstaja tudi sprejem
ali mi sprejemamo pravico Hrvaške in Slovenije,
da razglasite samsotojnost. Jaz sem si to zelo
natančno pisal. Gre za legalne poti za prihodnost
države, s tem se izognemo vojni, s tem se izognemo državljanski vojni. Mi ne zahtevamo od
Slovenije in Hrvaške, da se odrečeta težnji svojih
narodov, iščemo samo mirno rešitev. To je tudi
pozicija hrvaškega parlamenta. Nakar je spet vzel
besedo Van den Broek. Ne moremo domov in ne
moremo na Konferenco o evropski varnosti in
sodelovanju, ne da bi jasno vedeli, če teh pisem
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ne morete potrditi, lahko rečemo, da so se strani
strinjale, potem lahko pošljemo opazovalce,
potem pa je nenadoma rekel, da bi potrebovali še
odločitev zveznega parlamenta, se spomniš ti, kaj
je tu rekel.
Jelko KACIN
Jaz imam to zabeležno, rekel je, vprašanje opazovalcev ni tako preprosto, saj to potrebuje odločitev zveznega parlamenta. To ne more biti enostranska odločitev, to ne more biti enostranski
akt.
dr. Dimitrij RUPEL
Ali se tole snema, kar sedaj govorim. To je
dobro, da ne bo treba narekovati. Torej, smo dali
predloge, ki naj bi rešili kompleksnost problemov
itd. Elementi iz Poosovega pisma so pogoj za
katerakoli pogajanja, zato moramo insistirati na
tem, da so ti elementi sprejemljivi. Milošević je
javno pristal na te tri točke.
Kučan
Da ne bi ostalo kaj nejasno. Naša pozicija v
Sloveniji je občutljiva. Moj predlog je ... Moj
predlog je zahtevajte garancijo tudi od Kadijeviča, ne samo od republik in federacije. Se pravi
De Michelis je govoril o štirih partnerjih. Kučan
je rekel, da je treba vključiti tudi JLA kot partnerja v tem dogovoru. Armada za to, kar je
naredila Sloveniji ni imela osnove v vladnih
sklepih oziroma samo deloma. Na mejnih prehodih v Jugoslaviji že dolgo ni bilo armade. Bila
je policija, sklepi zvezne vlade pa so na mejne
poslali armado. Ni razloga, da bi bila tam vojska,
niti teritorialna obramba. Naj bo tam policija. Kar
se tiče umik slovenskih oboroženih sil, pravi
Kučan Slovenija nima armade s kasarnami, zdaj
to boste presodili, to so ljudje ki so mobilizirani,
ki so prišli delavci, inženirji, ne vem kaj, ki so
prišli od doma, dobili puške in so šli braniti
domovino. Ko bo tega konec, bodo šli domov, ne
v kasarne. Armada bo ostala v kasarnah, ne bo
šla domov. Zato potrebujemo kontrolorje. Armada je nevarna. Glede suspenza, kot je formuliral
De Michelis, ne več nadaljnjega dejanja in
plementacije. Ne bo več dejanj ali pa nadaljnjega
dejanja, ali plementacije, to je tisto, kar je rekel
slovenski parlament. Kar je, je. Tisto kar smo
dosegli ostane. Kogar je kdaj pičila kača, se boji
vrvi. Gre torej za to, da se formalizira sklep, ne
samo z vaše strani, ampak tudi s strani JLA,
republik in zvezne vlade. Potem si pa povedal ta

podatek naj bi se ob šestih, to kar smo dobili po
faksu, naj bi se umaknile enote na Hrvaško. To ni
v skladu z dogovorom, ki smo ga dosegli z
Markovićem. Na kar je Broek še enkrat govoril,
pismo, ki ste ga dobili je sprejeto. Lahko ga
objavimo. Brezpogojno potrdilo smo dobili v
Beogradu. Če ne se bomo potegnili ven. Če boste
sprejeli to pismo, Poosovo pismo je še vedno,
bomo nadaljevali s pomočjo, če ne sprejmete
pisma, je misija končana. Ne moremo odditi z
nesporazumi. Ne bi radi videli, da JLA, ki je
nedovisna sila, pravi očitno vidim, da je pri vas
JLA neka neodvisna sila, ne bi radi videli, da bi
JLA torej imela komando, oziroma da bi bila
politični faktor. Zdaj imate vrhovnega komandanta, torej lahko naredite važne odločitve. To je
ta zveza Mesić-vojska.
Kučan
Ponavljam, kar sem zadnjič rekel, to je potrdil ...
Kacin – vmes –
Samo še nekaj tukaj vmes je posebej rekel,
opozoril, da Marković ne nadzira, ampak oni
javno ne morejo objaviti, da je JLA brez nadzora.
dr. Rupel
Ja hvala bogu, da si si to zapisal, jaz sem to
pozabil. Ponavljam, kar sem zadnjič rekel, to je
potrdil parlament, toda brez kontrole JLA ne bo
nič zaleglo. Na kar je Bruk glede Kučanove izjave rekel, pričakujemo, da predsednik izvršuje 3.
točko, Kučan ima moč, ali pa ima kompetence
glede ...
g. Kučan
Prej si rekel takole, da bodo predsedniki skrbeli
za izvrševanje tega dogovora, glede na kompetence, ki jih imajo. Ko je to rekel, sem jaz se
oddahnil, ker jaz nimam nič kompetenc.
Kacin
Takole je dobesedno, Kučan ni pristojen za odpoklic armade ..., zahtevo in milico lahko odpokliče.
Dr. Rupel
To sem si tudi jaz zapisal. To je v glavnem vse iz
tega sestanka.
Kučan – milico ne morem, TO pa lahko Predsedstvo v razširjeni sestavi.
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Oman – oni verjetno pod milico računajo TO.
Dr. Rupel – militia – to je TO v bistvu, nimamo
predstave o tem kaj je to.
Torej jaz moram reči, da v pogovoru potem v
privatnem po, ko smo tam en kozarec spil, je De
Michelis prav posebej prišel k meni, pa je rekel,
to kar sem prej povedal, mi pričakujemo, da
boste vi v 3 mesecih samostojna država, ampak si
pa ne delamo nobenih iluzij o Hrvaški, da bi
lahko dosegla to isto.
Predsednik Kučan
Na tiskovni konferenci po tem, je to Van den
Broek zelo na kratko govoril, to kar je pri nas v
navodu povedal. Potem sta bili pa dve vprašanji.
Obe meni v bistvu, eno preko Van den Broeka,
kaj to pomeni za Slovenijo, kdo bo praktično na
slovenskih mejah zdaj, in drugo katero je nejasno
vprašanjo ostalo med mano in Markovićem. Jaz
sem rekel potem, na slovenskih mejah bo slovenska policija, kot je bila prej. Vojska ne spada
na mejne prehode, nikjer v Evropi. To je bilo
prvo, in drugo, da je tisto vprašanje, ki je ostalo
nejasno, na razgovoru z Markovićem, je pa
nerešeno vprašanje, načina umika armade. In to
je bilo na tiskovni konferenci vse. Potem je pa
Vento povedal, da so vsi ambasadorji pripravljeni
od te dvanajsterice obiskati Slovenijo, jaz sem
rekel, a skupaj, je bil tiho. In potem za Genscherja so rekli, da bo sedaj prišel na obisk, kot
dokaz da ga interesira Evropa, in hkrati možnosti
za ...
Dr. Rupel – Genscher prihaja jutri, oziroma
danes kot predsednik predsedujoči Konference o
evropski varnosti in sodelovanju, on ne prihaja
kot zastopnik Evropske skupnosti, ampak je posebej poudaril, tudi sedaj po telefonu, da prihaja
kot predsednik predsedujoči Konference. In kot
nemški minister.
Dr. Drnovšek – da kot nemški minister. Meni je
to posebej poudaril in moram reči, da se je prav
trudil, da bi naredil to razliko od trojke. Med
njim in med trojko, najbrž ima kakšne posebne
razloge, ampak predvsem je to treba imeti malo v
vidu, ne.
Predsednik Kučan – moj vtis, saj Jelko lahko tudi
pove, on jih je sedaj prvič videl, mi jih motimo,
pred njihovim pragom se nekaj kadi, in ne vedo
čisto natančno, ali je to eksplozivno ali ni. In to
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jih moti in bi radi čimprej to spravili stran in naj
že enkrat za boga svetega zastopimo, da oni
imajo druge probleme.
Kacin
Ja in ob vsem tem, imam jaz še drugi vtis, da nas
jemljejo resno, da pa Tudjmana jemljejo kot
pajaca, ker se tudi vidi po odnosu do njega.
Predsednik Kučan
Je pa res, bilo je neokusno, ker je začel s tem, ne,
kaj se je zgodilo sedaj pri njih, da so ujeli enega
podpolkovnika, ki je orožje delil osebam, pa levo
pa desno, kaj so njim Srbi že naredili, in potem je
Van den Broek začel, pa je rekel, mi smo prišli za
to, zdaj v konkretnih primerih (razgovor).
Dr. Drnovšek – Kaj pa novi predsednik pravi.
Dr. Rupel – ja on nas je v bistvu že nalagal, prvi
trenutek, ko je prišel, ne.
Predsednik Kučan – ja še niti prišel ni, pa je ...
Dr. Rupel – ker on je bil očitno na tej seji tega
Sveta za ustavno ureditev.
Predsednik Kučan – jaz sem danes že z njim
govoril. Je rekel, da je šel samo noter in da je
rekel, da on mora iti v Zagreb, in da naj lepo sejo
ustavijo in naj nadaljujejo jutri. Je pa bil Vasilij157 – general na seji tega Sveta. Šef KOS-a.
Jaz bi vas prosil sedaj, tiskovna konferenca: tista
redna ob 11. uri, ali je treba tam kaj povedati
tamle, jaz sem sedaj doma pogledal vrtijo tisti
posnetek izjave moje Bobovniku, po končanih
razgovorih. Mislim, glih vsak stavek se ne konča,
se vidi, da je ura šest zjutraj, ampak mislim, da so
te stvari dovolj jasno povedane. Jelko bi bilo
treba iti na konferenco ali ne.
Kacin – jaz mislim, da bi bilo skrajno korektno,
da gremo, zdaj odmevi že so, uvodoma sam nekaj
dejstev, potem pa odgovore na vprašanja. Oni
bodo hoteli decidirano spraševati, ali gremo s te
na drugo pozicijo, ali bomo spustili vojsko nazaj,
to je treba povedati.
Dr. Rupel – tudi je treba sedaj napovedati Genscherja.
157 Aleksander Vasiljević, op. B. R.
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Bavčar – mene pa tole zanima, to če mi pojasnite
malo, glede suspenzov uveljavljene deklaracije in
naše dikcija je pa ...
Rupel – no saj tista dikcija je čisto v redu, suspendiranje inplementiranja deklaracije o neodvisnosti.
Dr. Drnovšek – to ni dosti, ali je nadaljnjega
inplementiranja.
Rupel – ne originalni tekst je inplementiranja,
potem ko smo mi rekli, da to pomeni, da doslej
tiste korake, ko smo doslej naredili jih ne bomo –
so ireverzibilni, so se vsi s tem strinjali.
Organizirali smo TO, potem smo odpoklicali
ljudi iz Beograda, in tako dalje.
Oman – no kaj pa carina, recimo?
Bavčar – čakajte poleg tega statusa, ki smo ga
dosegli, je tudi še en dejanski. Dejanski je
naslednji, da imamo mi približno 60 prehodov,
nekaj čez, da jih imajo oni 9 ali 10 od tega 6
maloobmejnih in 4 mednarodne, da imamo mi
skoraj kompletno zeleno mejo, ker so se razbežali. Da ne bom rekel, da imamo nekaj kasarn,
da imamo vsa največja skladišča armade v
Sloveniji, to so realni dosežki in kaj pomeni, bom
rekel druga točka glede na to, kar je vojska včeraj
predlagala, da odda nove posadke na karavlah.
Mi tega ne bomo sprejeli. Da dajo vse zahteve,
da se vrne carina, mi tega ne bomo sprejeli,
zahtevajo, da jim vrnemo kasarne, mi tega ne
bomo sprejeli, mislim, to ni mogoče sprejeti, to
hočem povedati, to hočem povedati.
Bojim se da ta druga točka ni natančno definirana. Razgovor!
To me zelo zanima, kaj to pomeni za južno mejo.
Ker mi smo razbili kar je na južni meji, tudi tistih
8 točk, ki jih ima, če jih ima saj niti ne vem, to
moram preveriti, ker nismo dosti pozornosti
posvečali vojski tam, na tistem koncu, mi bomo v
naslednjih dneh, in to je nujno za zavarovanje
tega kar imamo, to mejo zaprli. Se pravi jo
operativno tako obvladovali, da bomo res tako
nadzorvali vsakega, ki bo noter prišel.
Rupel – poslušajte, sedaj se začenja obdobje
pogajanj. In v pogajanjih je seveda mogoče vse
take podrobnosti dati na mizo, pa se pogovarjati
o tem recimo 3 mesece, o tem ali se boste umaknil deset metrov tja, deset metrov drugam itd.

dr. Bučar – Ne formalno pravno, ampak precizno.
Z vidika tega kar je sprejela naša skupščina. Ni
možno nobeno spreminjanje statusa quo, to je
formalno pravno, in če smo sprejeli tako stanje,
potem je pravno veljavna razlaga ob premirju je
status quo, ni nobenega vračanja.
Peterle – če ne suspendiramo odločitev za nazaj
in če jemljemo, da je to agresija, potem mora biti
vsa meja, se pravi vsi prehodi v naših rokah,
potem mora agresor od tam iti. Velja tudi za
južno mejo. To so bile odločitev, ki jih ne
suspendiramo in bile so uresničene tudi, in je ta
agresija pač pripeljala do tega, da smo določene
stvari izgubili. In od tam se morajo oni umakniti.
Kučan – jaz bi takole predlagal. Jaz sem imel
občutek, da oni niso zelo zainteresirani za zelo
precizno določbo tega. Oni morajo pred svetom
povedati, da je to tako, vsa njihova prijaznost z
nami je pa med razgovorom in po razgovoru
kazala, da so oni pripravljeni na to, kar imate
imate. Sedaj pa te mesece izkoristite za to, da
boste lahko takrat rekli, mi pa sedaj tudi ostanemo brez da prehajamo v novo stanje. Mi razen
tega rabimo čas.
Bavčar – nisem tako prepričan.
Kučan – ja no nisi tako prepričan, jaz pa mislim,
da ga rabimo, če je mobilizacija tamle, se je treba
enkrat soočiti z temi dejstvi, mi nismo zmagali.
Bavčar – saj za to, mi nimamo časa, ker nismo
zmagali.
Drnovšek – saj vojaško najbrž tudi ne moremo
dokončno zmagati.
Bavčar – se pa lahko bistveno okrepimo, ali pa
bistveno oslabimo.
Kučan – saj zato jaz pravim, da rabimo čas.
Drnovšek – samo poanta je v tem, da je tole zelo
delikatno vprašanje. Ta podpora mednarodne
javnosti ne sme sedaj zadeti ob to, da mi delamo
nekaj z bi rekel – agresorsko ali karkoli. Da mi
sedaj nekaj kršimo. To vem, da je sedaj to
vprašanje zelo delikatno, zelo problematično,
samo za mednarodno javnosti, za valorizacijo
tega, kar je doseženo, je pa tudi bistvenega pomena. Tako da ne vem, tole se mi zdi, da je sedaj
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tole zelo ključno vprašanje. To speljati sedaj ta
umik in tole vračanje in tole razdruževanje.
Kučan – za to imamo komisijo, smo se dogovorili in Genscher je danes zveče tukaj. In z
Genscherjem je treba dobiti zanesljivejše tolmačenje tega.
Rupel – z Genscherjem sem jaz o tem sedaj
govoril.
Kučan – in oni niso slučajno rekli, dajte z
Genscherjem sedaj naprej tole, ker mi to sedaj
predlagamo v torek in v sredo.
Rupel – Ne Genscher je rekel, kako vi tolmačite
drugo točko, in sem mu jaz povedal natančno
dikcijo našega parlamenta, in on je rekel a tako, v
redu.
Bučar – tole sedaj je pa res luštno vprašanje, ne.
Če gremo sedaj na to, kar oni predlagajo, se zdaj
prevedeno v slovenski jezik, prav to kar ste sedaj
naredili, kar pozabite, gremo zvezna vlada, če
tako rečem nazaj na meje, če bi tolmačili tako, da
je...
Rupel – ne ti trije ministri so rekli, sus(pendiranje) – oni niso slučajno rekli suspendiranje
inplementacije deklaracij itd., Veš kaj je to suspenz. Zaustaviti od trenutka premirja, od trenutka
ki je bil ta dogovor sklenjen.
Kučan – predsednik jaz sem povedal tole, jaz se
spomnim tisto, kar sem takrat obljubil in da jaz
drugega stališča kot verifikacijo parlamenta nimam, in oni so rekli v redu, in sedaj čisto
natančno pa ne vem, kaj ta formulacija pomeni,
nimajo ne oni interesa ne mi. To ni bistveno,
bistveno je kako bo tekla tehnična izvedba.
Bučar – tehnična in nadaljnja pa mora biti popolno jasno tolmačenje in to je na naši strani –
mislim pravno tolmačenje.

rekel, no dobro, tisto, ki so tam, tam ostanejo,
ampak nobene nove zastave je rekel. Debata je
bila malo banalna.
Janša – to je nevzdržna situacija. Na nekaterih
mejnih prehodih bo zvezni režim, na nekaterih bo
slovenski režim, na nekaterih bodo plačevali
carine, nekje ne bodo plačevali, nekje bo naša
zastava, nekje bo zvezna zastava, v enih karavlah
bo TO v drugih bo vojska, tu je treba doseči neko
...
Kučan – z Markovićem je bilo rečeno, takoj
pogajanje, ne samo v tej komisiji za umik vojske,
ne, ampak ko smo mi bili sami z njim, predsednik, Janez pa jaz, smo rekli, zdaj pa o tem
takoj pogajanja, ureditev teh stvari.
Ne ta komisija, druga, o teh stvareh.
Bavčar – poglejte, ključno stališče, ki ste ga
zastopali včeraj je, da je neka stran, ki jo nihče ne
nadzoruje. Mi se pa pogovarjamo s tistimi, ki
mislijo, da v sili se moramo držati svojih stališč
in obljub, da obstaja pa neka hkrati enostranska
stvar, ki nas potiska nazaj. Poglejte oni so sedaj
observirali, ravnokar sem dobil podatek, z "migom 29" vse naše položaje na desettavžent
metrov. Observirali so, oni se že pripravljajo.
Danes zjutraj so enostransko brez dogovora mimo komisije, ki še ni ustanovljena, dali komando
vsem enotam, da se umaknejo. To smo povedali.
Prvič tukaj je treba vedeti, to kar se tiče tehnične
izvedbe tega pomeni, da se bomo mi še tolkli, da
je to premirje nemogoče.
Janša – danes smo bili na robu dve uri ponoči –
splošnega spopada. Ker so dali depešo, umakniti
vse ljudstvo, tehnika, prebiti blokade.
Bavčar – tega oni ne spoštujejo. In oni vedo, da
če bomo mi dosegli, to kar sedaj držimo, da so
oni v bistveno slabšem položaju za nov val, ki ga
pripravljajo. In to bi bilo skrajno neodgovorno če
bi mi svoje vojaške pozicije zelo oslabili. Skrajno
neodgovorno. Kaj. Kaj ni mišljeno.

Janša – mi imamo enako tolmačenje.
Rupel – France ali lahko en detalj povem. De
Michelis, ti se boš spomnil, je rekel, kaj to
pomeni, da sedaj suspendiramo to implementacijo ... To pomeni nobene zastave slovenske,
potem sem pa rekel jaz, kako nobene slovenske
zastave, sem rekel mi imamo tam zastave, a je
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Janša – objektivno mi s potekom časa slabimo,
ker nimamo redne vojske. Moramo ljudi domov
spustiti.
Kučan – saj sem jaz včeraj rekel, mi nimamo
vojske, ki je prišla iz kasarne in bo v kasarni
ostala, mi imamo ljudi ki so prišli iz služb in
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bodo šli nazaj, vojska bo pa šla v kasarne in se bo
tam koncentrirala, sem rekel, in zato mi rabimo
mednarodno kontrolo leta (KONEC TRAKU)

koliko močna bo pozicija armade tukaj ostala.
Dalj ko mi zdržimo s temi blokadami, prej bo
razpadla.

seja P RS/1. 7. 1991
3. trak, 1. stran

G. Kučan: Vem saj zato je treba danes to komisijo.

Tovariš Kučan: ... in zato mi rabimo kontrolo
mednarodno kontrolo vojaško. Sedaj imamo
Mesića in sedaj če tam je ga je treba pritiskat, da
bo držal to vojsko vsaj v tem času na tem in da
bo on ... na vojaškem ...

G. Janša: To je načeto pred tiskovno konferenco
preden ukaže da not pride to je načeto in časopisi
pišejo vse mogoče.
Tukaj je kontraofenziva medijska blazna. (G.
Bavčar).

Gospod Rupel: On je ne bo, pač pa bodo tile trije
oz. Evropska skupnost in KEVS bodo to držali,
če bomo mi znali to komunikacijo z njimi držati.

G. Janša: Pa ne samo to od tega kako je stavek
obrnjen, glede te druge točke umika, je odvisno
tudi od tega kako se bo ... ena beseda narobe je
vse pokvarila včeraj, vse je bilo v razsulu, niso
vedeli ljudje kaj naj delajo. Mi ne moremo ukaza
poslati prej, če se pa stvari prenašajo, pa če je v
dogovoru tiskovna konferenca pa še vsak mal
čudno pove. Tukaj bi moral biti nek zamik.
Naslednja stvar, vsak župan si sedaj v občini
razlaga, kako se bo z JLA pogajal in rešil svojo
občino in ne vem kaj. Je 15 takih situacij, ko se
za kasarno tri različne strukture pogajajo. To jaz
lepo prosim, da da Predsedstvo navodilo vsem
županom, da se glede vojaških zadev pa glede teh
zadev v zvezi s premirjem predaja itn. prepusti
stvar strokovnim organom drugače bo kaos, že
sedaj je.

G. … Mi si ne smemo utvar o Mesiću delat, on
ne bo nobenega držal nazaj, mislim, da to vsi
vemo, oni ga rabijo samo za fasado nič drugega.
G. Bučar: Mi ne moremo igrat na Mesića, Mesić
je pravzaprav samo fasada za vojsko, da bo lahko
delala, pa za Markovića, da ne bo več on kriv itn.
G. Bavčar: Se absolutno strinjam, mi moramo
igrati na realne karte.
G. Rupel: Igor, samo mi potrebujemo mednarodno ...
G. Bavčar: Se strinjam, ampak kakor sem jaz
razumel, večje pripravljenosti za arbitražo tukaj
ni.
Tov. Kučan: Je, je, to je treba ..., oni bodo civilni
opazovalci. To so nam povedali, da jih pošiljajo.
G. Rupel: Genscher prihaja v tej funkciji kot šef
Konference o varnosti in sodelovanju on gre
potem na Dunaj ali, ne vem, v Prago.
Tov. Kučan: vojaške opazovalce je treba njim
povedati zakaj jih rabimo, tako kot sem jaz to
tam začel in treba je sedaj dobiti ... Danes so
Avstrijci z generalnim sekretarjem zunanjega ministrstva ... v Ameriki. Treba je čim več nekaj dni
s temi stvarmi zavlačevat, da dobimo zunaj čim
več zvez in da dobijo to naše tolmačenje. Saj to
so nam tako rekoč direktno ponoči svetovali.
G. Bavčar: Samo jaz bi bil rad odkrit, v teh
naslednjih dneh, danes, jutri pa so odločilni za to

Tov. Kučan: boš rekel Bojanu naj to pripravi.
G. Janša: V Sežani so sporazum podpisali ... dal
zapisnik kot da bi šlo za dve državi ... mimo vseh
navodil, ki so bila.
Tov. Kučan: Ali se mi lahko zmenimo, povejte,
kdaj popoldne bosta vidva utegnila, da lahko
pripravite v zvezi s temi visečimi stvarmi ...
vojske se je treba odločiti.
Janša: Vse to kar sem včeraj definiral je izredno
natančna definicija položaja, natančna definicija
ustavitve ognja po vseh tistih točkah, vse točke
so natančno izdelane po temeljitih razgovorih pri
nas, po temeljitih analizah in na tem je treba
vztrajati. Vendar je zato da na tem vztrajamo in s
tem zagotovimo kontrolo, je treba dobiti nekaj
garancije. Ključna je ta točka da se ne operira v
našem zračnem prostoru. Če se to dela mi nimamo kontrole, čez par tednov bo stvar taka, da,
ko se enote vrnejo v kasarne nam bodo tako noč
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po noč zamenjali te ljudi s temi rezervisti iz Srbije
in boste imeli tukaj 30.000 ljudi, ki se bodo
pripravljeni tolči, ne da se bodo pripravljeni, bodo
motivirani in o naši samostojnosti ne bo nič ne
glede na Evropo, ne glede na kogarkoli.
G. Oman: Jaz mislim tole, prvič mi moramo vsak
prelet našega zračnega prostora imeti za kršenje
premirja, pa naj bo to MIG ali helikopter. (vsi
govorijo)
G. Janša: Ne moremo reagirati brez tuje pomoči,
ker mi nimamo radarske kontrole mi nimamo
obrambe na velikih višinah.
G. Oman: Ampak vsaj Evropi sporočiti, da kršijo
premirje.
G. Janša: Evropa to vidi na radarjih.
G. Oman: Ampak jih kljub temu uradno opozarjati na to. To je ena stvar, drugič jaz mislim, da je
tole sedaj problematično, tale umik v kasarne.
Vojska mora ven, tista, ki je nastopala, dočim mi
lahko toleriramo tiste, ki so v kasarnah, naj bodo
not ampak, kar je pa na terenu mora ven.
G. Janša: G. Oman, saj naši pogoji so zato taki,
da se to zagotovi, zato smo rekli naj gredo ...
Albanci ... (kašljanje) bodo šli ven kot so šli in
Hrvatje bodo šli ...
G. Oman: Tudi s kamioni, ampak oklopna vozila
... ne bomo pustili da se premika?
G. Bavčar: Čakajte, naš kamion, to bi prosil naj
ne tolmači vsak po svoje (vsi govorijo) ...
Tov. Kučan: Ravno zaradi tega, da ne bo slabe
volje, dajte naj tam nekdo to napiše, popoldne se
dobimo, raztolmačita, povejta kaj, mi moramo
tudi jutri vedeti za Genscherja, če drugače slučajno ne bodo samo na telefonih, bo on kar
vprašal, to je treba vedeti, to so precizne stvari.
G. Janša: Saj ste videli včeraj natančno.
Tov. Kučan: Jaz sem si zapisal, ampak jaz nisem
vsi.
G. Janša: Tudi javno smo dali, potem ko je
televizija razlagala neumnosti, pa ne vem če so
sploh objavili.
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Tov. Kučan: Treba je imeti napisano in je treba,
da se v tem krogu raztolmači točno kako kakšna
stvar bo.
G. Oman: Tukaj si moramo biti na jasnem kako
si kakšno stvar predstavljamo.
Tov. Kučan: Mislim, da je včeraj bilo njim jasno,
ker so oni to rekli Evropska dvanajsterica garantira realizacijo tega paketa, če je paket in to
pomeni seveda, da ga v točki, ki je najbolj
občutljiva, vojaške mora garantirat, tega pa ne
more drugače kot če pošlje vojaške kontrolorje,
ki bodo pa morali potem zrak kontrolirati???
G. Janša: To se da tudi z Avstrijo delat.
Tov. Kučan: Vem, tisto se lahko mi drugače
zmenimo, ampak jaz bi rad da se to uradno tudi
njim reče.
G. Janša: Tako, podpisati je treba, vse kar smo se
doslej dogovarjali, je na papirju, nobenih podpisov nobene garancije ...
Tov. Kučan: Zato pa pravim, da je treba to pripraviti.
G. Janša: Mi imamo za ta vojaški del pripraviti ...
G. … Oni lahko samo za Jugoslavijo nekaj podpišejo ...
Tov. Kučan: Saj, zato so pa Mesića postavili,
tako sem jaz razumel, ker ko sem jaz rekel, da je
vojska brez kontrole, so rekli ne, sedaj imamo, pa
je na Mesića pokazal in je rekel, na njega smo
prenesli to odgovornost. Mesića je treba na tem
držati ... misli da je ta, da so prišli v neko
evropsko urejeno državo ... kaj velja, edina stvar
je dobra, ki jo je Mesić sinoči rekel, je rekel,
veste kaj, vi ne poslušajte kaj mi govorimo, vi
glejte kaj mi delamo, on je tudi argumentiral
zakaj mora ... v tej zvezi je to rekel.
G. Bavčar: Kar zadeva Hrvate moramo (biti) zelo
realni, jaz vem da mi je tukaj jasna situacija.
Sedaj so nam začeli delati to, da nam hrvaška
policija lovi naše ljudi?
Jaz sem imel danes težek konflikt z ... je postaja
milice demantirala našo vest o preletu letal.
Tov. Kučan: Tam je sedaj vse ... ker je on ujel
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sedaj enega polkovnika, enega majorja Srbom
orožje gde jih imaš, ko bebice spavaju ... TV je
pokazala.
Igor, če je kaj, če je s tem kaj povej meni bom jaz
govoril s Tudjmanom, včeraj sem ga že nakuril,
parkrat je bil zelo zelo hud ...
G. Janša: To mu prosim povejte, ker če se to
razve...
Tov. Kučan: Dajte mi podatke, jaz moram imeti
konkretno.

enega tujca je to velik faktor odvračanja. In jutri
moramo nekoga zagotovit, enega najti.
G. Janša: Ta pride v Ljubljano, na Črnem vrhu ti
zažgejo skladišče, tukaj pobijejo ... brez podpisanega sporazuma in brez kontrole ...
Mi bomo svojo verzijo pripravili. Samo včeraj so
jasno povedali da to ne bo medvladni ...
Tov. Kučan: Potem je Marković rekel, to bom jaz
odločil.

G. Bavčar: Konkretno je Pula, naše ljudi, ki so
dezertirali so vrnili Jugoslovanski armadi.

G. Peterle: To je Mitrovič rekel, ne. Z Markovićem, ko sva se poslovila sem rekel, jutri pa
naredimo ? Je rekel ja.

G. Janša: S tem, da je Hrvaška uradno dala
garancijo, da bodo nam ...

Dr. Drnovšek: Gospod Bučar, se strinjate o tem,
da ne grem v Beograd na sejo Predsedstva.

Tov. Kučan: Koliko ljudi je, kdaj?

G. Bučar: Absolutno, mi smo rekli: odstopamo
od nadaljnje implementacije, vi ste že pred tem
datumom... V ustavi je točno zapisan položaj
našega predstavnika v zveznem predsedstvu.

G. Janša: Trije, včeraj. Demantirali so tisto vest
da je z letališča v Puli vzletela eskadrila ...
G. Kacin: Radio je uspel dobiti izjavo Grujiča, ki
terorizira dol to skladišče, so ga zavrteli in je
očitno da je človek nor. Ljudje se režijo in se
križajo. (vsi govorijo)

Tov. Kučan: Za Janeza je tudi v tej funkciji, ki je
v ustavnem zakonu, je treba reči: ko se vojska
umakne, takrat.

Tov. Kučan: Ti mu sporoči.

G. Bučar: To se mi odločamo kdaj lahko on v
našem imenu nastopa.

Tov. Zlobec: Takšen primer kot je ta, ko norci so
v skladiščih orožja, bencina.

G. Bavčar: Ne ko se vojska umakne, takrat ko se
bomo pogovarjali o razdruževanju.

G. Bavčar: On se ne pogovarja z nobenim, ne s
svojim ne z našim.

G. Bučar: Vsaka njegova udeležba je pogojena z
odločitvijo republike.

G. Janša: Vi tukaj vsi od predsednika države do
predsednika vlade komunicirate z odrejeno, eno
nižjo vojaško komando, to se pravi s petim
vojaškim območjem. Enkrat z Rašeto, enkrat s
Kolškom, ta kliče un kliče, mi kličemo, to je
totalna zmeda, pustite, da se z vojsko mi pogovarjamo. Če intervenirajo pustite nam, da to
rešimo, ker to je totalna zmeda, pa ne se vsak
pogajat ali bomo dali štrom ali vodo ...

G. Janša: Še en vidik je tukaj kritičen. Tri mesece
in finančno stanje in stanje gospodarstva v tem
času. Mi smo imeli sedajle veliko škodo, ne samo
zaradi tega, ker je bilo toliko stvari uničenih
samo Airbus od Adrie 8 mio $.

G. Bavčar: Pa oni so ubogi, pa ti nimajo že 4 dni
vode.
G. Kacin: Jaz bi nekaj predlagal, če danes pride
Genscher ali pa jutri zjutraj, treba se je zmeniti,
kdo bo prišel naslednji dan. Dokler imamo tukaj

G. Rupel: Dobro, tisto je zavarovano, ne.
G. Bavčar: Nič ni zavarovan, glede vojnih in
takih zadev so stvari bistveno drugačne.
G. Janša: Ni čisto jasno, pa še takoj so menda
umaknili zavarovanje letališče še, zgradbe pa so
oddajniki na Nanosu, pa na Kumu in tisoč drugih
stvari, včeraj so zažgali skladišče, je pošto razneslo zraven itn. Škoda je milijardna.
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Dr. Drnovšek: Letališče bi bilo potrebno čimprej
sprostiti.
G. Janša: Presekane so te komunikacije zaradi
tega, ker ni bilo repromateriala, bodo zastoji še
najmanj en teden. Zanima me tole, ali je kdo
postavil vprašanje finančne pomoči v teh razgovorih. To bi bilo dobro odpreti z Genscherjem.
Kaj pa to njim pomeni ena malenkost, če so tako
zainteresirani za mir bodo tudi nekaj plačali.
Tov. Kučan: Dobro, vi povejte kaj so problemi in
povejte kdaj popoldne ali zvečer, treba se je
usesti in je treba v miru premisliti.
G. Bavčar: Jaz predlagam tako. Nujno je treba
okrog predsednikov občin.
Tov. Kučan: To bo Bojan napisal, boste povedali
če je v redu, bom jaz to poslal.
G. Janša: Jaz bi predlagal še en sklep, da se
pogajanja profesionalna jedra TO. To je sicer v
pristojnosti njega in mene, ki lahko napiševa te
informacije ampak vendar ... Sedajle je stvar
taka, da bo treba večino obveznikov domov
spustit, če ne bo preveč zaostreno. To je najhujša
situacija, ko se ljudje počutijo odveč, ko stojijo
pred bajto, nemogoče vzdržat. Boljše je pa imet
nekaj za vsak slučaj, čeprav ne bo teh terorističnih akcij.
G. Bavčar: Poleg tega imamo profesionalne
oficirje, ki smo jim garantirali neko varnost itn.
G. Janša: Uradno je nekaj čez sto, ampak jaz
mislim, da jih je ... ker so se eni skrili, preko
dvesto starešin.
Tov. Kučan: Kdaj se dobimo, mi se lažje
prilagodimo, vidva morata imeti čas. Dogovor ob
8.00 uri.

Dok. št. 34:158
Zapisnik 48. seje Predsedstva Republike Slovenije 1. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 060-48/91
Ljubljana, 1. 7. 1991
ZAPISNIK
48. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila v ponedeljek, 1. 7. 1991 od 10,15 ure do
11,30 ure.
Sejo je sklical predsednik Predsedstva Milan
Kučan, kot eno od izrednih razširjenih sej v
vojnih razmerah po povratku iz Zagreba, kjer je
bil na pogovoru s tremi zunanjimi ministri,
predstavniki dvanajsterice.
Seje so se udeležili predsednik Milan Kučan, člani
Predsedstva dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec, predsednik Skupščine
RS dr. France Bučar, predsednik IS Skupščine RS
Lojze Peterle, predstavnik RS pri Predsedstvu
SFRJ dr. Janez Drnovšek, republiški sekretarji
Igor Bavčar, Janez Janša, dr. Dimitrij Rupel in
Jelko Kacin, v. d. načelnika TO Janez Slapar.
Na seji so bili navzoči generalni sekretar Predsedstva RS Peter Šuler, njegov namestnik Martin
Cerkvenik in svetovalci Ida Močivnik, Bojan
Ušeničnik, dr. Miha Ribarič in Marjan Šiftar.
Na seji je dr. Dimitrij Rupel udeležence natančno
informiral o poteku nočnih razgovorov z zunanjimi ministri Luxemburga, Italije in Nizozemske
v Zagrebu, ki so se jih udeležili kot predstavniki
Republike Slovenije predsednik Milan Kučan, dr.
Dimitrij Rupel in Jelko Kacin, iz Hrvaške pa dr.
Franjo Tuđman, Stipe Mesić in drugi. Najtežje in
najbolj delikatno vprašanje na pogovorih je bilo
preciziranje oziroma razlaga druge točke pogojev
premirja "pod okriljem dvanajsterice", to je
moratorij (odložitev) uresničevanja nadaljnjih
ukrepov prevzemanja vseh elementov državnosti
Republike Slovenije. To vprašanje je politično
načelno rešeno, vendar pa bo pri njegovi konkretizaciji v praksi nedvomno prihajalo do množice zapletov, pri katerih bo potrebno ravnati
tako, da Republika Slovenija ne bo izgubljala
verodostojnosti in s tem podpore v Evropi, po
drugi strani pa seveda da ne bo oslabila svojih že
doseženih pozicij.
158 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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V razpravi je bilo tudi ugotovljeno, da je v
sedanji situaciji "prekinitve ognja" z naše strani
najpomembnejše natančno formulirati naše pogoje oziroma pogajalske pozicije za dogovarjanje
o načinu umika JLA. Pri tem je potrebno
upoštevati vojaške vidike in interese, ob njih pa
tudi politične oziroma zunanje politične vidike.
Pomembno je tudi, da se te pogoje v javnosti
tolmači enotno, na enak način. Ključni pogoj za
našo varnost je, da se JLA obveže in da preneha
operirati v zračnem prostoru. Potem je treba
vztrajati na oblikovanju komisij tako kot je bilo
dogovorjeno v razgovorih Marković-Peterle ter
na osnovi dela komisij podpisati sporazum o
premirju. Ta sporazum mora nujno vključevati
tuje civilne in vojaške opazovalce. O vsem tem
bo tekla beseda na pogovorih z nemškim zunanjim ministrom Genscherjem, ki prihaja kot
predsedujoči v KEVS. Sekretariata za obrambo
in notranje zadeve ter štab TO bodo do večera, ko
bo predvidoma ob 20. uri seja Predsedstva, pripravili predlog pogajalske pozicije glede načina
umika JLA.
Na seji je bilo še dogovorjeno, da se bo v nadalje
s predstavniki V. vojaškega območja pogovarjal
le republiški sekretariat za obrambo oziroma za
notranje zadeve, ne pa tudi funkcionarji najvišjih
republiških organov.
Predsedstvo Republike je sklenilo, da pošlje
vsem predsednikom skupščin občin v Sloveniji
pismo, s katerim jih opozori, da je za uspešno in
usklajeno delovanje obrambnega sistema Republike Slovenije nujno treba prepustiti vsa pogajanja z organi in enotami JLA, vse do najnižje
ravni, pristojnim vojaškim oziroma strokovnim
organom Republike Slovenije. Republiški sekretar Janez Janša je Predsedstvo Republike Slovenije obvestil, da bo skupaj z v. d. načelnikom
štaba TO Janezom Slaparjem (po zakonu je odločitev v njuni pristojnosti) formiral profesionalna jedra v pokrajinskih in območnih štabih
TO. To je nujno potrebno glede na predvidevanja, da bo umik in kasnejše nadzorovanje
enot JLA v vojašnicah zahtevalo dolgotrajno
delovanje, ki ga od vpoklicanih rezervnih častnikov TO ne moremo zahtevati. Predsedstvo je
soglašalo s tako odločitvijo.
namestnik generalnega sekretarja
Martin Cerkvenik
predsednik
Milan Kučan

Dok. št. 35:159
Izjava Predsedstva Republike Slovenije o premirju 2. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 2. 7. 1991
Predsedstvo Republike Slovenije je na seji dne 2.
7. 1991 na predlog predsednika Predsedstva SFRJ
Stipeta Mesića, člana Predsedstva SFRJ Vasila
Tupurkovskega in predstavnika Republike Slovenije v Predsedstvu SFRJ dr. Janeza Drnovška
sklenilo, da so za Republiko Slovenijo sprejemljive naslednje točke, po katerih naj bi uveljavili
prekinitev ognja in začeli vzpostavljati premirje:
1. Da bi se izognili nadaljnjim človeškim žrtvam
in uničevanju vse enote obeh strani, ki so zapletene v spopade, takoj prekinejo ogenj, najkasneje pa do 19,00 ure danes 2. 7. 1991.
2. Enote obeh strani se takoj razdružijo. Tam
kjer je to mogoče se takoj začne umik enot iz
kraja bojišč na izhodiščne položaje; kjer umika ni
mogoče začeti takoj, se ta začne v skladu z dogovorom vojaških organov obeh strani na nižjih
ravneh.
3. Obe strani takoj izpustita vse ujetnike; izpustijo
se tudi državljani Republike Slovenije, ki jih nasilno držijo v enotah JLA oz. so v vojaških zaporih.
4. Ostala vprašanja, o katerih se je potrebno dogovoriti, da bi po prekinitvi ognja dosegli premirje, se razrešijo na razgovorih najvišjih predstavnikov Republike Slovenije, Predsedstva
SFRJ, Zveznega izvršnega sveta in Štaba vrhovnega poveljstva oboroženih sil SFRJ. Ti pogovori
se začnejo jutri zjutraj.
5. Takoj se sprožijo vsi mehanizmi za razreševanje konfliktov v okviru KEVS in se takoj s
privolitvijo obeh strani na prizorišče dosedanjih
bojev povabijo tuji vojaški opazovalci.
6. Zvezni izvršni svet sprejme moratorij s katerim do nadaljnjega prekliče veljavnost svojih
sklepov, s katerimi je Zveznemu sekretariatu za
ljudsko obrambo in Zveznemu sekretariatu za
notranje zadeve ukazal prevzem mejnih prehodov
v Sloveniji.
S temi predlogi ozirom pogoji, pod katerimi naj
bi prenehali spopadi in bi se začelo vzpostavljati
premirje, so se izrecno strinjali vsi navzoči: predsednika in člani Predsedstva /seje se ni udeležil iz
opravičljivih razlogov dr. Dušan Plut/ in tudi vsi
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navzoči člani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije; predsednik Lojze Peterle in republiški sekretarji dr. Dimitrij Rupel, Igor Bavčar in
Janez Janša.

Dok. št. 36:160
Sporočilo Iztoka Simonitija o izjavi za javnost,
ki jo je dal italijanski zunanji minister Gianni
de Michelis 2. 7. 1991
Iztok Simoniti sporoča sosednjemu sektorju, da
je ital. zunanji minister De Michelis pravkar dal
izjavo za javnost, "da on (De Michelis) ne razume Slovencev, da ne morejo kontrolirati svoje
TO in zakaj zahtevajo po vsej sili, da mora JA
pustiti orožje, ko gre vendar za vprašanje miru."
Hkrati opozarja, da so mu v MIP Italije dali
vedeti, da bi morala v tem trenutku Republika
Slovenija bolj jasno in decidirano pokazati in
dokazati, da je pripravljena na dialog, dogovore,
pogajanja itd in ne samo, da se počuti kot
zmagovalka. Tudi nesodelovanje dr. Drnovška v
federalnem Predsedstvu ocenjujejo kot negativno
potezo R Slovenije.
2. 7. 13.30161 Lea Stančič
POSLANO:
– g. dr. JANEZ DRNOVŠEK
– g. MILAN KUČAN
– g. LOJZE PETERLE
– g. MATJAŽ ŠINKOVEC

Dok. št. 37:162
Zapisnik 49. seje Predsedstva Republike Slovenije 3. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek!

Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman in
Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, predsednik Skupščine RS, Lojze Peterle, predsednik
IS Skupščine RS, Vane Gošnik in Vitomir Pukl,
podpredsednika Skupščine RS, ministri: dr. Dimitrij Rupel, Janez Janša, Igor Bavčar, Jelko
Kacin in dr. J. Drnovšek.
Ostali prisotni: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva RS, dr. Miha Ribarič, svetovalec
Predsedstva RS in Marjan Šiftar, šef kabineta
predsednika Predsedstva RS.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava aktualnih vojaških in političnih
razmer.
Ad 1./
Predsedstvo se je sestalo na seji in obravnavalo
najnovejše vojaške in politične razmere v Republiki Sloveniji. Osrednje vprašanje je bilo vprašanje premirja in obisk Evropske trojke ter njena
prizadevanja za rešitev spora. Zunanji minister
Republike Slovenije je poročal o trenutnih pogledih evropskih državnikov na razmere v Sloveniji,
pri čemer je bila izražena zaskrbljenost zaradi
nedoločenih stališč ZDA do agresije na Slovenijo. Sklenjeno je bilo, da mora vsak na svojem
mestu storiti vse, da resnica o agresiji prodre v
svet in da na svojo stran dobimo tako zlasti
evropsko in svetovno javnost. Zaradi tega je zelo
pomembno delo na področju informiranja.
V nadaljevanju seje je predsednik Izvršnega sveta
Lojze Peterle poročal o izrednem zasedanju šefov
vlad članic delovne skupnosti Alpe-Jadran, ki je
bilo v Celovcu. Udeleženci konference so soglasno in odločno podprli stališča Republike Slovenije in njena prizadevanja za samostojnost.
Na koncu je dr. Janez Drnovšek postavil vprašanje njegovega sodelovanja v Predsedstvu SFRJ
glede na to, da je Republiko Slovenijo napadel
ostali del države, zato ne more prisostvovati
sejam tega Predsedstva, kot da se ni nič zgodilo.

ZAPISNIK
49. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 3. 7. 1991
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Dok. št. 38:163
Zabeležka razgovora z dne 3. in 4. 7. 1991 med
predstavniki ZIS in Republike Slovenije v Zagrebu glede prekinitve sovražnih aktivnosti
ZABELEŽKA
razgovora z dne 3. in 4. 7. 1991 med predstavniki
ZIS in Republike Slovenije v Zagrebu glede prekinitve sovražnih aktivnosti.
Na strani predstavnikov ZIS so sodelovali: Petar
Gračanin, Andrija Rašeta, generalpodpolkovnik,
Cokić Miodrag, polkovnik, Slobodan Šarenac,
pomočnik ZS za notranje zadeve, in predstavnik
ZS za pravosodje in upravo.
S strani Republike Slovenije so sodelovali: dr.
Dušan Plut Predsedstvo RS, Boris Žnidarič,
Ministrstvo za notranje zadeve, in Miran Bogataj,
Ministrstvo za obrambo.
Predstavniki Republike Slovenije so imeli pooblastila, da se dogovarjajo glede prekinitve sovražnosti, razdvajanja enot in deblokade enot
JLA oziroma drugih zveznih sil ter glede izpustitve ujetnikov. Predstavniki ZIS pa so ostali
na stališču, da je potrebno razpravljati o tistih
vprašanjih, ki naj bi bila dogovorjena s predsednikom Markovićem in slovenskim vodstvom
30. 6. 1991, in sicer prekinitev sovražnosti razdvajanja enot, deblokade enot, vrnitve ujetnikov,
vrnitve zaplenjenih materialno – tehničnih sredstev in nepremičnin in vzpostavitve mejnega režima z upoštevanjem zveznih predpisov do 25. 6.
1991. Dogovor ni bil dosežen po nobeni od navedenih točk.
1. Glede prekinitve sovražnosti so bili opredeljeni najpomembnejši elementi prekinitve, ki
pa se glede na stališča obeh strani delno razlikujejo. Predstavniki Slovenije so uveljavljali zlasti naslednje:
- prekinitev uporabe ognjenega in drugega
orožja;
- prekinitev uporabe drugih vrst orožij in borbenih sistemov (artilerija, oklopne enote, aviacija
ipd.);
- prenehanje premikov enot;
- prenehanje dovažanje enot na teritorij RS;
- posamezni incidenti, povzročeni s strelskim
orožjem v oboroženih formacijah na obeh stra-

neh, naj bi se reševali na obeh straneh tako, da bi
vsak od vpletenih na lokalni ravni ravnal v okviru
svojih pristojnosti;
- prenehanje uporabe minsko eksplozivnih in
vnetljivih snovi;
- prekinitev sovražnosti naj bi začela veljati 4.
7. 1991 ob 6.00.
2. Po realizaciji elementov iz prejšnje točke naj
bi razdvojili oziroma premaknili enote obeh
strani na razdaljo, ki onemogoča neposreden
spopad (borbeni stik) z lahkim strelskim orožjem.
Odgovorni za uresničitev bi bili pristojni starešine.
3. Deblokada naj bi zajemala omogočanje vrnitve enot v matične kasarne ob kontroli in nadzoru
kot v miru in na način, ki povzroča najmanjšo
škodo. Za te kasarne in druge vojaške objekte, ki
bi jih določila medvladna komisija, bi se zagotovila vsa potrebna infrastruktura (elektrika, PTT
ipd.).
Predstavniki ZIS pod deblokado razumejo tudi
deblokiranje vseh garnizij, karavel, kasarn idr.
vojaških objektov ter vzpostavitev funkcije za
življenje in delo posameznih objektov. Pri deblokadi enot je mišljeno tudi, da se omogoči prihod
enote na določeno mesto (odredište), pri deblokadi objektov, pa tudi vračilo tistih objektov, ki
so bili zasedeni, predani itd.
4. Glede ujetnikov so bila stališča predstavnikov
ZIS naslednja:
- da se spustijo vsi pripadniki JA, enot ZS za
notranje zadeve in zvezne carinske službe ter
člani družin, pripadnikov JA;
- da se vse ujete pripadnike JA vrne v njihove
enote;
- da se omogoči poveljstvom enot, da prevzamejo in oskrbijo mrtve in ranjene in da se jim
omogoči iskanje kraja njihovega pokopa;
- da se zagotovi, da se vsi prebegli vrnejo v
matične enote zaradi ureditve njihovih statusnih
vprašanj.
Stališče predstavnikov RS je bilo, da se lahko
oziroma da se že vračajo ujetniki v njihove matične republike, kar pa ne velja in ne more veljati
za tiste, ki so prestopili v TO RS oziroma opravili
vojaško dolžnost po predpisih RS.
5. Stališča predstavnikov ZIS glede vrnitve
materialno-tehničnih sredstev in nepremičnin so
bila:
- da se vrnejo zaplenjena, prisvojena ali najdena
materialno tehnična sredstva, ki so last JA ali
Zveznega sekretariata za notranje zadeve,
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- da se zagotovi nemotena oskrba enot JA po
sklenjenih pogodbah s slovenskimi podjetji,
- da se vrnejo zavzete karavle in drugi vojaški
objekti ter nepremičnine, ki so v lasti ZSLO.
Predstavniki RS se do teh stališč glede na svoja
pooblastila niso opredeljevali.
6. Stališča predstavnikov ZIS do mejne problematike so bila:
- vzpostaviti zavarovanje državne meje SFRJ z
enotami JA,
- zagotoviti izvrševanje zveznih predpisov glede prehajanja preko državne meje in gibanje v
mejhnem pasu,
- zagotoviti izvrševanje mednarodnih obveznosti SFRJ v zvezi z mejo,
- zagotoviti nemoteno opravljanje mednarodnega prometa blaga in ljudi oziroma z vzpostavitvijo zvezne carinske službe. Pristojnosti organov
za notranje zveze Republike bi ostale take kot
pred 25. 6., zvezni organi za notranje zadeve pa
bi ohranili pristojnosti inšpekcije;
- celoten mejni režim bi se moral vrniti v stanje
pred 25. 6. 1991.
Predstavniki RS se do teh stališč glede na svoja
pooblastila niso opredeljevali.
Predstavniki ZIS so pogojevali, da je razrešitev
enega sklopa vprašanj odvisna od vseh drugih
vprašanj, torej da je potrebno sprejeti ustrezne
rešitve glede vseh šestih vprašanj. Predstavniki
Republike Slovenije so temu nasprotovali.
Predstavniki RS so predlagali naj bi glede tistih
vprašanj, o katerih ni mogoče niti minimalno
uskladiti stališč, razpravljala medvladna komisija, paritetno sestavljena, pri čemer pa je bilo
razumeti, da predstavniki ZIS ne računajo z nobeno drugo komisijo, dopuščajo pa možnost, da
se vanjo vključijo posamezne skupine ekspertov.
Dogovori z g. Mesićem in g. Tupurkovskim za
predstavnike ZIS, zlasti pa JA, niso obvezujoči,
ker jih Predsestvo SFRJ ni verificiralo.
Na koncu je bilo dogovorjeno, da v vmesnem
času velja prenehanje sovražnosti (obustava i ne
prekid vatre), kar v bistvu pomeni stanje, ki je
bilo vzpostavljeno 3. 7. v popoldanskem času in
traja na strani zveznih organov toliko časa, dokler
zvezni organi ne odločijo drugače (ZIS, vojaška
poveljstva).
Dogovorjeno je bilo, da se opravi na obeh straneh
konzultacija ter da se 4. 7. med 10. in 11. uro
dogovori nadaljevanje sestanka, pri čemer naj bi
predstavniki RS imeli pooblastila za razpravo o
vseh šestih vprašanjih. Ti razgovori naj bi zajeli
tudi še druga odprta vprašanja.
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Razgovori so trajali od 20.00 do 02.40 ure.
V Ljubljani, 4. 7. 1991
Dr. Dušan Plut
Miran Bogataj
Mag. Boris Žnidarič

Dok. št. 39:164
Sklepi predsedstva SFRJ v zvezi s položajem v
Sloveniji 4. 7. 1991
Predsedstvo SFRJ telefaksom, uručiti odmah!
SAVE ZNOM IZVRŠNOM VEĆU
– generalnom sekretaru
Predsedništvo SFRJ na današnoj sednici –
predsedava predsednik Stjepan Mesić – razmatra
aktuelno političko – bezbednosnu situaciju u
zemlji, posebno u Republici Sloveniji i realizaciju sprovodjenja dogovora ostavrenog sa ministarskom misijom Evropske zajednice.
U radu sodnice učestvuju predsednik Skupštine
SFRJ, predsednik Saveznog izvršnog veča i savezni sekretari za narodnu odbranu i inostrane
poslove.
Polazeči od ocene da je sitaucija u Republici
Slovenijii dalje veoma složena i krajnje napeta,
kao i činjenice da nisu izvršeni zaključci Predsedništva SFRJ, Predsedništvo je odlučilo:
1. Da se uspostavi prvobitno stanje na granici
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
odmah, a najkasneje do 12,00 časova – 7. jula
1991. godine.
2. Potpuno deblokiranje jedinica i ustanova
Jugoslovenske narodne armije početi odmah i
završiti do 12,00 časova – 5. jula 1991. godine.
3. Sva sredstva i objekti Jugoslovenske narodne
armije i Saveznog sekretarijata za unutrašnje
poslove, kao i druga sredstva saveznih organa i
Republike Slovenije da se vrste do 12,00 časova
– 5. jula 1991. godine.
4. Da se oružani sastavi Teritorijalne odbrane i
svi drugi oružani sastavi Republike Slovenije
odmah povuku u mirnodopske objekte lociranja,
a najkasnije do 24,00 časa 4. jula 1991. godine, s
obzirom da je Jugoslavenska narodna armija
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izvršila povlačenje svojih jedinica u garnizone.
5. Odmah obezbediti slobodno komuniciranje
javnim putevima i slobodno komuniciranje vazdušnim prostorom.
6. Da se oslobode svi preostali zarobljenici najkasnije do 24,00 časa – 4. jula 1991. godine.
7. Da se apsolutno poštuje prekid vatre i obezbedi trajni mir i normalan život gradjana.
Predsedništvo SFRJ zadužilo je članove Predsedništva SFRJ dr. Vasila Tupurkovskog i mr. Bogića Bogićevića da prate sprovodjenje ovih zaključaka.
Takodje, Predsedništva SFRJ je donelo interni
zaključak (koji nije za javnost), da se sva tela
poginulih pripadnika JNA i teritorijalne odbrane
Republike Slovenije odmah predaju nadležnim
jedinicama JNA i organima Republike Slovenije.
DOSTAVLJENO:
Saveznom izvršnom veču i SSNO, SSUP, SSIP
Predsedniku Predsedništva Republike Slovenije
članu Predsedništva dr. Janezu Drnovšeku
generalni sekretar Antun Stari
Republiški center za obveščanje
Št. telegrama 13362
4. julij 18,15

Dok. št. 40:165
Zapisnik 50. seje Predsedstva Republike Slovenije, 4. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 4. 7. 1991
ZAPISNIK
50. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila v četrtek, 4. 7. 1991 ob 9,00 uri
Seje so se udeležili predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan, člani Predsedstva: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan
Plut in Ciril Zlobec, predsednik Skupščine RS dr.
France Bučar, predsednik IS Skupščine RS Alojz
Peterle, dr. Janez Drnovšek, ministri: Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko Kacin in dr. Dimitrij Ru165 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

pel, podpredsednik Skupščine Republike Slovenije Vitodrag Pukl.
Pri 1. točki dnevnega reda so se seje udeležili
Lojze Janko, minister za zakonodajo, Pavle
Svete, ministrstvo za zakonodajo in dr. Miha
Ribarič, svetovalec Predsedstva RS.
Pri 2. točki dnevnega reda sta se seje udeležila
tudi namestnik ministra za obrambo Miran Bogataj in Boris Žnidarič, ministrstvo za notranje
zadeve.
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva RS, Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja Predsedstva RS in Marjan
Šiftar, šef kabinet predsednika Predsedstva RS.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava osnutkov uredb z zakonsko močjo;
2. Mednarodni stiki Republike Slovenije od 3. na
4. 7. 1991;
3. Informacija o nočnih pogajanjih na paritetni
komisiji v Zagrebu in razprava o izhodiščih za
nadaljnja pogajanja.
Ad 1/
Ažurirana in novim razmeram prilagojena besedila osnutkov uredb z zakonsko močjo je predložil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
O njihovi vsebini in pomenu ter postopku sprejemanja v nujnih primerih sta Predsedstvo seznanila Lojze Janko in dr. Miha Ribarič. Povedala
sta, da v sedanji situaciji ni potrebe za sprejem
katere od uredb, da pa so besedila strokovno
pregledana in bo potrebno dodatno proučiti le še
vprašanje statusa oseb s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji, ki nimajo in ne bodo pridobila državljanstva ter vprašanje zaplembe premoženja fizičnih in pravnih oseb države agresorja. Sklenjeno je bilo, da se bodo člani Predsedstva v naslednjih dneh seznanili z besedili
osnutkov uredb in nato na eni od prihodnjih sej
določili besedila predlogov uredb.
Ad 2/
Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel je informirai Predsedstvo o dogajanjih na mednarodnem področju: informacije
gospoda Sočana iz Bruslja, pogovori s predsednikom zunanjepolitičnega odbora italijanskega
parlamenta Picolijem danes v Trstu, načrtovani
obisk dr. Drnovška v Bruslju. Dogovorjeno je
bilo, da bo predsednik Peterle skušal jutri odpotovati v Haag in izkoristiti sestanek zunanjih
ministrov Evropske skupnosti, dr. Rupel pa bo
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odpotoval v Budimpešto na sestanek Italije,
Avstrije in Madžarske. Zunanji minister Avstrije
Mock je še vedno zelo zaskrbljen in misli, da
pritisk evropskih držav na poveljstvo Jugoslovanske armade ne sme popustiti. Med razpravo je
bilo poudarjeno, da so v tej situaciji dobrodošli in
nujni vsi mednarodni stiki, tudi osebni, treba pa
jih je usklajevati v Ministrstvu za zunanje zadeve. Dogovorjeno je bilo, da bo ministrstvo za
popoldansko nadaljevanje seje pripravilo pregled
situacije v evropskih državah glede na njihov
odnos do Republike Slovenije in njene suverenosti.
Ad 3/
Dr. Dušan Plut in Miran Bogataj sta podrobneje
poročala o poteku nočnih pogajanj s Petrom Gračaninom, generalom Rašeto in drugimi člani, ki v
paritetni komisiji za dosego premirja predstavljajo ZIS. V razpravi so se oblikovali in bili nato
sprejeti naslednji sklepi za nadaljnja pogajanja:
1. Paritetna komisija v sedanji sestavi naj nadaljuje svoje delo, vendar lahko obravnava samo
vojaška vprašanja.
2. Republika Slovenija se je pripravljena pogovarjati tudi o političnih vprašanjih v skladu s
sporazumom s tremi zunanjimi ministri Evropske
skupnosti, vendar za ta vprašanja ne more biti
pristojna paritetna komisija. O njih se lahko najvišji organi Republike Slovenije pogovarjajo z
Zveznim izvršnim svetom ali s Predsedstvom
SFRJ.
3. Drugi sestanek paritetne komisije naj bo v
Ljubljani.
4. Ker je "zvezni del" paritetne komisije že prej
prišel v javnost s svojimi stališči in informacijami o komisiji, bo tudi naša stran na tiskovni
konferenci obelodanila potek razgovorov in sporna vprašanja, predvsem nesprejemljive zahteve
nasprotne strani.
Na seji je bilo še dogovorjeno, da dr. Drnovšek
ne bo šel danes na sejo Predsedstva in tudi ne na
naslednje seje. Predsedstvo SFRJ je lahko formalno gledano edini organ političnega nadzora
nad Jugoslovansko armado, vendar se po agresiji
na Slovenijo dr. Drnovšek ne more udeleževati
sej Predsedstva SFRJ, kot da se ni nič zgodilo.
Skupščina Republike Slovenije je pooblastila dr.
Drnovška, da kot predstavnik Republike Slovenije sodeluje na sejah Predsedstva SFRJ, ki bodo
posvečene postopku razdruževanja. Prav gotovo
pa za Republiko Slovenijo Predsedstvo SFRJ ne
more biti odločilno mesto pogajanja dokler v
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njem sodelujejo in imajo enakovreden glas kar
trije predstavniki Republike Srbije. Predsedstvo
SFRJ ima na današnji seji le dve možnosti: ali bo
ukazalo vojski, da se vrne v vojašnice, ali pa bo
moralo nase prevzeti odgovornost za agresijo na
Republiko Slovenijo. O teh stališčih Predsedstva
bo javnost seznanil dr. Drnovšek na popoldanski
tiskovni konferenci.
Seja se je nadaljevala ob 17,00 uri s ponovno
obravnavo 2. točke dnevnega reda in sicer s pregledom ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija
Rupla o odnosih posameznih držav ali organizacij do republike Slovenije in s predlogom strategije delovanja na zunanjepolitičnem področju.
Slednjo je vsekakor treba zgraditi in sicer na
dveh ravneh: v odnosu Republike Slovenije do
mednarodnih organizacij, kot so Evropski svet in
njegova Skuščina, Evropska skupnost, EFTA in
Organizacija združenih narodov. Z vsemi temi
organizacijami imamo določene stike – zlasti z
dvanajsterico, KEVS-om in Evropskim svetom,
vendar predstavniki Republike Slovenije v teh
organizacijah težko prodirajo, zlasti zaradi nasprotnega delovanja jugoslovanske diplomacije.
Tukaj in v Združenih narodih se kaže potreba po
primernih predstavnikih, ki bi morali kontinuirano delovati.
Kar zadeva odnose do posameznih držav je potrebno izkoristiti vse stike in možnosti, ki jih
imamo v posameznih državah, pri čemer je seveda treba določiti prioritete, kamor spadajo tri
sosednje države, Nemčija, Velika Britanija,
ZDA, Sovjetska zveza in Kitajska. Seveda ni
pametno zanemariti drugih držav kot so skandinavske države, od katerih imata npr. Danska in
Norveška predvsem pozitiven odnos do Slovenske države. Poseben primer je Francija, kjer
nimamo nobenih močnejših pozicij.
Predsedstvo na tako predložen predlog strategije
ni imelo bistvenih pripomb.
Ista seja se je nadaljevala ob 20,00 uri. V obravnavi je bilo sporočilo Predsedstva SFRJ s seje,
ki je bila istega dne, to je 4. julija 1991 in ki je
obravnavala aktualne politične in varnostne
razmere v državi, posebej v Republiki Sloveniji.
Predsedstvo se ni dokončno opredelilo do zahtev
Predsedstva SFRJ, ker je menilo, da mora počakati na oba odposlanca s te seje. Ugotovilo pa
je, da se na tak ultimativen način ni mogoče
pogovarjati s Predsedstvom države in da tudi
vsebinsko niso sprejemljive zlasti 1. in 3. točka.
Prva točka zahteve Predsedstva države, ki
zahteva da se vzpostavi prvotno stanje na mejah
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SFRJ je po oceni Predsedstva tudi v nasprotju z
obveznostmi, ki jih je sprejela v razgovorih s
"TROJKO" Predsedstvo bo o tem pismu natančneje razpravljalo na seji potem, ko bodo opravljeni pogovori z dr. Vasilom Tupurkovskim in
Bogićem Bogićevićem, predvidoma v soboto
zjutraj. Preliminarni razgovori z njima bi lahko
bili v petek, ob 19,00 uri, medtem ko se na
dopoldanskem sestanku v petek določijo elementi
za te pogovore.
GENEREALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 41:166
Zapisnik 51. seje Predsedstva Republike Slovenije 5. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek!
Ljubljana, 5. 7. 1991
ZAPISNIK
51. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila v petek, 5. 7. 1991 ob 9,30 uri
Seje so se udeležili predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan, člani Predsedstva: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan
Plut in Ciril Zlobec, predsednik Skupščine RS dr.
France Bučar, predsednik IS Skupščine RS Alojz
Peterle, podpredsednika Skupščine Republike
Slovenije Vitodrag Pukl in Vane Gošnik /del
seje/, ministri: Janez Janša, Igor Bavčar, dr. Dimitrij Rupel in Jelko Kacin.
Ostali navzoči: Martin Cerkvenik, namestnik generalnega sekretarja in svetovalci Predsedstva:
dr. Miha Ribarič, Marjan Šiftar in Marjan Kramar.
Predsednik Predsedstva Milan Kučan je sklical
sejo, da bi oblikovali izhodišča za pogovore s
članoma Predsedstva SFRJ Vasilom Tupurkovskim in Bogićem Bogićevićem ter da bi pregledali notranjo – obrambno in zunanjepolitično
situacijo.
166 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

Na mednarodnem področju je dr. Dimitrij Rupel
poročal o znakih ponovnih sprememb v odnosu
evropskih držav do našega vprašanja. Kaže, da
Evropa povečini dogovor s trojko razlaga kot
odlaganje naše odločitve o samostojnosti oziroma
njenega uresničevanja in da je njen cilj še vedno
na nek način doseči, da Jugoslavija nekako
preživi. Vane Gošnik je poročal o pogovorih s
Piccolijem, ki so pokazali naklonjenost večine
italijanskih strank priznanju naše države in ostro
kritiko uradno italijansko politiko in osebno De
Michelisa. Na drugi strani nam Cosiga preko
Brezigarja sporoča, da smo pri svojih zahtevah
nerealni. Glede na vse to je Predsedstvo sprejelo
stališče, da je treba v skladu s sporazumom s
trojko zahtevati garancije Evropske skupnosti, da
nas bodo po treh mesecih moratorija priznali, če
pogajanja v Jugoslaviji o naši mirni dokončni
razdružitvi ne bodo uspešna. Če teh garancij ni in
bi se torej po treh mesecih znašli v gospodarski
blokadi je bolje, da se s tako situacijo soočimo
takoj.
Predsedstvo se je strinjalo z naslednjim urnikom
pogovorov v naslednjih dneh:
- 5. 7. 1991 zvečer ožji preliminarni pogovor
Kučana in Drnovška z Bogićevićem in Tupurkovskim;
- 6. 7. 1991 ob 8,00 uri razširjena seja Predsedstva Republike Slovenije z udeležbo dveh
članov Predsedstva SFRJ – pogovor o odnosu
Republike Slovenije do ultimativnih zahtev Predsedstva SFRJ;
- jutri 6. 7. 1991 popoldne na Ohridu pogovori
predstavnikov Republike Slovenije z Mesićem,
Markovićem in dvema članoma Predsedstva
SFRJ;
- v nedeljo, 7. 7. 1991 /ali morda v ponedeljek/
pogovori predstavnikov Republike Slovenije s
trojico evropskih zunanjih ministrov.
O stanju v Republiki Sloveniji po uveljavitvi
prekinitve ognja sta poročala ministra Janez
Janša in Igor Bavčar. Predsedstvo Republike
Slovenije je nato oblikovalo naslednja izhodišča
z odnos Republike Slovenije do ultimativnih
zahtev Predsedstva SFRJ z dne 4. 7. 1991:
1. Prva točka je od vseh najbolj problematična in
nesprejemljiva za Slovenijo. Tako kot pri drugih,
pri njej še posebej velja, da je za Slovenijo
nesprejemljivo postavljanje ultimatov oziroma
odločitev na zvezni ravni brez pogajanj, kot da
gre za uporniško provinco, ne pa za sporazumno
reševanje spora med dvema državama. Ta njihova zahteva je tudi v nasprotju z dogovorom, ki je
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bil dosežen s tremi zunanjimi ministri. Naša izhodišča za prava pogajanja o moratoriju in s tem
tudi o meji pa so stališča Skupščine Republike
Slovenije.
2. Vse enote in ustanove JA v Sloveniji so že
deblokirane. Vojašnicam je omogočena oskrba,
so pa nadzorovane tako, da bi lahko preprečili
izhod vojnih enot. Veliko vojaških objektov,
predvsem manjših in obmejnih vojašnic je vojska
zapustila in ocenjujemo, da v sedanjih razmerah
ne razpolaga v Sloveniji z dovolj moštva, da bi
jih lahko ponovno zasedla. Treba je opozoriti na
notranje spopade v vojašnicah, predvsem ponoči
in na stalne pribege vojakov. Poseben problem je
general Delić v mariborski vojašnici, ki se je
zablokiral in očitno ogroža ne le življenja ljudi v
vojašnici, ampak tudi izven nje. Zato je treba
Predsedstvu SFRJ predlagati, naj ga zamenjajo.
3. Tanke in drugo vojaško motorizacijo, tudi poškodovano je vojska umaknila v vojašnice, tisto,
ki jo je v bojih zasegla TO pa ni mogoče vrniti
pred podpisom dogovora o povrnitvi vojne
škode. V Sloveniji je vojska ob agresiji uničila in
poškodovala 180 cest in drugih objektov. Ministrstvo za urbanizem in Štab za civilno zaščito
ocenjujeta škodo po metodologiji, ki je bila
narejena za primer naravnih nesreč. Gospodarska
zbornica Slovenije sproti zbira podatke o škodi,
ki nastaja zaradi izpada proizvodnje.
4. Ta točka je formulirana tako, kot da njeni
sestavljalci ne vedo ali nočejo vedeti, kakšna je
organizacija in bistvo TO. Vse enote so sestavljene iz ljudi, ki živijo v krajih, kjer so se
enote borile. Vojašnic nimamo. TO namreč ni
regularna armada in nima maneverskih enot. Tega ne vedo in ne razumejo tudi v tujini, zato je
treba tujim novinarjem predstaviti s pisnimi materiali in s produciranjem filma organizacijo in
bistvo TO. Sedaj je naloga Teritorialne obrambe
le še varovanje objektov.
5. Ta zahteva je seveda tudi predvsem v našem
interesu. Ceste so bile ponoči sproščene, v Ljubljani je večinoma vzpostavljen promet. Blokade
bodo umaknjene in nadomeščene z drugimi
sredstvi, ki bi v primeru ponovnega izhoda vojske iz vojašnic blokirala ceste. Brnik usposabljajo in bo kmalu odprt.
6. Glede na preklic garancije JA, da se izpuščenim, zajetim in pribeglim vojakom ne bo nič
zgodilo bo Slovenija /upoštevaje določila ženevske konvencije/ dala vojakom na izbiro, da se
lahko takoj vrnejo /vendar bodo opozorjeni na
odločitev JA, da po 15 dneh dopusta nadaljujejo s
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služenjem vojnega roka/ ali pa da počakajo v naši
oskrbi dokler jih ne pridejo iskat starši.
7. Ta točka za sedaj – kar se tiče prekinitve ognja
velja na obeh straneh.
NAMESTNIK GENERALNEGA
SEKRETARJA
Martin Cerkvenik
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 42:167
Nastop načelnika generalštaba JA generalpolkovnika Blagoja Adžića v Centru visokih šol v
Beogradu 5. 7. 1991
NASTOP NAČELNIKA GENERALŠTABA JA
GENERALPOLKOVNIKA BLAGOJA AĐIĆA
V CENTRU VISOKIH VOJNIH ŠOL V
BEOGRADU DNE 5. 7. 1991 OB 13. URI
1. General Ađić je predaval skupini 150. visokih
oficirjev JA ranga od majorja do polkovnika,
pretežno srbske in črnogorske nacionalnosti. Ti
oficirji so bili s strani GŠ JA izbrani za poveljevanje nekaterim enotam v Sloveniji in na Hrvaškem. Nadomestili naj bi nezanesljive starešine
v teh enotah, ki so se ob akciji JA proti Sloveniji
izkazali za nesposobne in premalo odločne.
2. Bistveni poudarki iz nastopa g. Ađića so naslednji:
a – JLA se nahaja v vojnem stanju, ki ji je
vsiljeno od secesionistov v Sloveniji in Hrvaški
in ki brezobzirno rušijo temelje Jugoslavije, dosedanje pridobitve socialističnega razvoja jugoslovanske skupnosti in interese vseh narodov v
Jugoslaviji.
b – Zaradi enostranskih in drznih potez Slovenije
je situacija skrajno dramatična in težja od tiste v
l. 1941
c – Večstrankarski sistem je sprl narode, na oblast pa so prišli ekstremni rušitelji Jugoslavije, ki
hočejo brezobzirno spremeniti družbeni sistem in
uvesti klasični kapitalizem v njegovi najslabši
varianti.
167 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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d – Jugoslavija je ali je pa ni, vse ostalo je farsa,
nima smisla govoriti o razlikah med odcepitvijo
in razdružitvijo.
e – Makedonija in BIH se vse bolj nagibata k
rešitvam, ki sta jih sprejeli Slovenija in Hrvaška.
f – Zvezna vlada in Marković sta se tajno dogovorila za razbijanje Jugoslavije z ZDA in zahodom, kar potrjuje tudi izjava Markovića
novinarjem 4. 6. 1991 in kar je čista laž. Odločitev ZISa je bila namreč tista, ki je odločila
akcijo JA v Sloveniji. To pa je bilo narejeno na
način, ki je spremenil aktivnosti v izgubljeno
bitko, saj smo angažirali premalo sil. Vendar smo
izgubili bitko ne pa tudi vojno.
g – Sedaj so se naše enote v Sloveniji umaknile v
garnizone kjer se urejajo, popolnjujejo in pripravljajo na naslednje naloge. Te enote potrebujejo
oficirje vašega ranga, takoj boste odšli na dolžnost v enote, kamor vas razporejamo, nimate pravice pritožbe na razmestitev v garnizone, temveč
morate dosledno izvajati ukaze nadrejenih.
Pričakujemo od vas, da čimprej usposobite enote
za bojno uporabo in da pri tem ne popuščate. V
enotah morate biti najkasneje do 8. 7. 1991 do
20,00. Tja vas bodo pripeljali s helikopterji,
posebno še na teritorij Slovenije, kjer je komuniciranje še vedno oteženo.
h – Predsedstvo SFRJ je včeraj sprejelo sklepe v 8.
točkah, katere smo inicirali mi v štabu vrhovne
komande in s katerimi se bo Slovenijo prisililo, da
izvede prejšnje odločitve ZISa in predsedstva
SFRJ. Če Slovenija to ne bo storila, bomo mi, to se
pravi vojaški vrh, kot se temu sedaj reče, prisilili
predsedstvo SFRJ, da se sklepi dosledno izvedejo.
V nasprotnem primeru bomo neglede na predsedstvo SFRJ udarili z vso silo, ne moremo več
čakati, ni več umika. Izdajstvo Jugoslavije je sedaj
očitno, potrjeno je z odločitvijo Slovenije, Hrvaške, ter mnogih oficirjev in vojakov.
i – Mnogi očitajo JLA uporabo sile, čeprav je
njena naloga zapisana v ustavi SFRJ, mnogi hujskajo ljudstvo proti nam, čeprav danes samo še
JLA predstavlja silo, ki lahko reši Jugoslavijo
pred razpadom in katastrofo bratoumorne vojne,
ki je v tem primeru neizogibna.
j – Ponovno ponavljam, da moramo prisiliti Slovenijo, da ostane v Jugoslaviji in sicer do
dogovora, ki ga bomo diktirali tudi mi (JLA).
k – Parola "Vsi Srbi v eni državi" je neuresničljiva, ker bi se v tem primeru začela vojna do
uničenja, med tem ko bitka za Jugoslavijo rešuje
tudi to vprašanje, na načelih, ki so veljala dosedaj.

Blagoje Adžić, srbski general, ki so mu med
vojno pobili vso družino, je skušal Jugoslavijo
ohraniti za vsako ceno tudi z razrušitvijo
Slovenije, ki jo je načrtoval
(foto dokumentacija Dela)
l – Možnost dogovora vseh v Jugoslaviji je realna, pri čemer lahko Srbi uresničijo svoje pravice, ki so se tudi do sedaj spoštovale, posebno
še, če bomo mi v teku teh razgovorov izvajali
ustrezno politiko.
m – Makedonija nima nobenih možnosti, da
obstane brez Jugoslavije, ker bi jih Albanci in
Bolgari zelo hitro aniktirali. Najtežja situacija je
v BIH, tam so Srbi nerealni, kajti velika Srbija je
nerealna opcija, ki jo ni mogoče uresničiti brez
katastrofe, zato ima perspektivo samo boj za
Jugoslavijo, v okviru Jugoslavije lahko Srbi uresničijo vse svoje ambicije.
n – Stanje v JLA je nestabilno, prevladuje dokaj
slaba morala, kar se je nazorno pokazalo v Sloveniji. To moramo sanirati z vsemi razpoložljivimi sredstvi.
o – Možna je intervencija od zunaj (Nemčija,
Avstrija, Mađarska, Češka in Slovaška). Obstajajo namere po formiranju skupnosti z okoli 130.
milijoni prebivalstva, kar bi za nas predstavljalo
veliko nevarnost, saj je to koncept velike Nemčije.
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p – Oficirji, ki niso opredeljeni za Jugoslavijo in
niso dorasli sedanji situaciji, naj odidejo iz JLA,
izdajalce pa je potrebno ubiti na licu mesta brez
milosti in razmišljanja. Enote, ki jim boste
poveljevali, morajo do konca izvršiti dobljene
naloge, pa če pri tem padejo vsi do zadnjega.
Spomnite se Ljubinog groba v NOB. Imamo
možnosti, da se angažiramo tako, da bodo vsi
narodi Jugoslavije naš dolžnik. Ni nujno, da
imamo pri tem mnogo izgub. Tehnična premoč je
na naši strani. Vojna ne izbira žrtev. Te izgube v
Sloveniji so minimalne izgube, ki so povsem
zanemarljive. Toliko mrtvih je v trčenju dveh
avtobusov. Od sedaj dalje je strah tisti, ki mora
prisiliti nasprotnika na kapitulacijo, to pa pomeni
uporabo vse sile, uporabo ognja po vseh, ki se
zoperstavljajo našim akcijam.
r – V tako imenovanem vojnem vrhu ni nikakršnih razlik, vsi smo maksimalno angažirani,
delamo plansko, organizirano in kolektivno. To
vam zagotavljam z vso odgovornostjo. V nas
imate lahko vse zaupanje.
s – Vsi, ki ste izjavljali, da bi akcijo v Sloveniji
izvedli bolje od nas, boste sedaj dobili svojo
priliko na fronti v Sloveniji in Hrvaški.
š – Za vse slovenske generale in oficirje, ki so se z
izdajstvom priključili nasprotniku, naj vaša aktivnost predstavlja poraz in sramoto. Ob koncu vam
tov. oficirji, čestitam k izboru za te naloge in zahtevam, da svoja znanja in sposobnosti maksimalno izkoristite v boju za obstanek pridobitev socialistične revolucije in v boju za obstoj Jugoslavije.

Dok. št. 43:
Zapisnik 52. seje Predsedstva Republike Slovenije 6. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 060-52/91 Osnutek
ZAPISNIK
52. seje Predsedstva, ki je bila 6. julija 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, predsednik Skupščine RS, Lojze Peterle, predsednik
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IS Skupščine RS, dr. Janez Drnovšek in ministri:
Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko Kacin in dr.
Dimitrij Rupel. Seje sta se udeležila tudi člana
Predsedstva SFRJ dr. Vasil Tupurkovski in Bogić
Bogićević.
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva RS, Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja Predsedstva RS, dr. Miha
Ribarič, svetovalec Predsedstva RS in Bojan
Ušeničnik, svetovalec Predsedstva RS.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava stališč Predsedstva SFRJ z dne 4.
julija 1991, ki se nanašajo na razmere v državi
oziroma posebej v Republiki Sloveniji.
Ad 1./
Predsednik Predsedstva Milan Kučan je v kratkem uvodu pozdravil oba gosta in izrazil prepričanje, da bosta lahko v svojih izvajanjih podrobnejše obrazložila motive, ki so vodili Predsedstvo SFRJ pri sprejemanju njegovih stališč.
Poudaril je, da je Slovenija v vojni, ki ji je bila
vsiljena in zato ne more sprejeti nobenih ultimativnih zahtev, ki bi jih narekoval napadalec.
Predsedstvo SFRJ je namreč zahtevalo, da se
takoj vzpostavi prvotno stanje na državnih mejah,
da se deblokirajo enote in ustanove JA, da se
vrnejo vsa zaplenjena sredstva, da se Enote TO
umaknejo na mirnodobne lokacije, da se zagotovi
prosto komuniciranje na javnih cestah in zraku,
da se osvobodijo vsi vojni ujetniki in da se v
celoti spoštuje prekinitev ognja.
Predsedstvo Republike je po daljši razpravi in
potem ko so slišali obrazložitev člana Predsedstva SFRJ dr. Vasila Tupurkovskega sprejeli stališče da se o stališčih Predsedstva SFRJ ni mogoče pogovarjati s pozicij ultimata, da ni mogoče
iti mimo dejstva, da je Republika Slovenija 25.
junija 1991 proglasila svojo samostojnost in
neodvisnost in prevzela izvrševanje vseh funkcij
dejanske oblasti na svojem ozemlju, da niti pred
tem dnem, niti kasneje Predsedstvo SFRJ in drugi
zvezni organi niso osporavali pravice slovenskega naroda do samoodločbe, da je Jugoslovanska ljudska armada izvršila agresijo na Republiko Slovenijo in je bila v Sloveniji vojna, ki
še ni končana, ampak je samo prekinjen ogenj in
da v tej vojni ne gre za kapitulacijo Republike
Slovenije, ampak po prekinitvi ognja za ureditev
načina nadaljnjega uresničevanja pravice Republike Slovenije do samoodločbe in neodvisnosti,
da ne bi bili pri tem oškodovani interesi drugih
ter ogrožen mir in varnost v Evropi.
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Izraženo je bilo soglasje, da samoodločba slovenskega naroda s pravico do popolne samostojnosti
in neodvisnosti ni sporna, da plebiscitna odločitev
slovenskega naroda in državljanov Slovenije ni
sporna in prav tako niso vprašljive odločitve slovenske skupščine na tej podlagi, sprejete 25. 6.
1991. Potrebno pa se je dogovoriti za tak način
uresničitve odločitev Republike Slovenije, da to ne
bi škodilo drugim in ogrozilo mir in varnost v
svetu.
Glede ureditve stanja na meji je Predsedstvo
ugotovilo, da je bilo o tem vprašanju sprejeto
stališče v razgovoru s trojico pooblaščenih ministrov Evropske skupnosti in bo potrebno to
vprašanje sprožiti na jutrišnjem razgovoru s trojico pooblaščenih ministrov in pri tem upoštevati
dejansko stanje. Za Predsedstvo je bistvena garancija vseh republik in organov federacije, da se ne
bo uporabila oborožena sila ali grožnja s silo pri
reševanju odprtih vprašanj. Predsedstvo je poudarilo, da je pri jutrišnjem pogovoru s trojico pooblaščenih ministrov Evropske Skupnosti potrebno določiti postopek sodelovanja Evropske skupnosti in pri tem upoštevati tudi sodelovanje misije
KEVS-a pri razreševanju nastale problematike.
Dalje je potrebno opredeliti vsebino trimesečneg
roka, v katerem bi se odložilo sprejemanje novih
odločitev na podlagi že sprejetih aktov o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Glede ostalih točk v stališčih Predsedstva SFRJ je
bila v razgovoru s člani Predsedstva SFRJ izražena pripravljenost za razgovor o vseh teh zadevah.
Spričo tega, da prihaja v praksi do posameznih
incidentov in različnega tolmačenja dejanskega
stanja s strani organov Republike Slovenije in Jugoslovanske armade, je Predsedstvo ponovilo svoje predloge, da se ustanovi skupna komisija zveznih organov in Republike Slovenije za nadzor prekinitve ognja in reševanje vseh spornih vprašanj v
tej zvezi, kar je bilo že dogovorjeno na sestanku s
predsednikom ZIS-a Antejem Markovićem, pa
kljub urgencam, s strani Zveznega izvršnega sveta
nerealizirano. Oba predstavnika Predsedstva
SFRJ sta zagotovila, da se bosta zavzela v Predsedstvu SFRJ za ustanovitev take komisije.
Republika Slovenija bo sprožila tudi vprašanja
povračila vojne škode povzročene z agresijo in
vrnitve slovenskih vojakov, ki so na služenju vojaškega roka izven Slovenije.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 44:168
Zabeležka sestanka s predsedniki in predstavniki strank zastopanih v Skupščini Republike Slovenije, ki je bil v prostorih Predsedstva Republike Slovenije 6. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 6. 7. 1991
ZABELEŽKA
sestanka s predsedniki in predstavniki strank zastopanih v Skupščini Republike Slovenije, ki je
bil v prostorih Predsedstva Republike Slovenije
dne 6. julija 1991 ob 12,00 uri.
Navzoči: član Predsedstva RS dr: Dušan Plut,
Franc Gradišar, neodvisni; Franc Golja, LS; Primož Hainz, SSS; Peter Jamnikar, Zeleni Slovenije; Danijel Malenšek, LS; Andrej Ocvirk, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine RS; Miran
Potrč, SDP; Jože Pučnik, DEMOS; Jože Školč,
LDS in Janko Štajnbaher, svetovalec Predsedstva
RS.
Na sestanku, ki ga je vodil član Predsedstva RS
dr. Dušan Plut je dr. Andrej Ocvirk, podpredsednik IS Skupščine RS prisotne seznanil z oceno
vojne škode in s splošnim gospodarskim položajem v Sloveniji. Glede vojne škode je poudaril,
da gre za prvo oceno, ki so jo že predložili ZIS-u.
Komisija, ki škodo ocenjuje svoje delo nadaljuje,
da bi prišla do čimbolj realne vsote. V zvezi s
splošnim gospodarskim stanjem v Sloveniji pa je
poudaril, da bodo posledice lahko v celoti ocenjene šele v septembru. Za primer nadaljevanja
vojne imajo pripravljene vse odloke za vojno
proizvodnjo. Nastajajo problemi v zvezi z logistiko. Tam kjer prihaja do zastojev v proizvodnji so predlagali uvedbo kolektivnih dopustov, drugod pa naj bi proizvodnja stekla od ponedeljka naprej. Letališče Brnik je usposobljeno
za promet, a iz federacije ne dobijo soglasja za
odprtje. Železniški promet poteka brez motenj.
Naprave za proizvodnjo in prenos električne
energije so nepoškodovane. Pojavljajo se problemi plačevanja s strani Srbije in tudi drugih
jugoslovanskih republik. Zaradi blokade Narodne
banke Jugoslavije so se odločili za izdajo primarne emisije, da bi lahko krili stroške odkupa
kmetijskih izdelkov. Emisija bo izvedena v
168 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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skladu s projekcijo NBJ za leto 1991 devalvacije
zaenkrat verjetno ne bo. V primeru, da federalni
organi prevzamejo carino, lahko pride do blokade
slovenskega gospodarstva. Sicer pa carina deluje
po zveznih predpisih. Komunikacija z gospodarstvom v Srbiji poteka prek Gospodarske zbornice Srbije. Hrvaški smo pred časom predlagali
carinsko unijo s čimer so se načelno strinjali.
Očitajo nam blokado cest. Ustavitev delovanja
jedrske elektrarne je za njih resen problem. Tuje
firme ustavljajo sodelovanje zaradi negotovih
razmer. Zato je pomembno, da bi pridobili
državne garancije za vojni rizik. Podpredsednik
IS je na koncu poudaril, da obstaja realna
možnost gospodarske pomoči Sloveniji s strani
Evropske skupnosti in drugih evropskih držav.
Član Predsedstva RS dr. Dušan Plut je prisotne
seznanil z vsebino razgovorov s članoma Predsedstva SFRJ Bogićem Bogićevićem in dr. Vasilom Tupurkovskim. Poudaril je, da je težišče
zahtev Predsedstva SFRJ, pa tudi armadnega
vrha, da se režim na mejah vrne v stanje pred 25.
6. 1991. JLA ne misli popustiti. Posebej pomembno pa je dejstvo, da armadnega vrha niti
Predsedstvo SFRJ, niti nihče drug ne kontrolira
oz. ne obvladuje. Na razgovoru je bilo dogovorjeno, da bosta v nedeljo, 7. 7. 1991 na Brionih
dva razgovora. Prvi razgovor bo med delegacijo
Republike Slovenije, ki jo bodo sestavljali predsednik Predsedstva RS Milan Kučan, član Predsedstva SFRJ dr. Janez Drnovšek in nekdo iz
ministrstva za Ljudsko obrambo in delegacija
Predsedstva SFRJ, ki jo bodo sestavljali predsednik Predsedstva SFRJ Stipe Mesić, člana
Predsedstva SFRJ Bogić Bogićević in dr. Vasil
Tupurkovski ter predsednik ZIS-a Ante Marković
s sodelavci. Tema pogovorov bo odnos do/oz.
realizacija sedmih točk, ki jih je v zvezi z
dogajanji v Sloveniji pred dnevi sprejelo Predsedstvo SFRJ. Na drugem sestanku se bodo že
omenjenima delegacijama pridružili trije ministri
Evropske skupnosti.
Iz razprave povzemamo naslednje predloge oz.
stališča:
- nujno bi bilo dobiti stališča Skupščine Republike Slovenije glede nastalega položaja in odločitev kako naprej;
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- za nadaljnja pogajanja je nujno razčistiti, ali v
primeru, da se dogovorimo za trimesečni moratorij veljajo osamosvojitveni dokumenti sprejeti v
Skupščini RS. S tem v zvezi se je treba opreti na
vsebino dokumentov, ki jih je sprejel Krizni komite konference o evropski varnosti in sodelovanju na zasedanju v Pragi 5. 6. 1991. V njih je
med drugim zapisano, da gre za moratorij na
uresničevanje vsebine osamosvojitvenih dokumentov sprejetih v Skupščini RS;
- v času trajanja krize naj bi Slovenija ponudila
različne načine za reševanje nastalega položaja.
Pri tem naj bi zahtevala pomoč Evropske skupnosti. Npr. varnostni sistem, ki bi zajemal obvezna pogajanja republik med seboj in uvedbo
široke mreže mednarodnih opazovalcev v vsej
Jugoslaviji;
- minister za informiranje v svojih nastopih daje
ocene dogajanj in komentira izjave članov Predsedstva RS, ministrov itd. Njegova naloga pa je
izključno informiranje;
- treba bi bilo ukiniti embargo na izražanje
mnenj in stališč političnih strank o sedanjem položaju v sredstvih javnega obveščanja;
- omejiti bi bilo treba gibanje oboroženih pripadnikov TO in milice povsod tam v javnosti
/javni lokali, ceste/ kjer to ni nujno;
- legitimiranje in pregledovanje civilistov naj
opravljajo izključno predstavniki organov milice,
ne pa tudi drugi uniformiranci;
- predsednik LDS Jože Školč je protestiral, ker
je minister za informiranje preprečil tiskovno
konferenco njegove stranke po obisku delegacije
LDS v Beogradu, ko so tamkajšnji javnosti in
predstavnikom opozicije skušali pojasniti dogajanje v Sloveniji.
Zapisal:
Janko Štajnbaher, svetovalec
Poslano:
- dr. Dušan Plut
- generalni sekretar PRS Predsedstva RS
- kabinet predsednika PRS
- arhiv
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III. BRIONSKA DEKLARACIJA
"Trojka" je na osnovi Deklaracije o Jugoslaviji,
sprejeti na sestanku voditeljev in zunanjih ministrov držav ES 5. julija 1991 v Haagu, pripravila
osnutek sporazuma in z njim prišla na Brione. Na
pogajanjih 7. julija so z evropske strani sodelovali Van den Broek, Poos in De Pinheiro, slovensko delegacijo so sestavljali Bučar (predsednik skupščine), Kučan (predsednik predsedstva),
Drnovšek (po dogovoru s slovensko delegacijo je
na sestankih nastopal v dveh funkcijah, tudi kot
član predsedstva SFRJ, tako da so slovenski
pogajalci vedeli tudi za vsebino pogovorov, kjer
niso bili navzoči), Peterle (predsednik republiškega IS) in Rupel (republiški minister za mednarodno sodelovanje).169 Zvezno vlado so zastopali Marković, Lončar, Brovet in Gračanin predsedstvo pa Mesić, Bogićević, Tupurkovski in Kostić. Srbijo je zastopal Jović, ki pa ni ostal na
skupnem zaključnem delu pogajanj. Srbsko stališče je bilo, da jo pogajanja ne zadevajo neposredno, ker ni vpletena v spopade, kljub temu pa
je Jović sodeloval na sestanku federalne skupine
s slovensko delegacijo. Na sestanku s "trojko" je
sicer dejal, da lahko pove svoje mnenje, da pa bo
predloge ES preučil, ko bodo uradno prišli na
sejo predsedstva. Hrvaška predstavnika sta bila
Tuđman in zunanji minister Davorin Rudolf.
Celotno pogajanje se je začelo ob 8. uri zjutraj in
je trajalo šestnajst ur. Pogajalci so se v tem času
štirikrat uradno sestali, vmes pa so bila interna
posvetovanja. Predstavniki ES so imeli prvi sestanek s Slovenci, nato s Hrvati, nato z Jovićem
kot predstavnikom Srbije, nato s člani predsedstva in predstavniki zvezne vlade skupaj.170
Van den Broek je na prvem pogovoru s slovensko
delegacijo jasno povedal, da so s "suspenzom
implementacij deklaracije o neodvisnosti" tako v
Zagrebu kot sedaj na Brionih mislili na vračanje
v status quo ante pred 25. junijem. Ustavni akt, ki
ga je sprejela Slovenija, je označil za enostransko dejanje in zahteval, da je treba na mejah vzpostaviti stari režim, postaviti stare oznake
in simbole, deblokirati vojašnice in spoštovati
169 Delegacijo so spremljali še Marjan Šiftar, šef kabineta

predsednika predsedstva, Janez Sirše, šef kabineta Janeza Drnovška, in Boris Žnidarič, pomočnik sekretarja
za notranje zadeve.
170 V celoti je imela slovenska delegacija dva daljša pogovora s trojko, enega s predstavniki federacije na čelu
z Mesićem in Markovićem in več delovnih sestankov s
Tuđmanom.

dogovor o carinah. Vojska se mora vrniti tudi na
zeleno mejo. Poslati je treba opazovalce ES.
Obnoviti je treba delo predsedstva v polni sestavi
(tudi z Drnovškom).
Slovenska delegacija se je opirala na sklepe, ki
jih je sprejela slovenska skupščina na seji po
pogovorih s "trojko" v Zagrebu, ter na dogovor,
ki ga je v razširjeni sestavi sprejelo predsedstvo
RS 6. julija ob 20.30.171 Kučan je povedal, da
JLA spet napada, da še ni bila ustanovljena komisija za nadzor premirja, da je treba spor internacionalizirati, Slovenija trimesečni rok razume kot čas za pogovore, v katerih so odprte vse
opcije, tudi morebitna zveza držav, vendar je
treba pred tem JLA spraviti pod civilni nadzor in
zagotoviti poroštvo mednarodnih institucij, da ne
bo znova napadla Slovenije. Slovenija spoštuje
sklepe zadnje seje zveznega predsedstva, razen
zahteve po vzpostavitvi starega režima na meje.
Kučan je nasprotoval temu, da se armada vrne
na meje in predlagal, naj bo meja evropska,
samo z milico in carino. V pogajanjih morajo biti
odprte vse opcije. Menil je, da je bila interpretacija suspenza v Zagrebu drugačna, kot je sedaj.
Poos je skušal najti skupne točke zlasti pri praktičnih vprašanjih. Menil je, naj bi v prehodnem
času na mejah visele tri zastave: slovenska, jugoslovanska in evropska, carine naj bi se stekale
na poseben račun in bi jih na koncu razdelili.
Podprl je Kučanov predlog, naj bi bila meja
evropska, torej brez vojske, samo z milico in carino, vendar po izteku moratorija. Lojze Peterle
je pojasnil, na katerih področjih je Slovenija
prevzela efektivno oblast, vendar tudi poudaril,
da še vedno deluje po jugoslovanskih zakonih,
tudi kar zadeva carino. Orisal je tudi odnose z
zvezno vlado. V nadaljevanju razprave so nato
premlevali ista vprašanja, pa tudi zahtevo po
vrnitvi vojaške opreme, omenjena je bila tudi vojna škoda, vendar brez opredelitve, kaj bo z njo.
Na sestanku slovenske delegacije s federalnimi
predstavniki (Mesić, Bogičević, Tupurkovski,
Jović in Kostić iz predsedstva, Marković, Gračanin, Lončar in Brovet iz vlade) so bile obravnavane teme enake, zahteve federalne strani pa, da
se v vseh pogledih povrne staro stanje. V napetem ozračju je sestanek formalno vodil Mesić,
dejansko mu je ton dajal Marković. Slovenska
171 Magnetogram 52. seje predsedstva RS 6. 7. 1991, drugi

del.
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stran je zagovarjala Poosove predloge in vztrajala pri interpretaciji dogovora, da ne bo naredila nobenih nadaljnjih korakov pri osamosvajanju. Na sestanku se je Drnovšek z Jovićem
začel dogovarjati o morebitnem umiku JLA iz
Slovenije. Kompromis med obema stranema sta
brezuspešno poskušala doseči Tupurkovski in
Lončar, sestanek se je končal brez rezultatov.
Van den Broek je po dopoldanskih sestankih poslal slovenski delegaciji zahteve v štirih točkah,
ki so se (po Ruplu) glasile:
- mejne prehode nadzira slovenska milica v
skladu z zveznimi predpisi, a vojska se vrne na
meje,
- carine so zvezna pristojnost,
- na mejah je treba vzpostaviti stanje, kakršno
je bilo pred 25. junijem,
- odpraviti je treba blokado vojašnic in vrniti
vojsko v vojašnice.
Zahteval je, da se sporazum sprejme v paketu, ali
pa bo ES od posredništva odstopila.
Slovenska delegacija je bila v hudih dilemah.
Predlagala je popravek, po katerem naj bi se
carina plačevala na poseben račun pod kontrolo
tujcev, mejo pa naj bi varovala samo milica. Van
den Broek je predlog upošteval tako, da je dodal
stavek o posebnem računu in da mora JLA v treh
mesecih oditi z meje.
Med pogajanji je potekala huda propagandna
vojna. Markovićev predstavnik za tisk Predrag
Tasić je dal prevesti poročilo o maltretiranju ujetih oficirjev v Sloveniji, ki mu ga je dal Brovet.
Zaradi tega je v skupno deklaracijo prišla tudi
zahteva, da je treba ujetnike v Sloveniji čim prej
izpustiti, najkasneje pa do 8. julija do 24. ure.
Slovenska stran je kot odgovor prevedla in razdelila govor generala Adžića v Centru visokih
vojaških šol v Beogradu (po pričevanju Tasića
naj bi besedilo delili kar slovenski novinarji, ki
so spremljali pogajanja).
Zaradi ujetih oficirjev so na slovensko delegacijo
pritiskali vsi trije predstavniki ES, ker je obstajala bojazen, da bo dogovor padel v vodo, po
Drnovškovem pričevanju pa naj bi v Beogradu
vojska že pripravljala letalski napad. Slovenski
predstavniki, zlasti Peterle, so zanikali grobo
ravnanje z ujetniki. Kučan je nato sklical telefonično sejo predsedstva, ki je sprejelo sklep, da je
treba ujetnike takoj izpustiti, vendar je minister
Janša z izpustitvijo zavlačeval in je eno skupino
oficirjev izpustil šele na Kučanovo telefonsko
intervencijo.
Na drugem sestanku "trojke" s slovensko delega146

cijo (7. julija ob 7. uri) so zato poleg Van den
Broekovih štirih točk obravnavali zlasti vprašanje ujetih in ranjenih oficirjev. Kučan je v zvezi
s tem dejal, da je treba upoštevati tudi položaj
slovenskih vojakov v JLA (Van den Broek se je
načeloma strinjal, da jih je treba izpustiti ob posredovanju RK, vendar to v deklaracijo ni prišlo). V zvezi s predlogom "trojke" je Kučan ocenil, da bodo to v Sloveniji sprejeli kot kapitulacijo, da pomeni omejevanje pravice do samoodločbe, da od sprejete deklaracije o samostojnosti in neodvisnost ne ostaja skoraj nič, ostajajo
pa mrtvi in ranjeni in milijardna škoda. Mesić in
predsedstvo ne moreta dati garancije, da lahko
obvladujeta vojsko, ki dejansko tudi ni več jugoslovanska.
Podobno so nastopili tudi drugi slovenski predstavniki, Peterle z ugotovitvijo, da trimesečni moratorij pomeni ponovno tlačenje Slovenije v Jugoslavijo.
Van den Broek je ostal neomajen: vztrajanje pri
enostranskih odločitvah pomeni konec posredovanja ES, za Slovenijo pa, da se bo sama soočila
z najhujšim sovražnikom.
Pogovori so se končali ponoči s skupnim sestankom (začel se je ob 22. uri, končal ob 24. uri), na
katerem pa je Marković hotel dogovor spremeniti, zaradi česar je prišlo do ponovnega sestanka
Van den Broeka, Markovića, Drnovška in Kučana. Van den Broek je Markovićeve zahteve po
natančnejši opredelitvi pristojnosti federacije zavrnil.172
Skupna deklaracija, s katero se je slovenska de172 Potek pogovorov in dogajanja v zvezi z njimi po-

vzemam po naslednjih dokumentih: Zabeležka pogovora predstavnikov Republike Slovenije s "trojko"
Evropske skupnosti, 1. pogovor, Brioni 7. 7. ob 10. uri,
in Zabeležka o pogovorih, ki so bili na Brionih dne 7. 7.
1991 (Lj. 8. 7. 1991, zapisal mag. Boris Žnidarič); Zabeležka drugega pogovora predstavnikov Republike
Slovenije s "trojko" Evropske skupnosti, Brioni, 7. 7.
1991 ob 19. uri; Zabeležka pogovora predstavnikov Republike Slovenije s predstavniki predsedstva in vlade
Jugoslavije, Brioni, 7. 7. 1991; Zapisnik 53. seje
predsedstva RS, 8. 7. 1991 ob 11. 30 in nadaljevanje ob
16. 30 uri, Magnetogram 53. seje predsedstva RS 8. 7.
1991 (Vse: Arhiv predsednika RS); Rupel, Skrivnost
države; Mesić, Kako je srušena Jugoslavija; Drnovšek,
Moja resnica; Jović, Zadnji dnevi SFRJ; Tasić, Kako
sam branio Antu Markovića. – Večino Žnidaričevih
zapiskov objavlja tudi Janša v knjigi Premiki (str. 235)
in (tudi na podlagi pripovedovanja sodelujočih na pogajanjih) ocenjuje, da so se "/…/ naši pogajalci (Peterle,
Drnovšek, Bučar in Rupel) dobro držali, vendar so bili
Evropejci neusmiljeni. Predvsem Van den Broek je bil
skoraj sovražno razpoložen do Slovenije."
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legacija potem strinjala,173 je upoštevala načelo,
da samo narodi Jugoslavije lahko odločajo o
svoji prihodnosti, da je v Jugoslaviji nastala nova
situacija, ki zahteva natančnejši nadzor in pogajanja med različnimi stranmi. Ta pogajanja se
morajo začeti najkasneje 1. avgusta na načelih
Helsinške deklaracije in Pariške listine, vsebovati
pa morajo tudi vprašanje spoštovanja človekovih
pravic, pravico narodov do samoodločbe v skladu z načeli mednarodnega prava, tudi tistimi, ki
se nanašajo na ozemeljsko celovitost države.
Kolektivno predsedstvo mora izvajati polno oblast in odigrati svojo politično in ustavno vlogo,
zlasti v zvezi z oboroženimi silami. Vse strani se
morajo vzdržati vsakršnega enostranskega dejanja, zlasti takšnega, ki bi imelo nasilen značaj. ES
bo nudila pomoč pri pogajanjih in poslala opazovalno misijo, ki bo pomagala pri stabiliziranju
prekinitve ognja in pri uresničevanju drugih delov sporazuma.
Brionska deklaracija je imela dve prilogi. Priloga I, kjer so bile navedene oblike in načini
uresničevanja pogajalskih priprav, je vsebovala
šest točk:
- nadzor na mejah bo v rokah slovenske milice,
ki pa bo delovala v skladu z zveznimi predpisi;
- uresničen bo sporazum o carinah med vlado
republike Slovenije in zvezno vlado 20. junija
1991 (sporazum Ocvirk – Mitrović, op. B. R.),
carine ostanejo zvezni prihodek, pobirali pa jih
bodo slovenski cariniki in jih nato nakazali na
skupni račun, ki bo pod nadzorom zveznih in
republiških ministrov ter tujih opazovalcev;
- za celotno Jugoslavijo obstaja enoten nadzor
zračnega prometa, zračni promet nadzorujejo
zvezne oblasti;
- na mejah se ponovno vzpostavi stanje, ki je
veljalo pred 25. junijem 1991, v obdobju moratorija treh mesecev bodo končana pogajanja o
prenosu pristojnosti, ki jih ima na tem področju
JLA, cilj pa je mejni režim po evropskih normah;
- prekinitev ognja se v nadaljevanju izvede z
odstranitvijo blokad enot in objektov JLA, brezpogojno vrnitvijo JLA v vojašnice, zagotovitvijo
prehodnosti vseh cest, vrnitvijo vseh objektov in
opreme JLA, deaktiviranjem enot TO in njihovo
vrnitvijo v kraje, kjer so nastanjene, kar vse mora
biti izvedeno najkasneje 8. julija ob 24. uri;
- vsi ujetniki, ki so bili zajeti v času sovražnosti
od 25. junija dalje, bodo izpuščeni čim prej, ven173 Bučar je kasneje dejal, da na Brionih ni šlo za poga-

janja, ampak za ultimat.

dar ne pozneje kot 8. julija ob 24. uri, pri uresničitvi tega bo sodeloval mednarodni Rdeči križ.
V prilogi II so bile podrobneje opisane smernice
za opazovalno misijo ES v Jugoslaviji.174
Brionski sestanek je v slovenskem vodstvu pustil
precej dvomov, zlasti pa skrb, kako ga bodo sprejeli v Sloveniji. Kučan je v prvi izjavi novinarjem,
še na Brionih, 8. julija ob enih zjutraj, poudarjal
predvsem, da je bil prvi cilj dosega miru in da se
bodo avgusta začela pogajanja o rešitvi jugoslovanske krize, da je Slovenija pokazala fleksibilnost in si pri Evropejcih pridobila zaupanje,
da pa bo pot do dokončne uveljavitve slovenske
samostojnosti dolga.
Takoj po vrnitvi z Brionov je prišlo do težke razprave, ali naj Slovenija dogovor sprejme ali zavrne (zadnja odločitev je bila na slovenskem parlamentu).175 Če bi se dogovor dosledno uresničil,
bi v vojaškem smislu pomenilo zapraviti vso
prednost, ki jo je Slovenija pridobila, enote JLA
bi bile (lahko) dopolnjene s srbskimi rezervisti in
Slovenija tako pod okriljem dogovora dejansko
okupirana. Imela ni nobene obrambe proti letalskim napadom in relativno šibko proti zračnim
desantom, razen opazovalcev (t. i. monitorjev) pa
nobene trdnejšega vojaškega zagotovila ES. Po
drugi strani je bilo vodstvu jasno (tega se je
zavedal tudi obrambni minister Janša), da bi ob
zavrnitvi dogovora zelo verjetno prišlo do letalskih napadov in kopenskih spopadov večjih razsežnosti, ki jih Slovenija vojaško ne bi zdržala.
Hkrati bi zapravila naklonjenost evropske javnosti, prepuščena bi bila sami sebi in ekonomsko
blokirana.
Po drugi strani pa so nekatera znamenja očitno
kazala, da srbska politika ne namerava s silo
zadrževati Slovenije v Jugoslaviji in da so njene
prioritete drugje (na Hrvaškem, v BiH). O tem,
da se Črnogorci niso pripravljeni boriti v Sloveniji, je na brionskih pogovorih govoril črnogorski
član zveznega predsedstva Branko Kostić, pa tudi
Drnovškovi pogovori z Jovićem so šli v dobro
smer. Zato je na koncu prevladalo mnenje, da je
174 Joint declaration (kopija izvirnega besedila, hrani B.

R.); Skupna deklaracija, sprejeta 7. 7. 1991 na Brionih, s
prilogama kot sestavni del zapisniku 23. skupne seje
vseh treh zborov skupščine RS, 10. 7. 1991. Arhiv
skupščine RS (deklaracija je bila sicer objavljena tudi v
skupščinskem poročevalcu in v časopisih, v celoti pa
tudi v Ruplovi knjigi Skrivnost države).
175 Magnetogram razširjene seje predsedstva, 8. 7. 1991, ob
11. uri (I. del) in nadaljevanje seje popoldne (II. del),
Zapisnik 53. seje predsedstva, ponedeljek, 8. 7. 1991, ob
11.30 in nadaljevanje ob 16. 30. Arhiv predsednika RS.
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treba politiko (kljub nekaterim slabim izkušnjam)
vendarle graditi na zaupanju v ES.
Tako usmeritev je na tiskovni konferenci po brionskih pogovorih in po prvem delu razširjene
seje predsedstva 8. julija napovedal Milan Kučan, potrdili pa so jo tudi drugi udeleženci pogajanj, ki so se v potrditev enotnosti udeležili
konference. Kučan je dejal, da je odločanje o
deklaraciji odločanje med vojno in mirom, da
deklaracija, ki jo je treba sprejeti v paketu, v
tistem trenutku predstavlja "možno ravnotežje
interesov", ki sicer ne rešuje problema, omogoča
pa začetek njegovega reševanja s pogajanji (do
katerih bi moralo priti, tudi če bi se vojna nadaljevala, tako pa je možnost, da se ta faza preskoči), da obstaja varovalka v izjavi dvanajsterice o avtomatičnem priznanju Slovenije ob morebitnem novem vojnem nasilju, da je Brionska
deklaracija uveljavila Slovenijo kot evropskega
pogajalca in tudi kot mednarodni subjekt, čeprav
se ji slednje v celoti ne priznava. Slovenska razglasitev samostojnosti je bila strogo formalno
gledano res enostranska, ni pa bila nasilna in
zato nanjo ni bilo treba odgovarjati z vojno. Dodal je še, da so Slovenci v vojni pokazali, da
znajo braniti svobodo in samostojnost in da brez
tega tudi Deklaracije ne bi bilo in "mir bi bil
veliko dlje, kot pa se kaže v tem trenutku".176
V tem smislu so slovensko vodstvo pred razpravo
v parlamentu prepričevali tudi Sloveniji naklonjeni tuji politiki, zlasti Genscher in Mock. Vodstvu je bilo jasno, da bi razcep v vrhu za sabo
potegnil razcep v političnem prostoru nasploh in
v javnosti. Šibko politično ravnotežje v Sloveniji,
vzpostavljeno predvsem zaradi zunanjega pritiska, bi se podrlo. Nekateri slovenski mediji so
namreč hitro opazili začetne razlike v pogledih,177 vendar tega potem niso napihovali, ker
jim je (prek neke vrste neformalne cenzure, ki jo
je pri glavnih medijih med spopadi vzpostavil
minister za informiranje Jelko Kacin) to politični
vrh prepovedal. O disonancah ali celo sporih v
slovenskem vrhu, ki so zadevali različno razlago
Brionske deklaracije, je poročal tudi tuji tisk,
176 Prepis po tonskem zapisu, Ministrstvo za informiranje,

Lj., 9. 7. 1991. Osebni arhiv Marjana Šiftarja, kopijo
hrani B. R. – M. Šiftarju se za posredovanje tega in
drugih dokumentov zahvaljujem.
177 Slovenska televizija (Blanka Doberšek) je za dnevnik že
z Brionov sporočila, da je slovenska delegacija med
pogovori pokazala neenotnost v stališčih, vendar je
slovenska delegacija to na tiskovni konferenci po vrnitvi
zanikala. Poročilo televizije so potem na prvih straneh
objavili tudi dnevniki.
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tako frankofonski178 kot avstrijski in italijanski.179 Zato je po dogovoru, da bo vodstvo nastopilo enotno in Brionsko deklaracijo branilo znotraj svojih strank in v javnosti, še 8. julija zvečer
predsedstvo sklicalo prvake parlamentarnih
strank, pogajalci pa so jih seznanili s potekom
pogajanj in vsebino Brionske deklaracije. Kot je
naslednji dan poročal član predsedstva Dušan
Plut, je Deklaracija "v začetku vnesla precej
nervozno vzdušje in precejšnje začudenje oz. nerazpoloženje. Potem, ko so udeleženci sestanka
na Brionih pojasnili bistvene elemente Deklaracije, se je razprava nekoliko umirila, tako da je
večina udeležencev z določeno grenkobo in
zadržki vendarle sprejela vsebino Deklaracije kot
nujno dejstvo, mimo katerega se ne more."180
Med strankami so bili največji nasprotniki Grosovi liberalci. Brionsko deklaracijo so označili
kot "sramotno kapitulacijo", ki "Slovenijo obravnava kot cestnega razbojnika". Vitomir Gros je
za Delo celo izjavil: "Zame je to kapitulacija. To
so nam zakuhali komunisti. Za kapitulacijo je odgovoren Kučan. Vedno se je govorilo, kako dobro
se znajo pogajati. Zdaj pa se je pokazalo, da še
solate ne znajo prodajati."181 Janez Janša je
menil, da morata ES in Slovenija Deklaracijo dodatno razložiti in da bi morali zahtevati dodatna
jamstva za obdobje treh mesecev in za spoštovanje slovenske odločitve po treh mesecih.
Večina strank (tudi liberalci) so se potem strinjali s tem, da je treba Brionsko deklaracijo
sprejeti, čeprav je neugodna, podprle pa so Janšev predlog, da naj bi jo sprejeli le ob dodatnih
ukrepih, ki bi preprečili nov dovoz sil napadalcev, in ob vzpostavitvi učinkovitega protiletalskega sistema ter krepitvi obrambno-varnostnega
sistema Slovenije.
O Deklaraciji so nato 9. julija razpravljali v
vodstvih strank, zvečer pa je bil še enkrat sestanek predsednikov strank in poslanskih klubov.
178 Opozorilo, dodatno k faksu Stališča političnih in medij-

skih krogov (Informacija 25). Oboje je iz Bruslja 8.
julija poslal predstavnik Lojze Sočan. Arhiv predsednika RS.
179 Avstrijski tisk je (kot je poročal Rupel na seji predsedstva 9. julija) citiral izjavo Lea Šešerka, da je deklaracija katastrofa. V Italiji so ocenjevali, da ni nujno,
da bo deklaracija zdržala tako zaradi Srbov, ki ne želijo
pustiti na cedilu Srbov na Hrvaškem kot zaradi
"jastrebov" v Sloveniji, ki se zbirajo okrog obrambnega
ministra Janše ("jastreb" naj bi bil po njihovih ocenah
tudi minister za informiranje Kacin).
180 Magnetogram 54. seje predsedstva RS 9. 7. 1991, 2. del,
nadaljevanje ob 12. uri. Arhiv predsednika RS.
181 Slovenija od vojne do priznanja, str. 12.
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V prid sprejemu se je še istega dne na seji
opredelila tudi vlada. Najhujša nevarnost zavrnitve Deklaracije je bila tako odstranjena še
pred sejami poslanskih klubov (ti so jo po burnih
razpravah potrdili) in nato parlamenta. Seja
parlamenta 10. julija je bila javna, neposredno jo
je prenašala televizija, Brionska deklaracija z
obema prilogama pa je bila sprejeta s 189
glasovi za, 11 proti in 7 vzdržanimi.182
O sprejetju so takoj obvestili ES, kjer so isti dan
(10. julija) zasedali ministri dvanajsterice in čakali na razplet razprave v Sloveniji (vodstvo je
zato želelo, da bi bila razprava čim bolj racionalna in čim krajša, zato da bi ministri o odločitvi izvedeli še isti dan). Na zasedanju je
Genscher predlagal, naj ES še naprej razvija
pogajalski proces med sprtimi stranmi, kar je
bilo sprejeto z dodatno (De Michelisovo) solucijo, da so notranje meje nespremenljive in da je
treba manjšinam zagotoviti pravico na osnovi
mednarodnega prava.183
Dan prej (9. julija) je zasedal tudi evropski parlament in sprejel resolucijo o Jugoslaviji v 14
točkah. Obsodil je uporabo sile v Sloveniji in
vmešavanje vojske v civilne zadeve, podprl dotedanje ukrepe ES in menil, da je treba ustaviti
dostavo orožja vsem stranem v Jugoslaviji.
Tudi sedmerica najrazvitejših držav, ki se je 16.
julija sestala v Londonu, je dala izjavo, v kateri
je podprla napore ES za rešitev jugoslovanske
krize.

Dok. št. 45:184
Zabeležka razgovora predstavnikov Republike Slovenije s "trojko" evropske skupnosti,
prvi razgovor, Brioni 7. 7. 1991 ob 10 uri
ZABELEŽKA RAZGOVORA PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE S "TROJKO" EVROPSKE SKUPNOSTI, 1. RAZGOVOR, Brioni, 7. 7. OB 10. URI
182 Magnetogram 23. skupne seje skupščine RS, 10. 7.

1991. Arhiv DZ RS. – Na isti seji je bila izvoljena delegacija skupščine RS, ki naj bi sodelovala v skupščini
SFRJ v pogajanjih o razdružitvi in pismo skupščinam
drugih republik s pobudo naj priznajo samostojnost
Slovenije, sodelujejo v pogajanjih o razdružitvi in
podprejo predlog o umiku JLA s slovenskega ozemlja.
183 Genscher, Erinnerungen, str. 941.
184 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

V razgovoru – tudi v vseh kasnejših – je poleg
"trojke" sodeloval še Abel Matutes, veleposlanik
Nizozemske v Jugoslaviji in številna ekipa sodelavcev treh na Brionih prisotnih zunanjih
ministrov iz Evropske skupnosti.
Van den Broek je uvodoma spomnil na sprejete
odločitve Evropske skupnosti (Praga, Haag), ponovno je spomnil na helsinško in pariško listino,
še posebej pa je opozoril na sprejete dogovore na
sestankih v Zagrebu. Posebej se je zadržal pri
obrazložitvi, kaj "trojka" oziroma Evropska skupnost razume pod "suspenzom implementacij deklaracij o neodvisnosti". Ob tem, ko je izrecno
poudaril, da niso ne v Zagrebu in ne sedaj mislili
in ne mislijo na suspenz samih deklaracij, pa je izrecno poudaril, da pod "suspenzom implementacij" teh deklaracij razumejo vračanje v "status
quo ante pred 25. junijem". Širše je tudi spregovoril o osnovnem vodilu njihovih prizadevanj
oziroma angažiranja v razreševanju jugoslovanske
krize, in to je, da bi se zaustavile sovražnosti,
zagotovil mir oziroma ustvarili pogoji za začetek
pogajanj o reševanju vseh vprašanj. Slovensko
stran je tudi že uvodoma širše seznanil s sprejetimi
odločitvami o formiranju opazovalnih skupin
oziroma odločitvi, da Evropska skupnost pošlje
svoje opazovalce v Jugoslavijo, ki bi bili v pomoč
v pogajanjih in hkrati izvajali nadzor nad spoštovanjem sprejetih dogovorov. Poudaril je pomen
oziroma nujnost pogajanj kot edino možno pot za
rešitev problemov oziroma kot edini možni izhod
iz nastale situacije. Vsaka enostranska odločitev,
kot je nedvoumno, jasno poudarjal, je pa nevarna
in ne zagotavlja reševanja problemov. Izhajajoč iz
obrazloženega razumevanja suspenza implikacij
deklaracij o neodvisnosti je predstavil tudi njihove
predloge, ki bi jih po mnenju "trojke" mogli in
morali sprejeti obe v konflikt vpleteni strani.
Izpostavil je naslednja vprašanja:
- ustavni akt Slovenije je enostransko dejanje;
- vprašanje meja je treba vrniti na začetno pozicijo;
- v zvezi s carino je treba spoštovati dogovor z
zveznim izvršnim svetom (Mitrović-Ocvirk);
- kontrola prehajanja čez državno mejo PL – ni
problem simboli na meji – upoštevati stanje pred
slovensko osamosvojitvijo;
- 3 mesece za pogajanja, pri čemer je treba
spoštovati predloge ES – deblokirati zvezne
enote – vrniti vso vojaško opremo;
- vprašanje carin – možna je vmesna rešitev, kar
pomeni skupen posebni račun, ob dogovorjeni
skupni kontroli.
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Hans van den Broek je pojasnil, da se ultimativni
značaj pogojev za premirje, ki ga je posredovalo
zvezno predsedstvo, lahko omehča, ker je že
nekaj realiziranih točk. Upa pa, da bomo v eni oz.
eni uri in pol našli več konstruktivnih rešitev in
da bomo tako oblikovali skupen odgovor.
Predsednik Kučan je uvodoma poudaril, da vsako
srečanje s "trojko" pomeni korak k mirnemu
razreševanju nastale situacije. Izrazil je soglasje z
ugotovitvijo, da so potrebna pogajanja. Poudaril
je, da je Republika Slovenija bila in je za
pogajanja ves čas pripravljena. Opozoril pa je, da
je problem v tem, da ni bilo partnerjev za pogajanja, pa tudi, da mi ne moremo sprejemati kot
pogajanja dajanje ultimatov. Po mnenju slovenske strani oziroma Slovenije so pogajanja lahko
koristna, če so v izhodiščih odprte vse opcije.
Izrazil je tudi prepričanje, da vsi, vključno tudi
Evropska skupnosti, ne osporavajo slovenskemu
narodu pravice do samoodločbe in tudi sprejete
deklaracije o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije.
Soglašal je s trditvijo, da je mir pogoj za pogajanja. Poudaril pa je, da je bila Republika
Slovenija napadena in da se je, oziroma se vojna
še vedno vodi na slovenskih tleh. Poudaril je tudi,
da je Slovenija enostransko, ravno zaradi zagotavljanja miru, prekinila sovražnosti. Enote jugoslovanske armade pa še do danes, je posebej
poudaril predsednik Kučan, niso dobile ustrezne
komande za prekinitev sovražnosti. Ponovno je
spomnil na predlog, ki ga je Republika Slovenija
dala že pred časom predsedniku Markoviću za
formiranje skupne meddržavne komisije. Tak
predlog je Slovenija dala tudi predsedniku Predsedstva Mesiću in obema članoma Predsedstva
Jugoslavije, ki sta v minulih dneh prav tako bila
na pogovorih v Ljubljani. Predsednik Kučan je
izrecno ugotovil, da druga stran ni tega predloga
sprejela, oziroma predlagala svojih članov za
tako skupno komisijo. "Trojki" je dalje dal zagotovilo, da Slovenija spoštuje točke
iz sklepov Predsedstva Jugoslavije, ki smo jih že
pred tem v Sloveniji tudi sami deklarirali in se za
njih zavezovali. Zato, je izrecno poudaril predsednik Kučan, ni bilo in ni nobene potrebe po
kakršnemkoli ultimatu, kot je možno razumeti in
kot v Sloveniji tudi razumemo sklepe zadnje seje
Predsedstva Jugoslavije.
Predsednik Kučan je v nadaljevanju "trojko"
spomnil na vrsto novih dejstev, ki so nastala od
zadnjega srečanja z njimi v Zagrebu. Nadaljuje se
eskalacija vojaških dejavnosti (avionska bombar150

diranja!), problem se je internacionaliziral, jugoslovanske republike so se začele opredeljevati do
situacije (iz nam znanih stališč izhaja, da one ne
osporavajo pravice do samoodločbe slovenskemu
narodu, želijo le mirno pot za njeno uresničitev,
drugačnega mnenja pa je predsednik ZIS Ante
Marković). Jugoslovanska armada, je dalje poudaril predsednik Kučan, se še ni umaknila v
vojašnice, enote iz Hrvaške še niso v svojih
kasarnah, tankovska brigada iz Beograda, ki je
pred dnevi krenila proti Hrvaški oz. Sloveniji, je
še vedno nekje na poti.
Glede razumevanja in spoštovanja suspenza
implikacij deklaracije o neodvisnosti pa bi se bilo
moč lažje pogovarjati, če bi lahko dobili odgovore na nekatera vprašanja, predvsem na vprašanje o razumevanju trimesečnega roka. Slovenija, je poudaril predsednik Kučan, razume ta
trimesečni rok kot čas za razgovore o vseh problemih, ki so v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije
in za urejanje vseh zadev med državami, ki so
oziroma bodo nastale na prostoru sedanje Jugoslavije – to tudi ne izključuje razgovorov o izhodiščih za novo morebitno skupnost na območju
sedanje Jugoslavije. Ta trimesečni rok, je nadalje
izrecno menil predsednik Kučan, razume Slovenija kot čas za postopno ustvarjanje pogojev za
osamosvojitev Republike Slovenije, kar ne bi
prizadevalo nikakor interesov drugih. V tem času
bi tudi mogli urediti vse medsebojne pravice in
obveznosti med sedanjimi republikami v Jugoslaviji oziroma Slovenijo in federacijo za nazaj.
Drugo pomembno vprašanje v zvezi z razumevanjem in izvajanjem suspenza je vprašanje
garancij. Predsednik Kučan je izrecno poudaril,
da Slovenija pričakuje od zveznih organov,
drugih republik in Evropske skupnosti, da v treh
mesecih in zlasti po njihovem izteku ne pride do
nikakršne nove nekontrolirane oborožene akcije
jugoslovanske armade proti Sloveniji.
Glede konkretnih vprašanj oziroma predlogov, ki
jih je uvodoma omenil Van den Broek oziroma
glede vsebine in izvajanja suspenza pa je
predsednik Kučan najprej širše obrazložil stvari
glede mej. Najprej je opozoril na cilj ukaza, ki so
ga imele enote jugoslovanske armade glede meja.
Po tem ukazu, je poudaril in tudi razčlenil predsednik Kučan, bi naj bil spremenjen režim na
mejah, tako da bi zmanjšali število mejnih prehodov, ki bi bili odprti za promet. To, je poudaril
predsednik Kučan, bi pa med drugim tudi pomenilo oddaljevanje, ne pa približevanje evropskim standardom ureditve na državnih mejah.
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Napad jugoslovanske armade tako ni pomenil
akcije za vzpostavitev "statusa quo ante", ampak
napad na ta status! Sklepi Slovenije, 25. junija,
niso v ničemer spremenili režima na meji, niso
povzročili nobenih motenj v prometu ljudi in
blaga. Predsednik Kučan je obrazložil naše stališče oziroma predlog glede ureditve režima na
mejah. Uveljavili bi naj evropske standarde, meja
ne bi bilo potemtakem treba braniti vojski. Zato
ni tudi nobenega razloga, ker nobena sovražna
sila od zunaj ne ogroža oziroma grozi Republiki
Sloveniji in Jugoslaviji. Na mejo spadata carina
in policija. Predlog Slovenije je, da bi bila meja
brez vojske, na njej naj bo slovenska policija in
carina, tako kot je bilo to do sprejema deklaracije
o neodvisnosti in samostojnosti. V prehodnem,
tromesečnem obdobju bi mogli razumeti mejo
kot skupno slovensko-jugoslovansko mejo nasproti sosednjim državam. V tem obdobju bi se,
po mnenju Slovenije, mogli sporazumeti z zvezno vlado tudi glede vseh vprašanj v zvezi s
carino. Vse ostale zadeve, potni listi in drugo,
ostaja zaenkrat tako kot je bilo. Teh zadev nismo
niti želeli spreminjati brez ustreznih sporazumov.
Naša pripravljenost, je poudaril predsednik Kučan, za pogovore ostaja naprej, ne glede na vojno. Želimo si le imeti partnerje, ki so se pripravljeni pogovarjati brez vnaprejšnjih oziroma
kakršnihkoli ultimatov.
Van den Broek je ponovno spomnil na helsinški
dokument KEVS-a, še zlasti glede priznavanja
pravice do samoodločbe, ki je nesporna, ki pa bi
jo po tem dokumentu in pariški listini naj uresničevali po poti sporazumevanja oziroma pogajanj. Ponovno je spomnil, da so proti enostranskim odločitvam, oziroma da take odločitve niso
skladne oziroma v duhu dokumentov KEVS-a.
Izrazil je tudi mnenje, da glede urejanja vprašanj
v zvezi s carinami oziroma carinsko službo obstajajo razlike med pogledi Slovenije in zvezno
vlado.
Predsednik Kučan je ponovno poudaril, da vse
točke iz sklepov zadnje seje Predsedstva Jugoslavije, razen prve točke glede vračanja režima na
mejah, slovenska stran v celoti spoštuje in izpolnjuje. Ponovno je "trojko" vprašal za mnenje,
oziroma jo opozoril, da druga stran ne pristaja na
formiranje skupne komisije za urejanje oziroma
razreševanje vseh problemov in spornih vprašanj.
Izrazil je mnenje, da je pa Predsedstvo Jugoslavije v svoje sklepe pozabilo napisati dve
stvari: da je bila vojna in da je nekdo odgovoren
za ukaz za začetek te vojne, ki je med drugim

povzročila tudi enormno visoko materialno škodo
(omenil je, da je po prvih ocenah škoda ocenjena
na 2,7 mia dolarjev). Poudaril je, da Slovenija
spoštuje sporazum s "trojko", kakršen je bil
dosežen na sestankih v Zagrebu. Ugotavlja pa, da
"trojka" predlaga sedaj več kot so predlagali v
Zagrebu, oziroma drugače razume suspenz implikacij deklaracije o samostojnosti in neodvisnosti,
kot ga je razumela v Zagrebu. Še enkrat je ob tem
tudi spomnil na soglasno sprejeto tolmačenje suspenza kot suspenza nadaljnjih korakov implementacije deklaracije o neodvisnosti in samostojnosti. Spomnil je tudi na svoja zagotovila, ki
jih je na podlagi takšnega razumevanja suspenza
dal v Zagrebu, in tudi, da je tam takrat dana
zagotovila v celoti spoštoval in izpolnil.
Glede režima na mejah je ponovno menil, da je
možno nekaj narediti, zlasti v smeri, da ne bi na
mejah s sosednjimi državami bilo nobene vojske.
O vsem smo se, je poudaril predsednik Kučan,
pripravljeni pogovarjati, ne želimo pa, da se
jugoslovanska armada vrne ponovno na mejo.
Član "trojke", zunanji minister Luksemburga
Jacques Poos je v daljši razpravi izrazil razumevanje za slovenska stališča in predloge. Z
vrsto konkretnimi predlogi pa je skušal iskati s
stališči Evropske skupnosti čimbolj skladne in za
obe strani sprejemljive predloge. Tako je omenil,
da bi naj n.pr. glede zastav in drugih simbolov
bile na mejah poleg slovenske zastave še tudi
jugoslovanska in na primer zastava Evropske
skupnosti; carina bi naj se zbirala na posebnem
zbirnem računu; blizu mu je bila tudi ideja o
uveljavljanju evropskih standardov na mejah oziroma o uveljavljanju evropskih meja brez vojske
tudi v Sloveniji.
Predsednik Kučan je ocenil predloge oziroma
stališča ministra Poosa kot zelo sprejemljiva. Ponovno je spomnil na naša prizadevanja za vzpostavitev premirja in na našo zahtevo za formiranje skupne komisije za nadzor tega premirja.
Spomnil je dalje na značaj teritorialne obrambe,
ki ni manevrska vojska in zato zanjo ne more
veljati odločitev o vračanju v kasarne. Glede
predlogov za urejanje vprašanj v zvezi z državno
mejo je izrazil polno soglasje z ministrom
Poosom. Izrazil je prepričanje, da bo Republika
Slovenija, ko bo dokončno samostojna, imela
vsekakor evropski režim na mejah. Spomnil je na
sklep Skupščine Republike Slovenije in naše
stališče, da bi naj o vprašanjih in nejasnostih
glede mej razpravljali skupaj s "trojko" ES in tudi
s predstavniki jugoslovanskih organov na današ151
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njem srečanju na Brionih. Zavzel se je za razjasnitev vseh nesporazumov, ki so prisotni glede
urejanja vprašanj v zvezi s carino. Opozoril pa je,
da Slovenija ni želela zadržati carin, ki niso bile
plačane za slovensko blago. Pristali smo celo, da
bi slovenska carinska služba delala po jugoslovanski carinski tarifi.
Predsednik Peterle je spomnil na enoletna brezuspešna slovenska prizadevanja in predloge za
pogajanja, ter posebej opozoril, da je predsednik
Marković pristal na pogajanja šele praktično
deset dni pred razglasitvijo samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Na kratko je orisal, na
katerih področjih je Republika Slovenija hkrati s
sprejemom deklaracije o samostojnosti in neodvisnosti prevzela tudi efektivno oblast. Ob tem je
posebej opozoril tudi na dejstvo, da se tudi na teh
področjih še naprej deluje na podlagi jugoslovanskih predpisov (posebej je spomnil na carinsko področje), ki jih je Republika Slovenija prevzela formalno kot svoje. Poudaril je, da je na
vseh teh področjih življenje in delo oziroma promet potekalo tudi po prevzemu efektivne oblasti
s strani Slovenije brez kakršnihkoli motenj, do
posega jugoslovanske armade. "Trojko" je tudi
seznanil s predlogi, ki jih je slovenska vlada posredovala zvezni vladi za ureditev vseh vprašanj
po 25. juniju. Soglašal je z ministrom Poosom
glede ideje o posebnem računu, na katerem bi se
naj zbirala vsa na jugoslovanskih mejah pobrana
carina in tudi z idejo, da bi bil zagotovljen nad
uporabo sredstev iz tega posebnega računa tudi
zunanji oziroma mednarodni nadzor.
V nadaljevanju se je razprava vrtela še naprej
okrog vprašanja carin, vrnitve vojaške opreme
jugoslovanski armadi in predvsem o vprašanju
režima na meji. Po mnenju Van den Broeka je
prisotnost jugoslovanske armade na meji povezana s carino. Če to ne bo rešeno, obstaja nevarnost, da se bo jugoslovanska armada vrnila.
Rešiti je treba vprašanje carine. To bo spravilo
jugoslovansko armado nazaj v kasarne, teritorialno obrambo pa domov. Glede vračanja opreme armadi ugotavlja, da stvari ostajajo na mrtvi
točki. Poudaril je, da je nujno potrebno to opremo
vrniti. Carinski problemi prav tako ostajajo odprti, urediti oziroma odpraviti bi morali tudi
deblokado armade. Vprašal je predsednika Kučana, ali vidi možnost, da bi prišlo do sporazuma
o ureditvi carin, če ne ostajamo na mrtvi točki.
Ob tem je slovenska stran izrecno ponovno
poudarila, da slovenska teritorialna obramba drži
karavle, varuje mejo in da jugoslovanska armada
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ne bi smela priti nazaj na mejo. Poudarjala je
tudi, da je armada imela namen zasesti tudi
mejne prehode, na katerih armade tudi pred 25.
junijem ni bilo. Nesprejemljivo bi bilo za ljudi v
Sloveniji, je bilo posebej poudarjeno, da bi pustili
agresorja, da pride po mirni poti na mejo, če ga
prej nismo pustili s silo. Ponovno je bilo tudi
opozorjeno, da se Slovenija zavzema za prazno,
po evropskih standardih regulirano mejo, na kateri je še do pred kratkim ne samo bila, ampak
tudi streljala jugoslovanska armada. Prisotnost
jugoslovanske armade na meji v Sloveniji je bilo
mogoče opravičevati, dokler je to bila še resnično
jugoslovanska, torej tudi naša armada. Danes, ko
v njej ni več ne Slovencev, ne Hrvatov in
Makedoncev, je torej to srbska armada, in koga
naj ščiti taka armada na državni meji v Sloveniji?! Ob tem je Van den Broeka tudi zanimalo, ali bi v Sloveniji demobilizirali teritorialno
obrambo, če bi jugoslovanska armada sprejela
sklep, da ne gre ponovno na mejo. Odgovor je bil
pritrdilen.
Posebne razprave o vprašanju pokrivanja materialne škode, povzročene s strani jugoslovanske
armade v Sloveniji sicer ni bilo, Van den Broek
pa je izrecno menil, da bo potrebno tudi o tem
vprašanju posebej razpravljati. Izrazil je tudi
mnenje, da razume naša stališča, vendar nas prosi
za še dodatne argumente, s katerimi utemeljujemo svoja stališča oziroma predloge glede
meja, carin in drugih vprašanj. Predsednik Kučan
je ob tem pozivu "trojko" ponovno in izrecno
opozoril, da je Jugoslavija edina država v Evropi,
ki ima na mejah vojsko in katera tudi dejansko
strelja na mejah. "Trojko" je tudi ponovno
spomnil na spremenjen karakter jugoslovanske
armade po tem, ko v njej ni več Slovencev in
pripadnikov nekaterih drugih jugoslovanskih
narodov.
V zaključnem delu razgovora je Van den Broek
zagotovil, da bo posredoval, da bi še tekom
dneva prišlo tudi do neposrednega razgovora med
predstavniki Republike Slovenije in predstavniki
Predsedstva in vlade Jugoslavije. Napovedal pa
je tudi, da bo v torek (9. julija) prišla v Jugoslavijo oziroma Slovenijo skupina visokih funkcionarjev Evropske skupnosti, da pripravi vse
potrebno za prihod mednarodne misije Evropske
skupnosti. Strinjal se je, da ima vračanje jugoslovanske armade na mejo oz. na karavle za
Slovence lahko izredno negativen psihološki
učinek, vendar bi to vračanje naj bilo utemeljeno
z zahtevo po vračanju v status quo ante pred 25.
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junijem in bi bilo le začasno, do dokončne ureditve tudi tega vprašanja. Vprašanje meja bi naj
tudi po njegovem mnenju bilo urejevano po
evropskih standardih. Še enkrat je poudaril pomen in nujnost pogajanj in nujnost polnega
sodelovanja vseh strani, vključno s polnim sodelovanjem vseh v Predsedstvu Jugoslavije.

Dok. št. 46:185
Zabeležka o razgovorih, ki so bili na Brionih
7. 7. 1991
ZABELEŽKA
o razgovorih, ki so bili na Brionih dne 7/7-1991
Zapisane bodo le nekatere misli, ki sem jih uspel
v času intenzivnih pogajanj skicirati.
1. Eksplikacije v uvodnem sestanku v dopoldanskem času s predstavniki dvanajsterice ES.
Predsednik KUČAN
V uvodu se je zahvalil za pripravljenost in
priložnost trojice za to srečanje z osnovnim
namenom, da v pogajanjih dosežemo mir. V
svetu se je pokazala nuja in potreba po
pogajanjih, Slovenija je to pripravljenost ves čas
kazala. Za pogajanja je potrebno več opcij, če pa
le-teh ni lahko govorimo o ultimatu. V naše
primeru gre za ultimativne pogovore, pogoje je
vsilila YU. Dokumenti ES v ničemer ne
osporavajo pravice Slovenije do samoodločbe.
Mir je garancija, da pride do pogajanj. Slovenija
je bila napadena in napad je bil na slovenskih
tleh. Mi smo enostransko prekinili ogenj. JA še
sedaj nima uradnega povelja o prekinitvi ognja.
Še prihaja do incidentov. Predsedstvo RS je
predlagalo ZIS in predsedniku MESIĆU, da se
oblikuje skupna komisija za kontrolo premirja.
Te komisije še ni. Ves čas nam očitajo, in ves čas
kršijo premirje. Zagotavlja, da se z naše strani
spoštujejo vse točke iz ultimata, za katerega pa ni
nobene potrebe. Mi smo se branili. Sedaj so se
zgodila nova dejstva. Vojna je eskalirala z
uporabo tehnike, kateri se Slovenija ne more
upreti – bombandiranje, raketiranje itd., zato je
185 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

potrebna internacionalizacija. Ostale republike v
Jugoslaviji so se začele do tega opredeljevati
(Hrvaška, Črna gora, Makedonija), ki v ničemer
ne osporavata Sloveniji pravico do samoodločbe,
želijo pa mirna pogajanja. Drugačno mnenje pa
ima predsednik MARKOVIĆ. JA se ni umaknila
v vojašnice. Iz Beograda je poslana mehanizirana
oklopna brigada (MOBr) na Hrvaško, enote, ki so
delovalne na slovenskih tleh pa še niso v kasarnah.
Predsednik KUČAN je zastavil predsedniku
Hansu van den BROEKU naslednje vprašanje:
"Kako razumeti suspenz na akt o samoodločbi
naroda? Kako razumeti 3-mesečni rok?"
Čas za razgovore o ureditvi vseh problemov, ki
so povezani z osamosvojitvijo Slovenije in sodelovanje vseh držav, ki bodo živele na tem prostoru. To ne izključuje možnosti za nova povezovanja z jugoslovanskimi republikami. To bi naj
temeljilo na opredelitvi republik do česar je začelo prihajati. Obdobje za postopno pridobivanje
osamosvojitve Slovenije ni na škodo koga drugega. To zajema tudi reguliranje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz dosedanjega skupnega
življenja. Kdo nam lahko pri tem da kakšno
garancijo? Predvsem rabimo garancije od zveznih organov in drugih evropskih držav, da ne bo
zopet prišlo do napadov s strani JA. Mi napadali
ne bomo. Če bi bilo to dvoje lažje bi se lažje
pogovarjali. Od prejšnjega razgovora in tega
danes se ni zgodila samo deklaracija, ampak tudi
vojna. JA ni želela samo na mejni pas, ampak
tudi na mejne prehode. Od sedanjih nekaj več kot
80 MP bi naj pustila odprtih samo 8. Želela je v
celoti spremeniti režim na meji v smeri od
evropskih standardov. Slovenska osamosvojitev
ni v ničemer spremenila režima na meji. Mi želimo evropske meje, meja ni treba braniti z
vojsko, nihče nam ne grozi od zunaj. Vojska naj
gre stran od meje, tja sodita policija in carina. Ne
želimo si železne zavese in političnih in ideoloških pregrad.
Ante MARKOVIĆ ima zaradi streljanja na avstrijski in italijanski meji o tem drugačno mnenje.
Po njegovem meje na tak način lahko ščiti samo
armada. Naš predlog je meja brez vojske. Slovensko mejo naj varuje slovenska policija.
Skupna jugoslovansko-slovenska meja naj bo še
za 3 mesece, potem se lahko sporna vprašanja
uredijo. To so carina, kot je že bila. To so stališča
slovenske skupščine, sporočil sem vam jih že v
Zagrebu na nočni seji PL in ostalo lahko še
153

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

počaka do ureditve zadev. Prosim odgovor na
vprašanje, naša pripravljenost do pogajanj ostane
še nadalje, ne glede na vojno. Potrebujemo pa na
drugi strani partnerja, ne pa ultimat.

ostalem pa se lahko pogovorimo v treh mesecih.
O carinah se je pogovarjal s podpredsednikom
ZIS Lojze PETERLE, o razgovoru naj pove kar
sam.

Hans van den BROEK
Ker ne govorim angleško, sem ujel le posredne
misli preko prevajalke.
Izpostavil je naslednja vprašanja:
- ustavni akt Slovenije je enostransko dejanje;
- vprašanje meja je treba vrniti na začetno
pozicijo;
- v zvezi s carino je treba spoštovati dogovor z
zveznim izvršnim svetom (MITROVIĆ –
OCVIRK);
- kontrola prehajanja čez državno mejo PL – ni
problem simboli na meji – upoštevati stanje pred
slovensko osamosvojitvijo;
- 3 mesece za pogajanja, pri čemer je treba
spoštovati predloge ES – deblokirati zvezne
enote – vrniti vso vojaško opremo;
- vprašanje carin – možna je vmesna rešitev, kar
pomeni skupen posebni račun, ob dogovorjeni
skupni kontroli.
Hans van den BROEK je pojasnil, da se ultimativni značaj pogojev za premirje, ki ga je
posredovalo zvezno predsedstvo lahko omehča,
ker je že nekaj realiziranih točk. Upa pa da bomo
v eni oz. eni uri in pol našli več konstruktivnih
rešitev in da bomo o oblikovali skupen odgovor.

Gospod POOS
- Meja naj bo evropska, če govorimo o statusu
quo, potem naj se zadeva vrne v prvotno stanje,
policija, meja itd. Podpira predlog KUČANA –
moj vtis.
- Vrnitev vojske v kasarne;
- JA trdi, da je blokirana. Izvršiti je treba deblokado, vojska mora v kasarne, enako velja tudi
za TO in milico. Če bi se to zgodilo danes, potem
bi lahko začeli s pogajanji.

Predsednik KUČAN
Razen pogoja iz prve točke je Slovenija skoraj
ostale že izpolnila. Mi želimo skupno komisijo,
česar si pa druga stran ne želi, vprašam zakaj? Še
o drugi točki: v Sloveniji je bila vojna, vojna je
prekinjena, povzročena je bila enormna škoda, za
to osiromašeno deželo. Tudi na to vprašanje je
treba dati odgovor. Kar zadeva dogovora s trojko,
se Slovenija drži dogovora.
Izvajanje v zvezi z odlogom oz. moratorijem mi
ni bilo povsem jasno, ker ne poznam v celoti
dogovora sklenjenega v Zagrebu, na katerega se
je predsednik KUČAN tudi skliceval.
Nadaljevanje diskusije: KUČAN je povedal, da
se ponavlja že izrečeno. Ne trdi, da se ne bi bilo
možno pogovarjati tudi drugače. Kar zadeva
meje Slovenija ni šla v vojno zaradi zastave, je pa
sedaj možno v zvezi s tem nekaj narediti. Predvsem to, da nobene vojske ne bo na meji. Pristane, da ostane do nadaljnjega jugoslovanski
potni list, ki bo enako kontroliran kot dosedaj. Ne
želimo, da se armada vrne na mejo, o vsem
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Lojze PETERLE
Pojasnil je stanje pred deklaracijo o suverenosti
republike Slovenije:
- Že leto dni je bilo znano, da bo Slovenija šla
svojo pot. Marković je pričel razgovor s Slovenijo, nadaljeval pa ga je 10 dni po napadu na
Slovenijo. Vprašanje meje, dela na mejnih prehodih, kontrola letenja itn. so vprašanja efektivne
oblasti države. Tudi na tem področju bodo naši
organi delali po jugoslovanskih predpisih, ki jih
je Slovenija adoptirala. Tako je en dan po razglasitvi vse tako teklo, kot en dan pred njo. Poseben režim je dober predlog, kar naj nadzoruje
nekdo od zunaj.
Van den BROEK
Prisotnost JA ob meji je povezana s carino. Če to
ne bo rešeno obstaja nevarnost, da se bo JA
vrnila. Rešiti je treba vprašanje carine. To bo
spravilo JA nazaj v kasarne, TO pa domov.
Vrnitev opreme – ostane se na isti točki. Nujno je
potrebno vrniti vojaško opremo. Odprti so carinski problemi, urediti deblokado JA in TO.
Vprašal je predsednika KUČANA ali vidite možnost, da pride do sporazuma o ureditvi carine, če
ne smo na mrtvi točki.
Janez DRNOVŠEK
Slovenska TO drži karavle, varuje mejo, vojska
ne sme priti na mejne prehode nazaj. JA je želela
dobiti še mejne prehode.
Lojze PETERLE
Nesprejemljivo za naš ljudi bo, da pustimo agresorja, da pride po mirni poti na mejo, če ga prej
nismo pustili s silo. Raje naj bo ta meja prazna.
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Ante MARKOVIĆ ves čas govori, da je to državna meja, na njej pa mora biti armada, ki
strelja na naše ljudi. Mogoče je to bilo opravičilo
prej, ko je to bila še JA in tudi naša armada.
Danes v tej armadi ni več ne Slovencev, ne
Hrvatov ne Makedoncev, to je srbska armada,
koga naj ščiti srbska armada?
Sprejmimo, kar je predlagal gospod POOS (carina, policija in delo na mejnih prehodih).
Van den BROEK
Če bi JA sprejela sklep, da ne gre na mejo ali bi
TO demobilizirali?
Milan KUČAN
Da, absolutno!
Van den BROEK
Treba je pohiteti, časa bo zmanjkalo. Nemudoma
se je potrebno vrniti na začetno stanje, nadzirati
stanje z opazovalci, poslati v torek visoko skupino opazovalcev, ki bo opravljala nalogo v
skladu s sklepi KEVS, lahko bi oblikovali načela:
1. Vsi bi se naj strinjali še danes.
2. Popolno funkcioniranje zveznega predsedstva.
Polno sodelovanje vseh članov in popolna kontrola nad zveznimi silami (JA).
3. Eksperti za pomoč bi se nato razčistili vsa
ostala vprašanja. Stopiti je potrebno v stik z nasprotno stranjo že danes v zvezi s kontrolo vojske
in kontrolo potnih listin. Delegacija dvanajsterice
se je pripravljena še pogovarjati z drugimi.
Na ponovnem srečanju za MARKOVIĆEM, MESIĆEM ...
Milan KUČAN
Smo za pogovor, vendar JA ne more več na
mejo.

Dok. št. 47:186
Zapis prvega sestanka s člani zveznega predsedstva in zveznih inštitucij
Zapis sestanka s člani zveznega predsedstva in
zveznih inštitucij ob 13.00 uri.
186 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

Navzoči člani: MESIĆ, MARKOVIĆ, BROVET,
GRAČANIN, LONČAR, TUPURKOVSKl, BOGIĆEVIĆ, KOSTIĆ, JOVIĆ in DRNOVŠEK
Sestanek je otvoril MESIĆ. Glavno besedo na
njem pa je imel MARKOVIĆ.
V širšem kontekstu je MARKOVIĆ izpostavil
naslednja odprta vprašanja:
- vprašanje meje,
- mejnega pasu in karavel,
- carine,
- zahteva, da republiška mejna milica dela po
zveznih predpisih,
- na sugestijo GRAČANINA, da se enotno
uredi kontrola zračnega prometa.
Vasil TUPURKOVSKI
Sprejme se modaliteta premirja, incidente naj
kontrolira posebna komisija. V zvezi z mejo je
podprl predlog PETERLETA rekoč, da je vprašanje meje potrebno rešiti v sodelovanju z ES in
trojko.
Stipe MESIĆ
Opozarja prisotne, da je nastopila nova okoliščina v času zadnjega razgovora s predstavniki
ES je bila JA še jugoslovanska, danes to ni več.
Slovencev ni več v JA.
Branko KOSTIĆ
Za čas 3 mesecev vrniti vse v Republiki Sloveniji
v stanje pred 26. 6. 91. V SFRJ nihče ne želi
nikogar s silo zadrževati, da ostane v SFRJ.
Raziti se je potrebno na miren način.
Ante MARKOVIĆ
Razprave je potrebno pospešiti, ni časa za širše
razgovore, sprejeti je potrebno pragmatične sklepe ob upoštevanju sugestij trojke. Vračanje na
stanje pred 25. 6. 91 (tudi meje), pod tem pogojem je bil izvoljen MESIĆ. Zdaj je stvar
takšna, kot je. Ne vračajte razprave nazaj.
Borisav JOVIĆ
Opozarja, da to ni seja predsedstva, da sklepi
nikogar ne obvezujejo in da je za njega situacija
povsem jasna. Soglaša pa, da teče razgovor.
France BUČAR
Naš slovenski parlament je sprejel vse potrebne
dokumente za samostojno Slovenijo ...
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Ante MARKOVIĆ
Vrača se nazaj na problematiko meje.
Borisav JOVIĆ
Ni se kaj dogovarjati.
Janez DRNOVŠEK
Možno je, kar je rekel KOSTIĆ, nihče nima
interesa, da preprečuje odhod Slovenije iz SFRJ
brez žrtev. Zakaj potem moratorij? Komu in
čemu, če je vnaprej odločeno, da to traja samo 3
mesece.
Branko KOSTIĆ
Nihče ni dajal nobenih ultimatov. Predsedstvo
SFRJ je 3-krat razpravljalo o tem in samo zahteva, da se izpolnijo pogoji. Nehumano se ravna
z ujetniki – oficirji JA.
Milan KUČAN
Mi smo predlagali člane komisije, nihče ni hotel
ustanoviti. Soglaša s tem, da se ustavi izvajanje
Ustavnega zakona in stanje po 25. 6. 91. Mesić
mu potrjuje. KUČAN dalje, v Sloveniji je bila
vojna in vojna še traja. Razgovor je mogoč, če so
odprte vse opcije in če se ne postavljajo ultimati.
JA več ne bo šla na mejo.
Ante MARKOVIĆ
V medklicu, sicer opozori na delo pogajalske
delegacije PLUT, BOGATAJ, ŽNIDARIČ in
GRAČANIN, RAŠETA, ŠARENAC na drugi
strani, pri čemer jo zamenjuje s strokovno komisijo rekoč, da je Slovenija odklonila delo v
komisiji.
Mnenje: gre za dve povsem različni stvari.
Borisav JOVIĆ
Jutri bo seja predsedstva SFRJ, vse to bo treba na
seji verificirati. Slovenija ne da meje, možnosti
sta dve ali vzamemo s silo ali jo pustimo. Odgovor je znan, ne bomo jo pustili.
Milan KUČAN
Meje ne bomo dali, mejo bo varovala slovenska
policija. JA je lahko v garnizonih.
Ante MARKOVIĆ
Ponovno načne vsa vprašanja v zvezi:
- karavle je treba vrniti JA,
- mejni prehodi, na vseh prehodih je republiška
policija, delati bo morala po zveznih predpisih,
- carina je enotna zvezna služba, ki dela po
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zveznih predpisih. Za ZIS to pomeni vračanje na
25. 6. 91, na stanje pred 25. 6. 91 pomeni, da
milica dela po zveznih predpisih, in carinske dohodke vrniti zvezi in da nadaljuje delo po zveznih
predpisih,
- kontrola letenja, enotna zvezna služba.
Budimir LONČAR
Po daljšem teoretičnem uvodu je prešel k bistvu.
Evropa se spreminja. Deklaracijo o slovenski suverenosti nihče ne anulira, se pa zadrži izvajanje.
Predvideti je potrebno etape za mirno rešitev:
- evropsko sodelovanje,
- premik v smeri političnega obnašanja v novih
razmerah,
- upoštevati stanje enotnosti pravne subjektivitete, ki mora biti v prehodnem obdobju fiksirano,
kar omogoča mirno razhajanje. Gre za proces
mirnega preoblikovanja Jugoslavije, šele nato
lahko postane novi mednarodnopravni subjekt.
Vasil TUPURKOVSKI
Intencija, da se vzpostavi evropska meja je za
časa moratorija realna. Nikar ne padimo na banalnih stvareh, kot so table in simboli na meji. V
toku moratorija je potrebno vzpostaviti evropsko
mejo.
Petar GRAČANIN
- bistvo je v tem, da je državna meja meja SFRJ
in s tem tudi slovenska meja (sklicuje se na zvezno ustavo in zvezne zakone),
- enotna carinska služba,
- kontrolo prehajanja čez državno mejo opravljajo republiški miličniki po zveznih predpisih,
- mejni pas – 100 m in karavle je potrebno
vrniti JA,
- enotna zvezna kontrola zračnega prometa.
Mnenje: tekom dneva se je vsaj 4-krat ponovil.
Ante MARKOVIĆ
V izredno nervoznem nastopu zahteva takojšnje
in sprotno izjasnjevanje z da ali ne na naslednja
vprašanja:
- v zvezi s carinami se upošteva sporazum, ki
sta ga podpisala MITROVIĆ in OCVIRK,
- na mejnih prehodih deluje slovenska milica po
zveznih predpisih,
- zeleni mejni pas in karavle se prepusti JA,
- kontrolo zračnega prometa opravlja zvezna
služba.
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Dimitrij RUPEL
Nastale so nove okoliščine po okupaciji Slovenije. Gospod POOS je predlagal novo formulo v
zvezi s carino, ki je za nas sprejemljiva. Pogovori
delegacije ES pomenijo odprta vprašanja ob upoštevanju, da se doseže premirje.
Milan KUČAN
Postavi vprašanje MARKOVIĆU:
- ali so 25. 6. 91 sprejeli ustavne zakone in
resolucijo Slovenije ali ne,
- ali je bila v Sloveniji vojna ali je ni bilo?
Ante MARKOVIĆ
Na ta vprašanja ne bom odgovarjal. Insistira na
spoštovanju dogovora MITROVIĆ – OCVIRK,
kar se nanaša na carine, je pa tudi za idejo
RUPLA, da bi se za carine odprl enoten poseben
račun za obdobje 3 mesecev. Kontrolo letenja naj
prevzame zveza. In v zvezi s karavlami zahteva,
da se takoj vzpostavi stanje pred 25. 6. 91, da pa
se v roku 3 mesecev vzpostavi evropski standard
meje.

Dok. št. 48:187
Zabeležka drugega razgovora predstavnikov
Republike Slovenije s "trojko" evropske
skupnosti, Brioni 7. 7. 1991
ZABELEŽKA DRUGEGA RAZGOVORA
PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE
S "TROJKO" EVROPSKE SKUPNOSTI, BRIONI, 7. JULIJ OB 19. URI
Sestanek je bil organiziran na podlagi že dopoldanskega dogovora v prvem razgovoru predstavnikov Republike Slovenije s "trojko" Evropske skupnosti. Van den Broek je uvodoma na
kratko omenil, da je "trojka" Evropske skupnosti
opravila tokom dneva poleg razgovora s
predstavniki Republike Slovenije tudi več drugih
razgovorov. Na podlagi vseh teh razgovorov in
svojih zapažanj je "trojka" pripravila osnutek
deklaracije, ki bi jo naj na plenarnem zasedanju
sprejeli, z dvema aneksoma. Izrecno je omenil,
da so v deklaracijo, predvsem pa v anekse,
vključeni predlogi "trojke" Evropske skupnosti,
ki bi po njihovem mnenju lahko zagotovili mir in
187 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

pomenili osnovo za začetek pogajanja in katere
bi, prav tako po njihovem trdnem prepričanju,
morale sprejeti vse strani. Predlagal je, da se
predstavniki Republike Slovenije seznanijo z
njihovimi predlogi in povedo svoje mnenje. Predlagal je prav tako, da bi naj na tem sestanku še
posebej obravnavali tudi vprašanja v zvezi z
rešitvijo problema vojnih ujetnikov in preostalih
blokad v Republiki Sloveniji. V zvezi z obnašanjem in stališči jugoslovanske armade je menil,
da naj ne spregledujemo, kaj pomeni oziroma
kakšne posledice lahko ima prizadeta vojaška
čast, oziroma kako lahko ravna armada, ki se čuti
ponižano oziroma razžaljeno.
Predsednik Kučan je uvodoma "trojko" ponovno
spomnil na tekst govora generala Adžića, ki ga je
imel 5. julija v centru vojaških šol v Beogradu
vojaškim starešinam, ki so bili napoteni na
opravljanje svojih dolžnosti v Slovenijo (Ta tekst
je tokom popoldneva bil v pisni obliki dan tudi
"trojki"). Predvsem pa je predsednik Kučan
spomnil, da je bil dogovor v Zagrebu drugačen,
kot so sedanji predlogi "trojke". Za zagrebški
dogovor je dal polno garancijo glede njegovega
izpolnjevanja. Isto v tem trenutku ne more trditi
za sedanje predloge. Vprašal se je, ali se res
lahko stvari urejajo, kot da ni bilo vojne, in to
vojne na slovenskih tleh. Ljudje v Sloveniji, je
izrecno poudaril predsednik Kučan, bodo te predloge doživeli, kot da gre za njihovo oziroma kapitulacijo Slovenije. Nimamo nobene garancije,
da bodo predlogi oziroma predlagani dogovor
spoštovani tudi z druge strani, oziroma nobene
garancije, da bi Slovenija skozi pogajanja v naslednjih treh mesecih lahko ustvarila pogoje za
uresničevanje svojih ciljev. Predsednika Mesića
bi morali izrecno vprašati, oziroma od njega
terjati jamstvo, ali bo oziroma ali Predsedstvo
lahko kot civilna oblast obvladuje vojsko.
Predsednik Kučan je v zvezi z vprašanjem ujetnikov tudi ponovno opozoril na usodo slovenskih
vojakov v jugoslovanski armadi, ki so mnogi bolj
zaradi dejstva, ker so Slovenci, bili v minulih
dneh priprti in tudi grobo maltretirani. Ponovno
je tudi poudaril, da jugoslovanska armada ni več
jugoslovanska armada, ker v njej ni več Slovencev, ne bo Hrvatov in ne Makedoncev.
Predlog "trojke" glede urejanja režima na meji, je
ugotavljal predsednik Kučan, je direktno drugačen od predloga oziroma stališča Skupščine
Republike Slovenije. Ugotavljal je, da nimamo
druge možnosti, kot sprejeti predloge "trojke".
Njihove predloge sprejemamo, ker so sicer ra157
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zumni. Vendar bi bile potrebne garancije, da bo
resnično v naslednjih treh mesecih zavladal mir,
da se jugoslovanska armada odreče vsakršne
politične aktivnosti in da bi v teh naslednjih treh
mesecih rešili večino odprtih vprašanj oziroma
vprašanj, povezanih z osamosvajanjem Slovenije.
Ponovno je predsednik Kučan opozoril na slovenske predloge za formiranje skupne komisije,
ki bi jo sestavljali predstavniki Slovenije in
Jugoslavije, in ob tem tudi posebej poudaril
pomen misije, ki bi jo poslala Evropska skupnost.
Glede nejasnosti, nesporazumov in sploh urejanja
vseh vprašanj v zvezi z vračanjem vojnih ujetnikov je posebej poudaril vlogo komisije mednarodnega Rdečega križa, ki je že opravila pomembno delo v Sloveniji. Predsednik Kučan je
poudaril, da sprejemamo predloge "trojke", ker
smo na drugi strani soočeni z grobo silo in da
zgolj zaradi tega soočanja oziroma še vedno
prisotne in nič kaj zmanjševane nevarnosti ponovne uporabe grobe oborožene sile bi predstavniki Slovenije bili pripravljeni zastaviti svojo
avtoriteto za sprejem, potrditev in uresničevanje
vseh njihovih predlogov, razen predloga za ureditev režima na mejah.
Van den Broek je v nadaljevanju širšem, diplomatsko obarvanem odgovoru, v katerem se je
zahvalil za odprto, odkrito oziroma iskreno stališče predsedniku Kučanu, med drugim ponovno
načel vprašanje meja ter vztrajal, da bi predstavniki Slovenije morali izjaviti, da bodo vojni
ujetniki takoj izpuščeni in da bi tudi režim na
mejah bil uveljavljen v skladu z njihovim predlogom. V zvezi z vprašanjem kapitulacije pa je
menil, da bi tudi organi federacije, predvsem pa
jugoslovanska armada, mogli reči, da so bili
prisiljeni v kapitulacijo. Ponovno je utemeljeval
potrebo, da se stari režim na mejah vrne za naslednje tri mesece. To je utemeljeval tudi s tem,
da bi nevračanje starega režima vsaj za naslednje
tri mesece, oziroma za to prehodno obdobje,
pomenilo, da Republika Slovenija predstavlja
slab vzgled za ostale republike in da je vračanje
starega režima na meje eden ključnih pogojev za
utrditev miru. Apeliral je na predstavnike
Slovenije, da bi se glede tudi tega vprašanja
zavzeli z vso svojo avtoriteto, da bi Skupščina
Republike Slovenije spremenila svojo odločitev.
Menil je, da smo prišli v fazo, ko je potrebno
nekaj storiti ali presekati, v nasprotnem primeru
ni rešitve.
Predsednik Kučan je ugotavljal, da pomeni za nas
vztrajanje na sprejetju predlogov glede predvsem
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meja kapitulacijo, omejevanje naravne pravice do
samoodločbe, izničevanje pomena plebiscita, na
katerem je bila ta pravica uveljavljena in da od
sprejete deklaracije o samostojnosti in neodvisnosti praktično ne ostaja nič.
Van den Broek je v repliki na to mnenje posebej
poudaril, da se pravica do samoodločbe ne more
uveljavljati enostransko. Pravico de samoodločbe
je moč uveljavljati le po mirni poti, po poti pogajanja, v nasprotnem primeru vodi vse ostalo v
državljansko vojno. Posebej in ne prvič je poudarjal, da bi pomenila zavrnitev njihovih predlogov konec možnosti za mirni razplet nastale
situacije in tudi njihov umik, oziroma umik njihove misije iz Jugoslavije in jugoslovanske krize
in prepustitev vseh problemov nam samim, oziroma prepustitev nas, Slovenije, naši lastni usodi
in notranjemu, kakršnemukoli že, razreševanju
konfliktov.
Predsednik Peterle je, kot je že v eni svojih
prejšnjih diskusij napovedal predsednik Kučan,
še na kratko spregovoril o vprašanju vojnih ujetnikov. Posebej je poudaril, da Slovenija upošteva
mnenja mednarodnega Rdečega križa in zdravnikov ter predlagal, da naj tudi "trojka" se seznani s temi mnenji in stališči. Opozoril je
"trojko", da svoje sodbe oblikuje na izrazito
enostranskih, netočnih oziroma netočnih informacijah. Opozoril je tudi na pismo, ki ga je kot
odgovor tekom dneva poslal podpredsedniku jugoslovanske vlade Mitroviću glede položaja vojnih ujetnikov v zaporu na Dobu. Ostro je zavrnil
neutemeljene oziroma neresnične očitke o nehumanem oziroma grobem ravnanju z ranjenimi
vojnimi ujetniki oziroma oficirji. Ponovno je
spomnil tudi na številne brezuspešne predloge
Republike Slovenije v minulem letu dni za sporazumno urejanje vseh medsebojnih vprašanj,
oziroma vseh vprašanj v zvezi z osamosvajanjem
Slovenije. Ne more se znebiti tudi vtisa, je poudaril predsednik Peterle, da pomeni predlagani
trimesečni rok in vse, kar naj bi bilo v njem
upoštevanega in storjenega, ponovni poskus tlačenja Slovenije v Jugoslavijo, oziroma poskus
discipliniranja Slovenije po jugoslovanskih merilih. Poudaril je, tako kot so to poudarjali tudi
ostali predstavniki Republike Slovenije, da se
Slovenija ni pripravljena pogovarjati o pravici do
samoodločbe, vedno pa se je bila in se je pripravljena pogovarjati o načinu njenega uresničevanja.
Van den Broek je ponovno, dokaj kategorično,
zatrdil, da bi vztrajanje na enostranskih odlo-
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čitvah pomenilo, da je stvar končana, da je
"over". Mi, "trojka" Evropske skupnosti, pa kažemo možnost izhoda, oziroma ustvarjamo možnosti za mir in mirno reševanje sporov preko
pogajanj. Slovenija bi se namreč morala zavedati,
da se ne skuša sporazumevati s prijatelji, ker
prijateljem ni potrebno sklepati nikakršnega mirovnega sporazuma, ampak da se in da se bo
pogajala s svojim najhujšim sovražnikom! Zavračanje predlogov "trojke" Evropske skupnosti, ki
so utemeljeni v dokumentih Evropske skupnosti
in so torej dejansko predlogi Skupnosti, bi pomenilo zapiranje vrat za vsa pogajanja in tudi
umik Evropske skupnosti iz njih. Ponovno je tudi
poudarjal, da je Republika Slovenija enostransko
razglasila svojo neodvisnost, kar cel svet ve, ob
vseh simpatijah, podpori in razumevanju slovenskih stališč in zavračanju uporabe sile oziroma
vojaškega posredovanja jugoslovanske armade.
Ob vsej podpori in razumevanju za slovenska
stališča in njena prizadevanja pa Evropska skupnost noče na primeru Slovenije delati precedensa
za enostranske razglasitve samostojnosti in
neodvisnosti, kar bi bilo v nasprotju z dokumenti
KEVS in tudi dokumenti Evropske skupnosti ter
načeli mednarodnega prava.
Glede vojnih ujetnikov se je Van den Broek
strinjal, da je potrebno izpustiti ujetnike na eni
oziroma Slovence na služenju vojaškega roka, ki
so kakorkoli maltretirani sedaj v jugoslovanski
armadi na drugi strani, s posredovanjem mednarodnega Rdečega križa.
Ob zaključku je, ob izrazih podpore in razumevanja za slovenska stališča, predloge in prizadevanja, še enkrat pozval predstavnike Republike Slovenije, da naj sprejmejo predloge "trojke"
kot celoto ter z vso svojo avtoriteto zagotovijo,
da bodo oni sprejeti tudi v slovenski Skupščini
ter tudi dejansko upoštevani. Ponovno je tudi
izrazil prepričanje, da je njihov sprejem z naše
strani, kot tudi brezpogojni sprejem z druge
strani, temeljni pogoj in jamstvo za mir in
začetek pogajanj o vseh vprašanjih, o katerih bi
se naj pogovarjali v naslednjih treh mesecih,
oziroma vprašanjih, ki so vitalnega pomena za
Slovenijo in njeno osamosvajanje.

Dok. št. 49:188
Zapis drugega sestanka s predstavniki ES 7. 7.
1991 ob 19. uri (druga verzija)
Drugi sestanek s predstavniki ES 7/7-91 ob 19.00
uri
Uvod
Hans van den BROEK
Napove, da gre za finalizacijo skupne deklaracije,
oblikovane na dopoldanskih izhodiščih in aneks o
dodatno dogovorjenih načinih za izvajanje prekinitve ognja in plana osmih točk. Opozori, da to še
ni dokončna verzija.
Načela:
- samo narodi Jugoslavije se lahko odločajo o
svoji prihodnosti,
- nujno je potrebno začeti pogajanja, najpozneje
pa 1. 8. 91 o prihodnosti Jugoslavije, brez postavljanja pogojev ob upoštevanju evropskih
standardov, ki se nanašajo na človekove pravice,
status manjšine, pravico do samoodločbe, ki
vključuje tudi pravico do izločitve,
- kolektivno predsedstvo bo opravljalo svojo
popolno oblast, odigrati mora svojo politično in
ustavno vlogo, še posebej kar zadeva zvezno
oboroženo armado,
- narodi se bodo odpovedali nasilnih dejanj.
Razlaga aneksa št. 2
1. Režim na meji: Republika Slovenija je sprejela mejni režim pred 25. 6. 91 (na mejnih prehodih dela slovenska policija po zveznih predpisih) za obdobje 3 mesecev.
2. Carina: Ponovno se uvede zvezna carina, ki
dela po zveznih predpisih, carina ostane zvezni
dohodek, ki ga nadzirajo republiški in zvezni
ministri za finance. Vzpostavi se stanje z dne 20.
6. 91 – sporazum MITROVIĆ – OCVIRK.
KUČAN predlaga in odgovarja, da se carina
steka na skupni račun, ki ga nadzira 6 kontrolorjev iz republik, eden iz federacije in 2
zunanja kontrolorja.
3. Kontrola zračne plovbe: Vzpostavi se zvezna
služba.
4. Varnost na meji: Van den BROEK opozori, da
gre za izredno občutljivo materijo. Pove, da JA
188 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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razmišlja, da bi se počasi umaknila z meje,
vendar bi sedaj želeli, da se ponovno vrnejo na
mejo. Govori tudi o čustveni reakciji in prizadetosti armade. V nadaljevanju pove, kaj bi bilo
potrebno takoj narediti:
- deblokirati kasarne,
- zaprte ujetnike na Dobu takoj izpustiti,
- umakniti takoj vse blokade s cest in sprostiti
promet,
- vrniti takoj vso vojaško opremo.
Opozarja, da nocoj izteče ultimat in bi bilo potrebno nekaj narediti, pove, da je bila vojska
ponižana, pove tudi da politiki prosijo, da se
Slovenija odpove vsakršnih akcij. Še nocoj naj
Slovenija izpusti vse ujetnike in umakne vse
blokade. JA ne bo več uporabljala sile. Če ES
pravi, da bo podpisala ta sporazum, to še ne
pomeni, da bosta obe strani fer nastopali. Nocoj
imamo priložnost, da veliko prispevamo za mir.
Milan KUČAN
Ključni problem je razmerje JA predsedstvo
SFRJ. Vpraša kdo lahko jamči življenja tistim
oficirjem, ki so zapustili JA. Sprejem vseh
pogojev bi bila kapitulacija. Jugoslovanska vlada
daje nemogoče predloge. Slovenija se je 6 let
sama borila za demokracijo. Grožnje JA so
grožnje demokraciji v Jugoslaviji.
MESIĆA vprašajte ali ima predsedstvo oblast
nad JA. Trenutno je premirje. Ne vemo kaj bo s
slovenskimi vojaki, ki so zaprti v drugih kasarnah, pa tega ne priznajo. Vojaki so vklenjeni,
imajo jih za izdajalce. Kdo bo varoval jugoslovansko mejo, to ni več JA, to je srbska armada.
Spoštujemo vse predloge, ker so razumni, vendar
je to premalo. Sprejeti jih morajo tudi drugi. Ali
lahko da JA izjavo, da se odpove vsem akcijam
za 3 mesece. Kako bodo Slovenci preživeli? V
svojem izvajanju ne pretirava. Ključna točka je
meja. Kar se tiče vojnih ujetnikov na Dobu.
Slovenija je predlagala skupno komisijo, druga
stran jo ne želi. V Ljubljani je mednarodna komisija RK, za stanje ujetnikov vprašajte njo.
Drugi predlogi so sprejemljivi. Nismo soočeni z
argumenti, temveč z grobo silo.
Van den BROEK
Status quo ante je začasno za obdobje 3 mesecev.
Rahlemu miru se da nekaj več šanse.
Mednarodna kontrolna skupina pride v torek.
Milan KUČAN
To ni kapitulacija samo moja, temveč od vseh, s
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tem smo kaj pridobili? Nekaj mrtvih, ranjenih in
škode za 3 milijone dolarjev.
Van den BROEK
Resno opozori KUČANA na njegovo izjavo.
Lojze PETERLE
- zapornike naj si ogleda mednarodna komisija,
- tisti, ki smo ustavili divjanje JA sedaj poslušamo ultimat za ultimatom. Meni, da bo agresor nagrajen, napadeni pa kaznovani. Slovenija je
eno leto ponujala pogovore o odprtih vprašanjih
in že sedaj ve kako bodo potekali pogovori od
sedaj naprej. Pod takšnimi pogoji mora vlada
odstopiti in opozori, da se bodo prihodnjič pogajali z vojaško ekipo.
Janez DRNOVŠEK
Van den BROEK
Sestavite spisek vojaških obveznikov iz Slovenije, ki so vojni ujetniki v kasarnah. Rok za
obojestransko izpustitev je 24 ur (8/7-1991 do
24.00 ure).
Nisem beležil razprav na plenarni seji, ker o tem
obstoja stenogram. Zaradi poskusa telefoniranja v
Ljubljano pa nisem sodeloval na tiskovni konferenci in podpisovanju deklaracij.
Ljubljana, 8/7-1991
mag. Boris ŽNIDARIČ

Dok. št. 50:189
Zabeležka razgovora predstavnikov Republike Slovenije s predstavniki Predsedstva in
vlade Jugoslavije, Brioni 7. 7. 1991
ZABELEŽKA
razgovora predstavnikov Republike Slovenije s
predstavniki Predsedstva in vlade Jugoslavije,
Brioni 7. julij 1991
V razgovoru so sodelovali: predsednik Predsedstva Jugoslavije Stipe Mesić in člani Predsedstva: Bogić Bogićević, Vasil Tuporkovski, dr.
Borisav Jović in Branko Kostić. S strani pa njen
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predsednik: Marković in člana vlade Gračanin ter
Lončar in namestnik ministra za ljudsko obrambo
Brovet. Razgovor je vodil formalno predsednik
Predsedstva Jugoslavije Stipe Mesić, dejansko
mu je pa ves čas dajal ton in ga dejansko vodil ter
usmerjal predsednik Zvezne vlade Marković.
Že uvodoma je – dokaj nestrpno – vprašal: o čem
bi se naj pravzaprav sploh pogovarjali ter ugotovil, da bi naj na pobudo Van den Broeka bil
opravljen ta razgovor in to predvsem o vprašanjih
v zvezi z ureditvijo režima na meji.
Predsednik Marković je v razgovoru večkrat
izrecno poudaril, da gre za suspenz implementacije deklaracije o neodvisnosti in samostojnosti
in da se je potrebno za to zelo pragmatično in
zaradi pomanjkanja časa kar najhitreje dogovoriti
oz. vskladiti o vzpostavitvi prejšnjega stanja, to
je stanje pred 25. 6. 1991 na vseh področjih na
katerih je Republika Slovenija s tem dnem prevzela oz. začela prevzemati efektivno oblast. Po
njegovem mnenju bi se naj eksplicitno slovenska
stran izjasnila o štirih predlogih oz. rešitvah:
karavle je treba vrniti JA; na mejnih prehodih
sicer ostaja policija Republike Slovenije vendar
bi le ta morala delati po zveznih predpisih; carina
je enotna zvezna služba, ki dela po zveznih
predpisih, carina je zvezni prihodek oz. še naprej
velja sporazum, Ocvirk – Mitrović z 20. junija;
kontrola letenja je v pristojnosti enotne zvezne
službe. Ta štiri vprašanja je tekom razgovora
predsednik Marković sam kar nekajkrat ponovil,
prav tako pa je ista štiri vprašanja kar nekajkrat
slovenski strani zastavil z še nekaterimi dodatnimi konkretizacijami tudi član jugoslovanske
vlade Petar Gračanin. Predsednik Marković je na
vsak način, z vztrajnim insistiranjem želel pridobiti odgovore v smislu "da" ali "ne" na njihove
predloge /zahteve/ za vračanje režima glede prehodov na državni meji, carin, režima v zelenem
pasu, na meji in kontrol letov pred 25. junijem.
Vztrajal je, da je glede teh področij potrebno v
celoti, v pravnem, organizacijskem in dejanskem
pogledu vzpostaviti režim, ki je veljal pred 25.
junijem. Glede carin se je kar nekajkrat izrecno
skliceval na sporazum Ocvirk – Mitrović z 20.
junija in na vsak način želel izsiliti odgovor
slovenske strani, da ta sporazum še vedno velja.
Dejstva, da je vmes prišlo do vojne ni sprejemal,
kot ni vrsta drugih funkcionarjev iz obeh
jugoslovanskih organov temu dejstvu pripisovala
nobenega posebnega pomena.
Po izraženih mnenjih večih predstavnikov obeh
jugoslovanskih organov gre le za vprašanje ali je

Slovenija izpolnila sklepe zadnje seje Predsedstva Jugoslavije, oz. da se nimamo o ničemer
pogovarjati oz. o ničemer dogovarjati /Jović/,
prav tako pa ni nihče dajal Sloveniji nobenih
ultimatov. Predsedstvo Jugoslavije je večkrat le
razpravljalo o nastali situaciji in samo zahteva, da
se izpolnijo pogoji, ki jih je opredelilo. Tudi ob
tem je bilo ponovno opozorjeno na domnevno
nehumano ravnanje z ujetimi vojaki in oficirji
jugoslovanske armade.
V razgovoru je sicer predsednik Predsedstva
Jugoslavije Stipe Mesić opozoril, da je z vojno na
slovenskih tleh nastopila nova okoliščina, ki jo je
potrebno upoštevati, prav tako pa je potrebno
upoštevati, da JA ni več jugoslovanska, ker v njej
ni več Slovencev, pa tudi ne pripadnikov nekaterih drugih jugoslovanskih narodov.
Na mejah je potrebno vzpostaviti režim, ki je
veljal do 25. junija vendar nima nihče namena na
silo zadrževati Slovenije v Jugoslaviji je v razpravi med drugim menil član Predsedstva B.
Kostić. Ob tem pa je slovenska stran zastavila
vprašanje: zakaj je potreben potem moratorij in
tudi vračanje na stanje izpred 25. junija, če resnično nihče nima interesa preprečevati Sloveniji
odhoda iz Jugoslavije.
Vsi poskusi slovenske strani, da bi srečanje izzvenelo kot razgovor, v katerem obe strani skušata iskati za obe strani sprejemljive in utemeljene rešitve niso, zaradi trdovratnega zavračanja
predsednika Markovića zlasti, dali nobenih rezultatov. V tej smeri sta sicer skušala posredovati
tudi minister Lončar in član Predsedstva Jugoslavije Vasil Tupurkovski, vendar neuspešno. Tako
je npr. V. Tupurkovski menil, da je smiselno
razpravljati o modelitetah premirja, se zavzel za
posebno komisijo, ki naj obravnava in rešuje
posamične incidente ter podprl predlog, da je
vprašanje meja, oz. režima na njej potrebno rešiti
v sodelovanju s trojko Evropske skupnosti.
Predsednik Kučan oz. slovenska stran je tudi v
tem razgovoru in ponovno spomnila na slovenski
predlog za formiranje skupne komisije in ugotavljala da ni bilo ustreznega odziva s strani organov
Jugoslavije. Predsednik Marković je ta očitek
zavračal z utemeljitvijo, da je bila ta pobuda
sprejeta /mislil je na sestanek predstavnikov
Slovenije, ki jih je vodil dr. Dušan Plut, član
Predsedstva Republike Slovenije in predstavnikov organov federacije, ki jih je vodil minister
Gračanin v Zagrebu/ in na katerem so se dogovarjali o ustanovitvi skupne strokovne oz. ekspertske skupine, njenem delu oz. nalogah.
161

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

Tudi v tem razgovoru je slovenska stran
predstavnike jugoslovanskih organov ponovno
opozorila, da je bila vojna v Sloveniji in da ta
vojna še vedno traja. Poudarjala je, da je razgovor mogoč le pod pogojem, če so odprte vse
opcije in če se ne postavljajo ultimati. Opozarjala
je tudi na nove okoliščine, ki so nastale po
okupaciji oz. agresiji na Slovenijo. Poudarila je
tudi na, za slovensko stran sprejemljiv predlog
glede urejanja carine, ki ga je dal luksemburški
zunanji minister oz. član trojke Poos. Predsednik
Kučan je tudi izrecno postavil vprašanje predsedniku Markoviću in terjal odgovor ali so 25.
junija 1991 v republiški skupščini bili sprejeti
ustrezni akti o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in ali je bila v Sloveniji vojna ali je pa ni
bilo. Predsednik Marković je odgovoril, da na ta
vprašanja ne bo odgovarjal, insistiral pa je v isti
sapi na spoštovanju dogovora glede vprašanj v
zvezi s carino, ki je bil sklenjen med Ocvirkom in
Mitrovićem 20. 6. 1991, s tem, da ne bi nasprotoval tudi odprtju enotnega posebnega računa za
zbiranje carinskih prihodkov za obdobje treh
mesecev, ki bi ga nadzorovali skupaj jugoslovanski in republiški ministri za finance.
Tekom razgovora je bilo zastavljeno večkrat tudi
vprašanje o značaju tega sestanka. B. Jović je
tako izrecno ugotavljal, da ta sestanek nima
značaja formalnega sestanka in da na njem zato
tudi ni možno sprejemati nobenih formalnih oz.
zavezujočih zaključkov ali dogovorov. Izrecno in
zelo kategorično je tudi ugotavljal, da bo Predsedstvo Jugoslavije na svoji že sklicani seji 8.
julija obravnavalo poročilo, ki bi ga naj dala
Tupurkovski in Bogićević o izpolnjevanju sklepov zadnje seje Predsedstva in po potrebi tudi
sprejelo nadaljnje ukrepe za njihovo izvajanje. Za
njega in tudi nekatere druge pa je bilo tudi
nejasno v kakšnem svojstvu sta bila pred dnevi
na obisku v Sloveniji Mesić in Tupurkovski.
Sestanek se je zaključil brez kakršnihkoli dogovorov. Potekal je v izredno napetem, ultimativnem vzdušju, kar slovenska stran ni sprejela in
je to predstavnikom jugoslovanskih organov tudi
nedvoumno jasno tekom samega razgovora večkrat povedala.

Dok. št. 51:190
Izjava Anteja Markovića, predsednika ZIS za
tisk 7. 7. 1991
7. 7. 1991. u 14,55
S obzirom na misiju dobre volje Evropske zajednice u kojoj je izražena želja da Jugoslavija
bude stabilizirana i da se sačuva, a što je stvar
naših unutrašnjih odnosa kako će biti uredjena i
da nam je Misija, na osnovu razgovora sa slovenskom delegacijom identificirala o kojim problemima bi trebalo razgovarati, federalno rukovodstvo je te razgovore provelo.
Dato je tumačenje šta znači vreme moratorija od
tri mjeseca u kojem vremenskom periodu ne
treba iči na implementaciju, deklaracija ali istovremeno to treba da znači vrijeme u kojima se
one ne provode u život.
Dogovorili smo se da je to vrijeme od tri mjeseca
u kojem če se tražiti rješenje moratorija, miroljubivim demokratskim putem bez upotrebe sile
koje če omogučiti da vrijeme nakon tri mjeseca
dogovrena rješenja, dače se potrebne garancije da
posle tromjesečnog moratorija neče se ratom
rješavati sporna pitanja, ukoliko ona ostanu otvorena i ako se do tada ne riješe.
U kontekstu toga, tražili smo rješenja na osnovno
pitanje koje se odnosi na granice.
Mogao bi se svesti ovaj dogovor na četiri osnovna pitanja na sledeči način:
Prvo, u osnovi se radi o granici u cjelini i o
graničnim prelazima.
Što se tiče graničnih prijelaza, Slovenija prihvača
da se vrate na stanje pre 25. 6. 1991. g., a to znači
da taj granični prelaz vrši (kontrolira) republiška
milicija ili policija po saveznim propisima, sa
svim tim što savezni propisi predvidjaju.
Druga tačka su carine.
S obzirom na to, da je potpisan sporazum izmedju potpredsednika Savezne vlade – gospodina A. Mitrovića i potpredsednika Vlade Slovenije – A. Ocvirka o reguliranju carina, a koji je
bio napravljen oko 20-og, juna 1991. godine u
kojem je predvidjeno da carine budu zajednička
funkcija, a data je korištena ideja gospodina
Poosa da se ponovo uspostavi carina kao zajednička funkcija, s tim da se sva sredstva slivaju na
jedan zajednički račun za carinu u celoj zemlji.
Sa tog računa se odredjuje i njegova upotreba.
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Savezna vlada i vlade svih republika odrediće
svaka po jednog svog predstavnika za kontrolu
tog računa i njegovo korišćenje. Posebno, mislim, da je najbolje da to rade ministri financija.
Točka tri je reguliranje kontrole leta. Kontrola
leta mora biti jedna, jedinstvena u Jugoslaviji, jer
je Jugoslavija preuzela medjunarodnu garanciju
za sve avionske prelete, kako u domaćem tako i
medjunarodnom saobračaju (preleti preko Jugoslavije i u Jugoslaviji), i ako nema te kontrole
onda se morajo zatvoriti aerodromi.
Četvrta točka su granični pojasi. Što se tiče
graničnog pojasa, treba uspostaviti stanje u karaulama i graničnom prostoru, tzv. zelenom prostoru, koji iznosti 100 metara. Tu treba uspostaviti stanje prije 25. 6. 1991. g., a u vremenu od
tri meseca osigurati, da se primene evropski
standardi granica.

Dok. št. 52:191
Osnutek poročila o razgovorih predstavnikov
Republike Slovenije s "trojko" Evropske
skupnosti 7. 7. 1991
OSNUTEK POROČILA O RAZGOVORIH
PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE
S "TROJKO" EVROPSKE SKUPNOSTI, BRIONI, 7. 7. 1991
1. Izhodišča za razgovor: Sklepi nočne seje
Skupščine Republike Slovenije in razprave ter
dogovori na večjih sejah Predsedstva Republike
Slovenije v razširjenem sestavu. Dokončni operacionalizaciji izhodišč za razgovore na Brionih
je bila v celoti posvečena seja Predsedstva Republike Slovenije v razširjenem sestavu 6. julija
ob 20.30 – o tem podrobneje stenogram.
2. V razgovorih s "trojko" na Brionih so slovensko stran zastopali: predsednik Predsedstva
RS Milan Kučan, predsednik IS Skupščine RS
Lojze Peterle, predsednik Skupščine RS dr.
France Bučar, član Predsedstva SFRJ dr. Janez
Drnovšek in republiški minister za mednarodno
sodelovanje dr. Dimitrij Rupel. Delegacijo so
spremljali še: Marjan Šiftar, šef kabineta predsednika Predsedstva RS, Janez Sirše, šef kabineta
dr. Drnovška in pomočnik republiškega ministra
za notranje zadeve Boris Žnidarič.
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3. Na podlagi intenzivnih predhodnih priprav
oziroma pobude Republike Slovenije so predstavniki Slovenije imeli na Brionih dva daljša
razgovora s "trojko" Evropske skupnosti. Poseben razgovor so imeli na podlagi dogovora s
"trojko" tudi s predstavniki federacije, na čelu s
predsednikom Predsedstva Jugoslavije Stipetom
Mesićem in predsednikom ZIS Antejem Markovićem. Več delovnih sestankov so pa imeli tekom dneva tudi s predsednikom Republike
Hrvaške dr. Franjom Tudjmanom. Predstavniki
Republike Slovenije pa so seveda sodelovali tudi
na zaključnem plenarnem zasedanju vseh, na
Brionih prisotnih strani, ki ga je vodil predsednik
Predsedstva Jugoslavije Stipe Mesić.
4. Razgovore na Brionih je spremljalo večje
število domačih in tujih novinarjev oziroma televizijskih ekip. Slovenska stran je spoštovala
dogovor že s prvega razgovora s "trojko" Evropske skupnosti, da naj bi se vse, v razgovorih
sodelujoče strani tekom razgovorov vzdržale
slehernih uradnih oz. poluradnih izjav za javnost
oziroma novinarjem. Tega dogovora niso spoštovali vsi prisotni v razgovorih na Brionih.
Po zaključnem oz. plenarnem zasedanju so člani
"trojke" Evropske skupnosti, zunanji minister
Jugoslavije Budimir Lončar, dr. Franjo Tudjman
in tudi predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan, Janez Drnovšek in drugi dali
posebne izjave za javnost.
Tekom dneva se je med novinarji širila iz nam
neugotovljivih virov dokumentacija v angleščini
o neprimernem ravnanju z zajetimi oziroma priprtimi starešinami in vojaki v zaporih na Dobu. O
tem so bile sicer tekom dneva prisotne med
novinarji in tudi v krogih "trojke" ustne informacije, ki so le še stopnjevale vtis o domnevnem
neprimernem, celo brutalnem ravnanju slovenskih oblasti s priprtimi starešinami in vojaki na
Dobu. Slovenska stran je tekom dneva novinarjem in tudi "trojki" Evropske skupnosti oziroma
njenim sodelavcem razdelila v angleščino prevedeno pismo predsednika Izvršnega sveta Lojzeta Peterleta podpredsedniku zvezne vlade, s
katerim le-ta zavrača te obtožbe in prav tako je
vsem razdelila v angleščino preveden govor generala Adžića vojnim starešinam, ki so bili oziroma so napoteni v Slovenijo (gre za govor, ki ga
je imel gen. Adžić 5. julija v centru vojaških šol v
Beogradu).
5. Priloge:
- stenogram zaključne oz. plenarne seje na Brionih
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- deklaracija z dvema aneksoma
- zabeležke razgovorov predstavnikov Republike Slovenije s "trojko" in predstavniki organov
Jugoslavije
- izjava predsednika Predsedstva RS Milana
Kučana po plenarnem zasedanju na Brionih.

Dok. št. 53:192
Izjava predsednika Predsedstva Republike
Slovenije Milana Kučana, Brioni 8. 7. 1991
IZJAVA PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA,
BRIONI, 8. 7. 1991 OB 01.00 URI
"Vi poznate izjave najvišjih in od nikogar kontroliranih vodilnih ljudi jugoslovanske armade,
zato nam je bil prvi cilj, da na razgovorih z zelo
odgovornimi ljudmi dosežemo mir. In mislim, da
je to sedaj v osnovi zagotovljeno; ravno zaradi
razmer, kakršne so v Jugoslaviji, smo želeli, da
se ta problem internacionalizira. Tudi ta zagotovila so zdaj dana, jutri pride prva skupina visokih uradnikov, ki bo pripravila vse za pogajanja, za kontrolo, civilno in vojaško. Pogajanja
bi se morala začeti najpozneje 1. avgusta, trajala
naj bi tri mesece, v teh treh mesecih bi bilo
potrebno urediti vrsto stvari, ki zadevajo samo
bistvo jugoslovanske krize in njeno reševanje.
Mislim, da smo tudi danes, kot že na prejšnjih
dveh sestankih, pokazali zadosti fleksibilnosti,
pokazali, da nam gre za mir, ne za vojno in s tem
tudi dobili evropsko kredibilnost, to, kar nam je
ta hip najbolj potrebno. Jasno je, da so stvari šle z
veliko težavo, če na koncu pravzaprav
predsednik Marković ni pristal na nič, kar bi v
bistvu pomenilo resnični korak v pogajanja. Seveda se je pokazalo, da bo naša pot do dokončne
uveljavitve slovenske samostojnosti dolga. Tisto,
kar je bistveno in kar je nesporno – po treh
mesecih teh pogajanj in naporov za urejanje teh
razmerij bo ta pot praktično končana. Nihče
namreč ni osporaval slovenskega plebiscita in
slovenskih dokumentov, ki so na tej podlagi bili
25. junija sprejeti. Mislim, da je to za nas najbolj
pomembno, ob tem, da bodo ta pogajanja tekla v
miru.
192 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Dok. št. 54:193
Brionska deklaracija 8. 7. 1991
SKUPNA DEKLARACIJA
Na povabilo jugoslovanske vlade se je dne 7. 7.
1991 Ministrska trojka Evropske skupnosti na
Brionih sestala s predstavniki vseh strani, ki so
neposredno vpletene v jugoslovansko krizo.
Cilj misije treh ministrov je bil, da bi ustvarili
ustrezne pogoje za mirna pogajanja med vsemi
stranmi. Vse vpletene strani so vzele na znanje
deklaracijo Evropske skupnosti in njenih držav
članic, sprejeto 5. 7. 1991, in ponovno potrdile
njihovo polno zavzetost za uresničevanje predlogov Evropske skupnosti z dne 30. 6. 1991, da
bi zagotovili prekinitev ognja in omogočili pogajanja o prihodnosti Jugoslavije.
V zvezi z omenjenimi predlogi je bil dosežen
sporazum o oblikah in načinih uresničevanja, ki
jih vsebuje Priloga I.
Strani so se strinjale, da morajo – z namenom, da
bi zagotovile mirno rešitev – v celoti spoštovati
naslednja načela:
- le narodi Jugoslavije in zgolj oni sami lahko
odločajo o svoji prihodnosti, v Jugoslaviji je
nastala nova situacija, ki zahteva natančen nadzor
in pogajanja med različnimi stranmi,
- nujno, vendar ne kasneje kot 1. 8. 1991, se
morajo začeti pogajanja o vseh vidikih prihodnosti Jugoslavije, brez vnaprejšnjih pogojev in na
osnovi načel Sklepne listine KVSE iz Helsinkov
in Pariške listine za novo Evropo (zlasti v zvezi s
spoštovanjem človekovih pravic, vključno s
pravico narodov do samoodločbe v skladu z
Ustanovno listino Združenih narodov, ter v
skladu z ustreznimi načeli mednarodnega prava,
vključno s tistimi, ki se nanašajo na ozemeljsko
celovitost držav),
- kolektivno predsedstvo mora vzpostaviti polno avtoriteto in odigrati svojo politično in ustavno vlogo, zlasti glede na zvezne oborožene sile,
- vse vpletene strani se bodo vzdrževale slehernih enostranskih, zlasti nasilnih dejanj.
Skupnost in njene države članice po svoji strani
bodo pomagale pri doseganju mirnih in trajnih
rešitev sedanje krize, pod pogojem in tako dolgo,
dokler ne bodo zgoraj naštete obveznosti v celoti
spoštovane.
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Slovenska delegacija med pogajanji na Brionih: Dimitrij Rupel, France Bučar, Lojze Peterle,
Milan Kučan, Janez Drnovšek (foto Joco Žnidaršič, fotodokumentacija Dela)
V tem kontekstu Evropska skupnost in njene
države članice sprejemajo prošnjo ostalih strani
za pomoč in pospeševanje procesa pogajanj.
Njihova pomoč lahko obsega tudi opazovanje poteka pogajanj, strokovno pomoč delovnim skupinam, ki bi jih ustanovile vpletene strani, in se
med drugim nanaša na pravna vprašanja, vprašanja človekovih pravic, vključno s pravicami
manjšin, kot tudi na gospodarska, trgovinska in
varnostna vprašanja.
Glede na odločitev, sprejeto v Pragi v okviru
KVSE, so se dogovorile, naj bi čimprej začela
delovati opazovalna misija, da bi pomagala pri
ustalitvi prekinitve ognja in pri nadzoru nad
uresničevanjem preostalih elementov sporazuma,
ki so ga ob pomoči Evropske skupnosti med
seboj sprejele jugoslovanske strani. Smernice, ki
se nanašajo na pripravljalno misijo, so naštete v
Prilogi II.
Pozdravljajo pričakovan prihod pripravljalne misije visokih funkcionarjev, načrtovan za 9. 7.
1991.
Vse jugoslovanske strani so se obvezale, da bodo
načrtovani opazovalni misiji nudile podporo s
tem, da bodo med drugim njenim članom nudile
polno zaščito in jim zagotovile svobodo gibanja.
Vse so se strinjale s tem, da je zaščita manjšin
bistvenega pomena za uspešen izid pogajanj.

Poleg tega so ponovno zagotovile, da bodo polno
spoštovale s tem v zvezi sprejete obveze, v
skladu z mednarodnim pravom.
Evropska trojka je pripravljena obvestiti države,
udeleženke KVSE, o poteku procesa pogajanj.
Priloga I
NADALJNJE OBLIKE IN NAČINI URESNIČEVANJA PRI PRIPRAVI POGAJANJ
I – Režim na meji:
Nadzor mejnih prehodov bo v rokah slovenske
policije. Delovala bo v skladu z zveznimi predpisi.
II – Carine:
Sporazum, ki so ga podpisali predstavniki zvezne
vlade in vlada Republike Slovenije 20. 6. 1991,
je ponovno potrjen in bo uresničen. Carine
ostajajo zvezni prihodek, carino pa bodo pobirali
slovenski carinski uradniki, ki jo bodo nakazali
na skupni račun, ta pa bo pod nadzorom zveznih
in republiških ministrov za finance in enega ali
dveh zunanjih nadzornikov.
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Vsi našteti ukrepi začnejo veljati čimprej, vendar
ne kasneje kot 8. 7. 1991 ob 24. uri.
VI – Ujetniki:
Vse ujetnike, ki so bili zajeti v zvezi s sovražnostmi od 25. 6. 1991, je treba izpustiti
čimprej, vendar ne kasneje kot 8. 7. 1991 ob 24.
uri. Mednarodni Rdeči križ bo sodeloval pri
izvajanju te odločitve.
Priloga II
SMERNICE ZA MISIJO OPAZOVALCEV V
JUGOSLAVIJI
Uvod

Dva od evropske "trojke", ki je na Brionih krojila
usodo Slovenije: Hans van den Broek (Nizozemska) in Jacques Poos (Luksemburg) ter zunanji
minister SFRJ Budimir Lončar med pogajanji na
Brionih. Van den Broek je bil zelo trd pogajalec,
ne preveč naklonjen Sloveniji (ne tedaj ne kasneje), vendar je tudi jugoslovansko stran prisilil v
dogovor (foto Joco Žnidaršič,
fotodokumentacija Dela).
III – Nadzor zračnega prometa:
Za celotno Jugoslavijo obstaja enoten nadzor
zračnega prometa. Notranji in mednarodni zračni
promet nad Jugoslavijo nadzorujejo in zagotavljajo pooblaščene zvezne oblasti.
IV – Varnost meja:
Ponovno se vzpostavi stanje, ki je veljajo pred
25. 6. 1991. V obdobju suspenza (treh mesecev)
bodo zaključena pogajanja, da se zagotovi urejen
prenos kompetenc JLA na tem področju. Mejni
režim, zasnovan na evropskih normah, ostaja
trden cilj.
V – Nadaljnje oblike in načini izvajanja prekinitve ognja:
- odstranitev blokad enot in objektov JLA,
- brezpogojna vrnitev enot JLA v njihove kasarne, – voznost vseh cest,
- vrnitev vseh objektov in opreme JLA,
- deaktiviranje enot TO in vrnitev v prostore
nastanitve.
166

Vse države članice KEVS-a so zaskrbljene zaradi
razmer v Jugoslaviji. Odbor visokih funkcionarjev je na sestanku v Pragi razpravljal o odpošiljanju večnarodne opazovalne Misije v Jugoslavijo. Očitno je, da lahko takšna opazovalna
Misija deluje le s polno privolitvijo vseh vpletenih strani. Da bi zagotovili, da Misija opazovalcev lahko v celoti uresniči svoje naloge, je
potrebno definirati njen mandat oz. pooblastila in
določiti njene pravice in dolžnosti. Potrebno je
sprejeti odločitve o financiranju njene dejavnosti
in o številnih praktičnih vidikih. V ta namen so
predloženi naslednji elementi:
Mandat
Opazovalna misija bo ustanovljena s ciljem, da
nadzira razmere v Jugoslaviji, še zlasti s tem, da
nadzira dejavnosti v Sloveniji po možnosti tudi
na Hrvaškem. Cilj tega dela je nadzor nad uresničevanjem preostalih elementov iz sporazuma,
ki je bil dosežen med jugoslovanskimi stranmi ob
sodelovanju Evropske skupnosti.
Trajanje mandata
Opazovalna misija bi morala biti sposobna čimprej začeti s svojim delom. Opazovalna misija bi
lahko delala toliko časa, dokler bodo vse vpletene
strani menile, da je to potrebno.
Območje delovanja
V sedanjih razmerah bi Opazovalna misija geografsko omejila svoje dejavnosti na Slovenijo in
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po možnosti na Hrvaško. Če se pojavi potreba, bi
lahko območje delovanja na novo določili v
sporazumu med vsemi vpletenimi stranmi.
Sestava in delovanje
Misija opazovalcev bi lahko imela mešano
sestavo, to je, sestavljena bi lahko bila iz vojaških
in civilnih oseb.
Misijo bi lahko sestavljalo 30-50 oseb. Glede na
to, da je pomembno čimprej začeti z delom, izbiranje članov Opazovalne misije ne bi smelo
odložiti začetka njenega delovanja. Praktična rešitev bi lahko bilo rekrutiranje opazovalcev iz
vrst civilnih in vojaških članov dunajskih delegacij v CSBM, kjer je na voljo ustrezno strokovno znanje o procesu KEVS-a. Dopolnjena bi
lahko bila z drugimi civilnimi ali vojaškimi
uradniki.
Misija bi v Jugoslaviji ustanovila Koordinacijski
center. Iz tega centra bi na različne sektorje pošiljali manjše enote – na primer s po dvema
članoma. Vsaka od nasprotnih strani bi določila
oficirja za zvezo, ki bo ves čas dodeljen v
spremstvo omenjenim opazovalnim enotam.
Struktura vodenja in nadzora
Opazovalne enote bi delovale pod nadzorom
vodje Opazovalne misije. Vodja Opazovalne misije bi dnevno lahko poročal Odboru visokih
funkcionarjev preko Sekretariata KVSE v Pragi.
Odbor visokih funkcionarjev bi lahko bil pravo
mesto za evidentiranje informacij o dejavnosti
Opazovalne misije in za odločanje glede mandata
oz. pooblastil Misije, če bi to bilo potrebno.
Pravna vprašanja
Da bi zagotovili Opazovalni misiji možnosti za
opravljanje njenih nalog, bi bilo potrebno rešiti
nekatera pravna vprašanja. Dogovori v zvezi s
temi vprašanji vključujejo tudi določila, ki se
nanašajo na diplomatsko imuniteto, kot tudi svobodo potovanja in komuniciranja v Jugoslaviji,
med drugim tudi s Koordinacijskim centrom in
veleposlaništvi.
Praktična vprašanja
Med številnimi praktičnimi vprašanji, o katerih
se je treba dogovoriti, se nekatera nanašajo na
transport in prevajalske storitve tolmačenja oz.

prevajanja, ki jih bo treba zagotoviti opazovalnim
enotam, kot tudi na način identificiranja opazovalcev in njihovo medsebojno obeležitev kot
članov Opazovalne komisije KVSE.
Glede na to, da Opazovalna misija ni enota, zadolžena za ohranjanje miru, opazovalci ne bi
nosili orožja.

Dok. št. 55:194
Magnetogram 53. razširjene seje predsedstva
8. 7. 1991
Razširjena seja Predsedstva 8. 7. 1991 ob 11,00
uri
Milan Kučan
In kakšen je ta končni rezultat potem bi pa prosil,
da bi še g. Bučar, g. Peterle, g. Rupel povedali
svojo oceno tega, žal g. Drnovška ni, ker je na
Brionih. Najprej je bilo nejasno, kdaj bo ta trojka
prišla in zaradi česa vsega bo prišla. Že samo to
dejstvo in ves nadaljnji tok je pokazal, da bodo
prišli samo zaradi Slovencev. Njihova posredovalna misija je bila namenjena k temu, kaj
narediti, da se prepreči vojna in moj vtis vsaj je
ne predvsem zaradi Slovencev ampak zaradi njihovih tem, da bi nadaljevanje vojne v vsakršnem
pomenu ... in tudi njihova trda koalicija je
mogoče razumeti samo v luči takšnega pristopa.
Na prvem razgovoru, mislim da so bolj poslušali
kot povedali kako in kaj. Povedali so, da je
problem, saj sta dva sporazuma s trojko, in potem
... osamosvojitvenih aktov oziroma točke ena iz
sklepov Predsedstva. Tekom dneva, se je zaradi
vrste informacij, ki so peljale predvsem preko
Broveta ne pa samo preko Broveta doseči ... To
je rojevalo nerazpoloženje potem tudi v nas. Mi
smo razgovor s trojko povedali kako gledamo na
problem meje, carin, skratka vsega tega kar smo
naredili v zvezi z deklaracijo. Oni so vprašali s
kom bi po našem mnenju bilo potrebno govoriti.
Mi smo rekli, da z Mesićem in z Markovićem. Iz
tega se je potem razvil njihov razgovor z njim
vsem ali naš in njihov razgovor z njima dvema,
ampak razgovor nas in z vsem tistim jugoslovanskim ljudstvom, ki je tam bilo to pa je
general, minister Gračanin in Brovet in člani
194 Arhiv predsedstva Republike Slovenije.
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Predsedstva, Jovič, Kostič, Tupurkovski, Bogičevič. To je bil nesmiseln in nekorekten razgovor. Marković je rekel, da imamo štiri probleme.
Prvi problem, da je Ocvirk podpisal z Mitrovičem sporazum okoli carin da, ne, ali vojska
uporablja zračne kontrole, da, ne. On je na vsak
način poizkušal od nas dobiti soglasje, da bi
potem na razgovoru s trojko povedal, da je on z
nami stvar uredil. To je tudi povedal, potem je dr.
Drnovšek protestiral, da to ni res in potem so tudi
drugi rekli da to ni res. Kaj je bilo namen tega
manevra? No, po tem razgovoru z generalnim
vrhom je bil znova razgovor z nami bil že zelo
trd in ker so povedali, da je vrnitev na stanje 25.
brez intermentacije nujen pogoj, da bi oni sploh
kaj delali so se pa potem o teh točkah, ki jih
imate danes tukaj bili pripravljeni pogovarjati. Tu
je pokazal Van den Broek vsaj po moji sodbi zelo
veliko mero kooperacije ob meji. Stališče je
jasno, ampak znotraj tega stališča osnovnega so
potem stvari formulirane kot so. Bom povedal,
kako je on na koncu govoril, potem smo šli zopet
na odmor, je trajalo dve uri ali pa mogoče več, ko
smo do konca formulirali te dokumente in jih je
potrebno v celoti kot paket jemati in so sformirali
moram reči, to kar so se z nami dogovorili in
hkrati rekli, da je ta nastop vprašanja je zelo
korekten. Na koncu je sam Van den Broek
govoril v njihovem imenu približno to: da po
razgovorih, ki so zelo težki da so v veliki krizi in
da ni nihče nikogar izsilil, da so oni skrbno
pretehtali vse elemente, da so poskušali iskati
ravnotežje med interesi vseh, da je cilj ki je
pomenil največ od vsega, da bi se zaustavilo
spiralno nasilje in da bi ta prodor, ki je dosežen
na tem predlogu lahko ... o prihodnosti Jugoslavije. Mi smo imeli interese vseh narodov Jugoslavije in tudi pravico do samoodločbe v
skladu s predpisi mednarodnega sprava ... S temi
enostranskimi dejanji nam je skozi dopovedoval,
da je to kar smo mi naredili enostransko dejanje
in da se tega moramo zavedati in se moramo
zavedati deklaracije v takšnem postopku. Verjame, da je čas, da je čas, da sedaj po teh razgovorih lahko na kratko predstavili vsebino tega
paketa, deklaracije in obeh aneksov. Za prvi ta
aneks, ki nas najbolj zadeva je dejal, da ni doseženo optimalno ravnotežje, da ni nikakršnega
prostora za amandmane na to, kar oni predlagajo,
da je ravnotežje zelo delikatno, da boljšega ni
mogoče doseči. Če se deklaracija z aneksi ne
sprejme bi to pomenilo, da evropska skupnost in
oni smatrajo svojo misijo za končano in ne bi
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videli smisla nadaljnega ... niti pošiljanje opazovalcev in odpiranja drugih mehanizmov, ki jih
mednarodna skupnost ima za to jugoslovansko
krizo. Se pravi, da razlika med sprejetjem ali
zavrnitvijo tega paketa v celoti je hkrati razlika
med možnostjo nove ureditve razmerij med
jugoslovanskimi narodi in vojno. Apelira na vse
udeležence, da sprejmejo v odgovornost v imenu
miru, da podprejo dokument, ki lahko funkcionira le če je celota. Pravi, da oni vedo, da
bodo številne politične sile, ki bodo hotele uničiti
ta proces, ki bi bil začet z sprejemanjem tega dokumenta, oziroma tega paketa, da so zato hoteli
oziroma, da hočejo sporazum. V tem prostoru je
polno mržnje in gorčine. Pogovarjamo se kot
odrasli ljudje in moramo razumeti, da se mir ne
sklepa s prijatelji ampak s sovražniki, ker se mi
zdi da imate opravka z zelo zelo hudim sovražnikom. Oni prihajajo iz demokratičnih držav.
Razumejo, da je to, kar se lahko nocoj dogovorimo politična zaveza za udeležence, da ta ne
more nadomestiti demokratičnih ustavnih institucij, njihove vloge in odločitev. Pričakuje pa od
vseh nas, da bomo tam v teh demokratičnih institucijah branili paket v celoti v interesu 20
narodov v Jugoslaviji kot celote in v interesu
evropskega miru. To je bila njegova sklepna
beseda. Potem ko je razložil tudi ta aneks, je
Marković zahteval pavzo, da premisli. Mi smo
sklenili, da je potrebno igrati pač na tisto, kar je
zelo pomembno to je na simpatijo in jaz sem
rekel predno je bila pavza, da v našem imenu, da
čeprav Slovenija to najtežje sprejema, ker je v
Sloveniji vojna, ker je to bilo v Sloveniji narejeno, da se je moralo odpovedati vrsti stvarem
v interesu miru, da na to pristaja, zato da dobi
mednarodno garancijo za ta mir, ki je krhek,
podporo, da dobi internacionalizacijo, zavarovanje itd., sem rekel da mi na to lahko pristanemo
kot skupen prispevek k uspehu te velike garancije
te trojice, da pa seveda je jasno tako kot je rekel
sam Hans Van der Broek, da mi nimamo mandata niti za dokončno sprejetje tega, ... niti za
odlike (?) tega, da je to mogoče razumeti kot
zavezo, da bomo o tem obvestili slovenski parlament in zahtevali od njega odločitve in povedal
sem še, da bi rad v zvezi s točko 6. tega aneksa
dobil tolmačenje ali se to nanaša tudi na vse
slovenske, vojake in starešine, ki so od začetka
sovražnosti naprej nekoliko drugače ali osamljeni
ali zaprti ali ujeti. In če so to nanaša tudi njihovo
izpustitev vključno z generalom Vidmarjem. To
je Mesić rekel to tu piše, Tupurkovski je prečital
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ta tekst in mi je zvečer rekel točno tako, torej je
stvar jasna. Ker je kot rečeno to z jetniki zaostrilo
in so hoteli posebej ko se ta stvar konča še o tem
problemu razpravljat s tem da je kot sem že rekel
Brovet hodil vsake polure do Van de Broeka, so
mi sporočili da tako rekoč Slovenci jejo žive te
ujetnike, da jim črvi lezejo skozi oči in da se jim
rane gnojijo, da nimajo zdravniške pomoči, da
nimajo hrane in tako naprej. Torej ta informacijska ofenziva je strahotna. Jaz sem pač v tej
situaciji po našem dogovoru in potem ko je
govoril predsednik Peterle, jaz sem bil na razgovoru z Markovićem, sklical potem člane predsedstva in (rekel) zavzemite se, naj te ljudi, očitno jim gre za te na Dobu, saj ne vem a so bili še
kje kakšni ali ne ampak 90 so rekli da jih je tam,
naj spustijo. Preden končan še tole. Marković si
je vzel kot sem rekel time-out potem ko bo vse
končano po tri četrt ure ko je bil ta odmor je
mene poklical v pisarno in rekel mi to ne moremo sprejeti, zahtevamo korekture.
Van de Broek je rekel, jaz ne mislim nobenih
korektur, razen če se sporazumete. Jaz sem rekel
se nimamo o čem sporazumeti, z Markovićem se
je začela vojna. On na sebe noče ničesar vzeti kot
posledico tega dejanja, nam pravite da moramo
razumeti da ne moremo dobiti vsega naenkrat,
mislim da tale logika velja tudi za Markovića, ki
se težko sprijazni s tem da sicer ne zgubi vsega
naenkrat ampak veliko. Potem je imel on pripombe na to da ni mogoče pristati da bi carine
oziroma delitev carinskega fonda na tem zbirnem
računu kontrolirali tujci, da to posega v suverenost države. Jaz sem rekel, da suverenosti se
lahko vedno odrečeš, oziroma država, če želi. Je
rekel Van den Broek odbijam. No in pri tem
mejnem amandmaju je hotel Marković spustiti
vse tisto kar se nanaša na armado, da bi preprosto
ostale formulacije ter se v času treh mesecev v
pogovorih pripravi vse za prehod na evropski
režim. Van de Broek me ni niti pogledal niti
vprašal ampak je rekel odbito, je vstal in odšel. Je
pa Marković ene trikrat za besedo ... Tile so
ostali na formuli tako kot je rekel Van de Broek.
Mi smo poskušali biti objektivni, mi vemo kaj to
pomeni za drugo stran pravi, ampak želimo da
tudi vi veste da je krivda za to kar se dogaja tudi
pri vas. In tudi pristop naših opazovalcev in te
emisije ki bo prišla ki ne prihaja zato da bi se
naprtila krivda na drugo stran, ampak da pomaga
rešiti problem. Tako so tekli dogodki bilo je tam
še dogovorjeno da naj se ne bi dajalo nobenih
izjav do konca. Na koncu je Van de Broek imel

tiskovno konferenco. Je prebral dokument, razložil še enkrat, nam pojasnil. Potem je bilo nekaj
vprašanj, no končal je s tem, da če vojska je, bilo
vprašanje približno, ali bo Predsedstvo obvladalo
vojsko, je rekel če vojska ne bo šla vseh vrst v ...
Jugoslavije, pravi naj gredo matere na ulice. Evo
to je prikaz in moj vtis, ki sem ga povedal bili so
ti možakarji trdi, niso se hoteli opredeljevati
hoteli so nas prisiliti da naj bi se zresnili in da ne
bi ogrožali njihovega miru. Predpostavka, na
kateri so grajena in tisto, da bo Predsedstvo, ki bo
funkcioniralo na ustavnih podlagah obvladovalo
armado. Kako tem bo, ali kako s tem je, pa
seveda mi vemo. Marković mislim da je v hudem
precepu. Ko smo šli tam doli ... je rekel on in
Lončar, sta bila skupaj, je rekel mislim da je to
naš kraj. Zdaj bi bilo potrebno seveda kalkulirat
vrsto stvari, med drugim tudi to, kaj se zgodi v
tem primeru, no jaz bi prosil da najprej slišite še
ocene in stališča drugih brionskih turistov in da
se potem začnemo pogovarjati o tem, kaj vse
skupaj pomeni in kaj je treba narediti do
skupščine ali lahko gremo v skupščino s skupnim
stališčem ali ne, in kaj po skupščini v primeru da
skupščina to podpre, kaj v primeru če to skupščina ne podpre. Tudi na drugi strani ni popolnoma nič jasno kaj se bo zgodilo. (..: A zdaj
se temu reče brionski turisti a je to ... ali je tvoja
oznaka) To smo slišali (... a ja. Kdo pa je to
rekel) Saj ni važno. A so prevodi (... ja to je
prevod, ampak še ne lektoriran) vseh treh dokumentov. Samo prosil bi, da nekdo razen lektorskega pregleda popravi tudi ... Prosim se bo
kdo oglasil. Boš ti Dimitrij?
Rupel
Ja, ne. Morda bi najprej predsednik Bučar, pa
predsednik Peterle.
Bučar
Ja dobro. Moj vtis je približno, sodeč, da
Evropska skupnost je po mojem mnenju prišla na
sestanek zato da bi na Slovenijo pritisnila maksimalno, praktično da se odreče vsega, kar je bilo
doseženo. In se je tudi postavila v izhodišču
popolnoma na stališče jugoslovanske zvezne
vlade. To je bilo izhodišče in zato je predvsem,
zdaj bom poudaril, ko gre za tolmačenje, kaj je
pravzaprav kompromis sploh dosegli. Oni so
dejali da se mi odrečemo nadaljnje ... novih
ukrepov. Moja razlaga je drugačna, za to velja
status quo ante se pravi da treba vzpostavit stanje
ki je bilo pred našo osamosvojitvijo (Kučan: to je
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rekel, ampak tega ne bi zdaj razjasnjevali.) To je
stališče. Torej, če bi oni spremenili stališče nas
stisnejo v kot izrecno je poudaril vaš akt je bil
enostranski, mi tega ne moremo sprejeti. In je
kasneje rekel, dobro kompromis. Predlagal
sestanek z Mesićem in Markovićem kot je že
predsednik omenil. Pri čemer je Marković z nami
postopal samo z da in ne. Torej on je mislil da
ima to trojko že za seboj. Potem pa se je v
nadaljevanju pokazalo, da je tudi on v veliki meri
upošteval naša stališča, da smo mi iz tega dosegli
maksimalno, kar se je doseči dalo. Torej na meji
ostane naša policija in na meji ostane naša carina.
Delamo po zveznih predpisih. Od začetka smo
govorili tudi o znakih, pa so seveda na to potem
pozabili.
Bučar
Predlagam evropsko zastavo. ... Največje vprašanje je bilo vprašanje vojske na meji. Mi smo
najprej predlagali, da hočemo evropsko mejo.
Evropska meja pa je meja brez vojske. Na koncu
smo prišli na kompromis, da se vojska lahko
začasno vrne na mejo, v času treh mesecev pa je
treba nasprotno stran prisiliti v pogajanja...
Druga stvar, ki je pomembna pa je ta, da smo
uspeli internacionalizirati vso stvar, tako da
pridejo tuji opazovalci (nerazumljivo) ..., pri čemer je potrebno povedati, da je tako direktna
agresija jugoslovanske ljudske armade odstranjena, na drugi strani smo si mi pridobili takorekoč neko posredno priznanje, saj z nami kontaktirajo kot z eno izmed strank (jugoslovanska
vlada in vlada Republike Slovenije), poleg tega
pa smo pridobili na zapadu precej simpatij, saj
smo dokazali, da smo partner s katerim se da
dogovarjati, ki je pripravljen popuščati v interesu
splošnega evropskega miru ... (nerazumljivo).
Moramo priznati, da je bil dosežen zelo velik
uspeh v teh stisnjenih razmerah – če želimo
realno razmišljati. Vprašanje meja je bilo silno
težko in napeto ... je dejal, da nas čisto razume,
da se v Sloveniji smatra to kot kapitulacija. Pravi,
da smo po njegovem mnenj tukaj imeli sporazum, ki je sprejemljiv za obe strani.
Peterle
Mislim, da smo dosegli vsaj eno moralno zmago,
kar je v tem trenutku izredno pomembno. Mislim, da je Marković včeraj potegnil nekaj črnih
pik. Moram reči, da je izredno pomembno, da
imamo to evropsko družbo na tej strani in
mislim, da bi bilo povsem možno, da bi se ti
170

prijatli odločili, da gredo raje na počitnice, kakor
da mešajo to blago še naprej, če do sporazuma ne
bi prišlo in moram reči, da je bil začetek precej
tak, kakor predpisan od Markovića, konec pa je
bil drugačen. Glede carine in carinske službe
mislim, da je precej pomemben dosežek, glede
zračnega prostora mislim, da ni bilo smisla
vztrajati na svojem naprej, ker gleda na to Evropa
po svoje z svojega vidika in lahko bi se zgodilo,
da bi bila letališča še zaprta in po našem mnenju
gre tu za manjši problem. Da smo uspeli glede
meja vnesti evropske norme, mislim, da je velik
uspeh, seveda pa je sedaj pomembna naslednja
runda. Mislim na rudno, v skupščini, kjer je
zadeva namenjena predvsem sprejemanju v
inštitucijah, ki so za to namenjene, in te sedaj
lahko pogojujejo posamezne točke, kot npr. točka
B in rečejo: "smo za to da se vse vrne, če se
naredi to pa to; smo za deaktizacijo, če ... itd. In
pri tem "če" bomo imeli sedaj tukaj že opazovalce, ki ne bodo samo vojaški strokovnjaki,
ampak tudi strokovnjaki, ki nam bodo pomagali
delat to razdruževanje. Namenjajo nam do 50
ljudi, ki nam bodo prišli pomagat, in mi moramo
to dodobra izkoristiti in ves čas kazati ta evropski
značaj. Mi smo govorili 15 ur o garancijah,
nismo sicer dobili takih garancij kot smo mislili,
vendar pa so vseeno te evropske inštitucije na tej
strani ... (nerazumljivo). Po vsem tem kar vam je
bilo tam rečeno, je zelo eksplicitno kako je po
treh mesecih, mislim, da smo sedaj na poti, za
katero smo veliko žrtvovali, to tudi sami vedo,
vendar tudi sami veliko stavijo zaradi ljudi kateri
bodo prišli. Je pa tako, če jih imajo tukaj, imamo
določene garancije, če jih ne bi bilo jih nimamo
skoraj nič. Jaz temu pravim igra na evropsko
karto. Kar pa zadeva ujetnikov, kar je bilo ves
čas nad nami in sem jaz ocenil to aktivnost
armade kot poskus presije dezinformacij... da bi
se o tej zadevi tukaj pogovorili. Oni so šli na to
stališče, da mora biti ta stvar recipročna, da gre ...
ciljem in bili so za to, da se za en dan podaljša.
Rupel
Saj ni veliko dodati k temu kar so že povedali
predsedniki. Jaz mislim, da ta sporazum ni idealen in da nihče od nas ne misli tako, vprašanje
je, če ga bo sprejeli zvezno predsestvo in
Marković, to je odprto, jaz prej mislim da ga ne
bo. Jaz osebno sem za to da tak sporazum naš
parlament sprejme, kajti postavlja se vprašanje
kaj bi bilo, če tega sporazuma ne bi bilo. Vse to
kar smo sedaj govorili o pogajanjih, ki so bila res
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težavna, in vsej tej težavi, ki smo ji bili priča
včeraj, to dokazuje koliko mi v svetu tehtamo. Mi
pač v svetu tehtamo bolj malo. Mi (ni)smo eden
odločilnih elementov svetovne mednarodne politike, vendar smo si s tem dokumentom zagotovili
neko zanimivo mesto v tej mednarodni politiki,
jaz mislim, da smo upoštevali, vse kar so nam v
prejšnjih dneh vsi zunanji ministri svetovali,
mislim da je to nekak dogovor, da smo ... kaj od
nas pričakujejo, pričakovali so, da smo fleksibilni
pri podrobnostih, ne pri ključnih zadevah, dokazali smo da se znamo držat nekaterih ... ki so v
Evropi v navadi oziroma tudi tistega, kar je bilo
dogovorjenega na prvih dveh sejah v Zagrebu s
trojko, hkrati pa bi jaz rekel še nekaj. Meni so
rekli, bodite fleksibilni vendar obdržite moč. To
je seveda stvar, ki ni v zvezi s tekstom, ki ga
imamo pred sabo, ni se zanašat na to da bi bila
zgodba končana ... in zdaj gre za to, kakšno
politiko bomo vodili, da bi poleg te varovalke, ki
je v sporazumu v ozadju, imeli pripravljen še ...
kakšno drugo.
Peterle
Bi lahko še nekaj dodal. Te sestanke bi lahko
povzel takole: vi ste politično zmagali, moralno
ste zmagali, dajte še probat speljat še te tri mesece, tako da pridemo skozi. Potem pa ste v
drugem statusu. V začetku ker ne navajajo tega
kar je bilo sprejeto.
Rupel
To je tam, Janez, ko je govora o deklaraciji 5.
julija in o predlogih Evropske skupnosti 30. junija.
Janša
Poznam jaz tiste tekste ampak tam ni nič opredeljeno.
Rupel
Tukaj pa imaš o 4. točki. Govori o dobi suspenza,
o obdobju suspenza trije meseci.
Kučan
Torej jutri pridejo uradniki. Monitorji, kot pravijo. Mi smo dolžni trojko obvestiti kakšen bo
rezultat parlamentarne razprave in vsega sistema
zveznih oficirjev pri nas. To je človek pri nas.
Potem bi jaz, preden gremo naprej, rad še nekaj
rekel kar smo pozabili povedati. Na tem razgovoru v tem federalnem vrhu je najprej Branko
Kostič na svoj barbarski način in nič kaj prijazno

za nas povedal, je rekel, ne vem koliko vi zaradi
medijskih blokad to veste ali ne veste, nihče v
Jugoslaviji se ne bo šel za Slovenijo ali Slovenci
več vojskovat. Je rekel, to očitno vi ne veste, jaz
bi vam rad povedal, in je še enkrat ponovil, nihče
v Jugoslaviji tega ne bo počel, je rekel izrecno so
stališča črnogorske skupščine in tudi drugih, jaz
dodajam makedonske, bo danes sprejeto menda,
zdaj zahtevamo ali predlagamo ne vem kaj je že
rekel samo to da se usedemo in zmenimo za
takšno proceduro. Slovenija, je rekel, po treh
mesecih ni treba da skrbi za svojo samostojnost,
Hrvaška to je druga stvar. Hrvaška to je zdaj
druga stvar.
Na to zdaj različno tudi svet gleda in ne samo
Jugoslavija, kaj je mogoče in kaj ni mogoče.
Tako da to je ta problem Kostičev. Tale pogajanja, ki so pred nami bodo tekla na dolgo progo
v vrsti stvareh, ker v treh mesecih bo končano
nekaj, tisto kar je formalno pomembno. Vrsto
stvari bo treba urejati še naprej. Mi bi mogli zelo
hitro formirati ekipo strokovnih ljudi ekspertov,
ki bi nakazali o čem vse se bo treba pogovarjati.
Vidite, najkasneje 1. avgusta bodo ta pogojanja
spet. Do takrat je za nas pomembna faza ko
moramo iz svojega vidika imeti vse pripravljeno.
Bučar
Če smem jaz dodati k temu ... glavni v tej bilanci
to, da se bodo neposredno organiziralo z jugoslovanski oblasti, oni absolutno sprejel, ja so se
pogojali pa je bilo konec. Te pa bodo prisilili da
bodo morali sodelovati v pogajanjih, da se ne
bodo mogli tako obnašati kot se sedaj obnašajo.
Peterle
Ni bilo odgovorjeno, kar je Bavčar vprašal, Van
de Broek je tako zaključil to zadevo po tem ko je
Marković trikrat sitnaril, da bi zadevo sledil. Je
rekel mi razumemo stvar tako, da smo se tukaj
konsezualno odločili za to zadevo, vsak od nas
bo stvar zastopal ne glede na to ali soglaša s
formulacijami ali ne, vsak v svojem gremiju kjer
so potrebna potrdila te zadeve. Na koncu je rekel
Markoviću, da je tudi zavezan temu in da bodo,
ko je Marković spet začel jamrati za denar in
tako naprej, da bodo gledali te stvari skozi to,
zadržani. Le mislim da bi bilo za nas pomembno,
da bi to stvar hitro obravnavali, se pripravili na
..., imeli lastne predloge, da imamo informacije,
da smo dobro organizirani, treba je to v skupščini
spraviti na dnevni red, treba je v vladi zadeve
obravnavati in biti pripravljeni na to, da ti ljudje
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pridejo. In če bo zdaj tukaj zvezna vlada zadrževala ali Mesić, potem je stvar v prid nam.

Bučar: Saj je še marsikaj neizvedljivo, na primer
da se teritorialna obramba vrne domov.

Bučar
Jaz bi zdaj postavil vprašanje glede sklica skupščine. Kdaj bi bi sklicali skupščino?

Janez Janša: To bo latentno povzročalo konflikte.

Janša
Tle so ultimati danes do 24.00. To mora najbrž
parlament potrditi ker to je iz njegove pristojnosti.
Kacin
Meni se zdi bistveno tole kar imamo danes za
izpolniti. Če izpustimo ujetnike prej preden bo
podpisano primirje mi ne bomo nikdar mogli
dokazati, da je šlo za agresijo zvezne države na
našo državo, to je tolmačeno kot državljanska
vojna in mi se lahko obrišemo za kakršno koli
vojno odškodnino. In potem ne bomo imeli
nobenih pozicij pri barantanju o tem kaj dobimo
kot ... Torej mi smo rekli, da v skladu z mednarodnim pravom lahko vojne ujetnike izročimo
po tem, ko je sklenjeno primirje iz tega premirja
sta zelo jasno razvidni obe strani, ki sta v
spopadu sodelovali in če bo tam napisano da je
na eni strani federacija, na drugi strani republika
se točno ve, da se je vojna godila na ozemlju
Slovenije in bomo iz tega dokumenta lahko dokazovali da to ni bila državljanska vojna ampak
prava vojna. Lahko v nadaljevanju izpeljujemo
kdo je bil agresor in od agresorja zahtevamo
izplačilo vojne škode. Če pa mi zdaj spet kot akt
dobre volje še te ujetnike damo nazaj, potem
nimamo več nobenega dokaznega gradiva da bi
govorili o pravi vojni.
... To je iz naše strani zelo logično. Samo kakšna
je posledica glede na to in dogovor na Brionih, če
ne spustimo te ujetnike.
Bučar
Če pa tega zdajle recimo zvezna vlada ne
sprejmejo, mi enostransko naredimo neka dejanja
... No ker imajo celo vrsto pomislekov zoper.
(Janša: preberi še enkrat). Še enkrat saj sem že
nič kolikokrat prebral to stvar. Potem pač ne bom
predlagal da ne predložimo v skupščino, če ste
takega mnenja da tega ... zelo jasno.
Janša
Ena od teh točk je totalno neizvedljiva. To je
vrnitev vseh objektov ...
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Igor Bavčar:
Je ena razlika med vami, ki ste bili tam in jaz
nisem o tem prepričan da zvezne inštitucije Marković in Mesić tega ne bosta podprla, zakaj,
zaradi tega prvič, ker je tu dovolj velik prostor za
pritisk na nas, so stvari, ki jih mi ne moremo
izpeljati, tudi če bi jih hoteli, ne gre samo zato da
jih ne hoteli gre za to, da jih ne moremo. Ena od
teh je o čemer je Janez govoril, druga je TO še
posejeb z ozirom na to kaj vojska počenja ...
menjuje poveljnike itn. Druga stvar pa je to, da
jaz ne vidim v tem tega, kar vidite vi, namreč
vojska, namreč samostojnosti in suverenosti
Slovenije v treh mesecih. Jaz lahko sprejmem
argumente Evropske skupnosti, da je naše dejanje
enostransko, ne morem pa sprejeti argumenta oz.
garancij, da je to tromesečno obdobje namenjeno
našim osamosvajanjem. Sem že preje rekel, še
posebej z ozirom na to kar ste rekli uvodoma, da
je to kompromis za katerim se še vedno skriva
državljanska intenca nas zadržat notri. To je moja
...
France Bučar:
Tudi to je popolnoma točno, smo predlagali, da
se namesto izraz Jugoslavija odnosi med jugoslovanskimi narodi, kar je popolnoma jasno kaj je
intencija. Zdaj moramo mi preveriti kakšne alternative imamo. Mi to rabimo, kakšne alternative
imamo.
Igor Bavčar:
Pri tem bi rad opozoril še na to, da se mi (zdi)
zelo pomembno, da pridemo iz tega sestanka
enotni, ker sicer je konec te zgodbe, ker se bo
parlament razsul, brez enotnega parlamenta na tej
točki pa ni mogoče tega speljat.
France Bučar:
Tudi to je popolnoma jasno, samo, če mi to
presojamo, moramo presojati vse z vidika alternativnih možnosti. Bodimo realni, ne kaj bi si
želeli, ampak kaj moremo.
Kučan Milan:
Tudi jaz se s tem strinjam, to je bila tam ves čas
tema naših konzultacij, ko smo tam sedeli kot
vrabčki v tisti sobi, ampak eno stvar je pri tem le
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treba vedeti. Tale ... zmaga v prvi bitki te vojne je
sedaj samo zaustavljena, je pravzaprav bila pogoj, da smo to dosegli. To je dejstvo. Če ne bi
bilo tega, se pravi če bi se stvar končala tako, da
bi šla gladko skozi, bi šla armada vnovič na meje,
potem niti trojke niti ničesar ne bi bilo, potem bi
bilo to stanje notranji jugoslovanski konflikt
sedaj pa ... to ... smo mi to naredili. To je treba
upoštevati, samo vnaprej, kaj so alternative in tu
je bilo jasno povedano, so jasno rekli: vi ste
soočeni z zelo zelo hudim sovražnikom, mi ne
mislimo namesto vas imeti opravka z njim. To,
kar mi lahko damo, so mednarodne garancije, so
naše angažiranje, naša pomoč in pripralvljeni
smo to pod temi pogoji. Takšno je bilo naše razmišljanje tam možno je pa seveda tudi drugačno
ampak potem se je pač treba zmeniti s kom in
kdo bo to drugo alternativo delal.
France Bučar:
Škoda, ko ni bilo nikogar od vas dol. Če vi
rečete, mi smo sposobni zdržati pred napadom
jugoslovanske vojske, je stvar, ki v trenutku
spremeni vse tole in lahko damo to v koš.
Janez Janša:
Ne da smo to rekli, mi smo to tudi dokazali.
France Bučar:
Ja za preteklost, za bodoče dejansko, če vi lahko
to ...
Janez Janša:
Za bodoče pa te garancije ni, ker ta sovražnik o
katerem govorite bo čez dva meseca hujši in
močnejši, zato se gre.
France Bučar:
Saj sem to rekel, ne, ali smo ga mi sposobni ali
smo mu sposobni parirati, če rečete to ja, se nimamo kaj (vsi govorijo) ...
Janez Janša:
Sedaj smo bili, čez dva meseca pa ne bomo ker
bo še srbska vojska proti ... in srbska vojska bo
tudi na mejah ... jugoslovanska vojska mešano
nacionalno in jo ima še vedno, ker niso še
menjali zadeve, čez dva meseca bomo imeli proti
sebi kompleten srbski oficirski kader in srbsko
vojsko.
France Bučar:
Tako je, to je točno.

Lojze Peterle:
Tudi to smo mi povedali.
Janez Janša:
Saj oni to vedo in vedo, da mi takrat ne bomo
imeli nobenih šans ... Mislite da si oni predstavljajo slovenijo neodvisno čez tri mesece, ne,
oni si predstavljajo Slovenijo v Jugoslaviji.
France Bučar:
To je popolnoma točno.
Janez Janša:
To so alternative, ki jih sedaj ponujajo.
France Bučar:
S tem se popolnoma jaz strinjam ampak sedaj je
treba povedati kakšna naj bo naša strategija
naprej ali vztrajamo na tem in presodimo ali nam
to kaj prinese, če nam to nič ne prinese ...
Janez Janša:
Vi pravite 30 opazovalcev bo prišlo, mi sedaj teh
opazovalcev nič ne rabimo, ti naj gredo v Beograd, pa na vojaško letališče, kjer je za nas dejanska nevarnost, mi v Sloveniji efektivno nadzorujemo teritorij, efektivno. En vojak se ne
more premakniti brez naše ... Tudi mejo nadzorujemo južno, severno, vzhodno in zahodno.
Razumeš.
France Bučar:
Jaz zelo zelo dobro razumem.
Janez Janša:
Ampak če pa sprostimo kontrolo in to bomo
morali, ker bodo opazovalci šli po teh točkah kjer
je treba to sprostiti, bo vojska v treh mesecih
navozila 38.000 srbskih enot. Obnovila tehniko
in takrat bomo tukaj sedeli in bomo rekli, sedaj
pa res čisto nič ne moremo.
France Bučar:
Jaz se s to argumentacijo popolnoma strinjam,
gre samo za vprašanje, zelo jasno se je treba
zgovarjat, če nam izpolnjevanje tega to onemogoča, potem je jasen odgovor, potem rečemo
hvala lepa o tem se ne zgovarjamo. Mi smo
izrecno rekli ničesar ne sprejemamo, ničesar ne
podpišemo o vsem tem bo odločal slovenski
parlament. Samo slovenski parlament mora biti
sedaj soočen z zelo realnimi alternativami. Če vi,
ki vodite obrambo poveste, to nam za bodoče
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onemogoča naše nastope in nas (iz)postavlja
večji nevarnosti ... je to en odgovor. Če pa tega
ni, prosim, moramo se pa še o drugi alterantivi
menit. Popolnoma nič ne zagovarjam tega, da
smo si na jasnem, to je bil diktat, ki smo ga z
našimi dogajanji spremenili v našo korist, kolikor
se je dalo in je v teh pogojih optimum, pa še
zmeraj rečeno, če je to za nas optimum za nas še
zmeraj sprejemljivo. To je odprto vprašanje. To
se moramo pa zmeniti. Zelo resno, jasno in
glasno.
Dimitrij Rupel:
France jaz bi rad to dodal. Slovenski parlament
mora biti soočen tudi z dejstvom, da je ta tekst
nepopravljiv ali ga sprejme ali ga ne sprejme, ker
trojka je rekla za tekst ali ga vzamete ali pa ne,
sicer mi nismo pogodbeni partnerji in to isto velja
sedaj tudi za zvezno administracijo, Markovića,
za predsedstvo itn. Jaz mislim, da je tu treba
malo razmisliti, kako se ta igra igra in vprašanje,
če ni mogoče tega uporabiti za drug namen kot
tisti, ki tukaj notri piše. Ta dokument, jaz upam,
nam daje nekaj časa. Mi smo se sedaj nekje
vključili v te kanale mednarodno, pogajalske itn.,
dajmo se mi pripravljati tudi za drugo eventualiteto in to vzemimo kot pogajalni čas, tudi to je
možna ena ... Če recimo mi ne moremo izvršiti
tega kar tu notri piše, lahko to vzamemo da smo
si kupili recimo 48 ur, en teden.
?... ali smem vprašati zakaj smo mi rabili čas,
zakaj smo ga kupovali. Jaz mislim, ne samo
dnevni zlasti pa meseci delajo odločno proti nam.
Ne vem ali je že kdo govoril o gospodarskih
vidikih tega. V dveh, treh mesecih bomo gospodarska rujina, popolna, ker v teh treh mesecih
bo pomoč prihajala preko Beograda, če je ne
bodo ustavljali, nanj seveda nikakor ne moremo
računati in dvomim da nam ta čas torej poleg
tega da nas vojaškov slabši položaj, nas tudi
ekonomsko v bistveno slabši položaj postavlja.
Glede carin pa jaz ocenjujem, da bomo dobili en
velik strošek plačevanja carin pa carinikov,
carina bo pa na nekem računu čepela, kjer do nje
ne bomo mogli, ali pa morda pod nekimi pogoji,
je pa izrecno napisano, da je prihodek federacije.
Nisem slišal tudi, kakšna je ocean, ali bo druga
stran to sprejela ali ne. Marković slišim, da je
izrecno izjavil, da je to nekako nesprejemljivo.
Morda je treba igrati danes še na to, da druga
stran ne bo sprejela, mi vendarle lahko šele čez
dva dni skupščino skličemo.
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Jelko Kacin:
Druga stran to objektivno lahko sprejme, ker vsi
roki in ultimati kar jih je tukaj, (so) napisani,
prirejeni za našo stran, proti nam. In včeraj smo
vam faksirali govor g. Adžiča v katerm lepo piše,
diktat s strani evropske trojke za Slovenijo objektivno pomeni, da ga izpolniti ne more, s tem se
bo Slovenija sama pokazala kot kršilec tega sporazuma in vojska bo posredovala. Dobesedno
tako piše.
France Bučar:
Natančno to je sedaj argument. Ali se mi sedaj
postavimo kot kršilec v kar nas pritiskajo ali nam
to kaj pomaga ... Ali se mi sedaj postavimo – v
okviru evropske javnosti – kot kršitelj tega dogovora – v kar nas pritiskajo – ali (SE NE
RAZUME) To so stvari, ki ... (SE NE RAZUME
NEKAJ BESED).
Ciril ZLOBEC:
Po mojem mnenju mi dejansko sami sebe postavljamo v neroden položaj – če so bili trije naši
predsedniki tam kot sogovorniki, in so – kot sem
razumel – dobro, s tisto klavzulo, da bo še
skupščina rekla dokončno – vendarle, glede na
pogovore, to sprejeli. Če mi to sedaj zavrnemo,
ne sprejmemo, ali nočemo realizirati, je popolnoma evidentno, da se potem nimamo več o čem
pogajati s to "trojko", ker pokažemo s tem samo
nepogajalsko voljo. To je en element. Se pravi, ta
moderatorska vloga "trojke", ki je bila vis-a-vis
armade zveznega izvršnega sveta – kljub vsemu,
da mi tako ocenjujemo – je uspela formulirati
stvari, ki so vendarle ugodnejše od vojaške –
tistih, ki nam ponujajo federacijo. Drugič pa bi tu
morali imeti neko zagotovilo (NEKAJ BESED
SE NE RAZUME) – ti, France, se, upravičeno,
sklicuješ na mnenje obrambnih mož tu. Ampak,
če mi vzamemo drugo varianto – da bomo čez tri
mesece šibkejši, da ne bomo zmogli, da se bo
vojska opomogla, mi pa izgubili ta zanos, ali
karkoli – ali smo pa mi za to, drugo, konfrontacijo z vojsko, zmožni jo končati s svojo
zmago, ali pa se gre samo za principielna stališča,
da pa ne sprejmemo tega, ker je za nas blizu
kapitulacije, in da potem prepustimo naključju:
bo, kar bo, se bomo pač spopadli. Mislim, da je
to treba povedati tudi parlamentu – povsem
jasno: s kakšno perspektivo – vojaška ocena – v
primeru, če se za njo odločimo – gre sedaj, ne kar
tako, vojaška stvar, ki je zelo realna, spopad je
zelo realen – so ljudje, so človeške žrtve, so
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objekti, itd. – to ni več samo diplomatska igra –
da ne popustiti. Seveda nič ne prejudiciram,
vendar, odgovor na to pa mora biti danes za to
mizo.
Dr. France BUČAR:
Še nekaj: to ni toliko: trije predsedniki so se
pogajali! Trije predsedniki so se zelo malo pogajali. Trije predsedniki so poskušali, kolikor
toliko, moderirati ta diktat, ki nam je postavljen:
vzemi ali pusti!
Janez JANŠA:
Mislim, da smo tu naredili napako (vmes Dr.
BUČAR: Napako). Evropa si ne more privoščiti,
da reče: To sprejmite, ali pa dvignemo roke –
zaradi lastne javnosti.

ali naredili ne vem kaj. Absolutno je to odprto
vprašanje, ki je sedaj podvrženo presoji: ali smo
mi sposobni – namreč, to je sedaj ena od
alternativ: če smo se sposobni sami upreti – hvala
lepa, tega ne potrebujemo. Če pridemo do drugega zaključka: tega nismo sposobni, potem
moramo pač plavati in manevrirati, kot je to tu
notri.
Ciril ZLOBEC:
Vendar, argument ni, da smo danes močnejši kot
bomo čez dva meseca. GOVORI JIH VEČ
HKRATI!

Dr. France BUČAR:
Absolutno. Tega ni še nihče sprejel. To je vprašanje skupščine – to smo izrecno rekli: to bo
veljalo, če skupščina to sprejme.

Ciril ZLOBEC:
Argument, ki nam zagotavlja ugodnejšo rešitev
kot je ta – drugače je nesmiselna – drugače je pa
prestižno vojaško: da se bomo naprej klali! Spopad mora biti končna rešitev – boljša, kot se pa
nudi. Nič ni slabša. Da se bomo pa popolnoma
poraženi, zbiti, čez dva meseca ponovno pogajali? Presodite! Odgovor pa mora biti danes!

Ivan OMAN: (ali: Janez SLAPAR?)
Kaj pa, če ne sprejme? Kaj pa potem?

Janez JANŠA:
V spopad čez dva meseca sili ta sporazum!

Janez SLAPAR:
Ta, 5. točka: "brezpogojna vrnitev enot JLA v
svoje kasarne". To se pravi, da to pomeni kompletnih enot, skupaj s tistimi starešinami, ki so
prestopili na našo stran. Ker, enota je enota. Te
enote ni polovica ali tretjina, ampak je kompletna
enota. In kakšne sankcije bodo potegnili tisti
ljudje – po zvezni zakonodaji – mi lahko to
vidimo!
4. točka: le-te je nemogoče realizirati, ker bi
Armada vztrajala tudi na enem komadu, če bi ga
ne vrnili.
5. točka: ta pa pomeni, da demobiliziramo vso
Teritorialno obrambo in jo spustimo domov.

Dr. France BUČAR:
V redu! Zato pa prosim: dajmo presoditi, Kakšne
so naše dejanske alternativne možnosti. Potem
rečemo: tole je za nas brezpredmetno izgubljati
besede! Če je to tako.

Dr. France BUČAR:
Še enkrat ponavljam: ne gre za razpravljanje o
detaljih. Gre samo za vprašanje: če smo mi
sposobni – to je seveda optimalna rešitev – sami
odločiti o tem, ali smo sposobni zavreči ali zavrniti kakršenkoli napad na nas – v redu, potem
se nimamo o tem več kaj pogovarjati, je to brezpredmetno. Odgovor na to vprašanje je odvisen
najprej od vašega odgovora: če vi smatrate, povsem s vojaškega stališča, da je bolje, da to
odklonimo, bomo to pač odklonili. Ne pa se sedaj
obnašati, kot da smo mi tu sedaj nekoga prodali

Janez JANŠA:
Mi bi morali imeti sedaj predvsem oceno o tem,
kaj se bo v dveh mesecih zgodilo še drugod po
Jugoslaviji. (VMES – Dr. BUČAR: No, tudi to
je).
To je ena stvar.
Ampak, tako, kot se Adžič bere, oni računajo, da
se bo to tudi drugod zgodilo in da bo vse pokrito
– in se pripravljajo na to.
Dr. France BUČAR:
V redu. ... Vendar moramo spet pretehtati in
igrati na šahovnici.
Igor BAVČAR:
Kostič ni, slučajno, rekel, da se ne bo nihče boril
– jaz to razumem ravno obratno. To torej, da
Kostić pravi, da se ne bo nihče v Sloveniji boril
proti Slovencem. Tega ne verjamem.
…?
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Isto kot Milošević pred dvema dnevoma.
Igor BAVČAR:
Jaz tega preprosto ne verjamem. Zakaj in čemu bi
oni mobilizirali svoje enote? Zakaj bi se pripravljali? Čemu ta medijska vojna?
Janez JANŠA:
Zakaj pa ni tu zahteve za demobilizacijo Armade?
Dr. France BUČAR:
Janez, še enkrat povem: to ni bil rezultat našega
pogajanja.
To je bil enostranski diktat, ki smo ga mi,
kolikor-toliko, moderirali. In nič drugega! In na
koncu je bilo rečeno: Ali sprejmite, ali pa pustite.
In, če ne sprejmete, mi dvignemo roke in gremo!
Dr. Dimitrij RUPEL:
France, to sploh niso bila pogajanja. To je šele
načrt, da se pogajanje začne.
Dr. France BUČAR:
Ne zagovarjam tega. Hočem stvar samo postaviti
v realne okvire.
In še to poudarjam: če mi smatramo in presodimo, da bo položaj tak, da bo šel nam v prilog,
če smo mi sposobni ne glede na manevriranje,
stvar bolj elegantno zavrniti, potem sem jaz za to,
da se o tem sploh ne pogovarjamo! Ampak, tu
mora biti jasen odgovor!
Janez JANŠA:
Prvi pogoj za uspešen odpor je politična enotnost.
To je bil tudi sedaj glavni faktor. Če te ni (VMES
– dr. BUČAR: Ni še nič načeta). Ampak, zadeva
gre v tej smeri. Če te politične enotnosti torej ni,
in če so tu kolebanja, potem z vojaškega vidika ni
možno dati nobenih garancij. Potem je to stvar
morale.
Dr. France BUČAR:
Vendar, ali bi bil bolj specifičen pojav, ali so že
kakšni znaki, že resni, realni, da prihaja do politične delitve ob tem vprašanju?
Janez JANŠA:
Zelo resni: od včeraj, ko je bilo tisto poročilo –
na TV Dnevniku jih poslušam – vidim na ljudeh,
ki delajo v štabu, kakšen vpliv je imelo. Vidim na
ljudeh to – ker, eni mislijo, da bi bilo res dobro iti
malo počivati; drugi mislijo, da je to izdaja; tretji
mislijo ...
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Dr. France BUČAR:
To vse lahko, s tem, da lahko rečemo, da se
stranke do tega opredelije in rečejo: tega ne
sprejemamo. Ker, mi ne moremo stvarnosti
zamenjavati z željami.
Igor BAVČAR:
Saj jaz razumem, za kaj gre. Zato sem pa rekel,
da je potrebno s tega sestanka priti enotno. Če tu
pridemo razdeljeni, potem je zgodbe konec. Do
sedaj ni bilo te nevarnosti. Če pa od tu naprej
pridemo ven razdeljeni, potem pa je stvar izgubljena.
Ciril ZLOBEC:
Če sem prav razumel: če mi do polnoči danes ...
NEKAJ BESED SE NE RAZUME ... pomeni de
facto, da mi ne sprejemamo tega – če sem prav
razumel.
Janez JANŠA:
To se nanaša na obe strani. Mi imamo natančne
podatke za nekaj ... NERAZUMLJIV KONEC
STAVKA.
Dr. Dušan PLUT:
Jaz sedaj vidim stvar nekako takole:
Mi imamo tu pač sedaj izdelano eno alternativo,
oziroma en način reševanja, če tako rečem, tega
problema, ki še ni sprejet. Sedaj, za pravo
odločitev, bi bilo potrebno izdelati še drugo stran:
kaj pomeni, če gremo, če torej tega ne sprejmemo, in s kakšnimi sredstvi se lahko temu zoperstavimo. In potem se na osnovi tega sprejme
odločitev – takšna ali drugačna. Se pa strinjam z
Janezom, da bo tu seveda zelo težko priti do
enotnosti. Tudi že na današnjem sestanku strank
se bo to prvič pokazalo. Jaz osebno vem, kakšne
konsekvence bom potegnil.
Ciril ZLOBEC:
Če gre kdorkoli na sestanek s strankami s to
oceno, da tu enotnosti, potem samo spodbujaš
neenotnost. Že če gremo mi kot enotni k
strankam, je nevarno; če pa gremo s tema dvema
variantama – ta ali ali-ali – je pa konec s strankami, sigurno.
gospod Plut
Hudič je k temu, ker ni čiste odločitve. Če bi zdaj
rekel, da se odločaš o vojni ali miru bi bilo v
redu, samo čez 3 mesece se bomo soočali z istimi
... verjetno. To je to.
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gospod Kučan
Jaz se opravičujem, ker sem šel ven na telefon.
Nisem slišal vsega, ampak dilema ni danes čisto
nič drugačna, kot je bila preden smo šli v plebiscit,
niti manjša kot takrat, ko smo rekli, kaj bomo 25.
naredili. Tu ni odgovorov. Možno je, da bodo
reakcije takšne, možno je da bodo drugačne, to je
samo presoja ali je ob takšni mednarodni angažiranosti dvanajsterice v njenem interesu se
angažirala ne v našem, lažje priti do cilja ali ne. Mi
smo včeraj prej v bistvu bili, da izbiramo med
vojno in mirom in povedali smo, da bo odločil
slovenski parlament in slovenski parlament mora
vedeti, o čem odločiti. Na koncu vojne so spet
pogajanja. Samo zdaj je benevolenca in simpatije
na naši strani, po vojni če bomo mi izvajali ne bo.
(Plut – to je jasno). To je po moji sodbi treba ravno
tako vkalkulirati. Oni so včeraj bili ne v položaju,
oni se niso pogajali ne z nami ne z Markovićem,
poslušali so nas, poslušali so Markovića in so
naredili to, v glavnem pa so ta draft že prinesli s
sabo, razen tega dodatka ena. Drugo so oni imeli
napisano, samo modificirali so in rekli so, če to
sprejmete so izhodišča za pogajanja, potem je mir
in potem so pogajanja in naše garancije. Vi imate
vso možnost v parlamentu povedati, če ga boste
sklicali, povedati svoje stvari, jaz bom svoje tudi
povedal in potem se lahko ta parlament odloči
tako kot se bo odločil. (Janša – ne da ima možnost,
dolžnost). No, jaz tudi.
gospod Kacin
Če se obnovijo sovražnosti se obnovijo na
ozemlju Slovenije. Če bo prišlo do napada je to
letalski napad in potem naj se Evropa odloči,
kako bi ravnala v primeru, če kraljevo letalstvo
bombardira Škotsko ali pa če Nizozemsko bombardira, bombardira Valonsko ali pa če špansko
bombardira Katalonijo. In zdaj reči, da smo mi
krivi za to, da se je letalstvo odločilo za nadaljnje
brutalne napade neselektivno na civilne cilje, je
možno. Samo kaj takega ne bi oni očitali Turčiji,
kaj pa tu sredi Evrope.
gospod Zlobec
Dobro, Jelko jaz se strinjam, to je logika popolnoma sprejemljiva, če ne bi bilo tega dokumenta, če bi se vsa stvar nadaljevala. Zdaj pa je
to predlog, da se sovražnosti prekinejo, da se gre
na pogajanja in seveda če bo naša stran prekinila
ali pa zvezna prekinila, tista bo nosila gotovo, v
očeh evropske skupnosti težo kršilca pogajalskih
možnosti.

gospod Bučar
Še en detalj moram povedati, da boste vedeli in
razumeli, kakšna je bila ... med drugim je bilo
rečeno tudi, če vi ne boste ... postopoma, celo če
vas sem pa tja kakšna država prizna, bomo mi
kljub temu tako nastopali. To je bilo izrecno
rečeno.
gospod ...?
… sporazum, drugo pa je obnovitev sovražnosti,
to sta dve kljub vsemu dokaj različni stvari.
Dvomim, da bi kdorkoli ne pristanek na ta
sporazum že štel za obnovitev sovražnosti. Če bo
do njih prišlo, jih bo gotovo obnovila jugoslovanska armada. Dvomim, da bi lahko kakorkoli kdo lahko prikazal, da je teritorialni obramba
začela vnovič s sovražnostmi.
gospod Bučar
Še enkrat poudarjam. Če smo mi sposobni ta
napad zavrniti s svojimi lastnimi silami, potem se
jaz sploh ne pogovarjam več. Ta odgovor moramo mi imeti, če hočemo resno se pogovarjati.
gospod Zlobec
… bi morali tudi pravno opredeliti, ker vsi
pravniki, torej vsi, torej tisti, s katerimi pride v
stik in pogovori z vsemi diplomati, ki smo se
pogovarjali v mednarodnem okviru, smo mi napadeni in tako naprej, ampak kot institucija
izrecno poudarjeno, da je mednarodna institucija
Jugoslavija, Slovenija ni mednarodna institucija
polnopravna in zato seveda je težko samo na to
čakati, ali nas bodo oni napadli ali mi bomo kršili
nek dogovor in s tem dali povod tej mednarodni
instituciji, ki je Jugoslavijo danes napadla. To je
tudi pravno vprašanje in mislim, da bi bilo treba
vsaj med nami razčistiti, ne že misliti, ker je naša
želja, da sta tukaj v vojni dve državi Slovenija in
Jugoslavija. Žal po mednarodnih ocenah to nista
dve državi enakopravni, zato tudi noče federacija
pristati na premirje ampak samo na prekinitev
ognja, kar je bistvena pravna razlika. In zato ne
vem, če bomo mi kar tako lahko s tem, da
pustimo, da nas armada napade in s tem bomo
dokazali, da je agresor. Kdo je agresor je bilo že
zdaj jasno. Tako da ne smemo tukaj vpletati želja
in predvidevanj, s tem kar je današnja realnost.
Če bomo mi šli čez dva (dni) v skupščino, je
treba skupščini vse opcije predočiti. Če vojska
udari z vso močjo, gotovo Slovenija ni zmožna,
razen z moralnim faktorjem, da se pusti pobiti in
razbiti, da reče mi smo žrtev še večja kot prej, to
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je naš argument, ki ga bomo imeli pri nadaljnjem.
Ne se slepiti, da bomo mi potokli jugoslovansko
armado, če pride z letali itd. Ne vem, jaz bi bil
zadovoljen, če bi to lahko, ampak dvomim, da je
to mogoče.
gospod Peterle
... vsaj ključne strani se morajo vzdržati od
vsakršne enostranske akcije, posebno pa tiste, ki
bi bile značaj nasilje. Zdaj se bomo mi pač
pogovarjali, kaj se smatra za enostransko akcijo,
kaj se smatra lahko za slučaj nasilja. Da se ve,
kdo lahko stal tu ali tam in mislim, da je to ta
bistvena novost v tej zadevi. Zdaj smo se cukali
in prepričevali z informacijami eni in drugi taiste
ljudi ... pa bodo povedali, ali je prišlo tukaj ali je
prišlo tam.
gospod Janša
Ali lahko ti opazovalci preprečijo dovoz novih
enot iz Srbije, obnovitev tehnike, zamenjava teh
oficirjev z skrajneži. (Kučan – lahko, lahko na to
opozori, ampak zahtevajo to.)
gospod Peterle
Mi bomo rekli za nas je enostransko. (Kučan –
takih garancij vam ne more noben dati.)
gospod Janša
Oni nimajo moštvo bodo rekli, mi moramo to od
drugod pripeljati. Kdo bo zdaj kontroliral. To
zdaj že dva dni razvažajo, pa jutri bodo pa danes,
čez en teden to sploh ne bo več stvar pogajanj,
ampak realno dejstvo.
gospod Bučar
... zdaj že dovažajo tele čete, ali je riskiran(o), če
je tole na mizi leži, a se je (s) tekst(om) kaj
spremenilo, potem pa zdajle preprečite to, če
morete. (Janša – to je kršitev.) V redu, kršitev ...
Potem (preprečimo), če moremo. Jaz se(m) zelo
za to.
gospod Rupel
Jaz se spomnim zelo natančno tega, kar je včeraj
rekel Van den Broek. On je rekel, dajte pomisliti
na to, da vam zdaj grozijo najhujše sovražnosti.
To je bilo skozi v zraku, to je tudi ta Adžič
pripomogel, tudi nepopustljivo vedenje federalcev in tako naprej. Mi smo, jaz bi rad eno oceno
ali res lahko pričakujemo v naslednjih dneh,
dnevu, dveh, treh nov napad. V tem času napad
pomeni direkten spopad in direktno negacijo tega
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sporazuma, za katerim stoji Evropska skupnost.
In v tem primeru smo mi seveda nedolžno jagnje.
Jaz mislim, še enkrat ponavljam, je nekaj tudi od
tega odvisno, kdaj pričakujemo kakšen napad, ali
pričakujemo ta napad ne glede na to, da karkoli
naredimo. Tole jaz smatram za nekak začasen
ščit zoper ta napad. Tu se ta agresor bo spopadel
z eno dobro voljo celotne Evrope. (Janša –
agresor te ne bo napadel, ampak bo zahteval, da
ti najprej dosledno uresničiš te točke in ko boš ti
vse te točke uresničil, ne bo treba drugega, kot da
pokasira par ljudi.)
gospod Bučar
Če ti to presojaš tako, da to pomeni tako rekoč …
potem tega ne bomo sprejeli. Ne bomo se sedaj
prepričevali eden drugega. Sam ta odgovor
(Janša – ... enoznačni). Seveda niso, ampak ti jih
postavljaš. (Janša – jaz jih ne postavljam – jaz
zagovarjam drugo plat.) No pa povej jo. (Janša –
sem ti jo že povedal. Mi če nimamo kontrole na
tem, kaj se bo dogajalo naslednjih dveh mesecih,
ne samo, da si damo štrik za vrat, ampak si ga
sami zategnemo.)
gospod Bučar
Dobro, kako želiš to dobiti? Na kakšen način?
gospod Janša
Dva načina sta. Da sam izvajaš kontrolo, samo to
je nasprotju s tem, kar tukaj piše. Drugi pa je, da
mednarodni faktor izvaja to kontrolo. Samo tega
ni notri.
gospod Bavčar
Realnost te grožnje potem da je to dokument, ki
so nam ga ponudili kot ... v nobena pogajanja
niso taka, ker je to v nasprotju s samo osnovo, s
samim principom pogajanj, zaradi tega bi mi
morali, če je to mogoče, če je to mogoče, je treba
šele videti, ta dokument opremiti s svojim
lastnim videnjem in zelo natančno specifizirati
kaj to za nas pomeni, kaj lahko sprejmemo, česa
ne, kaj so tisti pogoji itd., skratka, jaz mislim, da
ta grožnja … ni ... (BUČAR: Taka je že bila, mi
smo s tem dejstvom soočeni, mi samo lahko
rečemo, mi te igre ne sprejemamo. Nič ne
vztrajam na tem, samo če vi smatrate da bomo
realno ... drugače delali, sem jaz takoj za to. Ker
zame je najhujši psihološki pretres.)
Janez JANŠA
Deset dni je Slovenija imela efektivno oblast, saj
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vsi mejni prehodi delajo, razen enega, ki je
razrušen, noben tuj vojak se ne premakne brez
kontrole, sedaj boš pa ti moral iti nazaj. To je res
predvsem moralen problem in apatija.
dr. France BUČAR
V redu, torej je tvoj predlog, da tega ne sprejmemo.
Janez JANŠA
Moj predlog je, da tega ne sprejmemo.
dr. France BUČAR
V redu.
...?
Samo jaz predlagam, da preizkusimo strategijo,
kako prikažemo, da druga stvar prva ne sprejema
tega.
Lojze PETERLE
Jaz bi pa vezal s pogojevanjem s strani skupščine, oni naj sem pridejo.
...?
Rečeno je bilo, da so oni prišli dol samo zaradi
nas, da so Hrvati statirali zraven, da je bil Marković v sila neprijetnem položaju in mislim, da bi
sedaj glede na ... točki tukaj formulirano, jasno
reči, kaj sprejemamo, pri tistih stvareh, da zahteva za dodaten pogoj, sprejmemo, če in federacija bi morala odpreti letališča, trojka bi
morala priti sem v Slovenijo in tukaj bi se morali
naprej pogovarjati o kakšni stvari.
dr. France BUČAR
Bodi še bolj precizen, mi ne moremo postaviti bi
morala, če hoče pride ali pa ne pride, moramo
gledati vedno z realnih pozicij. Strinjam se, da
take pogoje ..., našo odločitev tudi ustrezno opremimo z razlogi zakaj smo to naredili in z našimi
eventuelnimi protipredlogi. Samo doslej te pozicije naše niso bili pripravljeni sprejeti. Če smo
sposobni tako pozicijo našo vsiliti, takoj smo
zato.
Milan KUČAN
Torej mislim, da bi bilo jasno. To niso bila nič
pogajanja in to ni predmet pogajanj, to je platforma, za katero pravijo sprejmite jo, potem
pridejo pogajanja na načelih, ki so tu postavljena
z nadzorom in z vsemi ostalimi stvarmi. Če ne
sprejmete, se mi potegnemo ven, nas vi ne

brigate nič in uredite stvari po svoje. To je to. To
ni še nič pogajanj. Na tej podlagi so šele pogajanja in oni hočemo samo to vedeti, ali mi
sprejmemo, da se pod temi pogoji začno pogajanja ali to zavrnemo in to so povedali tudi drugi
strani. (...? To so sedaj rekli trikrat zapored, ali
sprejmemo ali pa oni gredo. To so tudi že v
Zagrebu rekli.) Samo tam niso prišli s platformo,
oni so rekli, naslednji korak je da pridemo s
platformo; sedaj so prišli s platformo.
dr. France BUČAR
Ki pomeni odstop od tistega, kar so že sami rekli
v Zagrebu je bilo takrat rečeno točno, odslej
naprej, ne že od takrat, se vidi, da oni zaostrujejo
do nas.
Milan KUČAN
Za mene je važno kaj je alternativa, možna tole,
ali je to možno sprejeti, da nekaj šans po dolgi
mučni poti, da pridemo do cilja, če mislite, da je
druga pot učinkovitejša, da ravno tako pelje do
cilja, prosim, skupščini je treba obe stvari povedati argument za in proti, vsakdo naj se tudi od
nas odloči in v skupščini pove kakšna je njegova
odločitev. Prosim, kdor je za eno, kdor je za
drugo. Druge stvari na koncu tu možno ne bo. S
tem, na koncu vojne bodo ravno tako pogajanja.
Še enkrat pravim in mednarodna okoliščina bo
ista, samo nam nenaklonjena. Jaz tega nič ne
branim, mi ki smo bili zraven, smo presojali
vsako stvar, vsako potezo sproti ali z razgovorov
ali potem, ko smo dobili informacije kakšni so
rezultati teh razgovorov.
dr. France BUČAR
Predpostavka zahoda je, da nas obdrži v Jugoslaviji. To je sigurno, to je treba zelo jasno
povedati.
Milan KUČAN
On je tam v nekem trenutku povedal Van den
Broek, ne vem točno katero uro je bilo, mogoče
je bilo na sklepnem razgovoru, ko je govoril o
tem, jaz sem to poimenoval eksemplarično stališče do Slovenije, ne zaradi Slovenije, ampak
zaradi tega, da ne bi … in zato je toliko poudarjal
enostransko dejanje, da ne bi se moglo reči, da
potem z enostranskim dejanjem in s silo to lahko
… rekel je, vi se morate pogovoriti in če se boste
pogovorili, potem vam ne bomo več nasprotovali.
To je že dobro, da veste. In njihova koncepcija je
logična, mi pridemo, bomo to kontrolirali, vi
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imate zvezno predsedstvo, ki je vrhovni poveljnik in ono je potem, ko je na to pristalo, zadolženo, da kontrolira armado. To je njihov
pogled. Jaz sem jim rekel, oprostite, vi ne računate, da je to Jugoslavija, vi računate z normalnim svetom in je potem rekel da.
dr. France BUČAR
Tisto je druga postavka tukaj notri za nas izrazito
neugodna, ker oni računajo, da zvezno predsedstvo dobi komando nad armado. To pa ne more
dobiti.
JANŠA
Predsedstvo bo sedaj formalno predlagalo.
BUČAR
Meni je jasno, da predsedstvo tako kot je sedaj,
lahko služi samo po legimitetah za tisto kar dela
sedaj armada. Če smo mi sposobni parirati temu
pritisku grobemu vojaškemu, saj za določen čas,
potem moramo računati da se bo evropsko javno
mnenje skozi bolj nagibalo v naš prid.
...?
Samo, če tega ne sprejmemo, se ne bo nagibalo v
naš prid ampak v našo škodo.
BUČAR
To je sedaj vprašanje.
JANŠA
Poglejte kaj je bilo s Kurdi. Meni je včeraj novinar, ki je zelo izkušen rekel naslednje: ... od vas
mednarodno priznanje, Evropa si ne more privoščiti, da bi vas priznala, dokler situacija v
Sovjetski zvezi ni jasna. Edina možnost za vaše
priznanje je stanje, v katerega bi vi prišli in ki bi
bilo radikalno drugačno od stanja v drugih državah, kjer se tudi borijo za priznanje, se pravi
golo dejstvo, prevzeta efektivna oblast in jasna
razlika med tistim, kar ste vi in kar so ostali ...
BUČAR
Še enkrat povem, popolnoma jasno, tudi druga
predpostavka, če hočemo priti do neodvisnosti in
efektivno oblast, če damo mi mejo vojski, smo se
od tega precej oddaljili. In to je zopet ena od
dejstev, samo mi moramo celoten splet dejstev
dati skupaj pa videti kaj storimo. Vse je odvisno
od tega prvega vprašanja.
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JANŠA
Druga realnost je pa čakanje na to, kako se bo
stvar razrešila v Sovjetski zvezi. Če se tam razreši, potem tudi naša samostojnost ni vprašanje,
ker se bo kurz zapada spremenil. Ne gre za tri
mesece, ampak gre za totalno nedoločen čas in na
čakanje na to, kako se bo tam razrešilo.
BUČAR
Torej tvoj predlog je jasen, tega ne sprejeti, iti v
vojaško varianto. Drži.
PIRNAT
Jaz mislim, da je treba ločiti. Nadaljevanje sovražnosti je questio facti, nima nobene zveze s
takim ali drugačnim sporazumom. Ne sprejeti
sporazuma ali se pogovarjati po milion modelitetah tega sporazuma še ne pomeni obnoviti
sovražnosti, to moramo Evropi pokazati.
Milan KUČAN
Gospod Pirnat, oprostite, oni so rekli, mi pričakujemo, da boste vi to verificirali v svojih
organih, ker smo evropejci in demokrati, potem
hočemo odgovor ali ste sprejeli ali niste sprejeli.
Če ne sprejmete, nas ni več. Ni nadaljevanje, v
naslednji fazi njih ni. In o tem se je treba odločiti.
dr. Dimitrij RUPEL
Jaz pa mislim, da je treba računati na vojaško
varianto, vendarle to tudi sprejeti kot nek generalni načrt, neko generalno priporočilo, neko
deklaracijo, mi v bistvu na to pristajamo, dajemo
neko svojo sliko tej Evropi da smo zmerni, da
spoštujemo mednarodne dogovore, da se znamo
pogovarjati, pogajati, da smo pripravljeni na pogajanja, da nismo divji Indijanci ali kaj podobnega, hkrati pa moramo biti pripravljeni še naprej
na eventualne težave in sovražnosti, ki nam
pretijo.
dr. France BUČAR
To kar ti predlagaš, tvoja evropska varianta je v
bistvu tipična balkanska varianta, kar jaz v bistvu
tudi sprejemam ... se pravi mi lahko, če smo sposobni formalno tak odgovor ... to je treba sprejeti
hkrati pa delati tako, da ne pademo v najhujše.
Igor Bavčar
Kakršnakoli bo (odločitev) mora biti diplomatsko
formulirana, tako, da kljub temu da ta odgovor
zavračamo, tega ne zavračamo.
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dr. France Bučar
Če smo mi sposobni to podpisati, pa hrati narediti
vse kar je v naši moči. Mi ohranimo svoje
pozicije in je to optimalna rešitev.
dr. Dimitrij Rupel
Poglej, nam je bilo do tega, da se nadaljuje pogajalski proces.
Mi smo šli zato tja na Brione, da ne bi rekli, da
nočemo priti in da se nočemo pogajati. To je
sedaj prvi dan pogajanj. Naslednji dan bo še
drugi dan in tretji dan in stoti dan pogajanj. Ne
tako kot Izrael in ne vem še kakšne druge
primere. Ohranjati stalno pripravljenost za pogajanja. Hrati pa vleči tudi nekatere poteze, ki te ...
tukaj ni sedaj nujno balkanizem. To je realizem.
Jaz samo tega ne bi rad videl, da bodo jutri vse
naslovnice polne. Slovenija ne sprejema kriterijev Evropske skupnosti. Jaz bi rekel Slovenija
sprejema kriterije Evropske skupnosti in mi hočemo vse dobro. Drugi nas koljejo nam ne dajejo
prav, pripravljalo zarote, ne spoštujejo pravil itd.
Če že ...
Milan Kučan
Tukaj gre še za nek drug problem. Če to Slovenija sprejme, potem je potrebno imeti zelo velike sposobnosti, da to izkoristimo. Ali imamo mi
te sposobnosti, pogajavske. To ni pogajanje na
način, sprejemo ali ne sprejemamo. Ta pogajanja
zahtevajo maneverske prostore. Za tiste, ki se
bodo pogajali. In treba je vedeti o čem vse se
bomo pogajali. Ali imamo mi sposobnost, da
potegnemo skupaj te slovenske pameti. Na to kar
bomo mi skupaj potegnili se oni pripravljajo
nasproti. Oni ne morejo namesto nas to narediti.
Drugače je pa to sila enostavno: sprejeti ali
odbiti, to se nanaša na platformo. Jaz pa to nič ne
branim, da ne boste mislili, da je to kakšen moj
veliki osebi pristanek. Jaz o tem imam že svoje
mnenje in ga bom tudi povedal, ampak gre
preprosto za tole, ali je po skupni presoji to lahko
osnova za to, da se začnemo iz tega motati ven.
Dr. France Bučar
Zopet, ali sprejmi ali se pogajamo. To je odvisno
od naše moči. Spet pridemo nazaj, če smo mi
toliko močni, da dokažemo svetu, da smo se
sposobni branit, se bodo oni tudi pripravljeni
pogajati. Zdaj nas pa oni ocenjujejo kot revčke,
ki jim lahko samo diktiramo. Pogajalsko pozicijo
si jo je treba priboriti.

Milan Kučan
Že to da je do tega prišlo, je rezultat tega kar je
bilo dosedaj narejeno. Drugače tega ne bi bilo.
Janez Janša:
S tem se povrača vse na 25. 6.
Milan Kučan
Se vse vrača, ampak ni nihče od njih osporaval
25. 6. Mene je Ciril dvakrat osporaval po telefonu. Ali osporavajo 25. 6. Oni ga ne osporavajo.
To je tudi to, ker vedo da ga ne bi mogli vzdržati
pred svojo javnostjo.
Janez Janša
Faktično je to, če to parlament sprejme je treba
sprejeti nešteto zakonov, ki drugače urejajo zadeve. Mi moramo ohraniti nek pravni red,
vključno z ustavnim zakonom.
dr. France Bučar
Ustava stoji, zato je treba tudi s tega vidika presojati.
Zlobec
Suspendirati tiste zakone, ki onemogočajo pogajanja, če so zakoni, da ne bi bilo treba nove zakone.
Janez Janša
Ustavni akt moramo sprejeti, ki to suspendira, saj
ne morete to narediti, če je šlo to za ustavno
odločitev.
dr. France Bučar
Ne nam to sedaj govoriti kakor, da smo mi druga
stranka. Kot da nismo ista stranka.
Janez Janša
Ne govorim ti jaz kot druga stranka, ampak jaz ti
govorim, da je stvar tudi pri nas precej razmajana. Pri nas so stvari tudi funkcionirale tudi
dokaj improvizirano. Tudi pri nas je pravni red
tako, tako. In ljudje prej zvejo kaj se je zgodilo
na tiskovni konferenci in ravnajo eni po tistem,
preden pridejo odloki, to traja.
Dr. France Bučar
Ja pohiti.
Janez Janša
Zato opozarjam, da ne bomo mogli zadeve s
sklepi reševati tega, ampak bo treba sprejeti, če
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se bomo za to odločili neke pravne osnove. Pa, če
je bila stvar določena z ustvnim zakonom, pa se s
tem odloži, suspendira in drugače uredi, je treba
sprejeti ustavni zakon, ki bo to sankcioniral. Če
gre za navaden zakon, sprememba zakona.
dr. Matjaž Kmecl
Tudi če druga stran sprejme to, recimo zvezni
organi in tako naprej, nikar ne mislite, da jih
bodo sprejeli brez fige v žepu. To bo potem eno
dolgo natezanje sem in tja in kršenje eneg in
druge in iskanje neke pozicije pogajalske. To jaz
mislim, da je ena varianta o kateri bi morali
razmišljati, se pravi, da s poudarkom tistega kar
je bistveno sprejemljivo, se pravi ohranitev tega
osnovnega statusa, potem se pa v bistvu na vseh
teh točkah pripravimo na situacijo.
Ciril Zlobec
Ti ne smeš spregledati vračanja vojske, če sprejmeš to. Ali oni dovažajo druge sile na izpraznjen
mesta ali ne, to je sedaj v skladu s presojo…
Janez Janša
To lahko delaš z 40.000 ljudmi, ne pa s 30.000.
Ali se kaj dovaža ali se ne dovaža. To je nemogoče kontrolirati.
Ciril Zlobec
Če sprejmemo... da to zavrnemo, prekinitev z
Evropsko skupnostjo da smo potem prepruščeni
na milost in nemilost soočenja moči med Slovenijo in federcijo in armado, tudi v Sloveniji bo
zelo kmalu prišlo do stanja, ko bo treba razglasiti
izredno stanje, vojne razmere in seveda tudi
oblast se spremeni in dobimo vojaško oblast. Vse
to je nujna posledica, če bomo šli to pot, tudi na
to si moramo odgovoriti, ker ne moremo se mi
igrati civilno, hkrati pa voditi vojno. Ne gre, to je
lahko samo do tega dokler je neopredeljen in nek
spontan konflikt, kot je to bil sedaj. Čim pa se to
programsko začne potem pa terja vse konsekvence za seboj tako stanje.
dr. France Bučar
To lahko še nadaljujemo na sestanku strank naprej.
Milan Kučan
Jaz bi prosil, če lahko predno gremo na sestanek
s strankami se vendarle kolikor je mogoče približamo ali pa ugotovimo, da se ne moremo ...,
ker potem jim moramo povedati.
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Igor Bavčar
To moraš pa ti povedati, kaj misliš?
Milan Kučan
Jaz sem povedal, jaz sem na to včeraj pristal z
oceno, da je to edino realno, če želimo imeti
mednarodno podporo in pogajalsko pot zunaj. Če
želimo imeti drugo, potem se to zavrne, skupščini
se predlaga, da se zavrne in se gre v drugačno
konfrontacijo. Jaz pri tistem ne morem biti zraven.
Ni seveda nobene garancije, ne za eno in za
drugo varianto, ampak ta možakar in še Poos, ki
je zelo prijazen je to potrdil. Je rekel, če ne
sprejmete, nikar se ne zanašajte, da boste z vojno
izsilili mednarodno priznanje. Naše stališče in
dogovori so čvrsti. Poglejte, kako so Avstrijci
pritisnili. Kaj se je zgodilo tista dva zadnja
dneva. Predenj je šel Dimitrij na pot v Budimpešto so sporočili ne hodite, ne boste mogli
prisostvati, to je bilo tam prej vse zmenjeno.
Dr. France Bučar
Mi smo jim rekli, meje ne bo zasedla jugoslovanska armada, ampak srbska armada. To smo
jim jasno in glasno povedali.
Milan Kučan
Dvakrat sem jim jaz to govoril.
Janez Janša
Mislite, da oni tega ne vedo. Bo pač Srbija obvladovala to Jugoslavijo.
Milan Kučan:
Ne niso to vedeli. Jaz sem jim povedal, da v tej
armadi ne bo več Slovencev in tudi Hrvatov ne.
Ali vi pristanete na to, da bo srbska armada
varovala jugoslovanske meje. Oni so rekli ne,
zato imate garancijo v treh mesecih in imate
zvezno predsedstvo, ki bo kontroliralo armado.
Janez Janša
To je srbsko predsedstvo.
Milan Kučan
Ja, srbsko predsedstvo. Ja, potem pa vojna.
Janez Janša
Mi smo včeraj šli na to tiskovno kofnerenco s
tem Adžićem zaradi mednarodne javnosti. Ne za
to, da bi vas strašil. Da to ni vojska ki se tolče za
Jugoslavijo, ampak še vedno za socializem, kar je
iz tistega razgovora čisto jasno.

VIRI 19, 2004

Dr. France Bučar
Pa zakaj to meni to pripoveduješ.
Janez Janša
Ker vidim, da je to imelo čisto drugačen efekt.
Dr. France Bučar
Jaz želim samo čisto jasno, če sem jaz odločal, če
je vojaška varianta za nas sprejemljiva ... Zelo
jasen odgovor je bil. Če je vojaška varianta
sprejemljiva in če ima kakršenkoli status za
uspeh, potem smo za to varianto.
...?
Jaz bi predlagal, da se v takšni ali ožji sestavi
pogleda v naše videnje v obrambo in v premirje.
Ciril Zlobec
Vi recite to kar visi v zraku, vojska nas bo napadla, ampak po tistem letalskem napadu zaradi
evropske vojske nas ne bo več upala bombardirati in se začne zemeljski konflikt in mi bomo
tam vojsko pregnali, Slovenija je pa zmagala. To
povejte če je to v tej relaciji, drugače pa jaz ne
vem, samo sanjarimo.
Dr. Dimitrij Rupel
Mi bomo kaznovani zaradi tega, ker nismo
spoštovali pravil Evropske skupnosti. Če se nam
to zgodi, bodo bombe, bodo padli ljudje. Prav, če
nas hočejo bombardirati naj nas bombardirajo,
ampak s tem, da se mi pokažemo, da smo
spodobni člani Evropske skupnosti, da priznavamo (pravila) te Evropske skupnosti, da mi ta
pravila sprejemamo.
...?
Predno se karkoli zares odloči, zlasti pa pred
sestankom pred strankami, da se naredi eno vojaško analizo. Ali se je da narediti ali ne, ne vem.
Najbrž moramo imeti vojaško analizo obeh možnosti. Prva, kaj pomeni za slabitev obrambnega
položaja sprejem teh pogojev. Nekaj smo slišali,
sedaj koliko iz tega se da z morebitnim opazovanjem pa s kontrolo tistega o čemer tu ni nič
rečeno, organe za notranje zadeve eventuelno
obdržati, ker niti ni rečeno, da mora biti demobilizirano. To je očitno še vsa razlaga v
funkcioniranju pred (25. junijem), in drugo je, kaj
lahko v pogajanjih v treh mesecih, čeprav ti tri
meseci niso nikjer omenjeni. Sem pa jaz tudi
proti temu, da bi kar ... tole zavrnili. Jaz predlagam, da (se) vendarle sodeluje tako, da se po-

išče način, kako. Mi moramo to vendar na
skupščini sprejemati kot daljši proces in druga
stran mora to sprejeti prej po mojem. Zlasti
dvomim, da se postavlja sedaj kot alternativa
zavrniti tole in potem bo Evropa gleda kako
maltretirajo civilno prebivalstvo.
Jelko Kacin
Nekateri pogoji tukaj so za nas nesprejemljivi. Še
enkrat bom rekel, da smo mi imeli tukaj jugoslovansko vojsko, ki je bila sestavljena iz 19
letnikov, pripravnikov vseh narodov in narodnosti. Ko se stvari ..., bomo imeli tukaj še vedno
jugoslovansko armado, ki bo dopolnjena z
srbskimi rezervisti, ki so starejši od 19 let in je
kvaliteta tega kadra potem nekoliko drugačna kot
je ta, ki je imam sedaj tukaj. Če dovolimo da se
te stvari popolnijo na tak način, če ne bomo
omejili prisotnosti jugoslovanske armade na
ozemlju Slovenije, potem je stvar v naprej izgubljena.
...?
Pred 25. junijem ni bilo nobenih rezervistov
nobenih novo vpoklicanih Srbov samo 19 letniki
v določeni količini. Karavle se lahko vzpostavijo
po tem besedilu samo natančno tako, kot so bile
prej pred 25. junijem. Celo, da mi lahko rečemo
ne tanke, ne boste Srbe vozili sem na karavlo.
Milan Kučan
Ali se lahko pogovarjamo še malo drugače? Jaz
sem vam prej rekel, ali smo mi sposobni tole
(rea)lirizirati ali ne. Saj to ni samo točka vojska.
To predpostavlja kup razgovorov in pogajanj z
Srbijo, Makedonijo z Črno goro in s Hrvaško.
Njihovi rezervisti lahko pridejo sem. Ali ima(jo)
potem kakšen interes, da svoje ljudi sem pošiljajo? To je politika, ali smo mi to sposobni, ali
smo pa enostavno država, ki je sposobna reči, ali
ja ali ne in se iti ultimate in protestirati zoper
ultimate drugih. Jaz sem vam rekel, da je bilo do
sedaj silno težko in nobenih maneverskih mostov
nismo imeli. Jaz sem moral hoditi v Beograd in
tudi v Zagreb, sedaj ko sem šel zmeraj, moj maneverski prostor je to ali je nobeden. To lahko po
pošti pošiljate, ni potrebno pogajalcev. Pogajalci
morajo imeti tudi neko dobro vejo in odgovornost in to je situacija v katero mi prihajamo.
To je evropska situacija, sedaj pa ocena ali smo
jo sposobni, ali ne. Ker če nismo sposobni (iz)
tega, kar nam sedaj to omogoča nič ven potegniti,
potem se mi zdi, da tu gremo že iz tega razloga.
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Janez Janša
Rezultat pogajanj pravite, je komromis objektivni, drugače to niso pogajanja. Sedaj pa je
vprašanje ali je to kompromis ali je to samo
pisanje na neko varianto pred grožnjo, da drugače
...
France Bučar
Torej še enkrat jasno in glasno, da to ni rezultat
pogajanj, ker pogajanj ni bilo. To je enostranski
diktat, ki smo ga s svojim nastopom nekoliko
omilili.
Igor Bavčar
To pomeni, da se moramo mi točno zmeniti, kje
je tista meja, do katere bomo mi po ravnanju
sposobnosti ... kje je tista meja, do katere bomo
dopuščali svobodno gibanje vojske po tem
teritoriju in potrjevanju novih ljudi, ne glede na
to ali bi jih bilo 50 ali pa 100 tujcev. Kje je tista
meja, do katere bomo mi dopustili, da se bodo na
karavlah ... Zato sem predlagal pavzo, da pogledamo iz tega našega vojaškega stališča, kaj
bomo mi naredili.
Milan Kučan
Tu imamo mi dve stvari in je tudi neki predlog
narejen. Gre tu za konkretne stvari. Gre tudi za
možnost, ki je oni nimajo, za to teritorialno
obrambo. Gre za to, da bodo tu kontrolorji. Tem
kontrolorjem je potrebno vsako stvar prijaviti
vsak premik vojske je potrebno prijaviti. Jaz govorim o tem, kaj lahko mi s kontrolorji dobimo,
če bodo tu. Ti kontrolorji ne pridejo samo zato,
da nas kontrolirajo. Mi smo prej imeli teritorialno
obrambo v mobiliziranem stanju. To je naša
stvar. Povsod po svetu je tako. Na tej formalni
ravni se delajo ene stvari, na drugi pa moraš imeti
drugo varianto pred očmi. Imamo nevarnega
sovražnika in ta sovražnik ni še naredil pravzaprav nič. In tu je pa konec koncev tisto
vprašanje tega glavnega kontrolorja nad armado
to je zvezno predsedstvo, kar se mi ni zdelo tako
slabo da se je konstituiralo, ampak sedaj imamo
pa seveda vprašanje ali imamo potem Drnovška
tam, v Beogradu, da vemo sproti kaj se dela in da
on uredi tisto, kar je potrebno urediti z opozorilom javnosti, on kot član vrhovne komande kaj
armada počne ali ne in da tisti hip odide, ko se
pokaže, da je to neizvedijivo ampak da povesta
da je to neizvedljivo. Ta svet, ki nam je to
ponujal kot pravim, kot platformo na kateri se je
on pripravljen angažirati, ta svet ima neka svoja
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pravila. ... je prepričan, da bo to predsedstvo to
tudi naredilo, če pa ne bo je pa seveda to za njega
nekaj, na kar moramo potem reagirati na drugačen način.
...?
Predsednik, ali lahko še stališče glede ujetnikov,
da se čimprej spustijo, mislim pa tolmačenje da
je bilo to izrecno sprejeto, da je treba razumeti,
da je potrebno s posredovanjem mednarodnega
Rdečega križa. Torej to lahko traja nekaj časa.
Igor Bavčar
Jaz tukaj absolutno ne bi hitel. Mi smo sicer na
podlagi, kar ste vi ponoči telefonirali na vrat na
nos, prišlo (je) iz Doba mislim 90 ljudi, obstaja
jih še približno 130.
...?
V glavnem. Torej 103 oficirji od tega je pa danes
novih 130 pribežnikov, ampak to so pa vojaki.
Igor Bavčar
Jaz jih ne bi spustil, dokler oni ne spustijo.
Milan Kučan
Kaj pravite, nisem slišal?
...?
Pogovarjamo se sedaj o teh mobalitetah. Teh 88,
ki smo jih danes odpustili čisto tako. Jaz sem se
danes z gospodom Kmeclom pogovarjal in je bilo
prenešeno, da je dogovorjeno, da se spusti teh 88,
seveda je bil to tudi najbolj kritičen odpust, ker
so bili skoraj vsi visoki častniki. Tako da visoke
smo v glavnem spustili.
...?
Če jaz to prav razumem, je vendarle to potrebno
zorganizirati s posredovanjem mednarodnega
Rdečega križa. Prvič je vprašanje kako hitro se to
da in drugič je vprašanje ali bo to sploh sprejeto.
Potem se še vedno lahko pogovarjamo o modalitetah tega.
...?
To kar so oni od nas zahtevali je tu napisano to je
ob sodelovanju Rdečega križa.
Milan Kučan
Šlo je za to, da je tam ustvarjeno takšno vzdušje,
da je Marković, da je Brovet, da so direktno
ambasadorji direktno iz Beograda in ne vem od
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kod od zunaj... Že nekajkrat smo povedali, da
smo to komisijo predlagali, da te komisije ni. Gre
za to, ker je Mesić predsednik države uveljavljal
na obe strani. Na moje tolmačenje, da so tudi vsi
tisti slovenski zajetniki, ki so jih tako ali drugače
izolirali ali aretirali. Bogičevič potrjuje...
...?
Tukaj je razlika med 91 in 88, trije so še.
Lojze Peterle
Tako da je sedaj potrebno odgovornemu naslovu,
kaj je z recipročnostjo.
...?
Jaz mislim, da bi morali sedaj reči, da smo
pokazali dobro voljo.
Milan Kučan
Mi smo izrecno izpustili tiste, ki so jih včeraj pod
nujno zahtevali, da bomo izpustili tudi ostale, da
zahtevamo odgovor kaj bo z našimi.
...?
Jaz sem razumel tako, da tisti, ki so osumljeni
kaznivih dejanj, tistih se ne izpusti.
Janez Janša
Glede na vojno pravo. Kaj pa tisti, ki so zaprti
zaradi kraje.
Milan Kučan
Za glavnino gre in za očitek, treba je pač
računati, propaganda je propaganda. Treba je ta
očitek da niso bili oskrbljeni itd. pač zavračati.
...?
Ali vam lahko nekaj preberem, na predsednika
Izvršnega sveta je prišlo. Danes zjutraj Koto
Koteks Tobus v Banja Luki obveščeni, da organi
za notranje zadeve zapirajo blagovnico z utemeljitvijo, da bodo preko dneva izvršili skupno s
predstavniki občine Banja Luka popis imovine.
Na podlagi 69. člena zakona o državni upravi ...
in vse po vrsti kaj vse moramo narediti.
Lojze Peterle
Klical me je francoski poslanec, ki se je najavil ...
direktor za Evropo. Tam je zagotovil, da je vsa
francoska javnost na naši strani in da je tudi
Mitterand na tej strani.

Matjaž Kmecl
Ali bi šli v tem pismu tako daleč, da bi glede na
položaj, sovražnosti itd. Vse te slovenske vojake
v enoti JLA ...
dr. Dimitrij Rupel
Včeraj je Hans Van den Broek rekel zelo jasno.
Rekel je, da če vi mislite, da bomo mi tretirali
Slovence, ki služijo vojni rok v JLA, kot ujetnike
JLA, tega si ne smete predstavljati. Rekel je, kaj
sedaj vi mislite na ujetnike, tisti, ki so uklenjeni,
tisti, ki so bili takrat posebej v izolacijo dani in
tiste, ki so jih ujeli itd. Rekli so da to velja za vse
te. Medtem ko za regrute ne velja.
Matjaž Kmecl
Težava je v tem, da bodo oni ... imajo povsod en
razlog. Rekli so, da so to disciplinske kazni, ki so
običajne in mora priti praktično do konca. Teh
primerov je dovolj. Bom povedal primer iz neke
reške kasarne Trstenik, da so jih 9 tankov
slovenskih prisiljevali, da so nekaj ugovarjali ...
gospod Rupel
... ne more biti drugače.
gospod Plut
Mi lahko naredimo ta sestanek strank dvofazen.
Zdaj dobijo prve informacije, potem se mi dobimo pa zvečer imamo z njimi še sestanek. Ker
naj dobijo informacijo o pogovorih, takšna so
izhodišča, naj pripravijo svoje predloge do večera. Ob tekstih naj dajo in imajo čas.
gospod Kučan
Jaz bi prosil, da bi bili mi vsi trije zraven na
sestanku s strankami, potem bi prosil sledeče za
popoldne, da se po vsem tem, kar je bilo tu povedano, slišano, ker je vsak govoril, kakor mu je
na duši ležalo, da poskušamo popoldne ugotoviti,
ali se okoli enega ali drugega predloga lahko
zedinimo ali pa ugotovimo, da smo si narazen, da
se zmenimo, kdaj bo skupščina. Bučar je govoril,
da je lahko skupščina od jutri naprej. Dalje,
mislim, da bi bilo dobro Dimitrij, da bi, zdaj
pride tudi Drnovšek nazaj, da bi si razdelila, pa
mogoče predsednik Peterle, pa bi zunaj pretelefonirali, kakšen je zunaj odmev, pri Genscherju,
Mocku in tako naprej na to, kar se je včeraj
zgodilo. Dalje mislim, da bi se morali zmeniti,
kako bomo organizirali to delo, če bo seveda
odločitev za sprejem te platforme, kdo bo od jutri
naprej koordiniral delo s temi opazovalci, pri
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kom bo to locirano, dalje, kako bomo pripravili
naše predloge. Tu je kup stvari, ki jih je potrebno
(storiti) in jaz predlagam, da bi te ljudi, ki so zdaj
doma in ne gredo v Beograd, tu maksimalno
angažirali. Naslednja stvar, bilo bi treba pogledati
in se tudi zmeniti (vmes Rupel – Lojze jaz te lepo
prosim pomagaj mi, da se v hiši tam stvari
uredijo, ker se noče nobeden premakniti iz tiste
hiše, meni manjka prostora fizičnega. Če pridejo
pogajalci je dobro, da so tam v bližini. Da tam
dobimo vsaj 5, 6 pisarn. Če bi se dalo malo
utesniti zavod za plan, bi bilo zelo ugodno,
Tomšič je sam ponudil eno ali dve sobi, tam je
neka brezvezna komisija, ki ima 3 pisarne, treba
jih je nekaj prestaviti.) Da bi se preverilo zdaj,
kaj so v resnici ta uradna stališča drugih republik
do tega. To moramo jutri imeti. Dimitrij bi ti
lahko to pogledal.

gospod Slapar
Vidmar ni zaprt, je izoliran, čez dva dni pravi da
pride ven, ker bo upokojen.
gospod Kučan
Koga imamo mi še od naših generalov še v
armadi – Broveta, Čada, Gorjanc. Kdaj bi mi
lahko nadaljevali sejo.
gospod Plut
Jaz bi dal samo informacije, nič ne bi preveč
razprave dal, naj pogledajo dokumente, seznani
se jih, kako je potekalo in zvečer naj se bolj
razvije razprava, ker drugače bo cel dan padel.
gospod Kučan
Mi sejo moramo imeti danes tako, da bo nekaj za
javnost povedano. (Rupel – mislim, da bi morali
vsi trije predsedniki iti zaradi demonstracije enotnosti.) Vsi štirje in Drnovšek, vseh pet. Seja bo se
nadaljevala ob 16. uri.

Izpustitev ujetih oficirjev JLA, ki so bili zaprti na Dobu pri Ljubljani. Ker jih v Ljubljani niso hoteli
izpustiti (posredoval je Milan Kučan preko članov predsedstva) bi skoraj propadla pogajanja na
Brionih (Arhiv Rdečega križa Slovenije, objavljeno v Janša: Premiki)
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Dok. št. 56:195
Zapisnik 53. seje Predsedstva Republike Slovenije 8. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 8. 7. 1991
ZAPISNIK
53. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila v ponedeljek, 8. 7. 1991 ob 11,30 uri.
Seje so se udeležili predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan, člani Predsedstva: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan
Plut in Ciril Zlobec, predsednik Skupščine RS dr.
France Bučar, predsednik IS Skupščine RS Alojz
Peterle, ministri: Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko
Kacin, dr. Rajko Pirnat in dr. Dimitrij Rupel ter
polkovnik Janez Slapar.
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva RS, Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja Predsedstva RS, svetovalci
Predsedstva: dr. Miha Ribarič, Marjan Šiftar,
Marjan Kramar, Ida Močivnik, Bojana Hudales.
Na začetku seje so predsedniki Milan Kučan, dr.
France Bučar in Lojze Peterle ter minister dr.
Dimitrij Rupel opisali potek pogovorov 7. 7. 1991
na Brionih in ocenili pomen deklaracije, ki je bila
sprejeta, pa tudi pozicije vseh strani razgovorih.
Posebej so poudarili, da je povsem netočna in
izmišljena informacija novinarke Blanke Doberšek v TV dnevniku, da je delegacija Republike
Slovenije med pogovori pokazala neenotnost v
stališčih. Udeleženci pogovorov na Brionih bodo
to demantirali na popoldanski tiskovni konferenci.
Poudarjeno je tudi bilo, da to niso bila pogajanja,
ampak je trojka deklaracijo ponudila vsem partnerjem v Jugoslaviji kot nekaj, kar lahko vsi sprejmejo kot osnovo za urejanje razmer ob pomoči
Evropske skupnosti, ali pa, če tega ne sprejmejo,
Evropa zaustavi svojo posredovalno misijo. Glede
na to je mogoče na seji Skupščine Republike
Slovenije resolucijo le sprejeti, ali zavrniti –
modelitete niso mogoče. V razpravi na seji sta se
oblikovali dve možni varianti za sejo Skupščine –
sprejeti resolucijo in s tem zadržati pozitiven odnos Evrope, ali pa jo zavrniti, ker preveč slabi naše
obrambne pozicije. Nakazana je bila tudi možnost
nekakšne vmesne rešitve, po kateri bi resolucijo
195 Arhiv predsedstva Republike Slovenije.

sicer sprejeli, vendar bi v pogajanjih na njeni
osnovi in tudi sicer maksimalno opozarjali na
vojaške priprave nasprotnika. Opozorjeno je namreč bilo, da bo tudi nasprotna stran oz. JA težko
sprejela vse elemente deklaracije in je zato treba
računati z možnostjo ponovne agresije.
Dogovorjeno je bilo, da bo Predsedstvo RS v
razširjeni sestavi po opravljenih vojaških in
političnih analizah na naslednji seji odločilo, ali
bo Skupščini Republike Slovenije pri obravnavi
Brionske resolucije predložilo eno ali dve varianti odločitve. Sklenjeno je še bilo, da se o vsem
tem informira na posebnem sestanku predsednike
političnih strank; da se čimprej poizve, kakšne so
reakcije v Evropskih državah na sprejem Brionske deklaracije; da pošlje Republika Slovenija v
vse jugoslovanske republike delegacije, ki naj
ocenijo sedanji odnos republik do osamosvojitve
Slovenije; da Republika Slovenija oblikuje ekipe,
ki bodo kontaktirale in sodelovale pri delu tujih
opazovalcev. Predsedstvo Republike Slovenije je
tudi sklenilo takoj poslati Predsedstvu SFRJ
pismo, s katerim zahteva, da se na osnovi aneksa
I. R deklaraciji izpustijo iz zaporov oz. izolacije
vojaki in starešine v JLA iz Slovenije.
Nadaljevanje seje je bilo ob 16,30 uri. Udeležili
so se je predsednik in člani Predsedstva, dr. Janez
Drnovšek, predsednik Izvršnega sveta Lojze
Peterle in ministri: Igor Bavčar, Janez Janša, dr.
Dimitrij Rupel in Jelko Kacin ter polkovnik
Janez Slapar.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Martin Cerkvenik,
Bojan Ušeničnik, dr. Miha Ribarič, Marjan Šiftar.
V. d. načelnika ŠTO Janez Slapar je Predsedstvo
Republike seznanil s poglavitnimi značilnostmi
sedanje obrambne situacije Republike Slovenije
in s predvidevanji o možnostih obrambe pred
eventualno novo agresijo JA.
Dr. Janez Drnovšek je Predsedstvo seznanil z
vsebino pogovorov, ki jih je imel z dr. Borisavom
Jovićem o odnosu Republike Srbije do dogajanj v
Sloveniji.
Sklenjeno je bilo, da bo 9. 7. 1991 ob 9,00 uri
seja Predsedstva Republike Slovenije, na kateri
bo sprejet predlog Skupščine Republike Slovenije, kakšen odnos naj zavzame do deklaracije z
Brionov. Seja Skupščine bo 10. 7. 1991.
NAMESTNIK GENERALNEGA
SEKRETARJA
Martin Cerkvenik
PREDSEDNIK
Milan KUČAN
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Dok. št. 57:196
Uvodna izjava predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana na novinarski konferenci 8. julija 1991 v Cankarjevem domu
Samostojna Slovenija 1991
MINISTRSTVO ZA INFORMIRANJE
Ljubljana 9. 7. 1991
UVODNA IZJAVA PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA NA NOVINARSKI KONFERENCI 8. JULIJA 1991 V CD
Jaz bi vam rad najprej povedal, da v deklaraciji in
v obeh aneksih stoji izredno velik napor treh
ministrov dvanajsterice in v veliki meri tudi vseh
ostalih udeležencev teh razgovorov. Z našega
slovenskega vidika, bi jim rad tudi tukaj pred
vami, izrekel vse priznanje in zahvalo, morebiti
bi lahko mirne duše dejal, da se je včeraj znova
skupaj odločalo med vojno in mirom. Da v
razmerah, ki jih Slovenci živimo, in ne samo
Slovenci, ampak tudi velik del Jugoslovanov in
Evrope, ki niso niti vojna niti mir, pomeni to
izredno veliko, dokončno bo o tem odločala
slovenska skupščina. To veste, kakor se bo
odločila, tako bo pač prevzela tudi odgovornost
za to, kar bo s to odločitvijo nastalo. Ali bo to
sprejela, s sprejemom bo dobila možnost, da se
stvari začenjajo odvijati ne več z grožnjo vojnega
nasilja, nekontroliranega in neobvladanega v
naših razmerah, ampak po poti sporazumevanja
po parlamentarni in diplomatski poti. Odločitev o
tem je odločitev o demokratični poti in vojni,
oziroma kaosu. Odločitev za demokratično pot je
tudi odločitev za hitrejše mednarodno priznanje
priznanje slovenske samostojnosti. Dalje mislim,
da lahko mirne duše rečemo, da je to ponudba
evropske skupnosti in držav Konference o
evropski varnosti in sodelovanju. Oni so povedali
preko te deklaracije, preko te ponudbe kako,
zakaj in na kakšnih načelih so se pripravljeni
angažirati osebno s svojimi ljudmi, s svojim
znanjem, s svojimi institucijami, da bi pomagali
brez vojne, mirno, po demokratični poti razplesti
jugoslovansko krizo in pomagati postaviti tudi
prihodna razmerja med jugoslovanskimi narodi.
196 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Seveda bilo je popolnoma jasno, da niso prišli
sem samo na povabilo, kot je to formalno napisano, jugoslovanske vlade, ampak tudi v svojem interesu. To kar se je dogajalo tu na
avstrijski, na italijanski meji, dobesedno na meji,
z raketami in bombami, to je v srcu Evrope in to
ogroža varnost in mir. Jugoslavija, jugoslovanska
vlada, je podpisnica helsinške listine, v kateri je
med drugim zapisana tudi zaveza držav, da se
bodo vzdrževale dejanj, ki ogrožajo evropski mir
in varnost.
Povedali so nam, da je to ponudba, ki je v paketu.
Na nas je na vseh jugoslovanskih straneh, da to
sprejmemo, v tem primeru sledi takšno angažiranje v razpletu jugoslovanske krize, s tem smatrajo, da je njihova misija odveč in se umika tako
dvanajsterica, kot tudi druge evropske institucije.
Dalje, mislim, da lahko rečemo, da je to primer,
eden prvih, evropskega načina reševanja krize,
konflikov, tako kot to sledi iz pariške listine.
Evropske države so si ta sistem začele graditi v
interesu lastnega miru in varnosti. Gotovo je, če
povem to s slovenskega stališča, da ta deklaracija
in aneksi niso idealni, so pač neko v tem trenutku
možno ravnotežje interesov. V konfliktu je več
interesov, vzpostavili so s tem neko ravnotežje,
ki ne rešuje problema, omogoča pa začetek reševanja problema in to ne z vojnimi sredstvi ampak
s pogajanji, na koncu vsake vojne so itak pogajanja in to pomeni samo preskakanje te najbolj
grozne faze reševanja konfliktov. Ima seveda tudi
prednosti – slovenski problem je internacionaliziran s to deklaracijo.
Obstoji garancija evropske skupnosti dvanajsterice z znano izjavo, da v primeru, da pride
znova do vojnega nasilja nad Slovenijo sledi
avtomatično priznanje in to mislim, da je najbolj
pomembna varovalka.
Dalje mislim, da je ta deklaracija Slovenijo
uveljavila kot evropskega pogajalca, kot vendarle, čeprav ne kompletno in ne celovito kot
mednarodni subjekt, ki v teh pogajanjih nastopa.
Mislim, da bo po treh mesecih Slovenija veliko
lažje, ali veliko bližje svoji osamosvojitvi, ki jo
bo dosegla po mirni poti, tako kot smo to
obljubili svojim ljudem, in tako kot je to zapisano
v naših deklaracijah, v naših dokumentih, da ne
želimo svoje samostojnosti na račun interesov
drugih, na račun enakih pravic drugih ali tako, da
bi škodovali drugim, to pomeni tudi ne na račun
ogrožanja evropskega miru.
Še tole bi rad povedal, vi ste večinoma z nami
bili priča teh vojnih dni. O tem, da na to slo-
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vensko razglasitev samostojnosti, ki je strogo
formalno gledano res enostransko dejanje, ni pa
bilo nasilno, da na to dejanje ni bilo potrebno
odgovarjati z vojno.
Ko je bila vojna tu so pač Slovenci pokazali, da
znajo braniti svojo svobodo in samostojnost. In
moram povedati, da če ne bi bilo takega odpora
Slovencev, potem tudi te deklaracije ne bi bilo in
mir bi bil veliko dlje kot je danes in vojna bi bila
te zmeraj tu. Ne gre seveda zdaj iti preko vsega
tega – in mislim, da ta nevarnost obstoji – kakor,
da v Sloveniji ni bilo vojne. Vojna je bila, prekinjen je samo ogenj in posledice vsega tega so
tu in to seveda v slovenski zavesti ostaja, hkrati
pa je to tista moralna opora, zelo pomembna, na
katero je zdaj slovenskim pogajalcem, če bo
parlament to platformo sprejel, mogoče nasloniti
svojo aktivnost.
Torej dogovorjeno je danes bilo, tudi s slovenskimi parlamentarnimi strankami, naj bi o tem
slovenski parlament razpravljal v sredo, se pravi
pojutrišnjem.
Hvala lepa.

Dok. št. 58:197
Zapisnik 54. seje Predsedstva Republike Slovenije 9. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
STROGO ZAUPNO!
Ljubljana, 10. 7. 1991
ZAPISNIK 54. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je bila v torek, 9. 7. 1991 ob 9,00 uri.
Prisotni: predsednik Predsedstva Milan Kučan ter
člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan
Plut, Ciril Zlobec, predsednik Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije Lojze Peterle,
predsednik Skupščine RS dr. France Bučar ter
podpredsednik Skupščine Vitodrag Pukl, ter člani
Izvršnega sveta: Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko
Kacin in dr. Dimitrij Rupel.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Miha Ribarič, Marjan
Šiftar, Bojan Ušeničnik, Martin Cerkvenik in
Bojana Hudales-Kori.
197 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

Član Predsedstva dr. Dušan Plut je poročal o
poteku sestanka prvakov parlamentarnih strank,
ki je bil prejšnji večer, to je 8. 7. 1991 in na
katerem so se predstavniki strank seznanili z
vsebino Brionske deklaracije. Ta je v začetku
vnesla precej nervozno vzdušje in precejšnje začudenje oz. nerazpoloženje. Potem, ko so
udeleženci sestanka na Brionih pojasnili bistvene
elemente Deklaracije se je razprava nekoliko
umirila tako, da je večina udeležencev z določeno
grenkobo in zadržki vendarle sprejela vsebine
deklaracije kot nujno dejstvo, mimo katerega se
ne more. Pri tem je bilo na Predsedstvu dogovorjeno, da stališča, ki jih bo ob sprejemanju
Deklaracije sprejela Skupščina Republike Slovenije ne morejo biti pogoj za sprejem te Deklaracije, ker teh pogojev nihče ne bi sprejel,
temveč le napotek za nadaljnja pogajanja v
prehodnem obdobju. Predsedstvo je menilo, da je
razprava o Deklaraciji izredno delikatna in da si
Slovenija ne more privoščiti, da si zapravimo
mednarodno podporo niti tega, da odstopamo od
ciljev, ki smo jih že dosegli. Zaradi tega bi bilo
treba izdelati in sprejeti uporabno strategijo
obnašanja v prehodnem obdobju, ki naj nam
omogoči, da bomo v doglednem času vendarle
uresničili svoje cilje.
V nadaljevanju seje je minister za zunanje zadeve
dr. Dimitrij Rupel poročal o stališčih posameznih
držav v Evropi do Brionskih pogovorov in do
sprejetja Deklaracije. Predlagal je, da si z dr.
Drnovškom razdelita naloge na področju kontaktiranja z ustreznimi politiki v evropskih državah tako, da bi zagotovili organizirano in kontinuirano povezavo z najpomembnejšimi političnimi točkami v Evropi.
V nadaljevanju razprave o Brionski Deklaraciji je
bilo izraženo prepričanje, da gre za evropski
način reševanja krize, ki ga moramo sprejeti.
Naša naloga je, da to deklaracijo kolikor več
moremo izkoristimo za dosego naših ciljev. Pri
tem je treba doseči čim večjo enotnost v slovenskem političnem prostoru, saj izjave nekaterih
politikov že kažejo na nevaren razcep. Dosledno
bomo morali spremljati uresničevanje deklaracije
z nasprotne strani ter opozarjati na kršitev sprejetih obveznosti. V zvezi s tem naj se oblikuje
posebna ekspertna pravna skupina (dr. Ribarič,
Lojze Janko s sodelavci), ki naj prouči pravno
dopustnost mobilizacije v Srbiji.
Predsedstvo je tudi menilo, da je potrebno nadaljevati s poskusom sporazumevanja z drugimi
republikami, kar naj opravi posebna parla189
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mentarna delegacija po seji Skupščine Republike
Slovenije v sredo. Nujno so potrebni politični
pogovori z Republiko Hrvaško, ne glede na njeno
zadržanje ob agresiji na Slovenijo ali pa prav
zaradi tega. Treba je tudi videti, ali se je mogoče
pogovarjati s političnimi krogi Srbije, pri čemer
moramo biti zelo diskretni. V veljavi je še vedno
ponudba Gligorova in Izetbegovića v Sloveniji,
do česar bo treba zavzeti stališče.
Na vprašanje dr. Drnovška, kako je z njegovim
sodelovanje v Predsedstvu SFRJ je bilo sklenjeno, da je treba to sodelovanje razumeti v
smislu skupščinskega sklepa, ki ga je sprejela z
ustavnim zakonom.
Na koncu je Predsedstvo potrdilo svojo odločitev, ki jo je sprejelo na korespondenčni seji
prek telefona dne 7. 7. 1991, po katerem se vsi
vojni ujetniki, ujeti v operacijah po 26. 6. 1991
izpustijo, vključno z 88 ujetimi oficirji JLA, ki so
bili locirani v KPD Dob. Repatriacija se opravi s
posredovanjem RK Slovenije, RK Jugoslavije in
Mednarodnega Rdečega križa.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 59:198
Zapisnik 55. seje Predsedstva Republike Slovenije 10. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 060-55/91
Osnutek!
ZAPISNIK 55. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je bila 10. julija 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut.
Seji so prisostvovali: Lojze Peterle, predsednik
IS Skupščine Republike Slovenije, podpredsednika Skupščine Republike Slovenije Vitodrag
Pukl in Vane Gošnik, ministri Republike Slo198 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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venije: Igor Bavčar, Jelko Kacin, Janez Janša in
dr. Dimitrij Rupel, Janez Drnovšek
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva RS, Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja Predsedstva RS, dr. Miha
Ribarič, svetovalec Predsedstva RS in Marjan
Šiftar šef kabineta predsednika Predsedstva RS.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
Informacija o pripravah za obravnavo Brionske
deklaracije Skupščine Republike Slovenije;
Ocena izpolnjevanja obveznosti iz dogovora o
prekinitvi ognja.
Ad 1./
V uvodu k 1. točki dnevnega reda je član
Predsedstva Republike Slovenije dr. Dušan Plut
poročal o poteku sestanka z vodji parlamentarnih
strank, kjer so obravnavali vsebino Brionske
deklaracije ter skušali poenotiti stališče do nje.
Po poročilu dr. Dušana Pluta so se vse parlamentarne stranke z izjemo Liberalne stranke,
kljub določenim pomislekom, odločile za sprejem deklaracije. Po mnenju predstavnikov strank
so pogoji, ki nam jih narekuje Evropa trdi, vendar
nismo v položaju, da bi jih odklonili.
V nadaljevanju razgovora sta tako minister za
zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel kakor tudi dr.
Janez Drnovšek poročala o pričakovanjih Evrope
oz. Posameznih evropskih državnikov glede tega,
kako se bo Slovenija opredelila do Brionske deklaracije. Tako ali drugače nam vsi priporočajo,
da jo sprejmemo, ker bo na ta način lažje reševati
slovensko vprašanje.
Po daljši in izčrpni razpravi je Predsedstvo
sprejelo stališče, da je treba storiti vse, da se
Brionska deklaracija v Skupščini sprejme brez
nepotrebnega zavlačevanja in ob čim večji
večini. O odločitvi Skupščine je treba takoj obvestiti domačo in tujo javnost, zlasti pa zunanje
ministre, ki so se zbrali v Haagu in čakajo na to
odločitev.
Ad 2./
Predsedstvo je obravnavalo informacije pristojnih
organov o stanju v Republiki Sloveniji oziroma o
tem, kako se razmere normalizirajo in kako potekajo priprave za pogajanja. Ugotovilo je, da se
razmere postopoma urejajo, da pa Jugoslovanska
armada oz. zvezni organi še vedno ne izpolnjujejo sprejetih dogovorov in sicer. Tako še
vedno niso odprta letališča v Republiki Sloveniji,
vse enote JA še vedno niso umaknjene v matičnih
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vojašnicah, mobilizacija rezervnega sestava JA v
Srbiji in drugje se nadaljuje, JA še vedno iz zraka
opazuje ozemlje republike Slovenije, prav tako še
niso odstranili položenih minskih polj.
Poleg tega se nadaljuje z dovažanjem oficirjev v
nekatere vojašnice Slovenska Bistrica, dogajajo
se posamezni primeri kršitve ognja, posebno pa
zaskrbljuje zloraba znaka Rdečega križa v vojaške namene.
Predsedstvo Republike Slovenije je sklenilo opozoriti Predsedstvo SFRJ na navedene kršitve in
zahtevati, da Predsedstvo SFRJ kot vrhovno poveljstvo oboroženih sil zagotovi spoštovanje premirja. Hkrati je Predsedstvu SFRJ potrebno
predlagati, da se na najvišji ravni začnejo pregovori o reševanju načelnih vprašanj, ki se ne
morejo rešiti na nižjih ravneh. Nadvse je pomembno tudi, da se čimprej začne delo z mednarodnimi opazovalci.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 60:199
Zapisnik 23. skupne seje vseh zborov Skupščine Republike Slovenije 10. 7. 1991
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek
11. 7. 1991
številka: 0600-00/90-23
ZAPISNIK
23. skupne seje vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, ki je bila dne 10. julija 1991 ob
12. uri v veliki dvorani skupščine
Skupno sejo je pričel predsednik Skupščine
Republike Slovenije dr. France Bučar. Delegate
je obvestil, da je skupno sejo sklical na podlagi
364. člena ustave Republike Slovenije, 72. ustavnega amandmaja k ustavi Republike Slovenije,
134. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 99. členom poslovnika, ki dopušča
199 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

sklic seje tudi v krajšem roku, če to, med drugim
zahtevajo interesi obrambe, varstvo ustavne ureditve in druge izredne potrebe.
Predsednik je posebej pozdravil predsednika
Predsedstva Republike gospoda Milana Kučana
in člana Predsedstva SFRJ iz Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška.
Predsednik je nato ugotavljal navzočnost in ugotovil, da je navzočih 56 delegatov Družbenopolitičnega zbora, 53 delegatov Zbora občin in 57
delegatov Zbora združenega dela, kar pomeni, da
je na podlagi 2. točke 72. ustavnega amandmaja k
ustavi Republike Slovenije in prvega odstavka
135. člena poslovnika skupščine Republike
Slovenije, skupna seja je sklepčna.
Predsednik je predlagal, da se dnevni red razširi z
naslednjimi točkami:
- odobritev zapisnikov 21. in 22. skupne seje;
- izvolitev delegacije Skupščine Republike Slovenije za sodelovanje v Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdružitve dosedanje SFRJ;
- pismo Skupščine Republike Slovenije vsem
republikam v SFRJ o priznanju samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije.
Predlog dnevnega reda je bil brez razprave soglasno sprejet in sicer:
- Odobritev zapisnikov 21. in 22. skupne seje;
- Skupna deklaracija, sprejeta 7. julija 1991 na
Brionih, s prilogama;
- Izvolitev delegacije Skupščine Republike Slovenije za sodelovanje v Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdružitve dosedanje SFRJ;
- Pismo Skupščine Republike Slovenije vsem
republikam v SFRJ o priznanju samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije.
K 1. točki dnevnega reda:
Delegati so brez razprave z večino glasov (za 152
delegatov, proti 2 delegata, 2 delegata sta se
vzdržala) odobrili zapisnika 21. in 22. izredne
skupne seje vseh zborov.
K 2. točki dnevnega reda:
Predsednik je dal najprej besedo gospodu Milanu
Kučanu, predsedniku Predsedstva Republike Slovenije. Predsednik Kučan je v svojem govoru
orisal potek razgovorov na Brionih, pomen Skupne deklaracije za Republiko Slovenijo in pozval
delegate, naj Skupno deklaracijo s prilogama
sprejmejo. Izrazil je tudi zahvalo in priznanje
vsem pripadnikom Teritorialne obrambe in vsem
191
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pripadnikom organov za notranje zadeve, pa tudi
vsem prebivalcem.
Po govoru Milana Kučana so delegati na predlog
predsednika z minuto molka počastili spomin na
vse, ki so padli za našo svobodo.
Predsednik je nato dal besedo gospodu Lojzetu
Peterletu, predsedniku Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije. Predsednik Lojze Peterle je
v svojem nagovoru opisal potek agresije na Republiko Slovenijo in odmeve, ki jih je ta sprožila
Evropi in svetu. Razložil je stališče izvršnega
sveta do Skupne deklaracije in predlagal, da
skupščina ta dokument sprejme. Predlagal je, da
bi obravnavali in sprejemali predlagani sklep in
izjavo kot dva ločena akta.
Predsednik je dal besedo gospodu dr. Janezu
Drnovšku, članu Predsedstva SFRJ iz Republike
Slovenije, ki je izrazil prepričanje, da bodo delegati odgovorno odločali o predloženih dokumentih.
Predsednik dr. France Bučar je nato obrazložil
predlagani sklep z izjavo in odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Zupančič, dr. Božidar Voljč, Miran Potrč, Milan Balažič, Dušan
Semolič, Roberto Battelli, Marija Pozsonec,
Viktor Žakelj, Vitomir Gros, Borut Pahor, Sonja
Lokar, Marjan Podobnik, Emil Milan Pintar,
France Tomšič, Jože Smole in Lojze Peterle.
Delegata Milan Aksentijević in Jaša L. Zlobec sta
oddala pisni razpravi.
V zvezi s predlogi, da bi delegati posebej odločali o sklepu in posebej o izjavi, je dal predsednik na glasovanje predlog, da se odloča o
dokumentu v taki obliki, kot je predložen, torej
skupaj sklep in izjava. Za predlog je glasovalo
164 delegatov, proti 2 delegata, 13 delegatov se
je glasovanja vzdržalo.
Predsednik je ugotovil, da je skupščina sprejela
predlog, da se glasuje o celotnem dokumentu in
pozval delegate, da lahko obrazložijo svoj glas.
Svoj glas so obrazložili: dr. Stanko Buser, Ignac
Polajnar, Tone Peršak, Spomenka Hribar, Franc
Potočnik, Zvone Žagar, Milan Aksentijević, Jaša
Zlobec, Alojz Metelko, Franco Juri, Ivan Kreft,
Ivan Dretnik, Franc Golja, Karel Franko, Rudi
Moge in Miloš Urbančič.
Predsednik je prešel na glasovanje in najprej ugotovil, da je navzočih 76 delegatov Družbenopolitičnega zbora, 67 delegatov Zbora občin in 69
delegatov Zbora združenega dela.
Za sklep z izjavo je glasovalo 189 delegatov,
proti 11 delegatov, 7 delegatov se je glasovanja
vzdržalo. Predsednik je ugotovil, da je sklep o
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soglasju k Skupni deklaraciji sprejet v naslednjem besedilu:
"Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji
vseh zborov dne 10. julija 1991 obravnavala
Skupno deklaracijo, izhajajočo iz dogovorov med
ministrsko trojko Evropske skupnosti in predstavniki vseh strani, ki so neposredno vključene v
jugoslovansko krizo, na Brionih 7. julija 1991 in
sprejela naslednji
sklep
1. Skupščina Republike Slovenije v celoti sprejema Skupno deklaracijo, vključno s prilogama I
in II.
2. Skupščina Republike Slovenije bo o tem svojem sklepu obvestila ministrsko trojko Evropske
skupnosti.
3. V zvezi s svojim pristankom na določbe Skupne deklaracije sprejema skupščina Republike
Slovenije naslednjo
izjavo
Pravica do samoodločbe Republike Slovenije ni
bila nikoli sporna za nobeno jugoslovansko republiko ali organ SFRJ in je izrecno poudarjena
tudi v Ustavi SFRJ. Predmet spora je samo način
uveljavitve te pravice. Potrditev tega stališča vidi
Skupščina Republike Slovenije tudi v ugotovitvi
Skupne deklaracije, da "le narodi Jugoslavije in
zgolj oni sami lahko odločajo o svoji prihodnosti".
Odločitev prebivalcev Republike Slovenije, sprejeta na plebiscitu dne 23. decembra 1990, je z
velikansko večino 88,5% vseh prebivalcev nesporno pokazala, da prebivalci Slovenije želijo
živeti v samostojni in neodvisni državi.
Skupščina Republike Slovenije je s posebno resolucijo ponudila vsem republikam v Jugoslaviji
začetek pogajanj o sporazumni razdružitvi in o
načinu urejanja prihodnjih medsebojnih odnosov
v kakršnikoli institucionalizirani obliki od možne
konfederacije do gospodarske skupnosti. Ker na
to svojo ponudbo ni dobila odgovora, je morala v
skladu z določili Zakona o plebiscitu in z izidom
plebiscita dne 25. junija 1991 razglasiti svojo
neodvisnost ter sprejeti ukrepe za uveljavitev neodvisnosti.
Zvezne oblasti se tudi po tem dejanju niso bile
pripravljene pogajati o osamosvojitvi Slovenije,
čeprav je Republika Slovenija 25. junija ponovila
svoj predlog za pogajanja, temveč so proti Slo-
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veniji nastopile z oboroženo silo. Glavni cilji
operacij JLA so bili: spremeniti obstoječi režim
na mejnih prehodih, ki je bil skladen tako z
zakoni SFRJ kot z zakoni republike Slovenije;
uvesti zaporo meja Slovenije z drugimi državami
ter odrezati Slovenijo od komunikacij s svetom,
da bi ji potem JLA lahko vsilila svoje pogoje s
povsem jasnim političnim namenom preprečiti
osamosvojitev Republike Slovenije. JLA je doživela neuspeh in pristala na prekinitev ognja, ni
pa bila in še vedno ni pripravljena imenovati
svojih predstavnikov v komisijo za nadzor nad
spoštovanjem prekinitve ognja, pač pa še grozi z
novim množičnim napadom z uporabo vseh
sredstev, ki jih ima na razpolago in na vse cilje;
tudi civilne.
Ker želi preprečiti nadaljnje prelivanje krvi in še
vedno vztraja pri ponujenem stališču, naj se
vprašanja osamosvojitve Slovenije uredijo s
pogajanji in na demokratičen način, je Republika
Slovenija sprejela usluge ministrske trojke
Evropske skupnosti in za devetdeset dni ustavila
nadaljnjo implementacijo svojih ustavnih aktov o
osamosvojitvi.
Skupščina Republike Slovenije izraža vse dolžno
priznanje Evropski skupnosti za vložene napore
za miroljubno razrešitev jugoslovanske krize in
posebej pričakuje, da bo Evropska skupnost s
svoje strani storila vse, kar je v njeni moči, da se
prepreči nasilje JLA nad Slovenijo.
Prekinitev ognja in ustavitev vseh sovražnih dejavnosti oboroženih sil proti Republiki Sloveniji
razume Skupščina Republike Slovenije kot obveznost za vse strani in bo zato sleherno dopolnjevanje vojaških garnizij z dovajanjem novih
enot iz drugih delov Jugoslavije na ozemlju Slovenije smatrala za flagrantno kršitev prekinitve
ognja in obveznosti, ki izhajajo iz brionske
Skupne deklaracije.
Skupščina Republike Slovenije pričakuje, da bo
Evropska skupnost posebej pozorna zlasti do
naslednjih odprtih vprašanj:
- pospešena mobilizacija rezevnega sestava
JLA, zlasti v republiki Srbiji;
- zagotavljanje varnosti starešinam in vojakom
JLA, ki so v času vojne zapustili enote JLA;
- vrnitev vojakov JLA, ki so državljani Republike Slovenije, brez kakršnihkoli sankcij na njihove domove in
- povračilo škode, ki je bila Republiki Sloveniji
in njenim državljanom povzročena v času intervencije JLA.
Skupščina Republike Slovenije sprejema brion-

sko Skupno deklaracijo brez rezerv in pogojev ter
s tem izraža svoje polno zaupanje v dobronamernost Evropske skupnosti."
Predsednik je obvestil delegate, da bomo o sprejetem dokumentu takoj obvestili ministrsko trojko.
Predsednik je dal na glasovanje predlog, da se
splošna razprava o sedanjih in bodočih razmerah
nadaljuje neposredno sedaj ali kasneje. Za
predlog je glasovalo 6 delegatov. Predsednik je
ugotovil, da predlog ni sprejet.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsednik je obvestil delegate o predlogu Komisije za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, da se izvolitev delegacije preloži na prihodnjo skupno sejo vseh zborov Skupščine Republike Slovenije.
K 4. točki dnevnega reda:
Predsednik je prebral pismo, ki naj bi ga Skupščina Republike Slovenije poslala vsem republikam v SFRJ o priznanju samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in katerega osnutek je pripravilo Predsedstvo Republike.
O osnutku pisma so razpravljali: Janez Kopač,
Jože Smole, Jožef Školč, Metod Šonc, Milan
Aksentijević in dr. Lev Kreft.
Predsednik je predlagal, da Skupščina sprejme
vsebino in intencijo pisma in pooblasti Predsedstvo Republike, da pismo izpopolni v skladu s
pripombami delegatov. Za tak predlog je glasovalo 148 delegatov, nihče proti, 8 delegatov se
je glasovanja vzdržalo. Predsednik je ugotovil, da
je predlog sprejet.
***
Predsednik je obvestil delegate, da sta skupščini
predložena predloga dveh sklepov, ki se nanašata
na naloge Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije v zvezi s pripravo pogajalskih izhodišč.
En predlog sklepa je predložil Klub delegatov
Liberalno-demokratske stranke drugega pa Klub
delegatov Stranke demokratične prenove.
Predsednik je dal najprej v razpravo predlog
sklepa delegatov Liberalno-demokratske stranke.
O predlogu sklepa so razpravljali: Jožef Školč,
Janez Lukač, Ivan Atelšek, dr. Ciril Ribičič, Tone
Peršak, Danijel Starman, Zdravko Zabukovec, dr.
Stanko Buser, Mojmir Ocvirk, Edvard Oven,
Žaro Pregelj, Ivan Tomše, Janez Kopač, Janko
Deželak, Marjan Dvornik, Franc Perko in Franc
Avberšek.
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Vitomir Gros, predsednik desničarske liberalne (prej podjetniške) stranke, ki edina od
parlamentarnih strank ni pristala na Brionsko deklaracijo. Ta naj bi po njegovem Slovence
obravnavala kot cestne razbojnike. Deklaracijo je podprl celo delegat JLA, polkovnik
Milan Aksentijević, ki so ga delegati sicer hoteli izključiti iz skupščine že na dramatični
izredni seji 29. junija 1991 (foto Srđan Živulović, fototeka Dela).
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje predlog, da se odločanje o predlogu
delegatov Liberalno-demokratske stranke preloži
na prihodnjo sejo. Za predlog je glasovalo 60
delegatov, proti 76 delegatov, 20 delegatov se je
glasovanja vzdržalo. Predsednik je ugotovil, da
predlog ni sprejet.
Predsednik je nato dal na glasovanje predlog
dodatnega sklepa delegatov Liberalno-demokratske stranke. Za predlog je glasovalo 78 delegatov, proti 45 delegatov, 34 delegatov se je glasovanja vzdržalo. Predsednik je ugotovil, da
predlog dodatnega sklepa ni sprejet.
Nato je predsednik prebral predlog sklepa, ki ga
je predložil klub delegatov Stranke demokratične
prenove po predhodnem posvetovanju in usklajevanju z vodji klubov delegatov drugih strank.
O predlogu tega sklepa so razpravljali: Miran
Potrč, Jožef Školč, Tone Partljič, dr. Stanko
Buser in Jože Zupančič.
Predsednik je najprej ugotovil, da je navzočih 55
delegatov Družbenopolitičnega zbora, 46 delegatov Zbora občin in 52 delegatov Zbora združenega dela in dal predlog sklepa na glasovanje.
Za predlog je glasovalo 134 delegatov, proti 6
delegatov, 15 delegatov se je glasovanja vzdržalo.
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Predsednik je ugotovil, da je sklep sprejet v
naslednjm besedilu:
"Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji
vseh zborov dne 10. julija 1991 ob sprejemu
Skupne deklaracije, izhajajoče iz dogovorov med
ministrsko trojko Evropske skupnosti in predstavniki vseh strani, ki so neposredno vključene v
jugoslovansko krizo na Brionih 7. julija 1991,
sprejela naslednji
sklep
Skupščina Republike Slovenije predlaga Predsedstvu Republike Slovenije in nalaga Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, da čimprej
predložita Skupščini Republike Slovenije pogajalska izhodišča za razgovore o postopku in načinu uresničevanja odločitev Skupščine Republike Slovenije z dne 25. junija 1991. Izhodišča za
uresničevanje teh odločitev mora biti postopna in
sporazumna zagotovitev samostojnosti in neodvisnosti republike Slovenije, njeno mednarodno
priznanje in sporazumna ureditev odnosov z drugimi jugoslovanskimi narodi oziroma republikami."
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***
Predsednik je ugotovil, da je skupščina odločila o
vseh zadevah dnevnega reda, zato je ob 15.30 uri
sklenil 23. skupno sejo vseh zborov Skupščine
Republike Slovenije.
Generalni sekretar
Marko Herman
Predsednik
dr. France Bučar

Dok. št. 61:200
Zabeležka "razširjenega" delovnega pogovora
članov Predsedstva Republike Slovenije 23. 9.
1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZAUPNO!
Ljubljana, 24. 9. 1991
ZABELEŽKA
"razširjenega" delovnega pogovora članov Predsedstva Republike Slovenije, ki je bil 23. 9. 1991.
Pogovor je vodil predsednik Predsedstva RS
Milan Kučan, udeležili pa so se ga člani Predsedstva RS, predsednika Skupščine Republike
Slovenije in njenega Izvršnega sveta, dr. Janez
Drnovšek in ministri: Igor Bavčar, Janez Janša,
Jelko Kacin in Dimitrij Rupel. Iz služb Predsedstva so bili navzoči: Ida Močivnik, dr. Miha
Ribarič, Marjan Šiftar in Martin Cerkvenik.
Namen sestanka je bil izmenjava mnenj in ocen o
obrambnem in mednarodnopolitičnem položaju
Republike Slovenije po začetku uresničevanja
premirja na Hrvaškem in pred nadaljevanjem
haaške konference. Udeleženci pogovora so se
tudi dogovorili o pripravi gradiv in sej v zvezi z
nadaljevanjem uresničevanja ukrepov za vzpostavitev dejanske suverenosti po poteku moratorija
iz Brionske deklaracije.
V pogovoru je bilo zavzeto stališče, da se bo
Slovenija udeleževala haaške konference tudi po
izteku moratorija, vendar s spremenjenim statusom, dokončno ne več kot del Jugoslavije, ampak
200 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

le kot suverena država, ki je zainteresirana za mir
na Balkanu in za mirno dogovorno ureditev
vprašanj razdružitve ter je pripravljena k temu
prispevati svoj delež. Mirovne sile v Sloveniji
niso potrebne in njihovega prihoda ne bomo
dovolili, opazovalci Evropske skupnosti pa naj
svoje delovanje v Sloveniji zaključijo ob izteku
moratorija. V pogovoru je bilo opozorjeno na
vrsto kršitev in nepravilnosti pri delu opazovalne
misije. Dogovorjeno je bilo, da pristojni organi
pripravijo seznam oziroma poročilo o teh nepravilnostih, ki zaenkrat sicer ne bo objavljen, na
primeren način pa bodo z njim seznanjeni predstavniki Evropske skupnosti. Na sestanku je bilo
še rečeno, da je treba Republiki Hrvaški predlagati, naj ob eventualnem prihodu mirovnih sil
na njeno ozemlje, ne pristane na udeležbo vojakov sosednjih držav v teh silah.
Minister za obrambo Janez Janša je ocenil, da
vojaškega posega s strani jugoslovanske armade
v Sloveniji ni več mogoče realno pričakovati. Po
uspehih hrvaških obrambnih sil oziroma njihovi
okrepitvi v kadrih in orožju, je vojaški položaj na
Hrvaškem veliko bolj uravnotežen. Dokončen
umik JA iz Slovenije do 8. 10. 1991 sicer tehnično ni mogoč, treba pa je vztrajati, da se
umakne do 19. 10. 1991 v skladu s sklepom
Predsedstva SFRJ, s katerim je Slovenija soglašala. Prisotnost majhnega števila vojakov JA
po izteku moratorija na našem ozemlju ne more
biti ovira za mednarodno priznavanje naše suverenosti, saj so podobne situacije v Nemčiji,
Litvi itd. Minister Janša je opozoril, da je pri
vzpostavljanju dejanske suverenosti najbolj
pereče vprašanje nadzora zračnega prostora, ki ga
Republika Slovenija tudi po 8. 10. ne bo sposobna vzpostaviti.
Na pogovoru so bili sprejeti naslednji sklepi in
usmeritve:
1. 8. oktobra 1991 se bo z iztekom moratorija
tudi končalo mirovanje Republike Slovenije pri
uresničevanju njene odločitve o popolni suverenosti. Po tem datumu bo Republika Slovenija
nadaljevala s sprejemanjem ukrepov za vzpostavitev samostojnosti.
2. V skladu s prvo točko bo Slovenija 8. 10.
1991 umaknila iz jugoslovanske diplomacije
svoje diplomate iz Zveznega ustavnega sodišča
pa svoja sodnika.
3. Republika Slovenija bo vztrajala, da se umik
JA z njenega ozemlja konča do 18. 10. 1991.
4. Republika Slovenija bo tudi po 8. 10. 1991
sodelovala na haaški konferenci z namenom, da
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sodeluje pri zagotavljanju miru in da po mirni
poti doseže ureditev razdružitvenih vprašanj.
5. Ministrstvo za zunanje zadeve bo usklajevalo
delo vseh pristojnih republiških organov pri pripravi bilance uresničevanja brionske deklaracije.
6. Ker Republika Slovenija v Jugoslaviji nima
sogovornikov za pogajanja o razdružitvi /federacije ni več, večina republik predloge za pogovore
ni sprejela/, bo predlagala oziroma ponovno
zahtevala, da se ta vprašanja uvrstijo na dnevni
red haaške konference. V ta namen bo Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo dokument, s
katerim bo konferenco in dvanajsterico evropskih
držav opozorila, da se moratorij izteka in da
predlagamo pogovore o razdružitvi.
7. Dogovorjeno je bilo, da bo Predsedstvo Republike Slovenije pred sejo Skupščine Republike
Slovenije obravnavalo predloge aktov in gradiv v
zvezi z monetarno suverenostjo.
8. Na pogovoru je bilo ocenjeno, da v sedanji
situaciji niso potrebni pogovori med Republiko
Slovenijo in Hrvaško na najvišji ravni, razen že
dogovorjenega sestanka med predsednikoma Peterletom in Gregorićem o koordinaciji nadaljnjih
korakov uresničevanja suverenosti.
ZAPISAL: Martin Cerkvenik

Dok. št. 62:201
Analiza uresničevanja Brionske deklaracije in
predlogi za aktivnosti Republike Slovenije po
izteku moratorija
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
PRILOGA 1 A h gradivu:
Uresničevanje samostojnosti
in neodvisnosti R Slovenije
30. 9. 1991
ANALIZA URESNIČEVANJA BRIONSKE
DEKLARACIJE IN PREDLOGI ZA AKTIVNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE PO IZTEKU
MORATORIJA
I.
Republika Slovenija, ki je svojo odločitev za
201 Arhiv vlade Republike Slovenije in Arhiv Državnega

zbora Republike Slovenije.
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neodvisnost in svobodo, zasnovano na izvirni
pravici narodov do samoodločbe in na demokratičnem referendumu svojih prebivalcev plačala z grobo vojaško intervencijo oboroženih sil
JA, razdejanji in žrtvami, je vedno izpričevala
pripravljenost za pogajanja, ki naj bi pripeljala do
miru, sporazuma in popolne uveljavitve svobodno izražene volje svojih prebivalcev. Skupščina Republike Slovenije je zato 10. julija 1991
sprejela Skupno deklaracijo (v nadaljevanju
Brionsko deklaracijo), ki jo je, ob posredovanju
misije ES, v imenu Slovenije podpisal predsednik
Milan Kučan 7. julija 1991 na Brionih. Mnenja
smo bili, da samo prisotnost mednarodnega dejavnika lahko vzpostavi premirje ter omeji in
zaustavi vrtinec destrukcije, v katerega so pahnile
jugoslovanske in sosednje narode tega dela
Evrope nekatere sile v Jugoslaviji.
Republika Slovenija že izpolnjuje vse ključne
pogoje za pridobitev mednarodnega priznanja,
kot so: efektivna oblast nad celotnim svojim
ozemljem, nesporne meje in nadzor nad njimi,
opredelitev prebivalstva za samostojno državo
Republiko Slovenijo na osnovi referenduma, lastne oborožene sile, zaščita narodnostnih manjšin
in človekovih pravic.
Slovenija spoštuje splošna načela mednarodnega
prava in kot evropska država sprejema procedure,
ki jih je Evropa zgradila za zavarovanje miru in
demokratičnega razvoja, ki zagotavlja blagostanje in prihodnost vsem njenim državljanom.
Ta misel nas je vodila, da smo zavestno odložili
neposredno uporabo aktov o samostojnosti (Temeljno ustavno listino o samostojnosti RS,
Ustavni zakon za izvedbo Ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti) v času veljavnosti Brionske deklaracije in se udeležili Haaške mirovne
konference. S tem smo se dokazali kot upoštevanja vreden in zanesljiv partner v mednarodnih odnosih.
Slovenija je v dobri veri izpolnjevala določbe
Brionske deklaracije. Po svojih najboljših močeh
smo sodelovali z opazovalno misijo ES in z
zadovoljstvom ugotavljamo, da sta misija in
vodstvo ES pozitivno ocenjevala sodelovanje in
rezultate, ki so bili doseženi pri kontroli premirja
in organiziranem umiku enot JA iz Republike
Slovenije, na osnovi sklepa Predsedstva SFRJ z
dne 18. julija 1991.
Kljub takšnim stališčem Slovenije in ugodnim
rezultatom mednarodnega posredovanja, se je
agresija proti Sloveniji nadaljevala z drugimi
sredstvi. Represija se je prenesla v poskuse to-
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talnega gospodarskega blokiranja Republike Slovenije.
II. Uresničevanje Brionske deklaracije
S sprejetjem Brionske deklaracije so vse udeležene strani v razgovorih vzele na znanje deklaracijo Evropske skupnosti in njenih držav
članic, sprejeto 5. 7. 1991 in ponovno potrdile
svojo zavzetost za uresničevanje predlogov
Evropske skupnosti z dne 30. 6. 1991, da bi
zagotovili prekinitev ognja in omogočili pogajanja o prihodnosti Jugoslavije. Gre za predlog o
sprejetju prekinitve ognja ter vrnitvi oboroženih
sil v kasarne; odložitev uveljavljanja Deklaracije
o neodvisnosti za obdobje treh mesecev (do 7.
10. 1991); ponovno vzpostavitev ustavnega reda
z imenovanjem predsednika in podpredsednika
Predsedstva SFRJ. V zvezi z omenjenimi predlogi je bil na Brionih dosežen sporazum o oblikah
in načinu uresničevanja, ki jih vsebuje priloga I
deklaracije v točkah I do VI.
Skupščina Republike Slovenije je v celoti sprejela Brionsko deklaracijo in s tem za tri mesece
ustavila nadaljnjo implementacijo ustavnih aktov
o osamosvojitvi. Ustavni akti in na njihovi podlagi sprejeti predpisi sicer veljajo, a se v omenjenem obdobju ne uporabljajo.
V posebni izjavi ob sprejetju Brionske deklaracije je Skupščina Republike Slovenije njeno
sprejetje (in s tem tudi začasno odložitev uresničevanja aktov o neodvisnosti) obrazložila z
znanim stališčem, naj se vprašanja njene osamosvojitve uredijo s pogajanji in na demokratičen način, v predlogu republiškim in zvezni
skupščini pa je predlagala skupščinam drugih
republik, naj priznajo samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Ravno tako je zadolžila Izvršni svet ter predlagala Predsedstvu
Republike Slovenije, da Skupščini čimprej predložita pogajalska izhodišča za razgovore o postopku in načinu uresničevanja odločitev skupščine z dne 25. junija. Izhodišče mora biti postopna in sporazumna zagotovitev samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije, njeno mednarodno priznanje in sporazumna ureditev odnosov z drugimi jugoslovanskimi narodi oz.
republikami. Izjava in sklep Skupščine izhajata
tudi iz obveznosti o začetku pogajanj o vseh
vidikih prihodnosti Jugoslavije, vsebovane v
Brionski deklaraciji.
Po sklepu Predsedstva SFRJ z dne 18. 7. JLA ne
bo več nameščena na ozemlju Slovenije, in sicer

do dokončnega dogovora o prihodnosti Jugoslavije, pri čemer ta sklep po mnenju Predsedstva
ne prejudicira prihodnje ureditve odnosov v Jugoslaviji, niti ne ogroža njene ozemeljske celovitosti.
Trenutno stanje glede uresničevanja Brionske deklaracije v tistem delu, ki se nanaša na prekinitev
ognja in ujetnike ter na vzpostavitev prehodnega
režima v obdobju moratorija, v katerem naj bi
našli rešitve o prihodnosti Jugoslavije, je naslednje:
1. Režim na meji
Organi za notranje zadeve Republike Slovenije
opravljajo nadzor nad prehajanjem državne meje
na mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko v skladu z zveznimi predpisi. Zaradi zlorabe jugoslovanskih simbolov s strani JA in
izražene ogorčenosti prebivalstva, je Ministrstvo
za notranje zadeve odstranilo jugoslovanske zastave in napise tudi tam, kjer smo jih po večkratnih opozorilih in ostrih kritikah Misije ES že
postavili.
2. Carine
Carinsko službo v Republiki Sloveniji opravljajo
uslužbenci Republiške carinske uprave v skladu z
določbami zveznih predpisov, ki urejajo carinski
sistem.
Na sestanku predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in Zveznega izvršnega
sveta v Zagrebu 18. 7. 1991 je bil pripravljen
osnutek sporazuma med Zveznim izvršnim
svetom in Izvršnim svetom Skupščine Republike
Slovenije za izvajanje sklepov Brionske deklaracije. V zvezi s pobiranjem carin je bilo
dogovorjeno naslednje:
Prihodki carin vplačanih na območju Republike
Slovenije se usmerjajo preko posebnega evidenčnega računa v Republiki Sloveniji kot prispevek
Republike Slovenije za financiranje usklajenega
obsega proračuna federacije, ko Zvezni izvršni
svet izpolni obveznosti, ki jih je prevzel s tem
sporazumom. Do takrat so sredstva carin imobilizirana na posebnem računu.
Prav tako naj bi Republika Slovenija od vplačanih carin pred usmerjanjem v proračun federacije poravnala:
- neplačane obveznosti JUMBES-a iz naslova
terjatev do Iraka, ki so dospele v plačilo do konca
leta 1990;
- obveznosti proračuna federacije za leto 1990,
ki so ugotovljene v Zapisniku o končni uskladitvi
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terjatev in obveznosti med proračunom federacije
in sekretariatom za finance Republike Slovenije,
z dne 17. 4. 1991, v višini 320,3 mio din;
- vojno škodo povzročeno ob agresiji jugoslovanske armade v Republiki Sloveniji, ocenjeno
po zavarovalniških kriterijih, če poravnavo te
škode zavrnejo zavarovalnice in pozavarovalnice.
Ta sporazum naj bi nadomestil sporazum med
Zveznim izvršnim svetom in Izvršnim svetom
Skupščine Republike Slovenije z dne 20. junija
1991.
Do podpisa sporazuma ni prišlo.
3. Nadzor zračnega prostora
Ministrstvo za promet in zveze je 25. 7. 1991
sporočilo Zveznemu sekretariatu za promet in
zveze, da se Republika Slovenija strinja, da v
času moratorija opravljajo kontrolo zračnega prostora nad Republiko Slovenijo jugoslovanski
organi.
Po tem času je zračni prostor le občasno odprt,
odvisno od samovolje jugoslovanskih oboroženih
sil, kar povzroča ogromno materialno škodo.
4. Varnost meja
Po dogovoru v Predsedstvu SFRJ in sklepu z dne
18. julija 1991 se je jugoslovanska armada
umaknila z mejnega pasu ob državni meji (zelena
meja) z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, kjer je po
Zveznem zakonu o prehajanju čez državno mejo
in gibanju v mejnem pasu varovala državno mejo
in kontrolirala gibanje in muditev v mejnem pasu
izven naseljenih krajev in mejnih prehodov.
Nadzor varnosti meja je prevzela mejna policija
Republike Slovenije, ki pri varovanju meje postopa po Zakonu o nadzoru državne meje. V
skladu z evropskimi normami ta zakon ne predvideva mejnega pasu.
5. Nadaljnje oblike in načini izvajanja prekinitve
ognja
- Blokade cest in objektov jugoslovanske armade so odstranjene.
- Predaja stražnic na meji, vrnitev zaplenjene
opreme in orožja JA ter vrnitev opreme in orožja
civilne zaščite oziroma teritorialne obrambe je v
teku.
- Enote teritorialne obrambe so deaktivirane.
Redno poteka urjenje po letnem programu vaj in
popolnitev rezervnega sestava, kar so naloge, ki
izhajajo iz zakonov o obrambi in zaščiti ter zakona o vojaški obveznosti, ki sta bila sprejeta
pred osamosvojitvijo Republike Slovenije.
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6. Ujetniki
Obrambne sile Republike Slovenije so izpustile
vse ujetnike.
Po sklepu predsedstva SFRJ so bili iz jugoslovanskih oboroženih sil izpuščeni slovenski
vojaki.
III. Ekonomski pritiski na RS
V nasprotju z Brionsko deklaracijo se je v času
moratorija začela, nadaljevala in vodi ekonomska
vojna organov in institucij federalne vlade in nekaterih republik oziroma njenih delov. Pomembnejše oblike in načini so predvsem naslednji:
1. Narodna banka Jugoslavije v času moratorija
ni umaknila blokade, tako da je Republika Slovenija izključena iz monetarnega in deviznega
sistema in ekonomske politike. Tako ne more
črpati kreditov iz primarne misije, prepovedano ji
je najemanje tujih kreditov, nima dostopa do
črpanja deviznih sredstev in ni ji zagotovljena
dinarska gotovina. Vse to je v nasprotju z
odlokoma o skupni monetarni in devizni politiki,
sprejetima pred Brionsko deklaracijo. Stalno pogojevanje NBJ oziroma Sveta guvernerjev, da se
naj Republika Slovenija odreče predpisov z monetarnega področja, sprejetih pred Brionsko
deklaracijo, jasno izraža namero NBJ, ki hoče
krivdo za blokado naprtiti Sloveniji. Vlada Slovenije je sprejela in zvezni vladi ter NBJ poslala
akt, s katerim se obvezuje, da v času moratorija
ne bo uveljavljala predpisov z monetarnega
področja, t. j. predpisov za vzpostavitev lastnega
monetarnega področja. Tudi ob teh zagotovilih
NBJ nadaljuje omenjeno blokado.
2. Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s
tujino ter Gospodarska zbornica Jugoslavije sta
diskriminatorno ravnala do gospodarskih subjektov iz Republike Slovenije. V času moratorija sta
bili omenjeni federalni instituciji še naprej po
federalni zakonodaji pristojni za reševanje različnih administrativnih postopkov, kot so: registracija pogodb o tujih vlaganjih z dovoljenjem
tujemu partnerju za brezcarinski uvoz opreme,
registracija posebnih dolgoročnih pogodbenih
poslov med domačimi in tujimi podjetji – kooperacije, investicijska dela ipd., kjer je registracija pogoj za pričetek izvajanja poslov,
izdajanje raznih dovoljenj in licenc za uvoz in
izvoz ter izdajanje t. i. detašmanov itd. Navedene
administrativne blokade so še bolj otežkočale
normalno zunanjetrgovinsko poslovanje slovenskih podjetij.
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3. V Srbiji, Črni gori in delih BiH poteka organizirano ropanje in zaplemba slovenskega premoženja. S tovrstnim ropanjem ali zaplembami je
bilo prizadetih okoli 40 večjih slovenskih podjetij
v ocenjeni vrednosti okoli 200 mio DEM.
4. Zvezna carinska uprava kot tudi nekateri drugi
federalni organi in institucije razširjajo dezinformacijo Evropski skupnosti in drugim njenim
organom, da carinski uslužbenci Republike Slovenije ne opravljajo carinske kontrole blaga in
potnikov v skladu z mednarodnimi standardi in
mednarodnimi konvencijami. Zato zvezna carinska uprava ne more prevzeti odgovornosti za
strokovno opravljanje kontrole blaga in potnikov
na slovenski meji. Tovrstne dezinformacije posledično povzročajo ogromno gospodarsko škodo
slovenskemu gospodarstvu, ki cca. 65% vsega
svojega izvoza plasira v države Evropske skupnosti, hkrati pa iz teh držav uvozi cca. 80%
svojega uvoza.
Prve reakcije Evropske skupnosti so že pred nami
in se kažejo v njeni nameri, da prepove uvoz
živih živali, mesa in mesnih izdelkov iz Slovenije
oziroma Jugoslavije. Takšna prepoved lahko povzroči popoln kolaps slovenske živilske industrije, saj slovenska kmetijsko-predelovalna podjetja letno izvozijo v Evropsko skupnost za več
kot 35 mio USD živih živali, mesa in mesnih
izdelkov.
MZZ je o navedenih kršitvah ter problemih tekoče obveščalo Evropsko skupnost in predlagalo
diferencirano obravnavanje Slovenije.
IV. Učinki izvrševanja Brionske deklaracije
- Aktivnost evropskih opazovalcev v RS je
pomembno vplivala na stabilizacijo premirja in
nadzorovanem umiku JA iz RS. S svojo prisotnostjo so tudi pri prebivalstvu dajali občutek
večje varnosti.
- Z doseženim premirjem in z nadaljnjim
utrjevanjem miru v Sloveniji je bil dosežen eden
od osnovnih ciljev Brionske deklaracije.
- Brionska deklaracija je posredno prispevala,
da je Predsedstvo SFRJ sprejelo sklep o umiku
JA iz Slovenije, ki je v veliki meri realiziran.
- RS je kot polnopravni udeleženki sporazuma
prvič v mednarodnih odnosih priznana vloga
partnerja, kar pomeni napredek v prizadevanjih
za mednarodno priznanje RS.
- Dosežena je internacionalizacija jugoslovanske krize, ki zagotavlja involviranost in soodgovornost nekaterih najvplivnejših držav Evrope in

Zahoda pri razreševanju jugoslovanske krize.
- Z razširitvijo Brionske deklaracije se je dejansko omogočil sklic Haaške mirovne konference o Jugoslaviji, s tem pa je vzpostavljen
poskus institucionalnega razreševanja konfliktov
v Jugoslaviji s pomočjo mednarodne arbitraže,
kar bo imelo posebno pomembno vlogo pri ugotavljanju medsebojnih pravic in obveznosti v
razdružitveni bilanci.
- Številni in raznovrstni kontakti opazovalcev
nedvomno prispevajo k spoznanju, da je Slovenija v resnici sposobna realizirati svojo samostojnost. Opazovalci so, izvršujoč svoj mandat,
dobili tudi vpogled v splošno situacijo v RS,
spoznali kvaliteto političnih odnosov, spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic,
pravic manjšin, ekonomsko razvitost in ekonomske potenciale, kot tudi komparativne prednosti
RS v odnosu do drugih republik v Jugoslaviji. Na
temelju neposrednih stikov s posameznimi opazovalci je mogoče sklepati, da med njimi prevladuje vtis, da je Slovenija sposobna "preživeti"
kot samostojna država in se prilagoditi procesom
evropskih integracij.
Izvajanje Brionske deklaracije je imelo tudi negativne učinke:
- Ohranjala je ustavno vlogo zveznih organov in
s tem zadrževala Slovenijo v Jugoslaviji.
- Povzročen je najmanj tromesečni zastoj v
implementaciji aktov RS o osamosvojitvi. Na ta
način je dan "prazen prostor" organom federacije,
da na ekonomskem, predvsem monetarno-finančnem področju sprejmejo vrsto ukrepov, s katerimi je povzročena neposredna škoda RS.
- Blokada slovenskih letališč oziroma ukrepi
zračne kontrole letenja so povzročili veliko materialno škodo slovenskim letališčem in avioprevozniku, motnje v prometni povezanosti RS s
svetom in onemogočali normalen pretok blaga,
kapitala in ljudi.
- S podpisom Brionske deklaracije se je morala
Slovenija zavestno odpovedati v vojni zaplenjenemu orožju.
- Poizkus, da se vsi ti problemi rešujejo na
Haaški mirovni konferenci predstavlja nevarnost,
da pride do nadaljnjega zavlačevanja uresničevanja, odločitve o samostojnosti.
V. Predlog stališč in aktivnosti Republike Slovenije po izteku moratorija
Analiza neposrednih še posebej pa dolgoročnih
posledic tromesečnega moratorija tik pred nje199
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govim iztekom 7. oktobra 1991 nalaga Skupščini
Republike Slovenije, da nadaljuje delo v zvezi z
vsemi tistimi aktivnostmi, zakonodajnimi in
drugimi, ki naj Republiki Sloveniji zagotovijo
nemoteno in uspešno nadaljevanje procesa dejanskega in formalnega osamosvajanja prekinjenega
pred tremi meseci.
Plebiscitarna odločitev o samostojnosti in suverenosti narekuje Republiki Sloveniji, da ne pristane
na podaljševanje moratorija in da zavrne mogoče
pritiske evropskih in drugih mednarodnih institucij (Evropska skupnost, KEVS, Varnostni svet
Združenih narodov idr.) za nadaljnje zamrzovanje uresničevanja sprejetih osamosvojitvenih
aktov.
Izvršni svet Republike Slovenije ugotavlja, da ni
potrebe po podaljševanju opazovalne mednarodne misije na ozemlju republike po izteku dogovorjenega roka 13. oktobra 1991, ne glede na to,
da se JA do takrat ne bo še popolnoma umaknila
iz vseh krajev Slovenije.
Dosedanje izkušnje in težak gospodarski položaj,
v katerem se je znašla Slovenija zaradi vojne
intervencije in splošnega kriznega stanja v Jugoslaviji ter še posebej zaradi odložitve pomembnih
republiških zakonov na področju finančno-monetarne osamosvojitve, narekujejo odločnejšo politiko na tem področju z namenom, da se prepreči
nadaljnje poslabševanje že tako težkega stanja v
gospodarski kot v družbeni in socialni sferi.
Izvršni svet Republike Slovenije predlaga, da
Slovenija še naprej ostane konstruktivni udeleženec Haaške konference. Kljub temu mora
Slovenija izkoristiti haaški in druge slične mednarodne mehanizme, ki bi kakorkoli prispevali k
mirni razdružitvi Slovenije od ostalega dela
Jugoslavije, mednarodnemu priznanju Slovenije,
k dogovoru o delitvi premoženja, dolgov in
ureditvi preostalih vprašanj, skladno s principi
mednarodnega prava.
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Z iztekom moratorija mora Slovenija intenzivirati
prizadevanja za svoje dokončno mednarodno
priznanje. Pri tem izhaja iz dejstva, da je samostojnost mogoče doseči po mirni in nenasilni
poti in nikakor ne more sprejeti stališča, da je
mednarodno priznanje odvisno od dokončnega
razpleta jugoslovanske krize, ki se z dneva v dan
oddaljuje in lahko traja v nedogled.
Z umikom jugoslovanske vojske izpolnjuje Slovenija še zadnji pogoj, ki ga mednarodno pravo
zahteva za nastanek države. Zato pričakujemo, da
bodo druge države glede na to, da Slovenija
izpolnila tudi svoje mednarodne obveznosti iz
Brionske deklaracije, to stanje priznale in ne
bodo odlašale s priznanjem iz političnih razlogov.
Slovenija ne more, prav tako sprejemati v Evropi
dokaj razširjene tezo, da bi osamosvojitev Slovenije (enega dela Jugoslavije ...) sprožila plaz
sličnih nevarnih secesionističnih procesov v nemajhnem številu evropskih držav, ki se sicer
navzven zelo pogosto kažejo kot dežele blagostanja in demokracije.
Republika Slovenija je že večkrat dokazala, da
ima vse atribute odgovornega državnega subjekta, ki se zaveda svoje odgovornosti pred mednarodno skupnostjo, ki se najiskreneje zavzema
za mirno in nenasilno reševanje konfliktov v
Jugoslaviji in v svetu, ki se želi tvorno vključiti v
sistem evropske kolektivne varnosti in sodelovanja in, ki kot bodoča suverena država želi
prispevati svoj delež k ustvarjanju nove Evrope.
Zaradi vsega tega Slovenija zasluži polno in
čimprejšnje mednarodno priznanje.
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IV. SLOVENIJA – JUGOSLAVIJA PO BRIONSKI DEKLARACIJI
Slovenska politika je bila po brionski deklaraciji
razpeta med želje po čimprejšnjem mednarodnem
priznanju in pritiske mednarodne skupnosti, da
ostane v Jugoslaviji. Za slednje so si prizadevali
tudi zvezni organi (zvezni izvršni svet, zvezna
skupščina), ki so čez poletje ustvarili nekaj
predlogov za ureditev bodoče jugoslovanske
skupnosti pa tudi za delovanje federacije v
"prehodnem" obdobju, do novega dogovora. Slovenski izvršni svet in skupščina sta skušala predvsem doseči čim prejšno sporazumno razdružitev
in ureditev medsebojnih odnosov (sukcesijo),
medtem ko so Srbi začeli neprikrito uresničevati
načrt velike Srbije, kar je julija 1991 pripeljalo
do spopadov večjih razsežnosti in vojne na
Hrvaškem, ki se je po večkratnih neuspešnih
pogajanjih končala januarja 1992 z napotitvijo
enot Unproforja na Hrvaško, nadaljevala pa
aprila 1992 v Bosni in Hercegovini. Tragično
dogajanje na Hrvaškem je bilo dolgoročno v prid
Sloveniji, saj so do konca leta 1992 vedno bolj
kopnele možnosti za obnovitev Jugoslavije dogajanje.
Julija 1992 je slovenska vlada pripravila izhodišča za pogajanja z drugimi republikami (predsednik vlade Peterle jih je skupščini predstavil
31. julija), posebna misija dobre volje, ki jo je
vodil član predsedstva Dušan Plut, pa je avgusta
z obiski v Sarajevu, Skopju in Zagrebu (Črna
gora je pobudo zavrnila, Srbija pa sploh ni
odgovorila) skušala vzpostaviti osnovo za pogovore. Slovenski predstavniki na raznih ravneh so
tudi še sodelovali na sejah zveznega predsedstva
in skupščine ter drugih organov v Beogradu.
Tudi Hrvaška je julija predlagala program rešitve jugoslovanske krize, v katerem je predvidela
priznanje suverenih in samostojnih držav, spoštovanje mednarodnega prava v medsebojnih odnosih, začetek postopka razdruževanja, sprejem
dogovora o zvezi suverenih držav po modelu ES,
striktno spoštovanje človekovih pravic in pravic
manjšin pod notranjim in mednarodnim nadzorom.202
Slovenskim politikom, ki so se že oddaljevali od
Hrvaške, se ni zdela sprejemljiva točka o zvezi
suverenih držav, ki so je še nekaj tednov prej

vneto zagovarjali, saj je Hrvaška vedno hitreje
drsela v vojno, kar so opažale tudi druge države
(12. julija je Mesić med sejo predsedstva dobil
Zimmermannovo pismo, v katerem ga je ameriška vlada opozorila, da se pripravljajo vojaške
akcije na Hrvaškem).203 Slovenija je tudi za
zahodne politike postajala "čist" primer, čeprav
so bili osamosvojitvi nenaklonjeni zaradi bojazni
pred "domina efektom" (čez poletje je namreč z
mednarodnim priznanjem baltskih držav in po
neuspelem državnem udaru proti Gorbačovu
začela naglo razpadati tudi Sovjetska zveza). Le
nekaj dni po hrvaškem predlogu (18. julija) je
zvezno predsedstvo sprejelo sklep o umiku JLA iz
Slovenije.
Načrt dogovora o prihodnosti jugoslovanske
skupnosti, ki je bil podoben slovenskemu predlogu o asimetrični federaciji še iz konca osemdesetih let, so pripravili tudi v predsedstvu
SFRJ.204 Do teh vprašanj so se opredeljevale tudi
republiške skupščine (Makedonija je izvedla
referendum o samostojnosti 8. septembra 1991,
BiH pa šele 29. februarja in 1. marca 1992, Srbi
v BiH so nato 27. marca razglasili Republiko
srbsko).
Tudi skupščina SFRJ oz. njene komisije so izdelovale razne elaborate o funkcioniranju političnega in ekonomskega sistema. Zvezna skupščina
ni imela nikakršnega vpliva na razplet jugoslovanske krize, v praksi pa je zvezna vlada zlasti s
pomočjo zveznega zbora z raznimi ukrepi hotela
Slovenijo prisiliti, da se podredi njeni politiki.
Nekatere ukrepe so sprejemali tudi drugi zvezni
organi, ki jih Marković ni mogel več nadzirati in
so bili vedno bolj pod srbskim vplivom. Tako je
Svet guvernerjev NBJ Slovenijo izločil iz kreditno-monetarnega sistema (Marković je s tem
sicer sam nekaj časa grozil Sloveniji, vendar se
potem z odločitvijo ni strinjal), zaradi česar Slovenija ni mogla uporabljati deviznih rezerv NBJ
(te so se zaradi krize tudi sicer zmanjšale z devet
na manj kot tri milijarde dolarjev), ni mogla
črpati kreditov iz primarne emisije, kupovati deviz in najemati tujih kreditov, ni dobivala gotovine. Zvezna vlada je na različne načine ome-

202 Plan o razrešenju jugoslovenske državne krize in dopis

Predsedništvo SFRJ, Komisija za pripremu politićkog
dogovora o budućnosti jugoslovenske federacije, Bg.,
30. 8. 1991. Arhiv predsednika RS.

Davorina Rudolfa, hrvaškega ministra za zunanje zadeve, Dimitriju Ruplu, 12. 7. 1991. Arhiv vlade RS.

203 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 99.
204 Politički dogovor o budućnosti jugoslovenske zajednice,
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jevala slovenski izvoz in tudi sicer izkoriščala
svoje "vrnjene" pristojnosti, da bi Slovenijo prepričala, kako njeno gospodarstvo brez Jugoslavije ne more funkcionirati. JLA je do sredine
avgusta imela zaprt slovenski zračni prostor, po
odprtju pa ga je iz različnih razlogov še večkrat
zaprla, tako da je promet potekal iz bližnjih
avstrijskih letališč, kamor so že prej preselili slovenska letala.205
Zaradi povečevanja spopadov na Hrvaškem pa
zveznemu vodstvu ni uspelo prepričati mednarodnih dejavnikov, da lahko Jugoslavija po prekinitvi spopadov v Sloveniji sama rešuje svoje probleme. Zaostrovanje vojne na Hrvaškem je bilo v
mednarodnem smislu Sloveniji v korist, saj je
potrjevalo njeno tezo, da se Jugoslavije ne da
obdržati skupaj.
Sredi julija je bil položaj Slovenije še močno
negotov, vladal je strah pred gospodarskim zlomom, kljub obljubljenemu umiku JLA je obstajala
bojazen, da bi se ob izbruhu vojne na Hrvaškem
in v BiH operacije (zaradi blokad meja in zasedbe strateških točk) razširile na Slovenijo. Slovenija je bila v očeh večine zahodnih držav, zlasti
velesil, začetnik procesov, ki bi lahko sprožili
plaz ne samo na Balkanu, ampak tudi v SZ, hkrati
pa bi lahko bila zgled za nerešene nacionalne
probleme v zahodnih državah in spodbujevalec
naraščajočih avtonomističnih procesov (npr. v
sosednji Italiji). Zato je bila zahodna politika še
vse poletje in jesen usmerjena v ohranjanje Jugoslavije, v kateri naj bi Slovenija imela glavno
vlogo pri demokratizaciji.
Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je dne
24. julija ocenilo, da bo akcija Slovenije za mednarodno priznanje zaradi vojne sicer nekoliko
jasnejša, "kljub temu pa najverjetneje dolgotrajen, zapleten in naporen proces".206 ZDA in
Francija sta, je ugotavljalo ministrstvo, sicer
nekoliko spremenili stališče: tako je Mitterand
14. julija izjavil, da nobene federacije, niti jugoslovanske ne, ni mogoče ustvariti s silo, stališče
ZDA pa je bilo, da ni zadržkov za priznanje
Slovenije, če bo do razdružitve prišlo po mirni
poti. Odločno sta proti priznanju Kitajska in SZ,
205 Analiza uresničevanja Brionske deklaracije in predlogi

za aktivnosti RS po izteku moratorija, IS RS, 30. 9.
1991; Uresničevanje samostojnosti in neodvisnosti RS,
gradivo za zasedanje skupščine 2. 10. 1991, IS RS.
Arhiv vlade RS.
206 Mednarodno priznanje Slovenije (pregled stanja in
možni nadaljnji koraki), Ministrstvo za zunanje zadeve,
24. 7. 1991. Arhiv predsednika RS.
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nekaj držav pa je napovedalo, da bodo ob primernem času Slovenijo morda priznale (Avstrija,
Češkoslovaška, Bolgarija, Madžarska, Poljska in
Avstralija). Več držav je izjavilo, da bodo to
storile, če bo Slovenija še enkrat napadena (ZRN,
ZDA, Italija), vendar je bilo to izrečeno predvsem kot opozorilo JLA, ne pa kot izraz dejanske
pripravljenosti na priznanje.
Obstajale so torej pomembne razlike med državami, kar je slovenski politični vrh skrbno analiziral. Dejavnost slovenske zunanje politike se je
usmerila zlasti v:
- Opiranje na Nemčijo in Avstrijo s hkratnimi
poskusi spremeniti mnenje Italije, Francije, ZDA
in drugih nasprotnic priznanja (za vsako državo
posebej je bila pripravljena strategija). Temu so
bili namenjena potovanja v juliju in avgustu,
"tiha diplomacija" na vseh ravneh, strankarski,
kulturni, poslovni in drugi stiki. Hkrati je Slovenija skušala čimprej normalizirati finančne in
denarne tokove s tujino in dobiti zavarovanja za
posle.
- Prizadevanje doseči dogovor s Srbijo, najprej
glede umika vojske, potem pa tudi glede drugih
vprašanj. Pri tem se je angažiral zlasti Janez
Drnovšek, vendar dalj kot do umika vojske (kar
je bil sicer velik uspeh) Slovenija ni prišla.207 Vsa
druga vprašanja (razdružitev, sukcesija, vprašanje premoženja, gospodarskih in drugih stikov)
so ostala nerešena tudi po mednarodnem priznanju Slovenije.
- Distanciranje od Hrvaške. To je nakazal Dimitrij Rupel že med obiskom v ZDA v pogovoru z
Lawrencem Eagleburgerjem,208 nato med že
omenjenim obiskom pri Genscherju 20. avgusta,
pa tudi v sočasnem memorandumu članicam ES
in KEVS, v katerem je razložil svojo idejo o
jugoslovanski konferenci o varnosti in sodelovanju (Jugoslavija kot "mini KEVS"), kjer bi se
republike povezovale glede na to, kako so izrazile
svoje interese, Slovenija pa bi kot samostojna
država predstavljala vmesni člen med Zahodom
in Jugovzhodom.209
207 Tudi zahodne države – zlasti tiste, ki so si prizadevale

za ponovno vzpostavitev Jugoslavije – umika JLA niso
pozdravile z navdušenjem, saj je to zgolj pomenilo
selitev krize na nacionalno bistveno občutljivejša območja Hrvaške in BiH ter hkrati uresničevanje načrta o
veliki Srbiji. ES je 19. 7. sklep o umiku JLA iz
Slovenije sicer pozdravila, vendar pod pogojem, da to
izraža pripravljenost vseh vpletenih strani, da se odrečejo uporabi sile.
208 Rupel, Skrivnost države, str. 169.
209 Prav tam, str. 174.
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Ruplov načrt o "treh pasovih" je razširjeno predsedstvo potrdilo že 2. avgusta (še isti dan je bil
objavljen v Informacijah mednarodnega tiskovnega središča v Ljubljani pod naslovom Ugotovitve in predlogi republike Slovenije za pogovore
s "trojko" ES), skoraj istočasno pa se je odrazil v
korespondenci zunanjega ministrstva in predsedstva z evropskimi državniki. Načrt je bil nato
dodelan 18. avgusta, osnovni namen pa je bil
pokazati kooperativnost in pripravljenost reševati
jugoslovansko krizo, hkrati pa ohraniti doseženo
raven mednarodne uveljavitve.
Na drugi strani pa si je Hrvaška – še zlasti po
odločitvi o umiku JLA iz Slovenije – prizadevala
za to, da bi jo ES obravnavala enako kot Slovenijo. O tem je skušal nemškega kanclerja
Kohla prepričati hrvaški predsednik Tuđman
med obiskom 18. julija (prav na dan, ko je zvezno
predsedstvo sprejelo sklep o umiku JLA iz Slovenije v Bonnu, vendar mu ne Kohl in ne
Genscher nista dala nobenih zagotovil, razprava
pa je tekla le o umiku vojske v vojašnice (po
slovenskem vzoru), ne pa tudi o morebitnem
priznanju.210
Slovenska strategija "treh točk" je nastala v razmerah po Brionski deklaraciji, še zlasti pa pod
vtisom politike, kakršna se je v ES oblikovala v
začetku avgusta in je trajala do izteka moratorija
oz. neuspeha prvih dveh zasedanj haaške konference, ko je bila nevarnost, da Slovenijo znova
potisnejo v Jugoslavijo, bistveno manjša. Slovenski analitiki mednarodnih razmer so menili, da bi
bilo treba pri usmeritvi na Nemčijo in deloma na
Italijo (na kateri so ZDA prenesle večji del odgovornosti za Balkan) upoštevati, da Nemčija
gradi svojo politiko na ravnovesju s Francijo in
drugimi članicami ES in da bo tudi Avstrija, ki je
Sloveniji še bolj naklonjena, spoštovala splošno
usmeritev Zahoda. Glede na to, da se v notranjih
jugoslovanskih odnosih interes Slovenije ujema s
stališči Srbije (Slovenija je namreč moteč dejavnik pri ustvarjanju Srboslavije), Slovenija ne bi
smela nasprotovati nadaljnjemu obstoju kakorkoli že urejene Jugoslavije brez Slovenije.211 Potreba po tesnem zavezništvu in skupnem nastopanju s hrvaško vlado se je obojestransko izčrpala. V interesu Slovenije je, da prispeva k preprečevanju državljanske vojne v Jugoslaviji.
210 Libal, Limits of Persuasion, str. 24.
211 Po mnenju Susan L. Woodward (Balkan Tragedy,

Washington D. C. 1995) je bilo predvidevanje Slovenije
in Srbije, da bo preostanek Jugoslavije lahko obstajal v
eni državi brez vojne, zgrešena.

Srbiji je treba sporočiti, da se v jugoslovanske
razmere – kosovsko vprašanje, hrvaško-slovenski
spor – Slovenija ne bo vmešavala, v zameno za to
(in nekatere prometne in gospodarske ugodnosti)
pa lahko Slovenija zahteva miren in pravno
urejen odhod iz Jugoslavije ob tem, da jo priznata Srbija in Jugoslavija, ter status pravnega
naslednika Jugoslavije. Jugoslovanski vladi in
vojaškemu vrhu bi Slovenija lahko ponudila pomoč pri gašenju državljanske vojne na Balkanu,
predvsem pa korekten odnos v času umika JLA iz
Slovenije. Zahod je treba prepričati, da je neodvisnost Slovenije združljiva z njegovimi interesi v tem delu sveta in v Evropi in da to ne bo
sprožilo vala razdiranj obstoječih držav niti na
Vzhodu niti na Zahodu. Slovenija se mora predstavljati kot demokratična, stabilna, gospodarsko
globoko reformirana in uspešna, laična, po kulturi katoliško-protestantska, ekološko čista in
zelena, po srednjeevropsko urejena pravna država in republika "na sončni strani Alp", ki je
zanesljiv mednarodni partner, ki je prijateljska
do Zahoda, izvaja aktivno, konstruktivno mednarodno politiko oborožene nevtralnosti in ki zna
sama poskrbeti za svojo varnost. Slovenija mora
pokazati, da je za ohranitev Jugoslavije (brez
Slovenije) in da je pripravljena pomagati pri
urejanju spornih zadev na miren način, brez
prelivanja krvi, zato bo za obdobje treh mesecev
vrnila v zvezne organe del slovenskih funkcionarjev, uporabila zveze na vseh področjih, da bi
Jugoslaviji pomagala pri izvajanju gospodarskih
in političnih reform, urejanju vprašanja človekovih pravic ipd. Slovenija se ne bo spuščala v
propagandno vojno, delovala bo kot blažilni
dejavnik z "misijami dobre volje", morda tudi
ponudila kontingent miličnikov, ki bi deloval v
vlogi mirovnih čet na Hrvaškem in v BiH. Dosledno bo spoštovala obveznosti iz Brionske deklaracije.212
Čez poletje je iniciativo v zvezi z jugoslovansko
krizo vedno bolj prevzemala Nemčija. Umik JLA
iz Slovenije je pri nemških politikih vzbujal vtis,
da želi Milošević preprečiti, da bi Slovenija

212 Osnove navedene strategije se da razbrati iz tedanjih

zapisnikov in dokumentov ministrstva za zunanje zadeve, vlade in predsedstva, pa tudi iz nekaterih objavljenih del. Strnjeno jo je v kriznem času po Brionski
deklaraciji, 17. julija prikazal dr. Anton Bebler. Glej
dok. št…: Spomenica o nekaterih vidikih mednarodnopolitične (vključno jugoslovanske) strategije in taktike RS. Arhiv predsednika RS.
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iskala kompromis z drugimi republikami in vsestransko sprejemljivo jugoslovansko rešitev.
Vzrok, da se je v Nemčiji povečevalo protisrbsko
razpoloženje, je bila izrazito sovražna srbska
propaganda, pa tudi smrt nemškega novinarja
Egona Scotlanda, ki so ga ubile srbske paravojaške enote na Hrvaškem. Kljub temu pa še
konec julija niti v Bundestagu niso načenjali
vprašanja priznanja.
Zadnji teden julija je učinke evropske politike v
Jugoslaviji preverjal Wynaendts. Njegova naloga
je bila, da izve, kaj o prihodnosti mislijo federalni organi in kaj republiška vodstva.213 Ugotovil je, da polovico zveznega predsedstva obvladujejo Srbi (kar je bilo znano že več kot dve leti,
op. B. R.), da je za Slovence (kot naj bi mu
povedal Kučan) sprejemljiva samo svobodna
zveza samostojnih držav, pa še to le, če bodo
članice spoštovale človekove pravice, politično
avtonomijo in tržno ekonomijo. Dodal je, da
Srbija vztraja pri federaciji, da bosta BiH in
Makedonija sledili Sloveniji in Hrvaški, ker
nočeta ostati pod srbsko hegemonijo, in da je za
Hrvaško primarni cilj spraviti JLA v vojašnice in
nato doseči njen umik s hrvaškega ozemlja, zato
je Tuđman tudi prosil, naj bi se misija opazovalcev iz Slovenije razširila na Hrvaško, ES pa
naj bi omogočila pogajanja s Srbijo.
Milošević je Van den Broekovemu odposlancu
jasno povedal, da odcepitev Slovenije in Hrvaške
sprejema, vendar le pod pogojem, da to pravico
dobijo tudi krajinski in slavonski Srbi. Wynaendtsov zaključek je bil, da je vsekakor treba
preprečiti hrvaško-srbski konflikt, ker pred tem
ne bo mogoče rešiti drugih jugoslovanskih problemov, kar pa brez posredovanja ES ne bo
mogoče.
Na osnovi Wynaendtsovega poročila so ministri
dvanajsterice o Jugoslaviji sklepali 29. julija na
rednem srečanju v Bruslju. Pred tem, 25. julija,
se je Genscher v Bayreuthu sestal s francoskim in
luksemburškim zunanjim ministrom, da bi uskladili vsebino sestanka. Dogovorili so se, da bodo
poleg Markovića in Lončarja povabili tudi člane
zveznega predsedstva, ne pa predsednikov republik (kot je predlagal Genscher), ker bi to
lahko nakazovalo morebitno možnost priznanja.
Nizozemski veleposlanik v Beogradu je skupno
vabilo kar na cesti dal Tupurkovskemu, katerega

213 Henry Wynaendts, L'engrenage, Chroniques Yougosla-

ves, Juillet 1991 – Aout 1992, Pariz 1993, str. 49-59.
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je slučajno srečal, ko je ta šel na sejo predsedstva. Tisti člani predsedstva (vključno z Mesićem), ki so bili v Beogradu, so se nato iz nepojasnjenih razlogov odločili, da gresta v Bruselj
le Tupurkovski in Bogićević (od predstavnikov
zveznih organov sta se srečanja udeležila še
Marković in Lončar). Sestanek je potekal v
ozračju ostrega konflikta med Genscherjem in
Van den Broekom, saj je Genscherjev namen, da
bi v mednarodno diplomatsko dejavnost pritegnil
tudi Slovenijo in Hrvaško, propadel. Van den
Broek je med na srečanju tudi drugim predlagal,
naj bi na Hrvaškem oblikovali skupne patrole
JLA in hrvaške garde, ki bi skrbele za mir, kar je
v tisku (še posebej nemškem) naletelo na posmeh
in očitke na račun njegove politične prevzetnosti
in popolnega nepoznavanja razmer na Hrvaškem
in v Jugoslaviji.
Po sestanku 29. julija v Bruslju so svet obšli
prizori vojne na Hrvaškem, ki jih je posnela
nemška televizija, kar je povzročilo dodaten pritisk javnosti na politike, ki so se po prekinitvi
spopadov v Sloveniji znova začeli obnašati bolj
ležerno (razprava o Jugoslaviji je bila kar med
kosilom). Tema pogovora je bila, kako razširiti
opazovalno misijo na Hrvaško (zahteve so bile,
da tudi v BiH), "trojko" pa naj bi ponovno poslali
v Jugoslavijo, da dokončno ugotovi, ali so predstavniki republik v zvezi s prihodnostjo Jugoslavije pripravljeni sprejeti posredovalno misijo na
visoki stopnji, ki jo je KEVS predlagala že na
srečanju 3. in 4. julija. Van den Broek je znova
obljubljal gospodarsko in finančno pomoč Jugoslaviji, če se bo premirje obdržalo in če se bodo
začela pogajanja o prihodnosti države.
V naslednjih dneh je dvanajsterica (zlasti pod
vplivom Velike Britanije in Francije) oblikovala
tri temeljna načela, ki naj bi vodila k rešitvi
jugoslovanske krize:
- ohranitev vsaj minimuma skupnih jugoslovanskih institucij,
- nobene enostranske spremembe notranjih jugoslovanskih meja,
- močna zaščita avtonomnih pravic za tisti del
prebivalstva, ki bi postal manjšina v kateri od
republik.
Wynaendts je zaradi spopadov na Hrvaškem
znova nemudoma pripotoval v Jugoslavijo, da bi
dosegel prekinitev ognja in pripravil četrti obisk
evropske "trojke" (v njej so bili Van den Broek,
Poos in De Pinheiro, spremljal jih je član
komisije ES za Sredozemlje Abel Matutes), ki pa
je po napornih dvodnevnih pogajanjih – tako kot

VIRI 19, 2004

Wynaendts – odšla iz Beograda praznih rokrog
Srbsko-črnogorsko stališče je bilo, da Srbija ni v
konfliktu s Hrvaško, pač pa da gre za konflikt
med zveznimi organi in Hrvaško, problem pa da
je v tem, ker Hrvaška napada srbska območja.
Opazovalci ES niso potrebni, ker ima Jugoslavija
dovolj sil, da sama nadzira premirje.
"Trojka" je najprej imela pogovore s predstavniki
republik. V Srbiji so menili, kot je zapisal Jović,
da namerava ES "skozi zadnja vrata vzpostaviti
protektorat nad Jugoslavijo in z našim soglasjem
pripeljati evropske enote", zato so predlog, naj bi
se opazovalna misija razširila na Hrvaško, zavrnili (čeprav je zvezno predsedstvo na sestanku
na Ohridu 22. julija takšno možnost že sprejelo).
Zavrnili so tudi sejo predsedstva SFRJ, na kateri
naj bi sodelovala "trojka". Milošević ni popustil,
čeprav ga je "trojka" pregovarjala od 18. ure do
1.30 zjutraj (načrtovani urnik se je zato povsem
podrl).
V Sloveniji so "trojko" (jezno zaradi neuspeha v
pogovorih z Miloševićem) na Brdu sprejeli Kučan, Drnovšek, Bučar, Rupel, Peterle in Janša.
Slovenska stran ji je izročila dokument, ki ga je
pripravilo zunanje ministrstvo, sprejelo pa predsedstvo v razširjeni sestavi.214
Osnovne teze dokumenta so bile:
- Slovenija je dosegla bistvene elemente državnosti, v najkrajšem času želi doseči mednarodno
priznanje;
- z drugimi narodi oz. državami bivše Jugoslavije ne želi imeti skupnih organov, pač pa bo
odnose uredila z meddržavnimi pogodbami;
- želi pokazati, da je upoštevanja vreden in
zanesljiv partner in se bo – kot pričakuje ES –
afirmativno dogovorila z Jugoslavijo;
- Slovenija bo kot samostojna država dejavnik
stabilnosti na Balkanu in bo lahko služila kot
model postopnega prilagajanja in vključevanja
jugoslovanskega prostora v evropske ekonomske
in politične integracije (tak pristop je utemeljen
zaradi različne stopnje razvitosti Jugoslavije, dosedanja politika podrejanja skupnemu imenovalcu se je izkazala kot neuspešna, zato bo Slovenija vmesna cona, ki bo skušala premostiti
razlike med Zahodom in Jugovzhodom); ravnala
bo v korist cele regije, na osnovi pragmatičnih
interesov saj zgolj rešitev slovenskega problema

214 Ugotovitve in predlogi Republike Slovenije za pogovore

s "trojko" evropske skupnosti, sprejeto na 63. seji predsedstva RS 2. 8. 1991. Arhiv predsednika RS.

brez sprave med jugoslovanskimi narodi ne more
biti privlačna za tuj kapital;
- Slovenija svoje samostojnosti ne želi uresničiti
na račun dezintegracije preostale Jugoslavije,
zato si rešitev predstavlja kot sosledje treh pasov
(prvi je Srbija, Črna gora, Makedonija, BiH,
drugi Hrvaška in tretji Slovenija);
- Slovenija si bo prizadevala za ohranjanje gospodarskih tokov, vendar bosta za oblikovanje
skupnega trga in carin potrebna postopnost in
prilagajanje;
- Slovenija hoče postati nevtralna država, za
varnost potrebuje lastno TO, zagotavljala pa jo
bo tudi v okviru KEVS;
- dolgoročno želi s postopnim prilagajanjem
postati članica ES;
- v skladu z Brionsko deklaracijo želi pogodbeno utrditi način delovanja zveznih institucij v
času trajanja moratorija in pristaja na najnujnejše funkcije.
Srbsko nasprotovanje ES je že imelo učinek in
slovenska stališča so za "trojko" postajala sprejemljivejša. Tako je v neuradnem pogovoru Poos
na Brdu dal Bučarju vedeti, da ne bo nasprotovanja slovenski samostojnosti. Seveda pa take
(občasne) izjave posameznih politikov načelne
politike ES, da jugoslovansko vprašanje rešujejo
"v paketu", pravzaprav niso spremenile.
Zaključni sestanek med obiskom "trojke", na katerem so bili štirje predstavniki ES in dvanajst
ambasadorjev, del zveznega predsedstva (manjkala sta Sejdo Bajramović s Kosova in Jugoslav
Kostić iz Vojvodine), predsednik zveznega IS
Ante Marković in zunanji minister Budimir Lončar, je bil v Beogradu. Van den Broek je po
ostrih dialogih zlasti z Brankom Kostićem javno
obtožil Srbijo za neuspeh misije, "trojka" pa je
odpotovala (mudilo se ji je zato, ker je morala
nizozemski kraljici vrniti letalo, s katerim je
pripotovala).215
Po teh dogodkih so nemške analize o možnosti
rekonstrukcije Jugoslavije pokazale rastoče nezanimanje Slovenije za kakršnekoli oblike povezovanja z Jugoslavijo, medtem ko sta si BiH in
Makedonija (s ponudbo Izetbegovića in Gligorova) še vedno prizadevali za preoblikovanje Jugoslavije v asimetrično federacijo ali pa konfederacijo. Hrvaška je imela dvojno strategijo:
215 Rupel, Skrivnost države, str. 172; Libal, Limits of Per-

suasion, str. 31, 32; Mesić, Kako je srušena Jugoslavija,
str. 152; Jović, Zadnji dnevi SFRJ, str. 359, 360;
Wynaendts, L'engrenage, str. 68.
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razdružitev, če pa to ne bi uspelo, zvezo neodvisnih držav po vzoru ES, Milošević pa je uradno
vztrajal pri federaciji, kakršna je bila prej, v
resnici pa ustvarjal Veliko Srbijo.216 Nepopustljivo srbsko stališče je tako močno oslabilo načrte ES, da Slovenijo in Hrvaško prisilijo v sprejem kompromisnega predloga v obliki zveze,
kakršno sta ponujali BiH in Makedonija.
Ustno poročilo "trojke" na srečanju ministrov ES
6. avgusta je Miloševića prvič jasno označilo kot
glavnega krivca za razpadanje Jugoslavije, eden
od "trojke" pa je celo jasno povedal, da Srbija
načrtuje vojno proti Hrvaški in drugim republikam, katere namen je aneksija delov ozemelj in
kreiranje homogenega srbskega ozemlja. Tudi
Van den Broek je priznal, da Srbiji "manjka
politične volje" za reševanje krize in da federalni
organi nimajo nikakršne avtoritete. Druga pomembna ugotovitev je bila, da je JLA neposredno
vpletena v konflikt in pomaga srbskim milicam in
drugim paravojaškim enotam. Kljub temu pa
ministri v javni izjavi Srbije niso obsodili kot
agresorja (tudi pod vtisom sklepa o premirju, ki
ga je tisti dan sprejelo predsedstvo SFRJ), pač pa
le neimenovano republiko, ki želi doseči rešitev s
silo. Sprejet ni bil niti predlog morebitnih ekonomskih sankcij zoper Srbijo, pač pa naj bi ES
zgolj preučila možnosti sankcij zoper republike,
ki ne želijo sodelovati z ES. Predsedstvu SFRJ so
poslali opozorilo, naj čimprej začne pogajanja o
prihodnosti Jugoslavije, nakazana je bila možnost, da ES sama organizira pogajanja, če ne bo
prišlo do tega v jugoslovanski režiji. Genscher je
sicer načel vprašanje priznanja Slovenije in
Hrvaške, vendar zelo pogojno – če bi se srbska
agresija nadaljevala – in z zagotovilom, da Nemčija ne bo ravnala samostojno, pač pa v okviru
ES in KEVS (zaradi tega je bil nato deležen
kritike v parlamentarni komisiji Bundestaga za
mednarodne odnose, češ da ne vprašanje priznanja Slovenije in Hrvaške, ne vprašanje sankcij
proti Srbiji nista nič bliže razrešitvi). Prvič pa je
bila na sestanku resneje nakazana možnost, da se
z jugoslovansko krizo začne ukvarjati tudi OZN,
saj je bil sprejet sklep, naj bi Francija, Velika
Britanija in Belgija (kot tedanja nestalna članica) posredovale VS informacijo o stališčih
ES.217

216 Libal, Limits of Persuasion, str. 32.
217 Prav tam, str. 34; Genscher, Erinnerungen, str. 942-945.
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V Pragi se je 7. in 8. avgusta znova sestal odbor
visokih uradnikov KEVS, ki je sprejel tri dokumente (o prekinitvi ognja in kontroli neregularnih vojaških skupin, o opazovalni misiji in o
pogajanjih glede prihodnosti Jugoslavije). Jugoslovanski strani je s pomočjo SZ uspelo preprečiti namero Nemčije, da bi jugoslovansko
krizo (še zlasti pa vprašanje notranjih meja)
dokončno internacionalizirala. Vendar je odbor
od zveznih organov izsilil obljubo, da bodo pogajanja začeli najkasneje 15. avgusta (že to je
pomenilo kršenje Brionske deklaracije, po kateri
naj bi se začela najkasneje 1. avgusta) in da bo
ES v pogajanjih sodelovala, vendar "v času in
pod pogoji, s katerimi se bo Jugoslavija strinjala".
V prizadevanjih za ureditev razmer v Jugoslaviji
so nemški politiki do sredine avgusta določili tri
temeljne naloge:
- mednarodne sankcije zoper Srbijo,
- prihod mirovnih sil,
- organiziranje mednarodne konference o Jugoslaviji.
Razmišljanje o morebitnem priznanju je bilo še
vedno mišljeno predvsem kot sredstvo pritiska na
Srbijo. Zvezni minister Genscher je 24. avgusta
jugoslovanskemu veleposlaniku v Bonnu Borisu
Frlecu sporočil, da bo Nemčija, če se prelivanje
krvi in politika izvršenih dejstev na Hrvaškem, ki
jo podpira JLA, ne bosta zaustavila, resno pretehtala vprašanje priznanja Slovenije in Hrvaške
v obstoječih mejah in se tudi zavzela za resno
preučitev tega vprašanja v ES (še deset dni prej
je slovenski vladi dal jasno vedeti, da priznanja v
bližnji prihodnosti ne bo, ker mora Nemčija
upoštevati politiko ES). Vendar je bilo nemško
stališče v ES še vedno osamljeno, čeprav so se
spopadi na Hrvaškem tedaj že razširili do predvidenih meja Velike Srbije, zlasti pa na Slavonijo
– konec meseca je bil napaden Vukovar in močno
bombardiran Osijek. Celo Wynaendts, ki si je
sredi avgusta prizadeval za začetek pogajanj, je
ministrom ES poročal, da JLA skoraj povsod
močno podpira srbske separatiste.218
Zaradi razmer je Genscher sklical sejo ministrov
dvanajsterice za 27. avgust. Njegova glavna skrb
pred sestankom je bila, da se dogovori s Francijo. Francoski zunanji minister Roland Dumas
je njegov predlog, da bi organizirali mirovno
konferenco o Jugoslaviji pod skrbništvom ES,
218 Wynaendts, L'engrenage, str. 69.
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podprl, predlagal pa je tudi ustanovitev komisije,
ki bi odločala o zapletenih pravnih zadevah v
zvezi z Jugoslavijo. Komisijo naj bi vodil francoski pravnik in predsednik ustavnega sodišča
Robert Badinter, v njej pa bi bili tudi ustavni
sodniki iz drugih držav, med njimi Roman Herzog
(kasnejši nemški predsednik). Na predlog Van
den Broeka, s katerim se je nato pogovarjal
Genscher, so za vodjo konference evidentirali
bivšega britanskega zunanjega ministra Petra
Carringtona.219
Na konferenci 27. avgusta so sprejeli osnutek
Deklaracije o Jugoslaviji. Srbske paravojaške
oddelke so označili za napadalce (ne pa tudi
srbskega vodstva), "elemente" v JLA pa obtožili,
da pomagajo srbski strani (o tem je javno na
tiskovnih konferencah govoril tudi Wynaendts).
Povedali so, da nasilne spremembe meja ES ne
bo priznala, in ponovno zahtevali razširitev opazovalne misije ES na Hrvaško. Enako je bilo
predlagano tudi za BiH in Makedonijo, a ta
predlog je bil zavrnjen. Srbiji so zagrozili z
mednarodnimi sankcijami, če se ne bo strinjala z
razširitvijo misije in če ne bo hotela sodelovati
na mirovni konferenci o Jugoslaviji. Napovedani
sta bili mirovna konferenca in arbitraža. Na
konferenci naj bi sodelovali zvezno predsedstvo,
zvezna vlada in predsedniki republik, predsednik
Sveta ES, predstavniki držav članic in Evropske
komisije. Pristojni organi bi svoje spore predložili arbitražni komisiji, sestavljeni iz petih članov, ki bi jih izbrali predsedniki ustavnih sodišč
evropskih držav.
Milošević se je s sprejemom Deklaracije o Jugoslaviji, še posebej pa sporazumom o razširitvi
misije na Hrvaško, ki ga je pripravil Wynaendts,
strinjal šele na pritisk Van den Broeka, ki je
zaradi tega v nedeljo, 1. septembra, pripotoval v
Beograd in zagrozil s sankcijami. Pred tem je
predstavnike Srbije in Črne gore skušal prepričati Wynaendts, ki je v Jugoslavijo prišel pripravljat teren 29. avgusta. Dokument so na
koncu skupaj podpisali predsedstvo, zvezna vlada
in predsedniki vseh republik, ki jih je Wynaendts
klical iz Beograda in prosil za sodelovanje (po

219 Genscher, Erinnerungen, str. 945-947. – Komisija se je

imenovala Badinter-Herzogova komisija, Herzog pa je
kasneje tudi izdelal osnovne smernice za njeno delovanje. Precej je bilo razprav o tem, ali naj bo podrejena
predsedniku konference ali neodvisna, nazadnje je bil
sprejet kompromis, da se konferenca in komisija medsebojno le obveščata prek predsednika konference.

Kučanovi interpretaciji so se s skupnim podpisom
– republike so se morale namreč opredeliti vsaka
posebej – strinjali samo zato, da bi sporazum
podpisal tudi Milošević). Milošević se je, kot običajno, poigraval do konca. Čez vikend sploh ni
bil dosegljiv (šel je v Požarevac), tako da je z
Wynaendtsom komuniciral samo srbski zunanji
minister Vladislav Jovanović. Milošević je šele
zvečer telefoniral na nizozemsko ambasado in se
z Wynaendtsom dogovoril, da bo prebral dokument, ki ga je ta izročil Jovanoviću, in da se
bosta o njem pogovorila (dokument so sicer vse
republike dobile 29. avgusta in, kot je razvidno iz
Jovićevega dnevnika, ga je Milošević tudi poznal,
saj sta o njem razpravljala). Na ambasadi je
čakal tudi Van den Broek. Medtem se je ob 22.30
začela seja zveznega predsedstva (predsedstvo je
o stališčih ministrov ES, sprejetih 27. avgusta,
razpravljalo že 28. avgusta, vendar za sprejem
dokumenta ni imelo večine, ker Bogićević ni hotel
sprejeti sklepa brez stališča BiH). Srbski člani
predsedstva so med večerno sejo 1. septembra
zahtevali prekinitev in skušal pri Van den Broeku
doseči, da se vsebina sporazuma spremeni. Van
den Broek, ki je po Miloševićevem klicu z nizozemske ambasade skupaj z Wynaendtsom odšel v
palačo federacije, je v Markovićevem kabinetu
čakal na rezultat seje. Do srbskih predstavnikov
je bil (po Joviću) "brutalno odbijajoč" in je njihove zahteve zavrnil, saj je bilo stališče ES, da se
sporazum v ničemer ne spreminja, zagrozil pa je
tudi s sankcijami (Jović je v svojih razmišljanjih
zahteve ES primerjal z avstro-ogrskim ultimatom
Srbiji leta 1914 in z resolucijo informbiroja leta
1948). Celoten srbski blok (Kostić, Bulatović,
Jović in drugi) se je nato v srbskih prostorih
palače federacije posvetoval z Miloševićem. Na
rezultat pogovorov in seje zveznega predsedstva
so medtem na hodniku palače potrpežljivo čakali
tudi predsedniki republik.
Van den Broekova trma in načelnost sta ob
srbskih "nadmudrivanjih" začeli postajati koristni za Slovenijo in Hrvaško. Izgubil je namreč
živce in Wynaendtsa poslal k Miloševiću s sporočilom, da bo čakal samo še do polnoči, potem pa
se bo vrnil na Nizozemsko. Wynaendts in njegov
svetovalec Hugo Siblesz sta poiskala srbski blok,
ki je nato vpričo njiju začel razpravljati o ultimatu (Wynaendts je razumel besedi "ne izolovati"), potem pa sta Van den Broekova odposlanca morala v predsobi počakati na odločitev.
Malo pred polnočjo so se odprla vrata in
Milošević jima je dejal, da bo podpisal.
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Zvezno predsedstvo je Deklaracijo o Jugoslaviji
in memorandum o misiji opazovalcev sprejelo
nekaj čez polnoč, skupno podpisovanje predsednikov vseh šestih republik, zvezne vlade in zveznega predsedstva (brez Branka Kostića, ki se
podpisovanja ni hotel udeležiti) pa je bil ob
navzočnosti Van den Broeka, Wynaendtsa in
ambasadorjev članic ES ob 1.35.220
Deklaracijo o Jugoslaviji so še enkrat potrdili 3.
septembra na izrednem ministrskem sestanku v
Haagu z dostavkom o tem, da so se vse jugoslovanske strani odločile sodelovati na konferenci.221 Sklic konference o Jugoslaviji je podprl
tudi odbor visokih uradnikov KEVS, ki je na
ponovnem sestanku 4. septembra v Pragi sprejel
podobno resolucijo kot ministri dvanajsterice.222
V Sloveniji pa je skupščina o Deklaraciji razpravljala že naslednji dan po konferenci zunanjih
ministrov dvanajsterice, 28. avgusta, in jo podprla, vendar s pristavkom, da jo "razume izključno kot prispevek k urejanju odnosov med
samostojnimi in neodvisnimi državami, nastalimi
na ozemlju bivše SFRJ. Republika Slovenija pa v
nobenem primeru ne bo priznala kakršnihkoli
posledic te deklaracije, ki bi zanikala plebiscitno
odločitev Slovenije."223
V internih analizah je slovensko vodstvo ocenjevalo, da bi bil neuspešen začetek konference vsaj
pri nekaterih državah že dovolj velik razlog za
priznanje, še zlasti, če bo Slovenija kazala konstruktivno držo in pokazala na nevzdržnost svojega položaja v Jugoslaviji (izločitev iz monetarnega sistema, plenjenje premoženja). Avstrija
je Slovenijo pripravljena priznati že v tistem
trenutku, vendar bi želela, da to stori prva
Nemčija, ta pa vprašanje priznanja še vedno
uporablja bolj kot sredstvo pritiska, saj so Velika
Britanija, Francija in Nizozemska proti takojšnjemu priznanju (z obrazložitvijo, da bi to ustvarilo enaka pričakovanja na Hrvaškem).

Po drugi strani pa so ZDA, ki so sicer reševanje
krize prepuščale ES, zlasti Nemčiji, iz ozadja
močno vplivale na dogajanje. Zimmermann je
pred začetkom haaške konference v pogovoru s
Kučanom, kot je ta povedal na seji predsedstva,
izrazil pričakovanje ZDA, da bo Slovenija tudi
kot suverena država sodelovala v mirovnem procesu pri urejanju jugoslovanske krize, v zameno
pa ne bodo raziskovali, kdo je kriv, čeprav je "jim
je jasno, da bistveni del odgovornosti za to, kar
se v Jugoslaviji dogaja, nosi Slovenija". Dodal
je, da je ravnala enostransko, da ni bila pripravljena na pogajanja in da so to Američani
dolžni povedati.
Slovensko vodstvo je na osnovi zbranih stališč
zahodnih držav ocenjevalo, da obstaja nevarnost,
da se bodisi podaljša moratorij ali pa izsili daljše
prehodno stanje, za kar si bo s podporo nekaterih
zahodnoevropskih držav in ZDA prizadeval zlasti
Marković, in da se Slovenijo najprej s šibkimi,
postopoma pa z močnejšimi vezmi znova spravi
nazaj v Jugoslavijo. Po mnenju vodstva naj Slovenija zato ne bi sodelovala v tistem sklopu
konference, ki bo razreševal jugoslovansko krizo
neposredno. Kot država, ki ni več neposredno
vpletena v konflikt, pa bo ponudila svojo pomoč
pri urejanju razmer in izražala načelno pripravljenost za morebitno (zlasti ekonomsko) sodelovanje v prihodnosti.224

220 Mesić, Kako je srušena Jugoslavija, str. 206-210; Jović,

Zadnji dnevi SFRJ, str. 364-366 in 372; Wynaendts,
L'engrenage, str. 74-77.
221 Deklaracija o Jugoslaviji (izredni ministrski sestanek v
Haagu 3. 9. 1991, kopijo hrani B. R.).
222 Negotiations on the future of Yugoslavia, Praga, 4. 9.
1991, kopijo hrani B. R.
223 Sklep skupščine RS, št. 000-01/90-5/59. Arhiv DZ RS.
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224 Seja predsedstva RS 5. 9. 1991, razprava o izhodiščih za

mirovno konferenco v Haagu, zapisnik seje, magnetogram seje in druga gradiva. Arhiv predsednika RS.
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Dok. št. 63:225

kot kompromisna formula sprejeta pobuda za
organiziranje misije "dobrih uslug".

Komparativni pregled dokumentov, ki se nanašajo na razreševanje jugoslovanske krize in
osamosvajanje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, julij 1991
KOMPARATIVNI PREGLED DOKUMENTOV, KI SE NANAŠAJO NA RAZREŠEVANJE JUGOSLOVANSKE KRIZE IN OSAMOSVAJANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Stališča Predsedstva SFRJ (ultimat) – Beograd, 4. 7. 1991
2. Izjava Komiteja visokih uradnikov KVSE –
Praga, 4. 7. 1991
3. Izjava Sveta ministrov Sveta Evrope –
Strasbourg, 5. 7. 1991
4. Izjava Sveta Evrope (Stalna konferenca lokalnih in regionalnih oblasti) – Strasbourg, 5. 7.
1991
5. Izjava Sveta ministrov Evropske skupnosti –
Haag, 5. 7. 1991
I.
Skupna karakteristika izjav, navedenih pod točkami od 2. do 5, je visoka stopnja internacionalizacije jugoslovanske krize in, še posebej,
načelnih vprašanj po agresiji JA na Republiko
Slovenijo. V vseh dokumentih se poudarja vodilna vloga Evropske skupnosti v procesu razreševanja krize, s čimer se tudi eksplicitno
valorizira posredniška misija "trojke" pri oblikovanju in implementaciji točk o katerih je bilo
doseženo soglasje. Poseben pomen se pripisuje
zagrebškemu sporazumu, ki je osnova vseh nadaljnih konkretnih akcij mednarodnega dejavnika.
Za izjavo Komiteja visokih uradnikov v Pragi (4.
7. 1991) je značilno, da vsebuje največ za
Slovenijo neugodnih političnih izhodišč s tem, ko
izrecno omenja teritorialno integriteto Jugoslavije
in ko pri naštevanju elementov zagrebškega
sporazuma govori o "suspenzu implementacije
Deklaracij o neodvisnosti za obdobje treh mesecev". Očitno je, da je k takšnim stališčem bistveno prispevala prisotnost in aktivnost delegacije
SFRJ kakor tudi podpora, ki jo je ta dobila od
ZSSR. Znano je, da sta obe delegaciji nasprotovali odločitvi o misiji opazovalcev ter da je bila
225 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

II.
Utemeljena je domneva, da je bilo takšno, do
Slovenije restriktivno, stališče sestanka visokih
uradnikov KVSE opora ultimativnemu postavljanju Predsedstva SFRJ, ki je sporočilo o svoji
seji objavilo 4. julija, po končanem sestanku v
Pragi.
Že po kronološkem sosledju naslednja izjava o
krizi v Jugoslaviji, Sveta ministrov Sveta Evrope
(5. 7. 1991) izrazito insistira na stališču "da
iskanje zadovoljive rešitve krize zahteva pripravljenost vseh prizadetih strani za dialog" ter
"spoštovanje demokratično izražene volje prebivalstva in spoštovanje legitimno izvoljenih civilnih oblasti". Tudi v stališčih Stalne konference
lokalnih in regionalnih oblasti Evrope Sveta
Evrope (5. 7. 1991) se "ostro in odkrito obsoja
uporaba sile proti prebivalstvu in demokratično
izvoljenim oblastem Republike Slovenije in
Hrvaške s strani zvezne armade, ki včasih ukrepa
izven vsake politične kontrole". V sporočilu te
grupacije tudi obsojajo "nasilno rušenje upanja za
večjo avtonomijo, ki je bila demokratično izražena s strani legitimnih predstavnikov prebivalstva".
III.
Izjavo Sveta ministrov Evropske skupnosti
(Haag, 5. 7. 1991) je mogoče interpretirati kot
sintezo vseh dotedanjih izjav organov evropskih
asociacij, kakor tudi kot okvir za nadaljnje
delovanje "trojke". Celotna kompozicija izjave je
v nasprotju z ultimativnim tonom stališč Predsedstva SFRJ, saj med drugim govori o "dialogu
brez pogojevanja med vsemi stranmi v sporu".
Načelo samoopredelitve narodov omenja izjava
najprej implicitno v delu, ko poudarja, da bodo
"narodi v Jugoslaviji sami odločali o bodočnosti
svoje dežele", eksplicitno pa pri sklicevanju na
Helsinško in Pariško listino KEVS. V tem kontekstu je za Slovenijo neugodno to, da izjava,
izhajajoč iz načel listin KVSE, poudarja tudi načelo teritorialne integritete. S posebnim poudarkom izjava Ministrskega sveta Evropske
skupnosti govori o odgovornosti Predsedstva
SFRJ in poudarja, da mora odigrati svojo vlogo
"v pogajanjih o bodočnosti Jugoslavije, kar pa ne
bo mogoče ne da bi si zagotovilo popolno
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politično in ustavno kontrolo nad JLA".
Izjava Sveta ministrov ES izrecno poudarja pomen dejstva, da "vse prizadete strani v Jugoslaviji
priznavajo stvarnost, da je nastala nova situacija".
Ta ugotovitev krepi pozicijo Slovenije glede
sporne interpretacije "suspenza".
IV.
Pripombe
1. Glede druge točke zagrebškega dogovora
(suspenz implementacije) v dokumentih in izjavah posameznih udeležencev pogovorov ni enotnosti, pri čemer nekateri (zlasti De Michelis)
osporavajo interpretacijo Skupščine Republike
Slovenije o tem, da gre za "suspenz implementacije nadaljnjih korakov scenarija osamosvajanja" (pismo M. Kučana Jacquesu Poosu, z
dne 30. 6. 1991). Pogajalsko pozicijo Slovenije je
mogoče okrepiti z dejstvom, da udeleženci
sestanka v Zagrebu niso nasprotovali stališču
slovenskih predstavnikov, da mora dogovor
verificirati republiški parlament, niti stališčem
parlamenta, ko so bili z njimi seznanjeni. Tudi
sam De Michelis je na zagrebškem sestanku
izjavil, da se "suspenz ne nanaša na že sprejete
odločitve".
2. Kljub prizadevanju jugoslovanske delegacije,
da bi blokirala prihod opazovalcev, je Komite
visokih uradnikov KVSE v Pragi odločil, da
pošlje misijo "dobrih uslug za pospeševanje političnega dialoga med prizadetimi stranmi". Že
samo dejstvo, da je razreševanje jugoslovanske
krize sprožilo nove mehanizme KVSE, kaže na
visoko prioriteto tega problema. Misija s tako
določenimi nalogami daje Sloveniji možnost, da
insistira na nadaljnjih podobnih opredelitvah
naloge v primeru, da v Jugoslaviji ne bi prišlo do
soglasja oziroma na točkah, kjer želi zaščititi
svoje specifične interese.
3. Svet ministrov Evropske skupnosti je sprejel
sklep, da bo, poleg sodelovnaja v "misiji dobrih
uslug KVSE" tudi sam formiral posebno misijo
"za pomoč pri stabilizaciji prekinitve ognja in za
opazovanje izvrševanja preostalih dveh točk
sporazuma (Zagreb)". To je treba vsekakor
oceniti pozitivno.

Dok. št. 64:226
Predlog skupščini SR BiH in SR Črne gore,
sobranju Republike Makedonije in Ljudski
Skupščini Republike Srbije za vspostavitev
pogodbenega razmerja z Republiko Slovenijo
PREDLOG SKUPŠČINI SR BiH, IN SR ČRNE
GORE, SOBRANJU REPUBLIKE MAKEDONIJE IN LJUDSKI SKUPŠČINI REPUBLIKE
SRBIJE ZA VSPOSTAVITEV POGODBENEGA RAZMERJA Z REPUBLIKO SLOVENIJO
/Sprejet na skupni seji vseh zborov Skupščine
Republike Slovenije dne 10. julija 1991/
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE
številka: 000.01/90-5/43
Ljubljana, 10. julija 1991
SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
BOSNE IN HERCEGOVINE227
Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji
vseh zborov dne 10. julija 1991 sprejela naslednji
predlog Skupščini vaše republike:
I.
Skupščina Republike Slovenije je izhajajoč iz
plebiscitno izražene volje slovenskega naroda in
prebivalcev Republike Slovenije, dne 10. junija
1991 razglasila Republiko Slovenijo za samostojno in neodvisno državo. Čeprav želi Republika Slovenija uveljaviti svojo samostojnost
na miren in sporazumen način, je prišlo do vojne,
za katero še ne vemo, če je končana, ampak so
bojne aktivnosti samo prekinjene. S to vojno je
prišlo do novega stanja in da bi se izognili novim
žrtvam, se obrača Skupščina Republike Slovenije
na vašo skupščino.
II.
Skupščina Republike Slovenije je s svojimi odločitvami z dne 25. junija 1991 uveljavila pravico
do samoodločbe, ki pripada slehernemu narodu.
Pri tem je izrecno izjavila, da vzpostavitev samostojne, neodvisne države Republike Slovenije
226 Arhiv Predsedstva Republike Slovenije.
227 Besedilo je za vse enako, spreminja se le ime republike.
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ni uperjena zoper nikogar niti v Jugoslaviji, niti
zunaj nje.
V vseh republikah so se njihovi najodgovornejši
funkcionarji zavzeli, da se na podlagi pravice
narodov do samoodločbe, vsa odprta vprašanja
med narodi Jugoslavije in njihovimi republikami
uredijo na miren, sporazumen in pravno urejen
način. Tako stališče ves čas zastopa tudi slovenska Skupščina. K ugodnejšim razmeram za
sporazumno ureditev vseh vprašanj bi prispeval
tudi čimprejšnji umik vseh enot Jugoslovanske
armade iz Republike Slovenije.
III.
Izhajajoč iz navedenega, Skupščina Republike
Slovenije predlaga Skupščini vaše Republike, da
- sprejme stališče o priznanju samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije;
- izrazi pripravljenost, da se vaša republika
udeleži pogajanj o sporazumni ureditvi pravic in
obveznosti iz dosedanjega skupnega življenja v
SFRJ;
- izrazi pripravljenost, da se vaša republika
udeleži dogovarjanja o prihodnjem medsebojnem
sodelovanju pri zagotavljanju prostega pretoka
blaga, kapitala, ljudi in idej, varstva okolja in na
vseh drugih področjih, ki so v medsebojnem
interesu;
- podpre naš predlog, da se enote Jugoslovanske
armade takoj umaknejo v celoti iz Republike
Slovenije.
IV.
Skupščina Republike Slovenije pričakuje, da bo
vaša skupščina obravnavala naš predlog in ga
sprejela ter tako prispevala k temu, da se bodo
vsa odprta vprašanja urejala na demokratičen,
miren in sporazumen način, da ne bi bilo enostranskih dejanj, ker ne želimo škoditi nikomur,
da ne bi prihajalo do novih nesmiselnih in
tragičnih izgub človeških življenj in do ogrožanja
miru in varnosti.
Predsednik
dr. France Bučar

Dok. št. 65:
Zapisnik 56. seje Predsedstva Republike Slovenije 11. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
številka: 060-56/91 Osnutek!
ZAPISNIK
56. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 11. julija 1991.
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman in
dr: Dušan Plut.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, predsednik Skupščine RS, Lojze Peterle, predsednik
Izvršnega sveta Skupščine RS, Vitodrag Pukl,
podpredsednik Skupščine RS ter ministri: Igor
Bavčar, Jelko Kacin in dr. Dimitrij Rupel ter dr.
Janez Drnovšek.
Ostali navzoči: Božo Cerar iz Ministrstva za
zunanje zadeve ter Šuler Peter, generalni sekretar
Predsedstva RS, dr. Miha Ribarič, svetovalec
Predsedstva RS, Bojan Ušeničnik, svetovalec
Predsedstva RS in Marjan Šiftar, šef kabineta
predsednika Predsedstva RS.
Seji je v nadaljevanju prisostvoval tudi Vane
Gošnik, podpredsednil Skupščine Republike Slovenije.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Prihod mednarodnih opazovalcev in memorandum o njihovih nalogah;
2. Dogovor o prekinitvi ognja in Brionske deklaracije.
Ad l/
Predsedstvo Republike Slovenije je sprejelo na
znanje informacijo ministra za zunanje zadeve dr.
Dimitrija Ruplja o memorandumu, ki zadeva naloge opazovalne misije v Jugoslaviji in ki naj bi
ga podpisali Slovenija, Hrvaška in Federacija na
eni strani in na drugi strani Evropska skupnost.
Vsebina memoranduma oziroma naloga te skupine so v glavnem usmerjene na zagotavljanje in
kontrolo uresničevanja Brionske deklaracije.
Prva skupina opazovalcev prihaja v Slovenijo že
danes in dogovorjeno je bilo, da z njimi govori
minister za zunanje zadeve in ugotovi, če je
potrebno, da jih sprejme še kdo. V zvezi z podpisom memoranduma s strani Federacije je bilo
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ugotovljeno, da se Predsedstvo SFRJ glede tega
še ni odločilo, pričakujejo odločitev na jutrišnji
seji na katero vabijo tudi dr. Janeza Drnovška, na
razširjeno sejo tega Predsedstva pa tudi Milana
Kučana. Predsedstvo je bilo mnenja, da se
predsednik Predsedstva Milan Kučan razširjene
seje Predsedstva SFRJ ne more udeležiti, lahko
pa bi se sestali na posebnem sestanku predsedniki
republik oziroma predsedstev republik in obravnavali vprašanja povezana z realizacijo Brionske
deklaracije in pa dokumente, ki jih je ob
sprejemu deklaracije sprejela včeraj Skupščina
Republike Slovenije. Predsedniku Predsedstva
SFRJ dr. Mesiću se predlaga taka vsebina razgovorov predsednikov Predsedstev oziroma predsednikov Republik, če bo do njega prišlo.
Ad 2/
Predsedstvo je ponovno obravnvalo uresničevanje Brionske deklaracije in ugotovilo celo vrsto
kršitev obvez JA, ki izhajajo iz deklaracije. Zaradi tega se je odločilo ponovno opozoriti Predsedstvo SFRJ na te kršitve in opozoriti tudi na to,
da čimprej obravnava pismo poslano z včerejšnje
seje. Pismo z natančno navedbo kršitev je
sestavni del tega zapisnika, bistveno vprašanje
glede katerega se je Predsedstvo zavzelo, da se
na njega opozori, pa so grožnje za napad na
jedrsko elektrarno v Krškem, ki ima lahko katastrofalne posledice. Glede na take grožnje se je
treba obrniti tudi na mednarodne organizacije.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler

PLAN O RAZREŠENJU JUGOSLAVENSKE
DRŽAVNE KRIZE
1. Priznanje suverenih i samostalnih država, tj.
medjunarodnopravnog subjektiviteta svih jugoslavenskih republika;
2. Poštivanje u medjusobnim odnosima republika načela medjunarodnoga prava, posebice
načela o mirnom rješavanju svih sporova i
preuzimanje obaveze korištenja postupaka i foruma za rješavanje sporova, uključujući sud i
arbitražu;
3. Otpočinjanje postupka razdruživanja izmedju
republika i izmedju republika i federacije SFRJ,
korišćenjem, ako bude potrebno, medjunarodne
arbitraže. Dok u postupku razdruživanja ne dodje
do utrnuća, tj. prestanka funkcioniranja pojedinih
tijela, organa i institucija, osigurava se nesmetani
rad tijela, organa i institucija.
4. Zaključenje ugovora o savezu suverenih
država prema modelu Europskih zajednica;
5. Striktno poštivanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina pod internim i medjunarodnim
nadzorom;
Sadržaj svih pet točaka mogao bi se unijeti u
sporazum (deklaraciju) koju bi potpisali predstavnici republika Saveznog izvršnog vijeća i
Predsjedništva SFRJ. Aneks uz spomenuti sporazum potpisali bi i neki drugi mednjunarodnopravni subjekti (države) koji bi se složili sa
sadržajem sporazuma i na taj način zajamčili
ispunjenje prve tačke programa. Svi akti sačinjavali bi, dakle, jedan jedinstveni ugovor.

PREDSEDNIK
Milan KUČAN
Dok. št. 67:230
Dok. št. 66:228
Plan o razrešenju jugoslavenske državne
krize, predlog Republike Hrvaške 12. 7. 1991
Plan o razrešenju jugoslavenske državne krize,
predlog Republike Hrvaške 12. 7. 1991 (prejeto
15. 7. 1991)229
228 Arhiv vlade Republike Slovenije in Arhiv Ministrstva

za zunanje zadeve, prejeto 15. 7. 1991

229 Dokument je s spremnim dopisom, datiranim z 12. 7.

1991 minister za zunanje zadeve Republike Hrvaške dr.
Davorin Rudolf poslal ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitriju Ruplu. Enak dokument
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Zapisnik 57. seje Predsedstva Republike Slovenije 12. 7. 1991
PREDSEDSTVOREPUBLIKE SLOVENIJE
številka: 060-57/91
ZAPISNIK
57. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 12. 7. 1991
je od predsednika vlade Republike Hrvaške dr. Franja
Gregurića prejel predsednik slovenske vlade Lojze Peterle 18. 7. 1991 z obširnejšim pojasnilom in ponudbo,
da hrvaški zunanji minister pride v Slovenijo in podrobneje pojasni načrt. Hrvaška vlada je načrt sprejela
na seji 15. 7. 1991.
230 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut. Svojo odsotnost je opravičil član
Predsedstva RS. Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, predsednik Skupščine RS, Lojze Peterle, predsednik
Izvršnega sveta Skupščine RS, ministri: Igor
Bavčar, Jelko Kacin, Janez Janša in dr. Dimitrij
Rupel, Vitodrag Pukl in dr. Janez Drnovšek.
Ostali navzoči: Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja Predsedstva RS in svetovalci: dr. Miha Ribarič, Marjan Šiftar in Bojan
Ušeničnik.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Informacija o prihodu predhodnice opazovalne misije Evropske skupnosti;
2. Vprašanje udeležbe na seji Predsedstva SFRJ;
3. Odprta gospodarska vprašanja.
Ad 1/
Dr. Dimitrij Rupel je podal kratko informacijo o
prihodu predhodnice opazovalne misije in navedel nekatere probleme, ki ob tem nastajajo.
Zapleti so nastali že ob prihodu na letališče
Brnik, ki je bilo zaprto. Dosedanji pogovori z
opazovalci oziroma z njihovo predhodnico pa
dajo slutiti da se bodo svoje naloge resno lotili in
da bodo skušali ostati čim bolj objektivni. V tem
trenutku je odprto vprašanje kje bo lociran glavni
štab opazovalcev. Zvezni organi vztrajajo naj bo
v Beogradu, medtem ko bi mi raje priporočali
Zagreb. Za tiste, ki bodo delovali v Sloveniji
lahko ponudimo lokacije kot je npr. hotel Kokra
na Brdu ter prevzamemo tudi stroške nastanitve,
medtem ko so vsi ostali stroški njihova stvar.
Ad 2/
Predsednik Predsedstva SFRJ sklicuje sejo Predsedstva SFRJ, pri čemer bi to sejo rad sklical
zunaj Beograda, ker ocenjuje da v Beogradu ni
normalnih pogojev za delo. V zvezi s tem se je
razprava nadaljevala okrog vprašanja, ali naj se te
seje udeleži dr. Janez Drnovšek. Sprejet je bil
sklep, da se seje, ki bi bila sklicana v Beogradu
ne udeleži, da bi se pa udeležil seje zaradi
obravnav ultimata Predsedstva SFRJ Republiki
Sloveniji in naših odgovorov nanje, če bi bila ta
seja sklicana Brionih.
Razprava se je nadaljevala o nekaterih neugodnih
ocenah za Slovenijo o poteku bojev v Sloveniji,
ki so predvsem plod aktivnosti zveznih organov

in našega jugoslovanskega predstavnika v Združenih narodih. Tu gre predvsem za Mujazinovićevo pismo, ki ga je poslal v mednarodne
institucije. V zvezi s tem je treba uradno obvestiti
vse pomembnejše organe, da Mujazinović v OZN
ne predstavlja Republike Slovenije in da v njenem imenu ne more govoriti. Čimprej pa bomo
morali poskrbeti, da vsaj v ključnih državah
imenujemo svoje predstavnike.
Ad 3/
Gospodarske razmere se iz dneva v dan zaostrujejo tudi zaradi ukrepov, ki jih izvaja Srbija
zoper Slovenijo s plenitvijo njenega premoženja
in ukrepi Markovića, ki nas skuša odriniti od
bančnega sistema. V zvezi s tem naj podpredsednik Izvršnega sveta dr. Andrej Ocvirk
pripravi predlog naših protiukrepov, ki bi jih
obravnavali na jutrišnjem sestanku.
NAMESTNIK GENERALNEGA
SEKRETARJA
Martin Cerkvenik
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 68:231
Zabeležka s sestanka z delegacijo Predsedstva
SFRJ, ki je bila na pogovoru v Predsedstvu
Republike Slovenije 14. 7. 1991.
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 14. 7. 1991
ZABELEŽKA
s sestanka z delegacijo Predsedstva SFRJ, ki je
bila na pogovoru v Predsedstvu Republike Slovenije, dne 14. 7. 1991.
Delegacijo Predsedstva SFRJ so sestavljali: dr.
Vasil Tupurkovski, član Predsedstva SFRJ, ki je
vodil delegacijo, Bogić Bogićević, član Predsedstva SFRJ, dr. Milan Čusić, generalpolkovnik,
Milan Ružinovski, generalpodpolkovnik, Slobodan Šarenac, pomočnik zveznega sekretarja za
notranje zadeve in Predrag Čulafić, posebni sve231 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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tovalec zveznega sekretarja za notranje zadeve.
Na strani Republike Slovenije so v teh pogovorih
sodelovali: Milan Kučan, predsednik Predsedstva
Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek, član
Predsedstva SFRJ iz Republike Slovenije, dr.
Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in Jelko Kacin, minister za
informiranje.
Glede na to, da je delegacija Predsedstva SFRJ
prišla na razgovore v Slovenijo, je predsednik
Milan Kučan takoj besedo dal delegaciji, da
pojasni, kakšen je namen njenega prihoda.
Dr. Vasil Tupurkovski je pojasnil, da prihaja
delegacija po naročilu Predsedstva SFRJ z nalogo, da se pogovarja o uresničevanju sklepov
Predsedstva SFRJ z dne 12. tm. in sicer glede na
tisti del sklepov, ki se nanašajo na Slovenijo in ki
pomenijo uresničevanje sprejete deklaracije in
memoranduma. O teh vprašanjih bi se hoteli
pogovarjati in dati nekatere predloge. Komisija je
dobila razmeroma široka pooblastila. Predsedstvo
SFRJ je oblikovalo svoj del komisije, ki naj
razrešuje sporna vprašanja v skladu z iniciativo
Predsedstva Republike Slovenije. Predsedstvo
SFRJ, poveljstvo JA in peto armadno območje
zastopa general Rašeta. Sestavo podobnih komisij imajo tudi na nižjih nivojih, to je po
korpusih in garnizonih. Predlagajo, da Republika
Slovenija imenuje svoj sestav komisij, ki naj
rešuje sporna vprašanja. V kolikor se v okviru
centralne komisije vprašanja ne razrešijo, potem
pride vprašanje na razpravo v naši komisiji.
Predlagajo, da komisija takoj prične z delom in
da ne rešujejo le incidentnih vprašanj, temveč da
kontrolirajo tudi razreševanje sprejetih odločitev.
Memorandum o izvrševanju Brionske deklaracije
je podpisan, mednarodni opazovalci bodo začeli
z delom, stvar te naše skupne komisije pa je, da
se dogovarjamo o modalitetah uresničevanja deklaracije. Komisija Predsedstva SFRJ bo imela
stalne komunikacije s predstavniki dvanajsterice,
ki so seznanjeni tudi z zadnjimi stališči Predsedstva SFRJ. To je en kompleks nalog te komisije. Drug kompleks se nanaša na oblike
uresničevanja sprejetih obvez. V tem kontekstu
se lahko obravnavajo vsa vprašanja, ki so odprta
in ki jih sproži ali ki jih je že sprožila katerakoli
stran. Kar zadeva njih predlagajo, da se pogovarjamo o odpiranju letališč, o deblokadi kasarn,
o vračanju objektov in vojnega materiala ter o
režimu na meji. Delegacija Predsedstva SFRJ je
zainteresirana, da se še danes deblokirajo letališča kar praktično pomeni, da se deblokira tudi
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vojaško letališče Cerklje oziroma je to pogoj za
normalno delo letališč. Glede vseh ostalih točk
imajo določene predloge, kako naj se rešujejo.
Razume se, da so pripravljeni poslušati tudi naše
predloge vse v cilju, da se problemi čim preje
rešijo. Zavzemajo se za to, da se čimprej izvede
deblokada kasarn, da bi na ta način sprostili
napetosti, ki se ob tem ustvarjajo. Pripravljeni so
se pogovarjati tudi o drugih vprašanjih, vendar
poudarjajo, da ne gre za nekakšen ultimat z
njihove strani, kot si mi razlagamo. Gre le zato,
da čas pritiska na nas in da so se morale nekatere
naloge tudi časovno opredeliti.
Predsednik Predsedstva Milan Kučan je uvodoma
poudaril, da prihaja iz obiska v severovzhodni
Sloveniji in da je pod vtisom kar je tam videl
prepričan, da je mogoče probleme rešiti le z
dogovarjanjem o umiku JA iz Slovenije. Prepričan je bil, da prihaja delegacija Predsedstva
SFRJ s tem namenom. Ni mu tudi jasno, odkod
taka naglica in tak pritisk za takojšnje reševanje
problemov, ki so predmet bodočih pogajanj. Memorandum je bil podpisan šele včeraj. Predsedstvo Republike Slovenije bo jutri obravnavalo
vprašanje in zavzelo do njih stališče. Postavlja se
vprašanje, kako to, da so v sklepih Predsedstva
SFRJ odprta vprašanja regrutov, ki z memorandumom nimajo nobene zveze. Nemogoče je
po teh dogodkih od Slovencev zahtevati, da
gredo v JA.
Na to Vasil Tupurkovski odgovarja, da vprašanja
demobilizacije TO in regrutov /točka 1 in 2
odloka Predsedstva/ niso mišljeni kot takojšnja
obveza Republike Slovenije, temveč kot priprava
za razgovore na Brionih v torek na razširjeni seji
Predsedstva SFRJ. Zato jih v svojem uvodu oz.
pregledu odprtih vprašanj niti ne omenja.
Slovenska stran seveda poudarja, da je v Odloku
natančno zapisano in objavljeno brez te interpretacije.
Vasil Tupurkovski je v nadaljevanju debate poudaril, da je izhodišče Predsedstva SFRJ sprejeta
deklaracija in memorandum, kar pomeni, da ne
gre za grožnjo s silo in da stališč Predsedstva
SFRJ ne moremo obravnavati kot ultimat. Predsednik Predsedstva Milan Kučan postavlja v
zvezi s tem vprašanje v kakšen položaj se je
postavilo Predsedstvo SFRJ in kot podpisnik
memoranduma: ali je ena od strank v bodočih
pogajanjih, ali pa se postavlja na stališče, da
postavlja Sloveniji in Hrvaški pogoje in določa
način, kako se bo uresničeval memorandum. Prav
tako ni jasno, kdaj bo Predsedstvo SFRJ ponudilo
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svojo platformo za realizacijo obvez iz točke V
aneksa l. deklaracije in za politične pogovore o
reševanju krize, kar pomeni pogovore o možnih
oblikah nadaljnjega sožitja. Za nas je pomemben
razgovor o teh vprašanjih, ki ga vodita obe
stranki, ne pa razširjena seja Predsedstva SFRJ.
V nadaljevanju je predsednik Milan Kučan
poudaril, da se v Republiki Sloveniji pripravljajo
predlogi za razreševanje problemov po vseh
točkah, ki jih bo verificiralo Predsedstvo Republike Slovenije na jutrišnji seji. Vendar so vsi
ukrepi, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, povezani z
določenimi težavami, saj je nerazpoloženje ljudi
tako veliko, da je težko obvladljivo. To velja tako
za vprašanje meje, kakor tudi za deblokado kasarn in vračanje vojaškega materiala. Glede
deblokade kasarn je poudaril, da razen treh kasarn, kjer je vojaška policija, nimamo nobenih
razlogov, da jih blokiramo. Moramo pa se posebej dogovoriti, kaj je s kasarnami, kjer je
vojaška policija. V zvezi z vprašanjem vojaške
tehnike je poudaril, da se pripravlja pregled te
tehnike, vprašanje pa je seveda, koliko jo je in
kam je del te izginil, vendar se to vprašanje lahko
reši.
Vprašanje regrutov po najnovejši interpretaciji
izgleda ni aktualno in se prihrani za bodoče
politične razgovore. Mimogrede se je predsednik
dotaknil tudi vprašanja odgovorov na naše zahteve in predloge. Predsedstvo Republike Slovenije dnevno obvešča Predsedstvo SFRJ o odprtih
problemih in to zato, ker do danes še nismo
oblikovali /brez naše krivde/ posebne komisije.
Najmanj kar bi lahko pričakovali je, da bi dobili
odgovor, da bo o tem razpravljalo Predsedstvo
SFRJ na seji. Republika Slovenija bo takoj imenovala svoje predstavnike v komisijo za razreševanje sporov.
V zvezi s kontrolo zračnega prometa predsednik
Kučan sprašuje, odkod JA pravica oz. kontroli
zračnega prometa v Zagrebu, da iz razlogov
varnosti onemogoči polet aviona iz Celovca v
Ancono, s katerim je potoval naš zunanji minister.
V odgovoru na postavljeno vprašanje dr. Vasil
Tupurkovski poudari, da Predsedstvo SFRJ
vsekakor nastopa kot ena od pogodbenih strank,
saj je v tem smislu podpisalo memorandum. Tu
ni nikakršne funkcije arbitraže, česar tudi ne bi
dovolila mednarodna komisija. V zvezi s predlogom o umiku enot JA iz Slovenije poudari, da
nimajo mandata, da se o tem pogovarjajo danes,
da pa se je v Predsedstvu SFRJ mogoče po-

govarjati prav o vseh načinih reševanja krize.
Dr. Janez Drnovšek meni, da bi torkov sestanek
na Brionih moral biti konsultativne narave, ne pa
razširjena seja Predsedstva SFRJ. Predsedstvo
SFRJ se lahko sestane posebej. Za ta sestanek, ki
se ga bo udeležil je predlagal, da se uvrsti na
dnevni red vprašanj umik JA iz Slovenije, kar je
predlagala tudi Skupščina Republike Slovenije
skupščinam vseh republik in Skupščini SFRJ. To
je lahko postopoma in dogovorno, važno je da se
takoj prične, ker bi šele to ustvarilo pogoje za
razreševanje krize. To bi sprostilo tudi velike
napetosti, ki vladajo med prebivalstvom in armado.
Dr. Dimitrij Rupel je poleg incidenta z avionom,
s katerim je potoval, opozoril tudi na ogromno
posredno gospodarsko škodo, ki jo trpi vsa
Jugoslavija zaradi neurejenih političnih razmer,
saj so pretrgane vse pomembnejše gospodarske
vezi, zlasti bančne vezi. To je problem, o katerem
bi po njegovem tudi moralo, razmišljati Predsedstvo SFRJ. Če se JA ne obvlada, oz. če jo
politično vodstvo ne obvlada, bomo vsi skupaj
utrpeli veliko gospodarsko škodo. V razgovoru z
De Michelisom je prišlo do prepričanja, da
Evropa ne sprejema take vloge armade kot jo ima
JA. Član zvezne komisije generalpolkovnik dr.
Milan Čusić je poudaril, da sicer ne ve, kako je
Predsedstvo SFRJ obrazložilo prvo in drugo
točko odloka z dne 12. tm., vendar poudarja, da
ga je razumel tako, kot je napisan, to je kot smo
ga razumeli v Sloveniji. Po njegovem razumevanju, bi morala komisija Predsedstva SFRJ,
kontrolirati tudi uresničevanje prve in druge
točke odloka. Kar zadeva druga vprašanja, se
omejuje le na vprašanja iz točke tri odloka. Kar
zadeva letališč imata z generalom Ružinovskim
pooblastilo, da povesta, da bo takoj, ko bodo pri
letališču Cerklje deblokirana tri skladišča za
gorivo, poslano posebno letalo za kalibracijo
inštrumentov na Brniku.
Po obisku v Mariboru danes se je prepričal, da
naši dogovori niso bili izpolnjeni in da so še
povsod kontrolne točke ter da deblokada kasarn
ni uresničena. Prav tako se nikjer ne dovoljuje
dostop do izgubljenih tehničnih sredstev in objektov. Vprašanje režima na meji je predmet tako
deklaracije, kakor tudi odloka Predsedstva. Tudi
starešine JLA in njihovi družinski člani ne živijo
v normalnih razmerah. Kar zadeva ujetnike, še
vedno je v Ljubljani zaprt polkovnik Suljević.
Jelko Kacin je v zvezi s temi navedbami odgovarjal, da bi bilo potrebno, ko se govori o
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maltretiranju, biti zelo konkreten, ker s posploševanjem ne pridemo nikamor in ne rešimo
nobenega problema.
Predsednik Milan Kučan ponovno opozarja, da je
razreševanje teh vprašanj zahtevno in dolgotrajno
opravilo, saj je vezano tudi na odnos prebivalstva
do JA, ki je vendar začela to vojno. Tega odnosa
ni mogoče spremeniti z dekreti in ultimati.
Spremembi takega razpoloženja prebivalstva bi
zelo pripomoglo, če bi Predsedstvo SFRJ sprejelo
naš predlog, da se iz JA odpustijo vojaki, ki so po
naših predpisih odložili vojni rok. Kar zadeva
deblokado letališč poudari, da je predsednik ZISa Ante Marković to obljubil na Brionih in da tu ni
bilo nikakršne povezave oz. pogojeno z deblokado letališča Cerklje.
Dr. Vasil Tupurkovski opozarja na to, da nekateri
problemi ne trpijo odlaganja niti 4, 5 ali 10 dni.
To so predvsem vprašanja deblokade kasarn in
položaj starešin in njihovih družin. Na tej točki
lahko pride do konflikta.
Predsednik Milan Kučan na to opozarja, da gre le
za posamezne vojaške objekte – kasarna Maribor
in kasarna kjer je vojaška policija in da so drugi
objekti deblokirani. Skupna komisija, ki bo lahko
že jutri začela z delom, naj to vprašanje dokončno razčisti.
Dr. Vasil Tupurkovski predlaga, da se dogovorimo za deblokado letališča Cerklje, čeprav to ni
neposredno vezano na delovanje civilnih letališč.
Po daljši razpravi o tem vprašanju generalpolkovnik Čusić izjavi, da bodo civilna letališča,
če bodo izpolnjeni pogoji deblokade v Cerkljah,
v nekaj urah po izvršeni kalibraži, odprta.
Generalpodpolkovnik Milan Ružinovski poudari,
da si je svojo vlogo na tem sestanku zamišljal
drugače in sicer tako, da gre za kontrolo uresničevanja odloka Predsedstva SFRJ, ne pa da se
vsi problemi odpirajo na novo. Vendar ker je
predsednik komisije Tupurkovski stvari drugače
pojasnjeval, jih disciplinirano sprejema. Nasproti
ocenam o razpoloženju prebivalstva v Sloveniji
do JLA poudarja nerazpoloženje, ki nastaja v
drugih delih države in pri tistih vojakih in
starešinah, ki so blokirani v kasarnah. Po njegovi
oceni oziroma prepričanju, je napad začela TO,
ne pa JLA kar seveda bistveno spremeni vse
ocene.
Dr. Janez Drnovšek na vse to opozarja, da sprejem deklaracije v Skupščini Republike Slovenije
pomeni političen konsenz o vseh teh vprašanjih.
Če stvari danes še niso razrešene, gre za vprašanje postopkov in tehničnih težav in podrob216

nosti, ki se morajo reševati na ustreznih ravneh,
predvsem na ravni komisij o katerih smo govorili, izhajajoč iz posameznih konkretnih slučajev. Brionske razgovore je treba razumeti tako,
da je bil njihov namen ustavitev ognja, s čimer
naj bi se ustvarili pogoji za politične pogovore.
Generalpolkovnik Čusić opozarja, da je v tretji
točki odloka določeno, da se do 16. julija do
24.00 ure na meji vzpostavi režim, ki je bil pred
25. 6. 1991. Glede na to ne prevzema odgovornosti, da bo nekdo ta del odloka tudi izvršil. Zato
se moramo o tem ali dogovoriti, ali pa naj
predsednik komisije V. Tupurkovski prevzame
nalogo, da se pogovori z obrambnim ministrom o
tem in da se roki podaljšajo, ker da se bo o tem še
razpravljalo.
Dr. Vasil Tupurkovski opozarja, da so mnogi
roki, tudi tisti, ki jih je določila deklaracija,
prekoračeni. Zato je opozarjanje na roke realno in
pričakuje odgovor našega Predsedstva jutri. Pri
tem poudarja, da je treba seveda razpravljati tudi
o garancijah, ki jih zahteva Slovenija v zvezi z
vzpostavitvijo režima na mejah.
Predstavnik Zveznega sekretariata za notranje
zadeve je povedal, da je njegova naloga ugotoviti, ali se v skladu z Brionskimi dogovori na
mejnih prehodih vzpostavlja režim, ki je veljal do
25. 6. 1991. Zato predlaga, da se oblikuje mešana
komisija Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Ministrstva za notranje zadeve Slovenije,
ki naj rešuje sporna vprašanja. Sprožil je tudi
zahtevo, da se vrne orožje in oprema, ki je bila v
teh dneh odvzeta zveznim organom za notranje
zadeve. Tudi to naj rešuje skupna paritetna komisija.
Predsednik Milan Kučan je v zvezi s problemom
meje poudaril, da je vprašanje meja v resnici bil
razlog za vojno. To je ključno vprašanje, zato je
premalo zapisati, da je treba do te in te ure
vzpostaviti prejšnje stanje. Zato predlaga, da se o
tem pogovarja v torek na Brionih.
Vasil Tupurkovski v zvezi z zahtevanimi garancijami poudari, da je Predsedstvo SFRJ s tem,
ko je sprejelo Brionsko deklaracijo, dalo tudi
garancije, ki vključuje tudi garancije, ki smo jih
zahtevali za meje. Glede kasarn pravi, da naj
ostane problem odprt pri treh kasarnah, ki jih
omenjamo, ostale pa rešimo. Glede aerodromov
apelira, da se naredi vse, da se letališča odpro.
Na koncu predsednik Kučan postavi vprašanje
garancij Predsedstva SFRJ, da se nuklearni
objekti, to je elektrarna Krško in reaktor Podgorica, ne bodo napadali. To garancijo smo za-
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htevali pismeno in jo rabimo takoj, ker krška
elektrarna mora pričeti z obratovanjem.
Tupurkovski odgovarja, da bodo še nocoj dali
tako garancijo, kar naj se šteje tudi kot znak
dobre volje, da se vsa vprašanja rešujejo sporazumno. Pismeno garancijo bodo še danes prinesli na Brnik.
Zapisal:
Peter Šuler

Dok. št. 69:232
Pismo Dimitrija Rupla zunanjim ministrom
držav Evropske skupnosti 16. 7. 1991
ZUNANJIM MINISTROM DRŽAV EVROPSKE SKUPNOSTI
Spoštovani,
dovolite, da vam pišem v trenutku, ko je mir v
Sloveniji tako rekoč na dosegu roke in ko se
zoper ta mir pripravljajo nevarni postopki in neodgovorni posegi.
V teh dneh prihajajo v našo mlado državo opazovalci Evropske skupnosti, kakor je določeno v
Brionski deklaraciji oz. memorandumu o soglasju
z nadzorno misijo v Jugoslaviji Naše ministrstvo
bo storilo vse, da se ti opazovalci vključijo v
prizadevanja za mir in v pogajanja za novo
ureditev odnosov med Slovenijo in Jugoslavijo.
Vzvezi s tem bi vam rad predstavil sicer zapleten
položaj v Sloveniji in v Jugoslaviji na čim krajši
in čim bolj jasen način. Slovenija je v vojni
pretrpela veliko škode, vendar si je prišla še bolj
kot doslej na jasno o pravih razsežnostih jugoslovanske krize. Jugoslovanska armada je hudo
prizadeta slovensko gospodarstvo in zaustavila
nekatere življenjsko važne tokove, ki so obetali
prehod iz socialistične stagnacije v prestrukturiranje, v privatizacijo in tržno gospodarstvo, ki
bi bilo vključeno v zahodne gospodarske sisteme.
Če pustimo ob strani uničenje slovenskega turizma, nas najbolj skrbi uničevanje slovenskega
bančnega sistema, ki plačuje ceno vojne in ki je
izpostavljen blokadi evropskih bank ter zavaro232 Informacije iz Slovenije št. 72 (bilten), Zunanja politika

Republike Slovenije, Mednarodno tiskovno središče,
Ljubljana, 12. avgust 1991, str. 2.

valnic. Te banke in zavarovalnice na nas gledajo
kot na bojišče, na katerem niso utihnile le muze,
temveč so z njega izginili tudi normalni gospodarski odnosi.
Naše ministrstvo skuša prispevati k vzpostavitvi
normalnih gospodarskih razmer v Sloveniji, zanj
pa si je treba pridobiti zaupanje svetovnih finančnih in gospodarskih sistemov, za katero je
treba pustiti slovenskim poslovnežem čimbolj
proste roke in v katerem je treba prenehati z
vojno psihozo. (Čeprav si želimo, da bi že davno
imeli zakon o privatizaciji, menimo, da v tem
trenutku ni čas za ideološke razprtije okrog
novega osnutka tega zakona.) Seveda nas najbolj
skrbijo stiki s tujino, glede katerih mislimo, da jih
mora biti čimveč, in sicer v tem smislu, da damo
tujim partnerjem možnost čimboljšega vpogleda
v možnosti delovanja slovenskega gospodarstva;
da se predstavimo kot zanesljiv partner in kot
varen prostor za naložbe. Menimo, da je v tem
trenutku, kar zadeva Jugoslavijo, treba čimbolj
odprto in korektno komunicirati z odposlanci
Evropske skupnosti Kar pa se tiče gospodarskih
zadev v Jugoslaviji, menimo, da bi morale mednarodne ustanove takoj začeti z nadzorom
Narodne banke Jugoslavije in skupnega računa,
na katerega naj bi v skladu z brionsko deklaracijo
vplačevali carine.
Večino naših težav je mogoče pojasniti z ravnanjem Jugoslovanske armade. Njeni temelji so,
kot smo že tolikokrat ugotovili, ideološki in
strankarski; to je med drugim razvidno tudi iz
njene zveze z novo komunistično partijo v Jugoslaviji. Ne smemo pozabiti, da je vloga armade v
Jugoslaviji vzgojna (spreobračanje k pravi komunistični veri) in osvajalska. Kar se prvega tiče,
smo lahko najnovejšo emanacijo ideološke
usmerjenosti armade spremljali ob prisegi nabornikov v eni od ljubljanskih vojašnic. Sredi
Slovenije, ki se je že pred dvema letoma odločila
za zahodnoevropski model demokracije, moramo
gledati vojsko, ki prisega na zastarele odnose
med jugoslovanskimi narodi in na socializem. V
Sloveniji zastopa Jugoslovanska armada interese
socializma tako, da skuša pokoriti narod, njegovo
vodstvo in ustanove. Gre za agresivno armado, ki
spominja na druge okupacijske in strankarske
armade, ki so bile zapletene v II. svetovno vojno
na naših tleh. Po našem prepričanju bi morala
Evropa doseči predvsem depolitizacijo Jugoslovanske armade, kakor tudi zaustaviti njene težnje,
da se popolnoma podvrže interesom enega samega naroda.
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Ta armada in njeni botri si danes pomagajo tudi s
propagandnim orožjem, cilj njegovega delovanja
pa je izničiti tisto, česar niso mogli izničiti z
ognjem in mečem. Slovenija je danes podvržena
bombnim napadom laži in ponarejenih dejstev.
Naš edini odgovor na te laži je: naj si dejstva
ogledajo opazovalci Evropske skupnosti na lastne
oči. Ti opazovalci so potrebni, da lahko pogajanja sploh stečejo, čeprav si mnogi prizadevajo,
da bi poravnali račune s Slovenijo mimo brionske
deklaracije in mimo opazovalcev.
Zvezni ministrski predsednik Marković se je do
nedavnega v svetu predstavljal kot pobudnik
zahodnih tržnih reform. Upamo, da bo zdaj, ko g.
Marković za svoje "zahodne" reforme uporablja
komunistično armado, jasno, da je takšna vlada,
poleg tega, da je nelegalna, tudi nelegitimna.
V obdobju trimesečnega suspenza je Slovenija
pripravljena svojo politiko uravnati po evropski
meri, pri čemer upa, da bo po koncu tega obdobja
Evropa nepristransko presodila slovensko evropejstvo. Pri tem Slovenija ne želi prizadeti nobenega ravnotežja, ne želi svojega podrejenega
položaja v jugoslovanskem imperiju zamenjati s
položajem v kateremkoli drugem imperiju. Slovenija ne želi biti niti "ruska" niti "pruska",
ampak želi mirno in dostojanstveno sodelovati v
skupni evropski hiši kot discipliniran, pa vendarle upoštevanja vreden stanovalec. Ne želimo
biti niti učitelji v balkanski šoli demokracije niti
pazniki v kakšnem sanitarnem kordonu. Ne
želimo biti niti žarišče spopada med civilizacijo
in barbarstvom niti protagonisti verskih ali
nacionalnih bojev. Ti boji spadajo v ropotarnico
zgodovine. Sodelovati želimo v Združenih državah Evrope, o katerih je v Lizboni 12. julija
1991 govoril g. Hans-Dietrich Genscher z Združenimi državami Evrope se hočemo povezati na
podlagi njihovih načel, ki jih dobro opisuje
Genscherjev referat, ko govori o oblikovanju
novega, "večpolarnega sveta" Gre za načela, ki
zavračajo centralizem, gre za "koncept federalne
Evrope, subsidiarnosti, Evrope regij in množice
nacionalnih ter regionalnih tradicij. Izkoristiti
hočemo ustvarjalnost, ki jo zagotavlja ta evropska različnost, kajti to je, tako zdaj kot je bilo v
preteklosti, pnvi pogoj za evropsko vitalnost".
V teh dneh smo dobili od hrvaškega zunanjega
ministrstva predlog načrta za rešitev jugoslovanske krize, ki vsebuje pet točk. Ta predlog
vsebuje nekatera načela, ki smo jih pravkar
razložili, vendar imamo v zvezi s 3. točko nekatere pomisleke. V tej točki piše: "Dokler v
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postopku razdruževanja ne pride do pojemanja, t.
j. prenehanja funkcioniranja posameznih teles,
organov in ustanov, je treba zagotoviti neovirano
delo teh teles, organov in ustanov." Neovirano
delo jugoslovanskih zveznih ustanov bi lahko
pomenilo tudi neovirano samovoljo jugoslovanske vlade in armade. Prav tako pa si želimo,
da bi bilo jasno določeno, kako in kdaj naj bi se
končal postopek razdruževanja. Jasno je, da za
Slovenijo po vojni, ki jo je zoper nas sprožila
Jugoslavija, kaj drugega kot razdružitev ne pride
v poštev.
DR. DIMITRIJ RUPEL
Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije

Dok. št. 70:233
Zapisnik 59. seje Predsedstva Republike Slovenije 16. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 18. 7. 1991
59. seja
ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JE BILA 16. 7. 1991 OB
10,00 uri.
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Milan
Kučan.
Na seji so bili prisotni člani Predsedstva: dr.
Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr. Dušan Plut in
Ciril Zlobec. Prisotni so bili tudi predsednik
Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar,
ter podpredsednik Skupščine Republike Slovenije
Vitodrag Pukl; predsednik Izvršnega sveta Republike Slovenije Lojze Peterle ter član Izvršnega
sveta Janez Janša, Igor Bavčar, Jelko Kacin in dr.
Dimitrij Rupel. V delu seje, ki je obravnavala
gospodarske razmere Republike Slovenije je
sodeloval tudi podpredsednik Izvršnega sveta dr.
Andrej Ocvirk.
Ostali prisotni: Peter Šuler, Miha Ribarič, Bojan
Ušeničnik, Martin Cerkvenik in Marjan Kramar.
Na seji so se obravnavale aktualne, politične in
gospodarske razmere v Republiki Sloveniji.
V prvem delu seje se je razpravljalo o tem, ali naj
233 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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se predsednik Republike Slovenije Milan Kučan
udeleži sestanka predsednikov Predsedstev Republik oz. predsednikov Republik s predsednikom in člani Predsedstva SFRJ na Brionih. Glede
na to, da ne gre za formalno sejo Predsedstva
SFRJ v razširjeni, sestavi kot je bila najprej
sklicana je bilo sprejeto stališče, da se Predsednik
Predsedstva tega sestanka udeleži.
Predsedstvo je za tem na podlagi 2. odstavka 22.
člena zakona o vojaški dolžnosti sprejelo Odlok,
da se predčasno odpustijo služenje vojaškega roka vojaki, ki so bili na služenju vojaškega roka
napoteni od 24. 12. 1990 do 30. 1. 1991 in ki so
zapustili enote JLA. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Prav tako je Predsedstvo sprejelo Odlok o izrednem povišanju nekaterih starešin teritorialne obrambe Republike
Slovenije. Odlok je sestavni del tega zapisnika.
Predsednik Predsedstva ter člani Predsedstva,
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in predsednik Skupščine Republike
Slovenije so poročali o svojih ugotovitvah in o
tistih z obiska v Republiki Sloveniji, ki so ga
opravili v nedeljo 14. 7. 1991 tega meseca. Obisk
je pokazal, da je v nekaterih predelih Slovenije
agresija napravila veliko škode, da je pa kljub
temu morala enot TO in policije ter prebivalstva
izredno visoka. Tudi iniciativnost in pa solidarnost pri odpravljanju posledic agresije je vsaj v
nekaterih predelih zadovoljiva. Delovanje TO in
policijskih enot je bilo izredno dobro, razen
majhnih izjem, tudi sodelovanje z občinskimi
strukturami. Še večkrat je bilo občutiti težave pri
zvezah in prevelika oddaljenost posameznih enot
od pokrajinskih štabov. V zvezi z ugotovitvami iz
teh obiskov je Predsedstvo sprejelo naslednje
sklepe in priporočila:
1. Koordinacijsko telo Predsedstva Republike
Slovenije naj v sodelovanju s pristojnimi republiškimi organi izdela celovito analizo organiziranosti in delovanja obrambno varnostnih sil Republike Slovenije med agresijo Jugoslovanske armade kot tudi v obdobju po njej. Analiza naj poleg
vojaške, zajame tudi civilno obrambo in druga
področja, ki so pomembna za obrambo Republike
Slovenije pred agresijo. V okviru te analize naj se
preučijo tudi pripombe in predlogi občinskih in
pokrajinskih organov, ki so jih le-ti posredovali
najvišjim predstavnikom Republike Slovenije ob
njihovem obisku v občinah oziroma pokrajinah.
2. Predsedstvo in Izvršni svet naj še ta teden skličeta skupen sestanek predsednikov občinskih
skupščin in predsednikov občinskih izvršnih sve-

tov. Na tem sestanku naj se opravi kratka analiza
delovanja obrambnih in drugih struktur ob agresiji, posebna pozornost pa naj se posveti stanju v
gospodarstvu in reševanju problemov na tem
področju.
3. Pospeši naj se izdelava ocene škode zaradi
vojnega delovanja na podlagi enotne metodologije. Pri tem naj se posebej prikažeta neposredna in posredna škoda.
4. Pristojni republiški organi naj se v skladu s
svojimi pristojnostmi neposredno vključijo v odpravljanje posledic vojnega delovanja ter pospešijo zlasti sanacijo stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, poslovnih in drugih objektov in infrastrukture, ki je pogoj za oživitev in normalno
delovanje gospodarstva. Bremena sanacije pa je
potrebno solidarnostno porazdeliti na celotno republiko.
5. Čimprej naj se ustrezno uredi status vojnih
invalidov ter priznanje pokojnin družinam umrlih
pripadnikov teritorialne obrambe, organov za
notranje zadeve in drugih obrambnih struktur in
zagotovi izplačevanje teh invalidnin in pokojnin.
Pri tem naj se upošteva tista ureditev (mirnodobna oz. vojna), ki je ugodnejša za večino
prizadetih državljanov.
6. V dogovoru z zavarovalnimi skupnostmi naj
se uredi tudi vprašanje izplačevanja zavarovalnin
za pošokdovana oziroma uničena prometna sredstva ter druge premičnine in nepremičnine.
7. Predsedstvo Republike Slovenije je ponovno
izreklo priznanje in zahvalo vsem pripadnikom
teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve
in drugih obrambnih struktur kot tudi prebivalstvu in civilnim organom v občinah, v katerih so
potekali boji.
Glede na informacijo je jugoslovanska armada
namerava dopolnjevati svoje enote na območju
Slovenije z novimi vojaškimi obvezniki iz drugih
republik je Predsedstvo sklenilo obrniti se na
Predsedstvo vseh republik z opozorilom, da preprečijo rekrutiranje svojih državljanov v enote
JLA ki so v Republiki Sloveniji saj jim v teh
razmerah ne morejo jamčiti za njihovo varnost.
V nadaljevanju seje je podpredsednik Izvršnega
sveta dr. Andrej Ocvirk opisal glavne gospodarske probleme Republike Slovenije. Gospodarske razmere so zaskrbljujoče. Proizvodnja se
zmanjšuje zaradi težav s financiranjem proizvodnje in izvoza. Pretrgane so več ali manj vse
vezi z drugimi republikami v državi, nadaljuje se
eksploatacija premoženja naših firm v nekaterih
delih naše države. Glavni problemi so na pod219
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ročju bančništva in sanacije bank, ter so v teku
aktivnosti da se te težave premestijo.
Generalni sekretar
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 71:234
Predlog za sejo predsedstva SFRJ, napovedano za 22. 7. 1991 – funkcioniranje sistema
PREDSEDNIŠTVO SFRJ – Stručne službe Za 1. tačku dnevnog reda
BITNA PITANJA KOJA TREBA RAZREŠITI
RADI FUNKCIONISANJA SISTEMA ZA
VREME TRAJANJA MORATORIJUMA, ODNOSNO PRELAZNOG PERIODA
Beograd, 19. jula 1991. godine
Dok se ne postigne politički dogovor o uredjivanju odnosa u jugoslovenskoj zajednici na
trajnoj osnovi, moraju se obezbediti uslovi da se
u prelaznom periodu odvija, u što povoljnijim
uslovima, privredni i opšte društveni život, odnosno da i u tom periodu funkcioniše i politički i
ekonomski sistem, pre svega u onim njegovim
segmentima koji će sprečiti politički haos i katastrofalne posledice po privredu.
U tom cilju, najcelishodnije je postići politički
dogovor i doneti odgovarajuće odluke i mere
vezane za privredni sistem i ekonomsku politiku
na bazi prilagodjenih predloga Saveznog izvršnog veća čiji su okviri izneti i upućeni Skupštini
SFRJ u "Stavovima i predlozima za rešavanje
krize i za uredjivanje odnosa u jugoslovenskoj
zajednici", a koje će predstavnici Saveznog izvršnog veća prezentirati i obrazložiti na sastanku
u Ohridu. Medju tim otvorenim pitanjima
posebno je značajno dati odgovore na ona koja
slede.
1. OTKLANJANJE PREPREKA ZA FUNKCIONISANJE JUGOSLOVENSKOG TRŽIŠTA.
Stavljanje van snage propisa i otklanjanje prakse
kojima se narušava jugoslovensko tržište, prevazilaženje blokada čija se izvorišta posebno nalaze
u političkoj sferi, očuvanje već uspostavljenih
234 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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poslovnih veza – naročito kod kooperantskih i
drugih dugoročnih ugovora, striktno poštovanje
dobrih poslovnih običaja i obezbedjivanje nesmetanog platnog prometa na jedinstvenim načelima i u uslovima pravne sigurnosti predstavljaju uslove od najvećeg društvenog značaja
za funkcionisanje privrednog sistema i ekonomske politike u prelaznom periodu.
2. FUNKCIONISANJE MONETARNOG I
KREDITNOG SISTEMA I POLITIKE
Da bi se realizovao neophodan nivo stabilnosti
dinara, sačuvale devizne rezerve pre svega za
izmirivanje fiksnih i garantnih obaveza, osigurao
odredjeni nivo privredne aktivnosti i da bi se
uskladio rast potrošnje sa realnim mogućnostina,
nužno je obezbediti jedinstvo monetarnog i kreditnog sistema i ojačati finansijsku disciplinu
preduzeća i banaka.
3. OBEZBEDJENJE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE FUNKCIJA FEDERACIJE
Ostvarivanje bitnih funkcija federacije, uključivši
minimalnih funkcija u ekonomskoj (posebno u
vezi sa sanacijom banaka) i socijalnoj sferi, iziskuje neodložno obezbedjivanje odredjenih sredstava iz realnih izvora za te namene.
4. OSIGURANJE INOSTRANE FINANSIJSKE
PODRŠKE
U uslovima veoma oskudne domaće akumulacije,
ograničenih deviznih rezervi, opadajučeg deviznog priliva i neto odliva kapitala u inostranstvo
preko je potrebno hitno osigurati inostranu
finansijsku podršku da bi se: obezbedio odredjeni
nivo privredne aktivnosti; uredno izmirivale naše
obaveze prema inostranim poveriocima; predupredili socijalnih nemiri većih razmera.
Polazeči od Brionske Deklaracije i Memoranduma tj. prihvaćenog moratorijuma neophodno je
dogovoriti se o aktivnostima i odlukama koje če
obezbediti nesmetano funkcionisanje svih saveznih institucija, posebno o:
5. FUNKCIONISANJU SKUPŠTINE SFRJ,
PREDSEDNIšTVA SFRJ, SAVEZNOG IZVRŠNOG VEČA I ORGANA UPRAVE (NAROČITO U PODRUČJIMA NARODNE ODBRANE, BEZBEDNOST I SPOLJNIH POSLOVA),
USTAVNOG SUDA JUGOSLAVIJE I SAVEZNIH PRAVOSUDNIH ORGANA, NARODNE
BANKE JUGOSLAVIJE, ODNOSNO MONETARNE VLASTI, SDKJ.
Konkretno razmatranje precizan zajednički dogovor neophodan je i o:
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6. INICIJATIVI ZA SPROVODJENJE VIŠESTRANAČKIH IZBORA ZA SKUPŠTINU
SFRJ.
Kao što je poznato Amandman 65 na Ustav SFRJ
o izborima za Skupštinu SFRJ nije definitivno
usvojen. Istovremeno, postoje i inicijative, pa i
stavovi pojedinih skupština (Srbije, Crne gore i
Vojvodine) da se što pre stvore ustavno pravne
pretpostavke za raspisivanje višestranačkih izbora za Skupštinu SFRJ. Medjutim, u nekim sredinama postoje ozbiljne rezerve o celishodnosti
raspisivanja izbora za Savezno veće.
Prema jednom mišljenju, neracionalno je raspisivati izbore pre nego što se definitivno ne postigne dogovor o budućnosti Jugoslavije (jer jedni smatraju da ovo Veče neće biti potrebno budučoj jugoslovenskoj zajednici, a drugi ocenjuju
da je prethodno neophodno utvrditi koncepciju
sastava i karaktera ovog veća (da li da ima
privremeni ustavno-tvorni karakter, način izbora i
dr.).
Prilikom opredeljivanja zajedničkog stava treba
imati u vidu pored iznetog i trajanje moratorijuma, odnosno prelaznog perioda, i potrebu da se
u kratkom roku postigne dogovor o političkoj
sudbini Jugoslavije i vreme neophodno za stvaranje uslova z raspisivanje i sprovodjenje izbora.

Dok. št. 72:235
Predlog za sejo predsedstva SFRJ, napovedano za 22. 7. 1991 – značaj bodoče jugoslovanske skupnosti
PREDSEDNIŠTVO SFRJ
Stručne službe
PRIORITETNA PITANJA OD ZNAČAJA ZA
POLITIČKI DOGOVOR O BUDUĆNOSTI JUGOSLAVIJE
Beograd, 19. juli 1991. god.
Aktuelna jugoslovenska stvarnost zahteva da se,
imajuči u vidu do sada izražena politička opredeljenja i inicijative, razmotre i utvrde jasni stavovi i postigne dogovor o sledećim prioritetnim
pitanjima:

1. KARAKTER BUDUĆE JUGOSLOVENSKE
ZAJEDNICE
U okviru ovog pitanja neophodno je izraziti jasne
stavove o zajedničkom životu i postići dogovor o
medjusobnim odnosima izmedju jugoslovenskih
naroda i njihovih republika, odnosno o oblicima
zajedničkog života u skladu sa njihovim dugoročnim interesima.
Do sada su ispoljeni različiti zahtevi:
- konstituisanje federativne zajednice na novim
osnovama;
- transformacija SFRJ u državnu zajednicu suverenih republika;
- stvaranje konfederativnog saveza.
Pored ovog, izraženi su i pojedini stavovi koji
znače: moguče kombinacije izmedju navedenih
modela, stvaranje ekonomske asocijacije sa težnjom na političkoj integraciji.
2. SPORAZUMNO UTVRDJIVANJE POSTUPKA ZA REALIZACIJU PRAVA JUGOSLOVENSKIH NARODA NA SAMOOPREDELJENJE ODNOSNO OTCEPLJENJE
Ovo je neophodno ako se ne postigne dogovor
svih o integralnoj jugoslovenskoj zajednici, odnosno ako se u pojedinim republikama insistira
na potpunoj samostalnosti i suverenosti.
3. OSNOVNI KRITERIJUMI ZA TERITORIJALNO RAZGRANIČENJE /U SLUČAJU
STVARANJA SAVEZA SUVERENIH DRŽAVA ILI OSAMOSTALJIVANJA U POSEBNE DRŽAVE/.
4. ZAJEDNIČKE FUNKCIJE U OBLASTI
EKONOMIJE, SPOLJNE POLITIKE, OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA, ODBRANE I DR.
u slučaju:
- državne zajednice suverenih republika;
- saveza suverenih država;
- federalne zajednice izmedju odredjenih zainteresovanih republika.
5. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA DOGOVOR O POLITIČKOJ SUDBINI JUGOSLAVIJE
a/ formiranje, sastav zajedničkih organa i način
odlučivanja /posebno izbor višestranačkog parlamenta/;
b/ finansiranje zajedničkih funkcija;
c/ rad na izradi koncepcija konstitutivnih akata
/Ustava, konfederalnog ugovora, ustavnog zakona i slično/
d/ dužina trajanja prelaznog perioda* / Prilog 1.
*
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PRILOG I
POTREBA IZRADE KONKRETNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI I OSNOVNI ELEMENTI TOG PROGRAMA
Da bi se obezbedili efikasnost i uspešnost političkih dogovora, bilo bi celishodno na osnovu
rezultata rada na Ohridu /od 22. VII 1991. god./
utvrditi dinamiku i način razmatranja i utvrdjivanja svih bitnih pitanja budućih odnosa u
jugoslovenskoj zajednici. Zato je neophodno izraditi konkretan program aktivnosti. U tom programu, u periodu moratorijuma, neophodno je
izvršiti podelu zadataka izmedju nadležnih organa, utvrditi rokove i sinhronizovati celokupnu
aktivnost Skupštine SFRJ /Komisije za ustavna
pitanja, medjurepubličke Parlamentarne grupe i
sl./, Predsedništva SFRJ, SIV-a i republičkih
organa.
Dinamiku rada bi trebalo tako utvrditi da se u
toku jula obezbediI političko izjašnjavanje o svim
načelnim i bitnim otvorenim pitanjima budučih
odnosa, na osnovu izradjenih platformi i stavova.
U toku avgusta, nadležni organi ili ovlaščena tela
sporazumno utvrdjena izradila bi oficijelne predloge /Ustav, konfederalni ugovor, ustavni zakon i
dr./, koji bi se razmotrili na proširenoj sednici
Predsedništva SFRJ krajem avgusta ili početkom
septembra 1991. godine.
U toku septembra obezbedilo bi se razmatranje
ovih predloga u Skupštini SFRJ i skupštinama
republika, kako bi se blagovremeno započeo postupak njihovog usvajanja i utvrdio tok za njihovo sprovodjenje.

Dok. št. 73:236
Mnenje o gradivu za sestanek predsednikov
republik oz. predsednikov predsedstev republik s člani P SFRJ 22. 7. 1991 na Ohridu
(predsedstvo R Slovenije)
Ljubljana, 21. 7. 1991
govića i Gligorova/; "Stavovi i predlozi SIV-a za razrešenje krize i za uredjivanje odnosa u jugoslovenskoj
zajednici", Koncept ustavnog uredjenja Jugoslavije na
federativnim osnovama, Model konfederacije u Jugoslaviji, "Predlog ustavno-pravnog postupka za izdvajanje iz Jugoslavije" i Deklaracija Saveznog veča o pristupanju novom uredjenju odnosa u jugoslovenskoj
zajednici.
236 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Mnenje
o gradivu za sestanek predsednikov republik oz.
predsednikov predsedstev republik s člani P
SFRJ 22. 7. 1991 na Ohridu
"Bitna pitanja koja treba razrešiti radi funkcionisanja sistema za vreme trajanja moratorijuma,
odnosno prelaznog perioda".
Gradivo temelji na znanih stališčih ZIS-a, da je
treba omogočiti reformo in s tem ustvariti materialno podlago za razgovor o bodoči Jugoslaviji.
Značilno je, da na začetku sploh ne govori o
trimesečnem obdobju moratorija za Slovenijo in
Hrvaško ampak uvaja formulo "dokler se ne
doseže politični dogovor o ureditvi odnosov v
jugoslovanski skupnosti" in pa "prehodno obdobje" ne da bi bilo to sploh časovno opredeljeno. Zagotoviti je treba funkcioniranje jugoslovanskega trga, monetarnega in kreditnega
sistema, financiranja funkcij federacije, zagotoviti tujo finančno pomoč in kar je. še posebej
zanimivo, zagotoviti funkcioniranje vseh zveznih
organov vključno z Ustavnim sodiščem Jugoslavije in izpeljati večstrankarske volitve za
Skupščino SFRJ na podlagi sprememb ustave.
Navedeno gradivo naj bi predstavniki ZIS-a na
Ohridu podrobneje obrazložili. Markirane teze že
posegajo v naslednjo točko dnevnega reda, to je v
politični dogovor o prihodnosti Jugoslavije. V
tem gradivu je sicer omenjena Brionska deklaracija in memorandum, vendar sploh ni omenjeno, da sta Republika Slovenija in Hrvaška že
sprejeli akte o samostojnosti in neodvisnosti, katerih izvrševanje je samo odloženo v trimesečnem obdobju, niso pa ti temeljni akti razveljavljeni.
"Prioritetna pitanja od značaja za politični dogovor o budučnosti Jugoslavije"
Opomnik za politični dogovor izhaja iz dosedanjih gradiv na tem področju, federalnega, konfederalnega, predloga Gligorov – Izetbegović, ki
niso pripeljala do kakega dogovora. Omenjena je
tudi možnost ekonomske asociacije s težnjo k
politični integraciji.
Predvideno je tudi sporazumno določanje postopka za realizacijo pravic jugoslovanskih narodov do samoodločbe oz. odcepitve. Odprto je
vprašanje kriterijev za teritorialno razmejitev v
primeru zveze suverenih držav ali osamosvojitve
v posebne države. Nesprejemljivost sedanjih republiških meja torej ni priznana.
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Povsem neopredeljena je dolžina prehodnega
obdobja. Posebna priloga v tej zvezi predvideva v
juliju politično izjavljanje o prihodnjih odnosih,
avgusta naj bi izdelali uradne predloge. Predsedstvo SFRJ bi jih obravnavalo konec avgusta
ali v začetku septembra 1991. Septembra naj bi te
predloge obravnavali v Skupščini SFRJ in v
skupščinah republik.
Iz priloge izhaja, da sploh ni predvideno delo na
tako imenovani delitveni bilanci in da ni resno
vzeta razglasitev Slovenije za samostojno in neodvisno državo.
SKLEP:
Za Slovenijo pride v poštev:
1) Priznanje Republike Slovenije kot samostojne
in neodvisne države, polnopravnega subjekta
mednarodnega prava, ki se kot tak lahko tudi že
na Ohridskem sestanku pogovarja o
2) razdelitvi pravic in obveznosti iz dosedanjega
skupnega življenja v SFRJ. Strokovne podlage
pripravi ZIS in se stvar obravnava na ravni izvršnih svetov;
3) možnosti sodelovanja z drugimi republikami,
kakorkoli že bodo državno organizirane, predvsem na gospodarskem področju. Ob priznanju
Slovenije kot države naj tečejo pogajanja o
delitvi pravic in obveznosti ter o možnostih sodelovanja v prihodnje, sočasno. Sodelovanje lahko poleg gospodarskega področja vključuje tudi
področje mednarodnih odnosov ter področje
obrambe in varnosti. Zveza su verenih držav ni
izključena, vendar je institucionalna oblika podrejenega pomena in odvisna od realnih interesov
samostojnih partnerjev in možnosti za njihovo
realizacijo.

Dok. št. 74:
Sklep seje P SFRJ 18. 7. 1991 o umiku JLA iz
Slovenije

dogovora o prihodnosti Jugoslavije. Enote in vse
premičnine 31. korpusa predislocirati na območje
Republike Srbije, 14. korpusa pa na območje Republike Bosne in Hereegovine. Premeščanje
opraviti v treh mesecih od sprejetja tega sklepa.
2. Pripadniki stalne sestave JLA. slovenske narodnosti se bodo v treh mesecih odločili, ali ostanejo v JLA. Postopek za prenehanje službe sprožijo pristojni starešine po službeni dolžnosti, razen
za tiste, ki pismeno izjavijo, da želijo ostati v službi v JLA. Pod pogoji iz 1. odstavka te točke prenehajo delati v JLA tudi pripadniki drugih narodov in narodnosti, ki nimajo prebivališča na
ozemlju Republike Slovenije, če to sami pismeno
zahtevajo.
3. Izvajanja tega sklepa nikakor ni mogoče pogojevati z urejanjem lastninsko pravnih razmerij
med Republiko Slovenijo in organi federacije ali
drugimi republikami. Ta vprašanja bodo reševana
na podlagi dokončnega dogovora o prihodnosti
Jugoslavije in v skladu z njim.
4. Pristojni organi Republike Slovenenije bodo
zagotovili, da se bodo vse oborožene enote republike in oboroženi občani oddaljili od objektov
JLA in da z ničemer ne bodo ovirali dela in
ravnanja enot in ustanov JLA. Preprečili bodo
tudi vsakršno zbiranje občanov in druge manifestacije v bližini vojaških objektov in poveljstev,
enot in ustanov JLA.
5. Do odhoda JLA z območja Republike Slovenije morajo pripadnikom, poveljstvom, enotam in
ustanovam JLA zagotoviti normalne živjenjske
razmere in možnosti za opravljanje rednih nalog;
vsem, ki so v službi v JLA in njihovim družinskim članom pa svobodno gibanje na ozemlju
Republike Slovenije.
6. Družinam aktivnih vojaških in civilnih oseb v
službi v JLA, ki se želijo naseliti v drugih republikah, je zagotovljena svobodna odselitev z
vsemi premičninami na stroške JLA. Zajamčeno
jim je varstvo pravic do nepremičnin, ki so v
njihovi lasti, in drugih pravic, ki jih ne bodo
mogli uveljaviti do dneva selitve.
7. Štab vrhovnega poveljstva bo zagotovil varne,
urejene in učinkovite premike enot kakor tudi vsa
druga dela, navedena v tem sklepu.

Sklep predsedstva Jugoslavije o umiku JLA. iz
Slovenije
1. Poveljstva, enote in ustanove Jugoslovanske
ljudske armade ne bodo več stacionirani na
ozemlju Republike Slovenije do dokončnega
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Po (navidez) presenetljivi odločitvi o umiku JLA iz Slovenije, je ta začela odvažati orožje in opremo
ter premeščati oficirje in moštvo na meje t.i. velike Srbije (foto Srđan Živulović, fototeka Dela)
Dok. št. 75:237
Zapisnik 60. seje Predsedstva Republike Slovenije 19. 7. 1991
ZAPISNIK
60. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 19. 7. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, predsednik Skupščine Republike Slovenije in ministri:
Igor Bavčar, Jelko Kacin in Janez Janša, Miran
Bogataj, namestnik ministra z obrambo.
Ostali navzoči: Martin Cerkvenik, namestnik generalnega sekretarja, svetovalci Predsedstva RS:
Bojan Ušeničnik, Marjan Šiftar.
Na seji sta bila navzoča tudi Janez Drnovšek in
Janez Sirše.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Informacija o seji Predsedstva SFRJ z dne 18.
7. 1991.
Ad 1./
Dr. Janez Drnovšek, ki se je udeležil seje Predsedstva SFRJ 18. 7. 1991, je Predsedstvo Repub237 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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like Slovenije podrobnejše seznanil s potekom
seje in z odločitvijo Predsedstva, da ukaže umik
enotam JA iz Republike Slovenije. Predsedstvo
SFRJ je v zvezi s tem sprejelo poseben odlok, ki
na seji še ni bil na razpolago, vendar je dr.
Drnovšek pojasnil njegovo bistveno vsebino. Z
odločitvijo Predsedstva SFRJ je rešeno vprašanje
naših rekrutov in oseb, ki služijo vojaški rok JA
in sicer v smislu naših zahtev oz. predlogov.
V razpravi so člani Predsedstva izrazili zadovoljstvo nad potekom dogodkov ter tudi priznanje dr. Janezu Drnovšku za njegovo uspešno prizadevanje. V Sloveniji je treba storiti vse, da bo
umik čim hitreje in čim bolj urejeno potekal.
Morebitna sporna vprašanja, ki bi ob tem nastala
naj rešuje že imenovana komisija, ki jo vodita
Bogataj in Rašeta.
V zvezi s sklicem razširjene seje Predsedstva
SFRJ na Ohridu je bilo sprejeto stališče, da se
predsednik Predsedstva in dr. Drnovšek seje udeležita, če bo nanjo mogoče odpotovati z letalom
iz Slovenije.
Na seji je bilo tudi izraženo mnenje, da bi s
takimi razširjenimi sejami Predsedstva nadaljevali in na njih opravljali določeno koordinacijo
dela državnih organov, kljub temu, da se razmere
nekoliko normalizirale.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

VIRI 19, 2004

Dok. št. 76:238
Zapisnik 61. seje Predsedstva Republike Slovenije 21. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
OSNUTEK
Številka: 060-61/91
Ljubljana, 21. 7. 1991
ZAPISNIK
61. SEJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JE BILA 21. 7. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman in
Ciril Zlobec.
Vabljeni na sejo: dr. France Bučar, dr. Janez
Drnovšek, Lojze Peterle, Igor Bavčar, Janez
Janša, dr. Dimitrij Rupel, Jelko Kacin in Miran
Bogataj.
Ostali prisotni: dr. Miha Ribarič, Marjan Šiftar in
Bojan Ušeničnik.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Razprava o načinu izvajanja Odloka Predsedstva SFRJ o umiku Jugoslovanske armade iz
Republike Slovenije.
2. Priprave na razširjeno sejo Predsedstva SFRJ
na Ohridu.
AD 1.
Predsedstvo Republike Slovenije se je najprej
seznanilo z nekaterimi reakcijami na Odlok Predsedstva SFRJ o umiku Jugoslovanske armade iz
Republike Slovenije. Po informacijah Janeza
Janše, ministra za obrambo, so ta Odlok v različnih okoljih zelo različno sprejeli. Tako del
starešinskega kadra v JA, ki tudi sicer zastopa
ekstremna (militantna) stališča v zvezi z reševanjem jugoslovanske krize, temu odloku nasprotuje, vodstvu JLA očita izdajo in se zavzema
za odločnejši poseg armade v Republiki Sloveniji. Očitne so tudi razlike v stališčih posameznih
jugoslovanskih republik do tega vprašanja. Tako
naj bi Bosna in Hercegovina, sodeč po radijskih
in televizijskih poročilih, odkrito nasprotovala tej
odločitvi Predsedstva SFRJ ter zahtevala ponovno razpravo o tem, Hrvaška pa se sicer z
238 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

umikom armade iz Republike Slovenije strinja,
vendar zahteva, da se umakne tudi iz Republike
Hrvaške. Po informacijah Van der Walka so bile
države Evropske skupnosti presenečene nad
odločitvijo vodstva armade in Predsedstva SFRJ
o umiku JA iz Republike Slovenije. Pogajalska
skupina Evropske skupnosti zaenkrat še ni dobila
novih navodil za delovanje opazovalne misije.
Van der Walk je že izrazil pripravljenost za
spremljanje umika armade s tem, da se ustrezno
spremeni oziroma dopolni Skupna deklaracija z
Brionov. Pri tem je posebej omenil, da imajo
posamezni člani opazovalne misije s tem velike
izkušnje, zlasti še z umikom sovjetske vojske iz
nekaterih vzhodnoevropskih držav. Predsedstvo
je glede na vse to menilo, da vsekakor kaže
sprejeti to ponudbo opazovalne misije, seveda če
se bo s tem strinjalo tudi vodstvo JA in drugi
pristojni zvezni organi.
Janez Janša je Predsedstvo Republike Slovenije
seznanil tudi z nekaterimi grožnjami polkovnika
Bajića, poveljnika 5. zračnega korpusa v Bihaću
ter nekaterih drugih starešin Republiki Sloveniji.
Predsedstvo je na podlagi teh informacij ocenilo,
da ne glede na grožnje posameznih skrajnežev,
obstaja realna nevarnost diverzantskih in drugih
terorističnih akcij ekstremistov na območju Republike Slovenije. Zato je pristojnim organom
Republike Slovenije predlagalo, da poostrijo nadzor in uveljavijo potrebne preventivne ukrepe na
ogroženih območjih.
Dr. Janez Drnovšek je Predsedstvo seznanil z
vsebino pogovora z zveznim sekretarjem za
ljudsko obrambo generalom armade Veljkom Kadijevićem v zvezi z umikom JA iz Republike
Slovenije. Po zagotovilih zveznega sekretarja se
bo armada iz Republike Slovenije umaknila prej
kot v treh mesecih, seveda če pri njenem umiku
slovenske oblasti ne bodo povzročale problemov.
Dr. Drnovšek je zato Predsedstvu predlagal, naj
stori vse kar je v njegovi moči, da se zagotovi
miren in nemoten umik JA iz Republike Slovenije.
Miran Bogataj, namestnik ministra za obrambo in
vodja pogajalske skupine Republike Slovenije, pa
je Predsedstvo seznanil z dosedanjim potekom
pogajanj o uresničevanju Brionske deklaracije in
umiku JA iz Republike Slovenije. Povedal je, da
Poveljstvo 5. vojaškega območja pripravlja načrt
umika enot in ustanov Jugoslovanske armade, ki
pa zaenkrat zajema le enote in ustanove mariborskega in ljubljanskega korpusa, ne pa tudi enot in
ustanov reškega korpusa in 5. zračno-letalskega
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korpusa, ki so na območju Republike Slovenije.
Povedal je tudi, da Jugoslovanska armada zavlačuje z odpuščanjem vojakov iz Republike Slovenije, ki so na služenju vojaškega roka v JA, kar
je v nasprotju z odlokom Predsedstva SFRJ o
umiku JA iz Republike Slovenije.
Predsedstvo Republike Slovenije je na podlagi
teh informacij in razprave sklenilo, da bo od
Predsedstva SFRJ zahtevalo, da naj Jugoslovanska armada odlok Predsedstva SFRJ o umiku
iz Republike Slovenije uresniči v celoti, da torej
umakne z njenega ozemlja tudi enote in ustanove
reškega korpusa in 5. zračno-letalskega korpusa.
Na seji Predsedstva SFRJ v Ohridu naj bi se
dogovorili tudi o načinu izvedbe omenjenega
odloka Predsedstva SFRJ. Predsedstvo Republike
Slovenije je naložilo pogajalski skupini iz Republike Slovenije, ki spremlja realizacijo Brionske
deklaracije in Odloka Predsedstva SFRJ, da
sproti obvešča Predsedstvo Republike Slovenije
o vseh vprašanjih in problemih, ki jih ne more
rešiti v sodelovanju s komisijo Jugoslovanske
armade, oziroma ki jih je potrebno reševati na
najvišji ravni, to je z vodstvom Jugoslovanske
armade in Predsedstvom SFRJ. Predsedstvo Republike Slovenije je poleg tega predlagalo Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije,
da sprejme ustrezne akte in druge ukrepe za
varovanje meje Republike Slovenije.
AD 2.
Na seji je bilo dogovorjeno, da se razširjene seje
Predsedstva SFRJ v Ohridu udeležita dr. Janez
Drnovšek in predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan. Njihov odhod na to sejo
pa je seveda možen le, če bo pravočasno odprto
letališče na Brniku in če bo odprt tudi zračni
prostor nad ozemljem Republike Slovenije.
Za sodelovanje na tej seji pa je Predsedstvo Republike Slovenije opredelilo naslednja temeljna
izhodišča:
- o prihodnosti Jugoslavije oziroma o sožitju
jugoslovanskih narodov in narodnosti se lahko
pogovarjajo le predstavniki legalno in legitimno
izvoljenih organov republik v dosedanji SFRJ na
temelju njihovih resničnih interesov;
- temeljno izhodišče pogovora o tem je sporazumna osamosvojitev Slovenije in samostojna
slovenska država v skladu z že sprejetimi odločitvami najvišjih organov Republike Slovenije,
katerim tudi med agresijo Jugoslovanske armade
na Republiko Slovenijo nihče ni nasprotoval;
Republika Slovenija se torej želi sporazumno
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dogovoriti o načinu uresničitve teh odločitev;
- za Republiko Slovenijo je sprejemljiva edino
le Skupnost suverenih držav, vendar pa mora ta
skupnost priznati status samostojne in neodvisne
Slovenije; odnosi v tej skupnosti pa morajo biti
kompatibilni z odnosi v Evropski skupnosti,
zlasti glede demokracije, političnega pluralizma,
organizacije mirnodobne armade, gospodarskega
sistema, carinskega sistema, davčnega sistema
itd.;
- Republika Slovenija glede na izvedena osamosvojitvena dejanja ne more pristati na to, da se
njeni predstavniki vrnejo na dolžnosti v zveznih
organih.
AD 3.
Pod to točko ni bilo razprave.
Zapisal:
Bojan UŠENIČNIK
Predsednik
Milan KUČAN

Dok. št. 77:239
Zapisnik 62. seje Predsedstva Republike Slovenije 24. 7. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
OSNUTEK
Številka: 060-62/91
Ljubljana, 24. 7. 1991
ZAPISNIK
62. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 24. 7. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Vabljeni na sejo: dr. France Bučar, predsednik
Skupščine Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek, Alojz Peterle, predsednik Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije, Vitodrag Pukl,
podpredsednik Skupščine Republike Slovenije,
Igor Bavčar, minister za notranje zadeve, Janez
Janša, minister za obrambo, dr. Dimitrij Rupel,
239 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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minister za zunanje zadeve, Jelko Kacin, minister
za informiranje.
Ostali prisotni: Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja Predsedstva RS, Marjan
Šiftar, šef kabineta predsednika Predsedstva RS
in svetovalca Predsedstva RS dr. Miha Ribarič in
Bojan Ušeničnik.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Vprašanja v zvezi z umikom Jugoslovanske
armade iz Republike Slovenije.
2. Aktualna vprašanja na področju mednarodnih
odnosov Republike Slovenije.
3. Sestava delegacije, ki bo obiskala jugoslovanske republike.
4. Predlogi komisije za pomilostitve.
5. Razno.
AD 1.
Predsedstvo Republike Slovenije je pod to točko
obravnavalo vprašanja in probleme, ki se pojavljajo v zvezi z uresničevanjem Brionske deklaracije in izvedbo Odloka Predsedstva SFRJ o
umiku poveljstev, enot in ustanov Jugoslovanske
armade iz Republike Slovenije. Na podlagi informacij Janeza Janše, ministra za obrambo in
Mirana Bogataja, namestnika ministra za obrambo in vodje pogajalske skupine Republike Slovenije, je Predsedstvo ocenilo, da bo umik vsebinsko in tehnično zelo zahtevna naloga. Njena
izvedba bo očitno zelo otežena tudi zaradi nerazpoloženja in nasprotovanja dela starešinskega
kadra tej odločitvi Predsedstva SFRJ. Umik se
dejansko še ni začel. Jugoslovanska armada pogojuje umik z vrnitvijo vseh materialno-tehničnih
sredstev.
Predsedstvo Republike Slovenije je ponovno potrdilo stališče, da je čim hitrejši umik Jugoslovanske armade v interesu Republike Slovenije
in da morajo zato njeni organi storiti vse, kar je v
njihovi moči, da se tekoče rešujejo vsa tehnična
in druga vprašanja in problemi v zvezi z umikom.
Republika Slovenija je zainteresirana, da se ta
vprašanja rešijo sporazumno in v dogovoru s
pristojnimi zveznimi organi in Jugoslovansko
armado. Predsedstvo Republike Slovenije bo
predlagalo, da se o vsebinskih in načelnih
vprašanjih, ki jih ne bo mogoče urediti na ravni
Poveljstva 5. vojaškega območja, organi Republike Slovenije dogovorijo neposredno z vodstvom
Jugoslovanske armade ob posredovanju Predsedstva SFRJ.
Ob umiku Jugoslovanske armade iz Republike

Slovenije bo treba ustrezno urediti tudi vprašanje
nadzorstva zračnega prostora nad ozemljem
Republike Slovenije. To nadzorstvo se je dosedaj
izvajalo enotno za civilne in vojaške potrebe. Republika Slovenija se bo morala v najkrajšem času
odločiti kako naj se to nadzorstvo za njene
potrebe izvaja v prihodnje. Predsedstvo je s tem
namenom naložilo Ministrstvu za obrambo, da
skupaj z drugimi republiškimi organi in strokovnimi inštitucijami preuči to vprašanje in predlaga ustrezne rešitve.
Glede materialno-tehničnih sredstev Jugoslovanske armade, ki so uskladiščena na območju
Republike Slovenije in niso neposredno v funkciji usposabljanja pripadnikov in enot Jugoslovanske armade, Predsedstvo Republike Slovenije
predlaga, naj se, tudi s sodelovanjem republike
Bosne in Hercegovine in Hrvaške ter mednarodno opazovalno misijo, doseže dogovor, da se
ta sredstva ne premeščajo, temveč da ostanejo
tam kjer so, dokler se dokončno ne uredijo osnovna vprašanja medsebojnih pravic in obveznosti Republike Slovenije in Jugoslovanske armade oziroma federacije. Predsedstvo pa je soglašalo s stališčem Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije, da se Republiki Sloveniji
takoj vrnejo vsa sredstva teritorialne obrambe in
civilne zaščite.
Predsedstvo Republike Slovenije je bilo v zvezi s
svojo zahtevo za takojšen odpust vojakov iz
Republike Slovenije, ki so na služenju vojaškega
roka v Jugoslovanski armadi, obveščeno s strani
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, da
bodo vojaki odpuščeni iz Jugoslovanske armade
v treh skupinah glede na datum vpoklica, v zadnji
najkasneje do 15. avgusta 1991. Predsedstvo Republike Slovenije se je s tako rešitvijo strinjalo.
Glede zaposlovanja aktivnih vojaških oseb in
civilnih oseb v službi v oboroženih silah po odpustitvi oziroma odhodu iz Jugoslovanske armade ter reševanja drugih vprašanj teh oseb kot tudi
vojaških upokojencev, pa je Predsedstvo menilo,
naj koordinacijo vseh aktivnosti v zvezi s tem
prevzame Ministrstvo za obrambo. Republika
Slovenija bo na podlagi ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije vsem aktivnim vojaškim osebam, vojakom po pogodbi in civilnim osebam v službi v Jugoslovanski armadi,
ki so do 19. 7. 1991 zapustili enote in ustanove
Jugoslovanske armade oziroma izrazili interes za
delo v Teritorialni obrambi in drugih organih
Republike Slovenije, zagotovila statusne, social227
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ne in druge pravice, pridobljene do uveljavitve
omenjenega ustavnega zakona, po zveznih predpisih v poveljstvih, enotah in ustanovah Jugoslovanske armade. Glede izplačevanja pokojnin
vojaškim upokojencem pa je Predsedstvo Republike Slovenije menilo, da naj se te pokojnine
izplačujejo iz sredstev zveznega proračuna dokler
Republika Slovenija za ta namen prispeva svoj
delež finančnih sredstev v zvezni proračun.
Predsedstvo Republike Slovenije je glede na zaostrovanje gospodarskih razmer in slabšanje socialnega položaja delavcev predlagalo Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, naj pospeši
delo pri izdelavi celostne strategije preživetja ter
izdelavo ocene vojne škode s predlogi za njeno
sanacijo. Glede zbiranja finančne pomoči iz tujine
pa je Predsedstvo Republike Slovenije predlagalo,
naj se ta pomoč zbira na posebnem računu pri
Ministrstvu za finance, uporablja pa naj se kot del
solidarnostnih sredstev na podlagi enotnih meril,
ki naj jih določi republiška vlada.
Predsedstvo Republike Slovenije je na tej seji,
kot rečeno, razpravljalo tudi o delovanju mednarodne opazovalne misije v Republiki Sloveniji.
Vlogo in dosedanje delovanje te misije je ocenilo
zelo pozitivno ter se glede na to zavzelo, da bi se
delovanje te misije čimprej vzpostavilo tudi na
območju Republike Hrvaške.

Dok. št. 78:240
Predlog izhodišč za pogajanja med Slovenijo
in Jugoslavijo z upoštevanjem vloge ES, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana, 31. 7.
1991
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
LJUBLJANA, Gregorčičeva 25 – p.p. 481 tel.
224 141, 219 439 – fax. 213 357
Ljubljana, 31. 7. 1991
PREDLOG IZHODIŠČ ZA POGAJANJA MED
SLOVENIJO IN JUGOSLAVIJO Z UPOŠTEVANJEM VLOGE ES
V skladu z osamosvojitvenimi akti RS in v
skladu z Brionsko deklaracijo (upoštevaje razvoj
240 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slo-
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jugoslovanskih odnosov in interese posameznih
jugoslovanskih republik – predlog konfederalne
pogodbe Hrvaške in Slovenije, predlog Gligorova
in Izetbegoviča in "Pet točk" RH) je Slovenija
dolžna in zainteresirana Predlagati svoj pogled na
rešitev jugoslovanske krize.
Slovenija ima v temelju konstruktivno in kooperativno stališče, tako glede na SFRJ kot na
ES, vendar ne more odstopiti od strategije svojega osamosvajanja. Bistveni mejnik pri tem je
bila invazija JA na RS. "Po tej vojni ne more biti
nič tako, kot je bilo prej."
Interes Slovenije je maksimalno izkoristiti svoj
geopolitični položaj in svoje mesto med zahodno
Evropo na eni ter Balkanom na drugi strani.
Slovenija se pri svoji pogajalski poziciji opira na
pravico do samodločbe, vključno z odcepitvijo,
česar ji ne priznava samo ustava SFRJ, ampak ji
priznavajo številni mednarodni pakti, izjave in
resolucije evropskih in drugih držav (Senat ZDA,
Evropski Parlament, Svet Evrope, Praška resolucija KVSE, Haška resolucija ES in mnogi drugi
dokumenti).
Pogajalska pozicija Slovenije izhaja iz naslednjih
predpostavk oziroma predlogov:
1.) Slovenija je dosegla bistvene elemente državne samostojnosti, od katerih ne more odstopiti. V
pogajanjih in v najkrajšem mogočem času želi
Slovenija doseči mednarodno priznanje. Slovenija z drugimi narodi oziroma državami dosedanje Jugoslavije ne želi imeti skupnih organov,
ampak bo prihodnje medsebojne odnose uredila z
meddržavno pogodbo.
2.) Slovenija se je že pokazala in želi dokazati, da
je upoštevanja vreden, zanesljiv partner v mednarodnih odnosih, kar pomeni, da je pripravljena
dosegati cilje v sporazumu z drugimi faktorji in
upoštevaje njihove interese. Predvsem upošteva
jugoslovanske republike, njihove dosedanje
skupne ustanove, Evropsko Skupnost in sosednje
države; Seveda pa tudi strateške interese mednarodne skupnosti, ki jih predstavlja KVSE. ES
in mednarodna skupnost pričakujeta od Slovenije, da se bo pogodila z Jugoslavijo bodisi tako,
da bo afirmativno delovala znotraj nje, bodisi
tako, da bo sodelovala z njo na podlagi medsebojnega sporazuma. Slovenija ne vidi možnosti
za prvo rešitev, pač pa za drugo.
Slovenija bo ohranila svojo samostojnost tako, da
se bo oprla na izpričane interese jugoslovanskih
republik, in da bo glede na ES storila naslednje
korake. Prepričati jo bo skušala, da je samostojnost Slovenije faktor dolgoročne stabilnosti
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na Balkanu, da lahko služi kot model postopnega
prilagajanja in vključevanja jugoslovanskega prostora v procese evropske ekonomske in politične
integracije. Tak pristop ima svojo utemeljitev v
različni stopnji razvitosti Jugoslavije. Dosedanja
politika podrejanja skupnem imenovalcu se je
pokazala kot neuspešna. Slovenija bo lahko v
prihodnosti služila kot vmesna cona, ki bo skušala premostiti razlike med zahodno Evropo in
"Jugovzhodom". V ten smislu vidimo svojo vlogo v Heksagonali in v eventualnih posebnih
pooblastilih ES.
4.) Slovenija nima namena Jugoslavije prepričevati o blagodejnosti svoje pozicije oziroma pozicije ES, ker jo od tega odvračajo negativne
izkušnje v preteklosti, pač pa je pripravljena na
podlagi pragmatičnih interesov ravnati v korist
celotne regije. Da bi ta gospodarsko prosperirala,
mora biti v celoti osvobojena groženj političnega
poenotenja ozirava revitalizacije kemunizma in
seveda uporabe sile. Zgolj rešitev slovenskega
problema brez sprave med jugoslovanskimi narodi ta regija ne more postati privlačna za tuj
kapital in zanesljiv partner mednarodne skupnosti.
5.) Prostor bivše Jugoslavije si predstavljamo
razdeljen na različne pasove, ki ustrezajo dosedanjim predlogam jugoslovanskih republik in pričakovanjem mednarodnih skupnosti. Slovenija svoje samostojnosti ne želi uresničiti na račun dezintegracije ostale Jugoslavije. Če koncept ureditve odnosov med Slovenijo in Jugoslavijo primerjamo s konceptom ES v njenem začetku
(Rimska pogodba), moramo ugotoviti, da gre za
podobnosti in bistvene razlike. ES je bila ob
svojem začetku obdana od vseh strani z manj
razvitimi, vključevala je partnerje na približno
enaki stopnji razvitosti. Slovenija ima na svojem
severozahodu razvitejše, na jugovzhodu pa manj
razvite sosede, ki so sami v podobnem položaju.
Pasovi, ki jih predlagamo, so v funkciji razmejitve nekompatibilnih narodnih skupnosti in v
funkciji postopnega zmanjševanja teh nekompatibilnosti. Med republikami naj bi bile mogoče
različne stopnje povezanosti: Od enotne države in
federacije do konfederacije in radikalne razmejenosti ozirava samostojnosti. Če vzameta za sicer
ne povsem ustrezno primerjavo Benelux, lahko
rečemo, da je "Jugovzhod" (Srbija, Črna gora,
Makedonija, BiH) podoben Belgiji, ki je sicer
znana kot izredno zapletena federalna struktura;
Hrvaška je podobna Nizozemski, Slovenija pa
Luxemburgu. Ureditev odnosov na tem področju

si predstavljamo kot sosledje treh pasov, od
katerih ima vsak svojo neizbrisno individualnost,
ki pa na robovih prehaja eden v drugega. To
seveda velja predvsem za "Jugovzhod" in Hrvaško, ki imata skupne sestavine.
6.) Konkretno vse to pomeni, da se bo Slovenija
zavzemala za:
a – ohranjanje gospodarskih tokov ne le med
"Jugovzhodom", Hrvaško in Slovenijo, ampak tudi med temi in drugimi sosednjimi državami. Za
posamezne gospodarske, ekološke, kulturne,
znanstvene in druge stike, je bila že dosedanja
Jugoslavija pretesen prostor. Slovenija si bo
prizadevala za kar najbolj odprto mejo s Hrvaško
in drugimi sosednjimi državami. Glede uvedbe
skupnega trga in carin bosta potrebna postopnost
in prilagajanje.
b – Slovenija hoče postati nevtralna država, kar ji
morajo priznati tudi drugi. Zaradi občutljivega
položaja v regiji potrebuje lastno teritorialno
obrambo. Slovenija bo svojo varnost zagotavljala
v okviru KVSE.
c – Slovenija ima samostojno zunanjo politiko,
čeprav se zaveda, da bo v prihodnosti potrebno
usklajevati zunanje politike na evropski ravni,
tako kot so že danes usklajene v ES. Kar zadeva
dosedanja DKP Jugoslavije, je Slovenija pripravljena zastopati interese Hrvaške in "Jugovzhoda"
v tretjih državah v skladu z dogovorom, kakor je
tudi pripravljena na to, da njene interese predstavljajo predstavništva Hrvaške oz. z "Jugovzhoda" v takšnih državah, kjer Slovenija ne bo
postavila lastnega predstavništva. Lastna in
ekskluzivna predstavništva bo Slovenija odprla v
državah, ki so zanjo strateškega pogana.
d – Dolgoročno želi Slovenija postati članica ES.
Postopnost te integracije želi zagotoviti preko
prilagajanja in vključevanja v skupni evropski
ekonomski prostor.
e – Slovenija se bo zavzela za sklenitev posebnega sporazuma o spoštovanju človekovih pravic,
zlasti pravic narodnih manjšin. V tem sporazumu
bi bili določeni tudi načini njihovega mednarodnega nadzora.
7.) V skladu z Brionskim sporazumom želi Slovenija pogodbeno urediti način delovanja zveznih
ustanov v obdobju "moratorija". Glede organiziranja skupnega življenja v tem času Slovenija
pristaja na najnujnejše funkcije, pri čemer je
zanjo odločilno stanje z dne 26. junija 1991.
Ljubljana, 31. 7. 1991
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Dok. št. 79:241
Ugotovitve in predlogi Republike Slovenije za
pogovore s "trojko" Evropske skupnosti 2. 8.
1991
UGOTOVITVE IN PREDLOGI REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA POGOVORE S "TROJKO"
EVROPSKE SKUPNOSTI, 2. 8. 1991
Predpostavka za ureditev razmer v Jugoslaviji in
za definicijo odnosa med Slovenijo in drugimi
republikami je prenehanje sovražnosti. Šele v
miru je mogoč razgovor o njeni prihodnji ureditvi
odnosov med Jugoslavijo in Slovenijo. Predlogi
in pogoji Republike Slovenije so naslednji:
Slovenija je dosegla bistvene elemente državne
samostojnosti, od katerih ne more odstopiti. V
pogajanjih in s postopnim prevzemanjem državnih funkcij, vendar v najkrajšem mogočem času,
želi Slovenija doseči mednarodno priznanje.
Slovenija se je že pokazala in želi dokazati, da je
upoštevanja vreden, zanesljiv partner v mednarodnih odnosih, kar pomeni, da je pripravljena
dosegati cilje v sporazumu z drugimi faktorji in
upoštevaje njihove interese.
Prepričani smo, da je samostojnost Slovenije
faktor določene stabilnosti v tem delu Evrope in
da lahko služi kot model postopnega prilagajanja
in vključevanja jugoslovanskega prostora v
procese evropske ekonomske in politične integracije. Tak pristop ima svojo utemeljitev v različni
stopnji razvitosti Jugoslavije. Dosedanja politika
podrejanja skupnemu imenovalcu se je pokazala
kot neuspešna. Slovenija bo lahko v prihodnosti
služila kot vmesna cona, ki boskušala premostiti
razlike med zahodno Evropo in njenim Jugovzhodom. V tem smislu vidimo svojo vlogo v
Heksagonali in v eventualnih posebnih pooblastilih ES.
Slovenija je pripravljena na podlagi pragmatičnih
interesov ravnati v korist celotne regije. Da bi ta
gospodarsko prosperirala, mora biti v celoti osvobojena groženj političnega poenotenja oziroma
revitalizacije komunizma in seveda uporabe sile.
Zgolj rešitev slovenskega problema brez sprave
med jugoslovanskimi narodi ta regija ne more
postati privlačna za tuj kapital in zanesljiv partner mednarodne skupnosti.
Jugoslovanski prostor si v prihodnosti predstav241 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-
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ljamo tako, da bi bil razdeljen na različne pasove,
ki ustrezajo dosedanjim predlogom jugoslovanskih republik in pričakovanjem mednarodnih
skupnosti. Slovenija svoje samostojnosti ne želi
uresničiti na račun dezintegracije Jugoslavije. Pasovi, ki jih predlagamo, so v funkciji razmejitve
nekompatibilnih narodnih skupnosti in v funkciji
postopnega zmanjševanja teh nekompatibilnosti.
Med republikami naj bi bile mogoče razločne
stopnje povezanosti: Od enotne države in federacije do konfederacije in radikalne razmejenosti
oziroma samostojnosti.
Menimo, da je mogoče "Jugovzhod" Jugoslavije
(Srbija, Črna gora, Makedonija in BiH) razumeti
kot celoto, ki je v sebi povezana trdneje kot drugi
deli sedanje Jugoslavije. Zaradi nekaterih posebnosti in težko ločljivih sestavin, je mogoče
Hrvaško razumeti kot razločno in vendar rahlo
povezano enoto. Razmerje med "Jugovzhodom"
in Hrvaško je tesnejše od razmerja med obema in
Slovenijo, ki je nacionalno homogena in ki že
danes nadzoruje svoje ozemlje. Kot enote prihodnje ureditve torej smatramo "Jugovzhod",
Hrvaško in Slovenijo, pri čemer je narava povezave Hrvaške z "Jugovzhodom" drugačna od
povezave s Slovenijo. Če vzamemo za sicer ne
povsem neustrezno primerjavo Beneluks, lahko
rečemo, da je "Jugovzhod" podoben Belgiji, ki je
sicer znana kot izredno zapletena federalna
struktura; Hrvaška je podobna Nizozemski, Slovenija pa Luksemburgu. Primerjava je neustrezna
predvsem zaradi velikanskih ekonomskih in političnih razlik med Beneluksom in Jugoslavijo.
Uporabna je zgolj zato, da prikažemo, kako je že
drugje v Evropi rešeno vprašanje mnogonacionalnih skupnosti in urejeno razmerje med skupnostmi, ki imajo posamezne skupne interese oziroma podobnosti. Beneluks je za nas svetal
vzgled tudi zato, ker je kot nekakšna asociacija
naprej priključena na ES. Posebnost Jugoslavije
je v tem, da vsaj v tem trenutku ne more biti v
celoti vključena v evropske asociacije, to pa
lahko postane postopoma po pasovih in v različnih časih.
Slovenija želi ohraniti gospodarske tokove ne le
med "Jugovzhodom", Hrvaško in Slovenijo, temveč tudi med temi in drugimi sosednjimi državami. Prizadevala si bo za kar najbolj odprto
mejo s Hrvaško in drugimi sosednjimi državami.
Glede uvedbe skupnega trga in carin bosta potrebna postopnost in prilagajanje.
Slovenija želi postati nevtralna država. Zaradi
občutljivega položaja v regiji potrebuje lastno
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teritorialno obrambo. Slovenija želi svojo varnost
zagotavljati v okviru KVSE.
Slovenija želi imeti samostojno zunanjo politiko,
vključno z lastnimi predstavništvi v državah, ki
so zanjo posebnega pomena. Pripravljena je skleniti dogovor z drugimi deli Jugoslavije, da slovenska predstavništva zastopajo njihove interese
oziroma obratno.
Dolgoročno želi Slovenija postati članica ES.
Postopnost te integracije želi zagotoviti preko
prilagajanja in vključevanja v skupni evropski
ekonomski prostor.
Slovenija se bo zavzela za sklenitev posebnega
sporazuma o spoštovanju človekovih pravic, zlasti
pravic narodnih manjšin. V tem sporazumu bi bili
določeni tudi načini njihovega širšega mednarodnega nadzora na ozemlju sedanje Jugoslavije.
V skladu z Brionskim sporazumom želi Slovenija
pogodbeno urediti način delovanja zveznih ustanov v obdobju "Moratorija". Glede organiziranja
skupnega življenja v tem času Slovenija pristaja
na najnujnejše funkcije, pri čemer je zanjo
odločilno stanje z dne 26. junija 1991.
Za pogovore o prihodnosti odnosov med RS in
Jugoslavijo so pomembna tudi naslednja dejstva:
Pričel se je umik enot JA iz Slovenije. V skladu z
Brionsko deklaracijo in sklepom Predsedstva
SFRJ je Slovenija prevzela nekatere zvezne
državne funkcije na meji (varovanje zelenega
pasu, carine, ipd.).
Narodna banka Jugoslavije ni umaknila blokade
dostopa Slovenije do primarne emisije, do tujih
kreditov, do deviznih sredstev in do dinarske
gotovine. To dokazuje, da zvezni organi ne spoštujejo Brionske deklaracije in da nadaljujejo
gospodarsko vojno z izključitvijo Slovenije iz
jugoslovanskega monetarnega sistema s ciljem
gospodarskega zloma Slovenije. Nezakonito ravnanje NBJ je le eden od primerov stanja pravnega
nereda v Jugoslaviji, ko zvezne institucije same
ne spoštujejo niti lastnih zakonov.
V republikah Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini se nadaljujejo plenitve slovenskega premoženja na njihovem ozemlju.
Republika Srbija še vedno ni ukinila gospodarske
blokade proti Republiki Sloveniji.
Zvezni izvršni svet proti takim pojavom ne
ukrepa niti se od njih ne distancira.
Jugoslovanska armada ob umiku iz Slovenije
odnaša s seboj tudi naprave za kontrolo poletov.
Te naprave služijo vojaškim in civilnim namenom. Slovenija s tem izgublja možnost kontrole
civilnih letov nad svojim ozemljem.

Republika Slovenija je v zadnjih tednih doživela
bojkot in blokado na ekonomskem in finančnem
področju, s katerim je imela do nedavnega izvrstne odnose. Institucije za zavarovanje kreditov, kot so SACE, HERMES, KONTROLLBANK itd., so umaknila vsa zavarovanja kreditov, tudi tistih, ki so že bili dogovorjeni in v
teku. Hkrati je Republika Slovenija soočena s
prepovedjo uvoza visoke tehnologije, npr. iz
ZRN.
Republika Slovenija je pokazala polno pripravljenost za konstruktivno sodelovanje pri reševanju jugoslovanske krize, kot tudi pripravljenost
za sodelovanje v prihodnje. Vse to in jasnost
naših političnih stališč ter sposobnost za urejanje
lastnih zadev, je kvalifikacija za mednarodno
priznanje. Da bi Republika Slovenija lahko tudi v
prihodnje tvorno delovala pri urejanju jugoslovanske krize, je nujno zagotoviti mir in urediti
sporna vprašanja, predvsem tista navedena v
točki 3 in 4 tega dokumenta.
Ljubljana, 2. 8. 1991

Dok. št. 80:242
Zapisnik 63. seje Predsedstva Republike Slovenije 2. 8. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZAPISNIK
63. razširjene seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je bila 2. avgusta 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. Janez Drnovšek, član
Predsedstva SFRJ, dr. France Bučar, predsednik
Skupščine Republike Slovenije, Lojze Peterle,
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, podpredsednika Skupščine Republike
Slovenije: Vane Gošnik in Vitodrag Pukl, ministri vlade Republike Slovenije: Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko Kacin in dr. Dimitrij Rupel.
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
242 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Predsedstva RS, Martin Cerkvenik, namestnik
generalnega sekretarja in svetovalec Predsedstva
RS Bojan Ušeničnik.
Na predlog predsednika Predsedstva je seja obravnavala predlog izhodišč za pogajanja med Slovenijo in Jugoslavijo, poročilo o uresničevanju
Brionske deklaracije ter predlog oblikovanja
stališč do dogodkov na Hrvaškem, oziroma oblikovanja stališč Republike Slovenije do Republike
Hrvatske. Vsa ta vprašanja je potrebno obravnavati tudi kot priprava za obisk ministrske
trojice iz EGS dne 3. 8. 1991 v Ljubljani in za
sestanek, ki bo 4. 8. 1991 v Beogradu.
Kot uvod k dnevnemu redu in k izhodiščem za
pogajanja z Jugoslavijo je član Predsedstva SFRJ
dr. Drnovšek podal kratko poročilo o zadnji seji
Predsedstva SFRJ, ki je bila namenjena normalizaciji razmer na Hrvaškem. Iz njegovih ocen
očitno izhaja, da vzhodni del Jugoslavije ne želi
internacionalizacije hrvaškega vprašanja, saj
Srbija očitno dosega to kar je načrtovala. Tudi po
ocenah predsednika Predsedstva Srbija in JA ne
bosta pristali na to in verjetno ne bosta pripravljeni sprejeti memoranduma o premirju. Iz
tega je potrebno sprejeti več sklepov. Predvsem
se mora Slovenija obnašati čim bolj samostojno
in se kot samostojen subjekt opredeljevati do
ostalega dela Jugoslavije. To pomeni, da sicer
sodelujejo v sodelovanju jugoslovanske krize,
vendar bolj kot zunanji intervenijent, kar pomeni,
da mora doseči tudi razvezo z Hrvatsko.
V razgovorih s predstavniki Evrope je to potrebno stalno ponavljati in opozoriti na to, da se
po končani vojni zoper Slovenijo začenja ekonomsko vojno, ki jo vodi predvsem Zvezni izvršni svet in ki se izraža z jasnimi ukrepi Narodne banke Jugoslavije zoper Republiko Slovenijo in njen bančni sistem pa tudi v protipravni
plenitvi slovenskega premoženja v drugih delih
države.
V zvezi z oblikovanjem odnosa Republike Slovenije do Republike Hrvaške je po daljši razpravi
bilo sprejeto stališče, da je treba hrvaško
vprašanje reševati s političnimi sredstvi, kar
pomeni po potrebi tudi njegovo internacionalizacijo in posredovanje mednarodne misije. Tudi
mednarodna konferenca v Jugoslaviji bi bila
možna. Izhajajoč iz tega, bo Slovenija podpirala
ta politična prizadevanja, kar pomeni, da bo
nudila polno politično podporo Republiki Hrvatski.
Na Predsedstvo je bilo predloženo tudi kratko
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poročilo o uresničevanju Brionske deklaracije,
kar bo služilo predvsem naši delegaciji, ki se bo
pogovarjala z ministrsko trojko v Evropski
skupnosti. Delegacijo Republike Slovenije na teh
pogovorih bodo sestavljali: predsedniki Milan
Kučan, dr. France Bučar in Lojze Peterle, član
Predsedstva SFRJ dr. Janez Drnovšek ter ministra: dr. Dimitrij Rupel in Janez Janša.
Na koncu se je Predsedstvo v zvezi z dogodki na
Hrvaškem tudi odločilo, da sprejme posebno sporočilo "poziv k razumu", ki se objavi. Besedilo
tega poziva je sestavni del teg zapisnika.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 81:243
Delovanje Mednarodnih opazovalcev na ozemlju Republike Slovenije, poročilo Boža Cerarja
5. 8. 1991
DELOVANJE MO ES NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE
Opazovalci so s svojim delom začeli na ozemiju
Republike Slovenije 17. julija, se pravi le dobre
tri dni po podpisu memoranduma o razumevanju
(vmes je bil konec tedna) in dan po tistem, ko je
predstavnike vlade Republike Slovenije na čelu s
predsednikom g. Lojzetom Peterletom obiskal
vodja misije, nizozemski veleposlanik g. Jo van
der Valk. Dobri organizaciji in volji za sodelovanje tako na strani opazovalcev kot slovenskih
oblasti, predvsem pa hotenju, da se določbe brionske deklaracije in memoranduma o razumevanju čimprej uresničijo in razmere v Sloveniji
normalizirajo, se imamo zahvaliti, da so se opazovalci lahko v polni meri angažirali že od samega začetka. Prve dni so skupine opazovalcev
prihajale izvrševat svoje naloge v Slovenijo iz
bližnje Hrvaške oziroma sedeža misije pri
Zagrebu. Že peti dan njihove dejavnosti pa je
zaživel njihov regionalni center na Brdu pri
Kranju. Glede na to, da kraj leži v neposredni
bližini ljubljanskega letališča, ob avtocesti, ne243 Informacije iz Slovenije št. 72 (bilten), Mednarodno
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daleč od slovenske prestolnice Liubljane, da so
prostori hotela Kokra udobni in funkcionalni in
da je okolje prelepo, prevladuje mnenje, da boljša
izbira skoraj ni bila mogoča. Regionalni center za
Slovenijo, v katerem je od 26 do 30 ljudi, tako
opazovalcev kot pomožnega osebja, vodi izkušen
francoski diplomat Bernard Poncet. Nasploh je
treba reči, da je med opazovalci več izkušenih
diplomatov visokega ranga in visokih oficirjev iz
vseh dvanajstih članic ES. Nekateri dobro obvladajo srbohrvaščino in celo slovenščino. Marsikateri med njimi so sodelovali v podobnih
misijah drugod po svetu.
Opazovalce, ki niso oboroženi in ki pri svojem
delu uporabljajo svoja, posebej označena vozila
in helikopterje, so vsaj na začetku na njihovo
prošnjo spremljali naši uradni spremijevalci. Kasneje, ko so se podrobno spoznali s kraji in razmerami v Sloveniji, pa je bilo tovrstnih prošenj
manj.
Pozornost opazovalcev je bila prve dni razumljivo usmerjena predvsem v nadzor prekinitve
ognja, se pravi v izvajanje tistih določb brionske
deklaracije in memoranduma o razumevanju, ki
se nanašajo na vrnitev enot JA v vojašnice,
odpravo blokad vojašnic in cestnih ovir, deak-

tiviranje enot TO itd. Z zmanjšanjem vojne napetosti je sledilo večje angažiranje pri nadzoru
spoštovanja zamrznitve uresničevanja deklaracije
o neodvisnosti Slovenije oziroma temeljne ustavne listine s samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter ustavnega zakona za njeno
izvedbo. Po odločitvi predsedstva SFRJ o umiku
enot JA iz Slovenije so opazovalci brez obotavljanja prevzeli tudi nadzor nad izvajanjem tega. Njihovo prisotnost na pogajanjih med
predstavniki Republike Slovenije in JA o poteku
umika ter prisotnost na terenu pri uresničevanju
dogovorjenega lahko ocenimo zelo pozitivno.
Stroške nastanitve in prehrane opazovalcev v
Sloveniji krije Republika Slovenija, plače opazovalcev izplačujejo države, ki jih pošiljajo, operativne stroške pa prevzema ES. Sodelovanje
prebivalstva in pristojnih teles RS tako z regionalnim centrom za Slovenijo kot s koordinacijskim centrom misije v Zagrebu je zelo učinkovito in poteka brez težav. V Sloveniji smo med
drugim poskrbeli tudi za ustrezno zdravniško
pomoč opazovalcem. Prihod mož v belih oblekah
ter s trakom oz. zastavo ES so vsi v Sloveniji
prisrčno pozdravili in ga sprejeli kot znak bližajočega se miru.

Odhod evropskih opazovalcev (t.i. "monitorjev") po izteku moratorija 8. oktobra 1991
(v Slovenijo so prišli 11. julija). Slovencem so povzročali precej težav, zlasti njihov vodja
Nizozemec Van der Valk. Prizadevali so si za vzpostavitev stanja pred 25. junijem 1991, med
drugim tudi zato, da bi na mejnih prehodih spet visele jugoslovanske in ne slovenske zastave
(foto Marjan Zaplatil, fotodokumentacija Dela).
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Dosedanje delovanje misije opazovalcev v Republiki Sloveniji lahko označimo za zelo profesionalno in korektno ter vsekakor izredno uspešno. To potrjujejo tudi besede ministrske trojke
ES, izrečene med nedavnim srečanjem s slovenskim vodstvom na Brdu pri Kranju.
BOŽO CERAR svetovalec Izvršnega sveta
Ljubljana, 5. avgust 1991

Dok. št. 82:244
Zapisnik 64. seje Predsedstva Republike Slovenije 12. 8. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZAPISNIK
64. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 12. 8. 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, dr. Dušan Plut
in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, Alojz
Peterle, dr. Dimitrij Rupel, Igor Bavčar in Jelko
Kacin.
Ostali navzoči: Peter Šuler
Predsedstvo je na seji obravnavalo poročilo vodje
Misije dobre volje dr. Dušana Pluta z obiska te
misije v Bosni in Hercegovini ter Makedoniji;
poročilo z obiska Anteja Markovića v Ljubljani
ter izhodišča za pogovore o bodočnosti Jugoslavije.
Zaradi odsotnosti podpredsednika Izvršnega sveta dr. Andreja Ocvirka ni bila obravnavana tema
"Elementi za gospodarsko strategijo Republike
Slovenije v času moratorija in po njem."
Član Predsedstva dr. Dušan Plut je podal kratko
informacijo o poteku pogovorov Misije dobre
volje v BiH in Makedoniji. Uvodoma je poudaril,
da so iniciativo za take pogovore sprejele BiH,
Hrvaška in Makedonija. Črna gora je pogovore
zavrnila, medtem ko Srbija, kljub našim urgencam na ponudbo ni odgovorila.
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234

Pogovori s predstavniki BiH so pokazali, da je
BiH v principu pripravljena na dogovore o
bodoči državni ureditvi, pri čemer pa jo težijo
lastna nasprotja in različna stališča. Kljub vsemu,
pa je uradno stališče BiH, da se mora BiH oblikovati kot suverena država, pri čemer pa vendarle mislijo, da bi se morala povezovati v jugoslovansko zvezo suverenih držav, ki naj bi imela
lastno suvereniteto. Ta model je seveda zelo blizu
modelu Izetbegović – Gligorov. Kljub takšnim
različnim pristopom pa so pogovori z njimi smiselni, saj je mogoče računati na sodelovanje zlasti
na gospodarskem področju. Opozoril je tudi na
razlike, ki obstojajo glede bodoče državne ureditve BiH, ne samo med Srbi in Hrvati, temveč
tudi med Muslimani.
Podobno, vendar nekoliko bližje našim stališčem
je stanje v Makedoniji. Že način kako so sprejeli
našo misijo kaže na njihov velik interes za povezovanje z Republiko Slovenijo.
V Makedoniji bo v začetku naslednjega meseca
razpisan referendum oz. plebiscit podoben slovenskemu in prepričani so, da se bo večina
opredelila za samostojno in suvereno Makedonijo. Po uspešnem plebiscitu nameravajo predlagati, da se Republika Slovenija formalno prizna
kot suverena država.
Obisk v Republiki Hrvatski bo misija opravila v
naslednjih dneh.
V razpravi o poročilu je bilo izraženo mnenje, da
je naloga misije predvsem informiranje o stališčih Republike Slovenije in njenih načrtih in da
ta misija nima naloge, da vodi pogajanja z
drugimi republikami. To dejstvo, oz. taka naloga
komisije ni bila nikdar sporna. Razprava je pokazala, da se bomo z drugimi republikami težko
dogovorili za kakršnokoli sodelovanje, ker nas
bodo več ali manj vsi želeli ponovno spraviti v
reformirano federacijo. V zvezi s tem je bilo
sproženo vprašanje, da bi bilo smiselno poskusiti
in vzpostaviti stike z političnim vodstvom Srbije
ter z njimi voditi dialog o medsebojnih odnosih
obeh republik.
V zvezi z razpravo o poročilu misije je bila ponovno poudarjena zahteva, da je treba v Republiki Sloveniji oblikovati pogajalska izhodišča
ter jih objaviti tudi zato, da mednarodno javnost
prepričamo o svojih dobrih namenih pri reševanju jugoslovanske krize.
Predsednik Izvršnega sveta g. Lojze Peterle, o
rezultatih obiska predsednika ZIS-a Ante Markovića v Sloveniji 11. 8. 1991. Obisk je bil ocenjen
kot neuspešen, saj o bistvenih točkah pogovora ni
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bil dosežen nikakršen napredek. Ante Marković
ni pristal na to, da razpravlja o predlaganih
točkah sporazuma med obema vladama, temveč
je vztrajno ponujal svoje rešitve, ki v resnici
pomenijo poizkus znova pripeljati Slovenijo v
federacijo. Največ odprtih vprašanj je bilo okrog
meje, saj Marković zahteva vplačilo carin v
zvezni proračun, hkrati pa grozi s tem, da bo
zaprl meje. Grozil je namreč da bo evropske partnerje obvestil o tem, da zahodna jugoslovanska
meja ne deluje, da ni kontrole, niti zoper tihotapljenje orožja, ljudi in mamil, niti fitopatološke,
niti zoohigienske kontrole. V zvezi s tem je bil
sprejet sklep, da mora Slovenija s posebno izjavo
ne da bi čakala na Markovićeve obtožbe pohiteti
in povedati svetu, da je kontrola meje normalna
in da se opravlja po evropskih standardih, ter da
jo celo opravljajo isti ljudje in isti strokovnjaki,
samo da so sedaj uslužbenci republiškega upravnega organa.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 83:245
Zapisnik 65. seje Predsedstva Republike Slovenije 14. 8. 1991
Zapisnik 65. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je bila 14. 8. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZAPISNIK
65. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 14. 8. 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, dr. Dušan Plut
in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, predsednik Skupščine RS, Alojz Peterle, predsednik IS
Republike Slovenije, Igor Bavčar, minister za
notranje zadeve, Janez Janša, minister za obram-

bo, dr. Andrej Ocvirk, podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine RS, dr. Dimitrij Rupel, minister
za zunanje zadeve, Jelko Kacin, minister za informiranje.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Marjan Šiftar, Ida
Močivnik, Neven Borak in Janez Sirše.
Predsedstvo je na seji obravnavalo naslednja
vprašanja:
l. Obravnava elementov gospodarske strategije
Republike Slovenije v času moratorija in po
njem;
2. Ocena pogovorov s predstavniki Misije ES; 3.
Zahteva komandanta V. vojaškega območja.
Ad 1/
Podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije dr. Andrej Ocvirk je podal informacijo o pogovorih s predstavniki Zveznega izvršnega sveta za odpravo odloka o izločitvi
Republike Slovenije in Hrvatske iz enotnega
denarnega sistema Jugoslavije; o stanju na mejah
in o plačevanju carin skladno z Brionsko deklaracijo. V svojem uvodu je prikazal tudi predvidene ukrepe in aktivnosti s katerim naj bi blažili posledice možnega odvzema velikega pooblastila slovenskim bankam. Nakazal je tudi
potrebne odločitve, ki jih bo potrebno sprejeti
pred iztekom moratorija, nanašajo pa se na emisijo vmesnega začasnega denarja in uvedba novega denarja. V zvezi z temi ukrepi so se po
razpravi oblikovali naslednji sklepi:
- Predsedstvo Republike Slovenije bo na naslednji seji oblikovalo predlog kandidatov zunanjih članov Sveta guvernerjev Banke Slovenije;
- pripraviti je potrebno informacijo za tujino o
tem kako je Republika Slovenija izločena iz denarnega sistema Jugoslavije;
- Ljubljanska banka naj pripravi informacijo in
pregled njenih obveznosti do deviznih varčevalcev – po republikah in pregled kje in kako so bila
ta devizna sredstva porabljena;
- pripraviti je potrebno pregled minimalnih zahtev za sproščanje kreditnih linij po posameznih
državah.
V zvezi z zahtevo predsednika ZIS-a Anteja Markovića, da se carine pobrane v Republiki Sloveniji, odvedejo na račune federacije je bilo
sprejeto stališče, da se te carine lahko odvedejo le
na poseben račun, ki bi se lahko praznil oz.
uporabljal le na podlagi skupnega dogovora. To
namreč izhaja iz sprejete Brionske deklaracije.
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Ad 2/
Dr. Rupel je udeležence sestanka seznanil z vsebino pogovorov s predstavniki Misije ES, pod
vodstvom ambasadorja Van der Valka. Dejal je,
da je Misija pozitivno ocenila razvoj dogodkov in
izpolnjevanje brionskega memoranduma v Sloveniji. Med vprašanji, ki so še odprta je omenila
dinamiko vračanja orožja in vprašanje oznak na
mejah. Predstavniki misije so se posebno zanimali za izid pogovora s predsednikom ZIS
Markovićem, ki je bil pred dvema dnevoma v
Ljubljani. Slovenska stran pa je predstavnike
Misije opozorila na probleme, ki jih ona čuti, kot
naprimer škode, ki jo povzroča JA pri umikih,
problem zračnega prostora, ki je še vedno zaprt
za nizke lete, problem plenjenja slovenske imovine v Jugoslaviji, seznanila pa je predstavnike
Misije tudi s svojimi stališči glede dela Komisije
za kontrolo premirja. Predstavnik misije je dejal,
da so nekatera vprašanja tehnične narave, nekatera pa bodo morala biti rešena na ravni federacije. Slovenska stran je izrazila skepso glede
učinkovitosti Predsedstva SFRJ, pa tudi ZIS, saj
le ta problematizira celo vprašanje začetka trajanja moratorija, česar slovenska stran ne more
razumeti, saj ne more biti sporno, da je ta začel
veljati najkasneje 7. julija. Vodja Misije je s tem
soglašal. Dejal je tudi, da smatrajo, da se je
situacija v Sloveniji dobro uredila, hudi pa so
problemi na Hrvaškem. Glede tega območja bo
potrebno natančneje definirati naloge Misije.
Slovenska stran je predstavnike Misije seznanila
tudi s problemi selitve vojaških bolnic. Predstavniki misije so dejali, da bodo o tem obvestili
svoje vlade in ES in da bodo storili vse, da bi
Predsedstvo SFRJ prepričali o potrebnosti racionalnega postopanja.
V razpravi, ki je sledila, so se udeleženci zavzeli
za operativno in razumno postopanje Slovenije
tudi v prihodnje. Poudarili so, da je v tem
trenutku najpomembnejši stratežki cilj umik JA
in je zato potrebno storiti vse, da bi potekal čim
bolj hitro in neovirano. Predsedstvo se je zavzelo
tudi zato, da je treba spoštovati Brionski dogovor
tudi glede obeležij na meji, vsaj na nekaterih
krajih, da se pokaže dobra volja. V zvezi s prošnjo, da pripadniki slovenske policije sodelujejo v
enotah za kontrolo premirja v Reubliki Hrvatski
je Predsedstvo zavzelo stališče, da je treba
vztrajati na mednarodni kontroli in da bi v tem
primeru Slovenije dala svoje ljudi seved ob garanciji, da je zagotovljena njihova varnost.

Ad 3/
V zvezi s pismom komandata V. vojaškega območja, ki se nanaša na poseg Predsedstva s
katerim naj zagotovi hitrejše vračanje orožja in
vojaške opreme enotam JA so udeleženci seje
razpravljali predvsem o motivih zaradi katerih je
bil rok za umik iz Republike Slovenije skrajšan.
Ocenili so, da je v tem skrajšanem roku umik
nemogoč, zlasti pri sedanji dinamiki. Ponovili pa
so stališče, da je umik treba pospeševati, oz. da z
ničemer ovirati in da je v tem cilju potrebno
vrniti tudi določena sredstva JA, ki jih zahteva.
Predvsem pri tem moramo biti previdni in računati tudi na možne skrite namere predstavnikov
vojske. Ministrstvo za obrambo naj do ponedeljkove seje pripravi osnutek odgovora komandatu V. vojaškega območja in pa pregled opreme,
ki bi jo vrnili ter dinamiko tega vračanja. Predsedstvo naj bo tudi seznanjeno s tedenskimi plani
vračanja opreme, ki ga pripravljata obe strani.
V nadaljevanju seje je tekla razprava o posameznih primerih zavlačevanja predaje objektov,
o namernem poškodovanju opreme in objektov, o
nameravani selitvi zdravstvenih ustanov ter remontnih delavnicah v Bregani. Sprejet je bil
sklep, da se je o teh vprašanjih treba pogovarjati
na ravni Predsedstva SFRJ in Predsedstva Republike Slovenije. V zvezi s tem se pošlje pismo
predsedniku Predsedstvu SFRJ v katerem se mu
predlagajo takojšnji pogovori predstavnikov obeh
Predsedstev.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 84:246
Konstituisanje jugoslavenske zajednice na novim osnovama, Beograd 15. 8. 1991
KONSTITUISANJE JUGOSLOVENSKE ZAJEDNICE NA NOVIM OSNOVAMA
(Alternativni projekat)
- koliko se ne prihvati predlog Izetbegovića i
Gligorova o stvaranju jugoslovenske integralne
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državne zajednice suverenih republika ili neka
druga varijanta
1. UVODNE NAPOMENE
Do sada su izražene različite verzije o budućnosti
Jugoslavije (federalna država, konfederacija, samostalne države, ekonomska asocijacija i dr).
Karakteristično je da do sada nije postignuta
saglasnost o jedinstvenom rešenju. Različite sredine opredeljuju se za različita rešenja. Nažalost,
optimalno rešenje teško može postati opšte
prihvatljivo. Zato se mora težiti realnom rešenju.
Najbolje bi bilo kada bi se, poštujući sve legitimne interese, sačuvao neophodan stepen integriteta jugoslovenske zajednice. Ovaj projekat
motivisan je tim ciljevima.
On respektuje do sada preliminarno izražene
stavove republika, ali i omogućuje njihovu evoluciju i postizanje konsenzusa o različitom stepenu buduće povezanosti izmedju naroda i njihovih republika.
Prilikom izrade ovog projekta – kao alternativne
platforme za politički dogovor o budućnosti Jugoslavije – pošlo se od komparativnog iskustva
drugih višenacionalnih država, medjunarodnih
konvencija i evropskih asocijacija.
Osnovni zajednički stubovi ovog projekta su:
korpus osnovnih univerzalno važećih ljudskih
prava i pravni sistem EZ, koji će važiti od 1993.
godine.
Predloženi projekat uvažava do sada izražene
zahteve u pogledu uredjen ja budućih odnosa u
jugoslovenskoj zajednici.
Ovaj projekat je izradjen kao jedan od mogućih
priloga za podsticanje diskusije i dogovora o
budućnosti Jugoslavije.
2. POLAZNE PRETPOSTAVKE
Za iznalaženje demokratskog, opšteprihvatljivog
i racioralnog rešenja za koegzistenciju i zajednički život jugoslovenskih naroda i gradjana
SFRJ, relevantne su sledeće pretpostavke:
- obezbedjivanje novog kvaliteta života svih
gradjana zaštitom osnovnih ljudskih sloboda i
prava gradjana; puno poštovanje legitimne volje
naroda i gradjana;
- optimalnost u ostvarivanju zajedničkih interesa;
- medjunarodni interes za očuvanjem integralne
jugoslovenske zajednice i njeno brže uključivanje
u evropsku asocijaciju.
Buduća jugoslovenska zajednica, prema ovom
projektu, zasnivala bi se na osnovnim principima

modernih demokratskih zajednica. Reč je, pre
svega, o demokratskom principu, ali i o principima: podele vlasti, ustavnosti i zakonitosti,
ravnopravnosti, pluralizma, principu tržišne orijentacije, uz neophodnu implementaciju savremenih socijalnih principa.
Bitno je istovremeno stvoriti legitimnu, racionalnu i efikasnu zajednicu.
Poštujući sve ove polazne pretpostavke, moguće
je stvoriti asimetričnu jugoslovensku zajednicu u
kojoj bi:
- Demokratsku federalnu državu ravnopravnih
naroda i republika činile one republike koje to
žele;
- Konfederalni savez sa federacijom bi zaključile one republike koje to žele, uz prethodno
sporazumno razrešenje svih bitnih pitanja, uključujući i teritorijalno razgranićenje, na osnovu
prava naroda na samoopredeljenje i u skladu sa
članom 5. Ustava SFRJ.
- Ekonomsku asocijaciju, sa Konfederacijom,
činile bi one republike koje bi kao samostalne i
suverene države sklopile ugovor o ekonomskoj
asocijaciji sa konfederalnim Savezom.
Svakako, moguće su i drugačije varijante, u
skladu sa naknadno izraženim opredeljenjima.
3. DVE BITKE PRETPOSTAVKE
Ne samo zbog složene nacionalne strukture stanovništva, prva bitna pretpostavka Zajednice
jeste univerzalno utvrdjivanje, poštovanje i garantovanje osnovnih prava čoveka i ljudskih i
sloboda na celom jugoslovenskom prostoru, bez
obzira na nacionalnu, državnu, versku ili ideološku pripadnost, u skladu sa savremenim važećim medjunarodnim aktima (prilog I). Sistem
zaštite utvrdio bi se u svim konstitutivnim aktima
ovih zajednica. Katalog onih prava meritorno bi
štitio paritetno sastavljen jugoslovenski sud za
ljudska prava. U pojedinim slučajevima zaštite
prava čoveka, obezbedjivala bi se i medjunarodna zaštita.
Druga bitna pretpostavka jeste obezbedjivanje
ekonomske integracije najmanje onog stepena
koji će u EZ važiti od 1993. godine, pre svega
zbog sprečavanja štete za sve narode zbog neracionalne podele sadašnje zajedničke infrastrukture i sužavanja jugoslovenskog tržišta u slučaju
stvaranja samostalnih i nezavisnih država.
4. PRETHODNA PROCEDURALNA PRETPOSTAVKA
Radi provere autentične i legitimne volje svih
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gradjana, mogao bi se obaviti istovremeni, objektivni i zajednički referendum – opštejugoslovenskog karaktera o projektu buduće jugoslovenske zajednice na novim osnovama.
Napomena: Ukoliko se u nekoj sredini ne
prihvati predlaženi status u jugoslovenskoj
zajednici, važilo bi alternativno predloženo
rešenje, koje bi pre referenduma mogao utvrditi
parlament svake republike. (Na primer:
izdvajanje u samostalnu državu, uz neophodno
teritorijalno razgraničenje ili neka druga
alternativa ponudjenom projektu).
5. NEOPHODNI USLOVI
Za realizaciju ovog projekta, neophodno je ispuniti sledeće uslove:
1.) doneti neophodne akte o funkcionisanju
sistema u prolaznom periodu;
2.) ustavnim zakonom regulirati ostvarivanje
prava na samoopredeljenje, odnosno otcepljenje;
3.) na osnovu etničkih, istorijskih, geografskih,
demografskih i ekonomskih kriterijuma, sporazumno utvrditi teritorijalno razgraničenje;
4.) dogovorno utvrditi deobni bilans na osnovu
kriterijuma za raspodelu zajednički stvorenih
dobara.
6. KONSTITUTIVNI AKTI
Za realizaciju ovog projekta izradili bi sledeći
konstitutivni akti:
1.) Ustav – demokratske federalne državne zajednice.
2.) Konfederalni pakt – za konstituisanje konfederalne zajednice, odnosno saveza suverenih
država.
3.) Ugovor o ekonomskoj zajednici – kojim bi se
obezbedili: jedinstveni privredni prostor, zajedničko tržište, jedinstven monetarni sistem, carinska unija, zajednički poreski sistem i harmonizirana poreska politika, u skladu sa pravom EZ,
koje će važiti od 1993. godine (prilog II).
Sedišta ovih zajednica odredila bi se sporazumno.
7. PRELAZNI PERIOD
Prema posebnom planu i programu, izradili bi se
svi konstitutivni dokumenti, verifikovala volja
gradjana i izabrali zajednički organi nove jugoslovenske asociacije.
Za ostvarivanje ovog projekta neophodno je
predvideti realnu dinamiku, s obzirom na složenu
prirodu ovih dokumenata i postupka za njihovo
demokratsko usvajanje.
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Bitno je stvoriti takvu zajednicu koja će omogućiti što brži prosperitet svim delovima sadašnje
SFRJ.
Beograd 15. avgust 1991.

Dok. št. 85:247
Zaključci sa sastanka komisija 5. vojne oblasti
i Republike Slovenije održanog dana 15. 8.
1991. godine
ZAKLJUČCI
sa sastanka komisija 5. vojne oblasti i Republike
Slovenije održanog dana 15. 08. 1991. godine
Prisutni:
Komisija 5. vojne oblasti: general-potpukovnik
Andrija Rašeta, pukovnik Miodrag Cokić, kapetan bojnog broda Blagoje Ćetković i pukovnik
Mile Žakula.
Komisija Republike Slovenije: Miran Bogataj,
Boris Žnidarič, Pavle Svete, Stane Praprotnik,
pukovnik Domjan Kuzma, major Dominik Grmek, Janez Rauter i prevodilac Ida Radan.
Prisutni su bili posmatrači iz Misije EZ: Pons i
ambasador Italije.
Takodjer je bio prisutan koordinator iz Ministarstva za vanjske poslove Zvone Dragan i
Andrej Žlebnik kao i predstavnik SIP-a.
Sastanak je počen u 10,00 časova i završio u
14,05 časova.
Dnevni red:
1.- Ocena realizacije operativnog plana dogovoreno 09. 08. 1991. godine.
2.- Operativni program za narednu sedmicu.
3.- Tekuča pitanja.
Ad 1.
Zaključeno je:
1.- Komisija 5. vojne oblasti i komisija Republike Slovenije ocenjuju da realizacija operativnog
plana dogovorenog 09. 08. 1991. godine nije
zadovoljavajuća iz različitih razloga.
Komisiji Republike Slovenije predata je i dopunska nepotpuna specifikacija materijalno-tehničkih sredstava JNA koju de komisija RS
proučiti.
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2.- Komisija 5. vojne oblasti i komisija RS će
obezbediti otklanjanje problema i poteškoća do
kojih dolazi u radu komisije na nižem nivou
(korpusi, pokrajine i dr.).
3.- Komisija 5. vojne oblasti traži da komisija RS
prouči predlog za vračanje materijalno-tehničkih
sredstava do 25. 08. 1991. godine a ostalih do 15.
09. 1991. godine. Komisija RS če ovaj zahtev izučiti i obavestiće komisiju 5. vojne oblasti što pre
a komisija 5. vojne oblasti taj stav ne prihvata i
traži odgovor do 16. 08. 1991. godine do 24,00
časa. Komisija 5. vojne oblasti traži da se svi
objekti koji su pod nadzorom TO ili drugih
organa vrate odnosno predaju do kraja ove sedmice. Komisija RS če ovaj predlog proučiti i
obavestiče komisiju 5. VO što pre, a najkasnije
do kraja sedmice.
4.- Komisije su saglasne da neće raspravljati o
problemu vojno-medicinskih ustanova, tehničkoremontnem zavodu Bregana, vojnih osiguranika i
muzejske gradje iz vojničkih "spomen-soba",
osim ako ne dodje do promene ili dopune Odluke
Predsedništva SFRJ.
5.- Komisiji 5. vojne oblasti predat je fotoelaborat o posledicama izvodjenja gadjanja JNA
na strelištu "Bač". Naknadno če biti dostavljen i
zapisnik o uvidjaju lica mesta strelišta "Bač".
6.- Komisija 5. vojne oblasti ponavlja stav da se
vraća prioritetno materijalnotehnička sredstva i
objekti koji su pod nadzorom TO ili drugih
organa a takodje sanitetsko-intendantska sredstva.
7.- Pošto nije pronadjen helikopter "Gazela" nadležni organi JNA obratiće se nadležnim organima
Republike Slovenije (MNZ) zbog zajedničkog
traženja.
Ad 2. Zaključeno je:
1.- Komisiji RS je predat izvod iz plana prevodjenja jedinica JNA za vreme od 16. 08. do 22.
08. 1991. godine.
2.- Komisiji 5. vojne oblasti prethodno je predat
operativni plan vraćanja MTS u skladu sa prethodnim dogovorima.
3.- Komisija Republike Slovenije če plan proučiti
u skladu sa zaključcima iz tačke 1. Dnevnog reda
ovog sastanka i dopuniti ga. Kada komisija Republike Slovenije dostavi komisiji 5. vojne oblasti dopunjeni plan, komisija 5. vojne oblasti će
dopuniti plan vraćanja naoružanja i vojne opreme
TO Republike Slovenije.

Ad 3.
Zaključeno je:
1.- Komsije su se medjusobno upoznale o pojedinim primerima narušavanja javnog reda i mira i
dogovoreno je da se u buduče medjusobno informisanje izvršava odmah čim se pojedini slučaj
dogodi. Za iznete primere će komisija RS
dostaviti i pismenu informaciju.
2.- Komisiji 5. vojne oblasti predat je spisak osnovnih sredstava u vlasništvu Elektrane "Brestanica" koja se nalaze na istakalištu Stara Vas. Ta
sredstva nisu vlasništvu 5. Ko RV i PVO.
3.- Komisiji 5. vojne oblasti dat je zahtev za
vraćanje posudjenih muzejskih eksponata u
kasarni "Franc Rozman-Stane" u Mariboru i
Novom mestu koje treba vratiti Zavičajnim muzejima. Komisiji 5. vojne oblasti uručen je spisak
posudjenih eksponata.
4.- U kasarni u Šentvidu nalazi se naoružanje i
municija vlasništvo SD "Proleter". Ta sredstva
treba vratiti vlasniku. Komisija 5. vojne oblasti
će dati odgovor na narednom sastanku.
5.- Komisija 5. vojne oblasti je upoznata sa
slučajevima nepravovremeno najavljenih preleta
aviona (31), helikoptera (18) i transporta (19).
Dogvoreno je da se takvi slučajevi svedu na
minimum rešavaju u skladu sa donetim zaključcima.
6.- Komisija 5. vojne oblasti upoznala je komisiju RS da će biti 9 autobusa iz kasarne u
Šentvidu, vlasništvo Gradskog saobračaja, biti
vračeni kada če se vratiti kasarni jedna terenska
kola.
7.- Naredni sastanak komisije će se dogovoriti
izmedju predsednika komisija a na njemu če se
raspravljati o realizaciji donetih zaključaka.
KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
KOMISIJA 5. VOJNE OBLASTI
PRESEDNIK
Miran Bogataj
PREDSEDNIK
general-potpukovnik
Andrija Rašeta

239

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

Dok. št. 86:
Zabeležka o razgovoru predsednika predsedstva R Slovenije M. Kučana z vodjo opazovalne misije ES nizozemskim ambasadorjem
van der Valkom 13. 8. 1991
ZABELEŽKA
o razgovoru Predsednika Predsedstva R Slovenije
M. Kučana z vodjo opazovalne misije ES nizozemskim ambasadorjem Van der Valkom, dne
13. 8. 1991. V razgovoru sodelovali vodja regionalnega centra opazovalne Misije na Brdu B.
Poncet, znanji minister dr. D. Rupel, šef kabineta
M. Šiftar, Zvone Dragan in A. Naberžnik.
Po pozdravu in dobrodošlici je predsednik Kučan
izrazil zadovoljstvo, da se prvič uradno srečuje z
vodjo Misije ES Van der Valkom in kot gostu
predlagal, da predloži teme razgovora.
Van der Valk je izrazil obžalovanje, da ni prej
prišlo do srečanja, kar je opravičal z delovno
zavzetostjo. Za razgovore je predlagal naslednje
teme:
- mandat Misije ES v Sloveniji
- vračanje opreme in orožja JA
- oznake na mejnih prehodih
- vprašanje suspenzije implementacije dekalracije o neodvisnoti v času moratorija
- rezulatati razgovorov predsednika ZIS-a A.
Markovića v Sloveniji 12. 8. 1991.
Predsednik Kučan se je strinjal s predloženimi
temami in ugotovil, da se prekrivajo z našimi
predstavami o potrebi razgovora.
Za prvo temo ja naglasil, da je slovenski interes
za sodelovanje z ES starejšega datuma. Slovenija
je že v januarju in februarju 1991 v razgovoru z
De Michelisom, Genscherjem, ambasadorji Fietelaarsom, Zimmermanom in merodajnimi ljudmi
na Dunaju govorila o potrebi vključevanja ES pri
razreševanju problemov v Jugoslaviji. Takrat je
bilo govora o Misiji dobre volje, saj nihče ni
mogel predvideti intervencije JA v Sloveniji.
Mnogi so odklanjali Misijo dobre volje kot
"vmešavanje v notranje zadeve". Slovenija tega
ni tako ocenjevala in v nasprotju z Jugoslavijo ni
bila proti internacionalizaciji problema. Jugoslavija je to še danes, kar je nenazadnje pokazal tudi
neuspeh "Trojke". Internacionalizacije ne želi
predvsem Srbija, prav tako pa ji nasprotuje
zvezna vlada in JA. Zlasti po intervenciji JA se je
pokazalo, da je pomoč ES ne samo koristna
ampak celo potrebna. Saj si brez njenega anga240

žiranja ne moremo predstvaljati zagotovitve premirja in drugih dogovorjenih akcij po Brionski
deklaraciji in Memuranduma o razumevanju.
V zvezi z vračanjem opreme in orožja JA je
predsednik Kučan spomnil, da je bilo dogovorjeno formiranje skupne komisije, ki bi eventuelne konflikte reševala po politični poti. Slovenija je takoj predlagala svoje zastopnike,
zvezna vlada pa tega ni storila vse do danes.
Očitno, ker se boji, da bi to bil faktor priznanja
Slovenije. Vsem pa je jasno, da pri tem vprašanju
ne moreta biti partner samo civilna in vojaška
stran. Komisija Rašeta-Bogataj ima drugačno
funkcijo.
V odnosu do JA je predsednik poudaril kot
osnovni problem dejstvo, da je JA še vedno
politično in ideološko obarvana armada, ki ne
pristaja na poveljstvo svojega civilnega vrhovnega komandanta – Predsedstvo SFRJ. Naš predlog sodelovanja v Predsedstvu, kjer bi bili prisotni Rašeta, Kadijević in na slovenski strani ob
vojaških osebah, predsednika Peterle in Kučan, je
znan, vendar se v tej smeri nič ne premakne.
Za ilustracijo slovenskega vzdušja o vprašanju
vračanja opreme in orožje JA je predsednik
Kučan dejal, "da bi raje dali kakšno puško več,
kakor, da bi komplicirali zadevo". Takšno vzdušje je tudi v tesni zvezi z občutki ki so vezani z
definitivnim odhodom JA iz Slovenije, saj bi
takrat lahko sami nadzorovali lasten teritorij, v
čemer vidimo tudi element mednarodnega priznanja.
Predsednik je govoril tudi o humanitarni dimenziji, kot posledici intervencije JA, ki jo
znamo v Sloveniji upoštevati. Vsega ni mogoče
rešiti z ukazi, potreben bo čas in potrplenje, da se
"rane zacelijo".
Govoril je o navidez uspešnem sestanku Rašeta –
Bogataj 9. 8. 1991, ki je preciziral medsebojne
obveznosti in izdelal celo operativni plan sedem
dnevne predaje. Ne glede na to, pa smo po drugi
strani od JA (general Avramović) dobili po istih
vprašanjih nove zahtevke in urgence z ulitimati.
To ne moremo razunmeti drugače, kot provokacijo. S tem v zvezi je g. Kučan informiral
prisotne, da se bodo na seji predsedstva RS 14. 8.
1991 dokončno dogovorili o našem pristopu.
Osnovno pri tem je, da s kratkoročnimi rešitvami
skušamo doseči dolgoročne cilje. Na tak način
delovanja kažejo tudi poročila ES.
Predsednik Kučan je opozoril na nerazumevanje
uničevanja opreme in objektov, ki jih JA zapušča. To je ilustriral z detajli svojega obiska na
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strelišču Boč pri Postojni in na nekaterih Gorenjskih mejnih karavlah. Takšno ravnanje JA ne
povzroča samo materialne škode ampak zapušča
nerazpoložnje med ljudmi. Smatra, da bi tudi
opazovalna Misija morala na to opozoriti JA.
Kot problematično je ocenil namere JA, da
"preseli v celoti tudi medicinske objekte in s tem
postavi pod vprašanje zdravstveno zaščito cca
35.000 vojaških zavarovancev.
Prav tako kritično vprašanje opreme za kontrolo
zračnega prometa. Če bi JA demontirala radarske
naprave na Ljubljanskem vrhu ostane Slovenija
brez kontrole nad nižjim zračnim prostorom, s
čimer bi se izključila vsa slovenska letališča.
Dosedanji slovenski predlogi za odkup ali najem
te opreme so naleteli na odgovor nepristojnosti
(general Rašeta).
Tudi pri vračanju orožja TO, ne želimo zadeve
komlicirati, je poudaril predsednik Kučan. Želimo
biti le partner pravemu partnerju, kar pa JA ni.
Van der Valk je v svojem izvajanju poudaril, da ne
skriva razumevanja do argumentov, ki jih je
nanizal predsednik in se strinja, da je Slovenija
porinjena v nekorektno situacijo v odnosu do
federacije in JA. Kot zunaji opazovalec je že takoj
ob prihodu z opazovalno misijo ugotovil, da bo
več problemov v zvezi s premirjem tudi zaradi
odnosov med Slovenijo in JA. Ko je nato 18. julija
1991 zvezno predsedstvo sprejelo sklep o umiku
JLA iz Slovenije je to smatral kot pozitiven
premik in dober prispevek k reševanju problemov,
pa tudi kot prispevek uspešnosti dela njihove
misije. Zdaj je, po besedah Valka, jasno, da
tehnični problemi v zvezi s premirjem odpirajo
vrsto vprašanj, ki jih ni mogoče rešiti s pozicij
dveh strani. Zvezna vlada bi tu morala več storiti.
Menil je, da bi vprašanje vojno-medicinskih objektov morali rešiti na zvezni ravni. V direktnem
dialogu z Rašeto je namreč ugotovil, da brez tega
ne bo šlo. Saj general Rašeta, za katerega Van
der Valk ni skrival svojih simpatij, izvršuje le
ukaze.
Van der Valk je povedal, da se namerava o vseh
teh problemih posvetovati s svojo vlado v Haagu
in preko dvanajsterice doseči intervencijo s katero bi se zahtevalo aktivno vključevanje zveznih
organov v reševanje omenjenih problemov.
Zadnji dogovor med Rašeto in Bogatajem v zvezi
s predajo opreme in orožja ocenjuje pozitivno. Iz
izkušenj opazovalcev ES ugotavlja, da predaja
orožja povzroča znatne probleme, predvsem zaradi disperzije. Zato je Van der Valk poudaril, da
bi moralo biti v interesu Slovenije, da orožje in

oprema pride čim prej na svoje mesto. Pomoč
slovenskih oblasti bi bila zelo koristna.
Van der Valk se je strinajal da kontrola premirja
ne more biti rešena samo med JA in Slovenijo.
Predsednik Kučan se je v odgovoru na ta del
izvajanj zahvalil za sugestije in obljubil, da bo on
jih poročal na seji predsedstva. Poudaril je, da bo
predsednik verjetno formalno sklenilo zahtevo,
da se morajo vprašanja reševati na ravni zveznega Predsedstva. Dejstvo, da se JA temu upira je
zelo moteče.
Ko je govoril o znanem problemu oznak na meji,
je predsednik Kučan nakazal možnost, ki je
bazirana na ustavi, da na vseh mejnih prehodih
postavimo tako jugoslovanska kot slovneka obeležja oziroma tudi zastavo ES. Kot izjemo od tega pravila je omenil mejna prehoda Holmec in
Gornjo Radgono, kjer so kot vemo, posledice
intervencije JA zelo hude in tamošnje prebivalstvo ne bi razumelo sprememb od sedanjega
stanja. Sicer pa je menil, da je potrebno režim na
meji gledati širše in v luči evropskih rešitev.
Slovensko kompletno videnje in analizo bomo
kmalu izdelali in z njimi informirali ES in KEVS.
Minister Rupel je, povezujoč obisk predsednika
Markovića v Sloveniji ugotovil, da so mejne
oznake v bistvu simboličnega pomena, na katerih
pa se zelo vztrajno insistira. Ko pa smo sprožili
resen problem monetarne blokade, je g. Marković
odgovoril, da to ni v njegovi kompetenci, da tu
nemore pomagati. To so, po mnenju ministra
Rupla realnosti, ki jih moramo premagovati. Pomembno je, da bi od na naših prešli na reševanje
bistvenih vprašanj, kjer je mednarodna pomoč
vsekakor potrebna.
Predsednik Kučan je dodal da v Jugoslaviji zadeve zelo ekstremno predstavljajo. V Sloveniji je
po mnenju zveze "vse črno". S prihodom Misije
ES se je prostor takega prikazovanja bistveno
zožil. Slovenija je morda s tem svojo politično
integiriteto nekoliko omejila, je pa po drugi strani
pokazala zrelost in evropskpo usmerjenost. Od
Misije ES veliko pričakujemo in vsako njihovo
sugestijo dobro premislimo.
Po mnenju Kučana je tudi za Hrvaško rešitev v
internacionalizaciji. Jugoslovanska komisija za
nadzor premirja ne bo nič naredila, zato tudi Slovenska participacija ni zanimiva. Jugoslovanska
komisija za nadzor premirja ne more uspeti, ker
to ni v interesu Srbije. Tudi rešitve, ki jih išče
Srbija z BiH in črno goro so nerealne.
Predsednik Kučan je ob zaključku svojih izvajanj
izročil Van der Valku najnovejša izhodišča o na241
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dalnjih akcijah Slovenije, ki jih bomo posredovali tudi vsem zunanjim ministrom KEVS-a. V
tej smeri je kratko nakazal osnovne predstave
bodoče rešitve za Jugoslavijo, v katerih je treba
regulirati pravice za nazaj in postopno prevzemati funkcije, ki jih je Slovenija doslej izvrševala preko federalnih organov. – Vsa ta naša
razmišlanja ne bo mogoče realizirati brez mednarodne pomoči, saj nas je Markovićev obisk
dekoražiral v pričakovanjih dialoga. Je vedno
izhajamo iz dejstva, da morajo partnerji v dialogu
biti na enakih pozicijah, kar pa s strani zvezne
vlade ni dano.
V rekapitulaciji razgovora je predsednik Kučan
še enkrat poudaril štiri bistvene elemente:
1. pomoč pri realizaciji aneksa I. Brionske deklaracije, konkretno umik armade;
2. razširitev Misije v funkcijo kontrole premirja
na Hrvaškem;
3. aktivno vlogo ekspertov;
4. kontrolo dogovorov, če bodo doseženi, pri
čemer bo zlasti pomembno varovanje notranjih
meja in zaščita manjšin.
Predsednik Kučan in ambasador Van der Valk sta
ob zaključku razgovora dala izjavo za tisk in
odgovarjala na novinarska vprašanja.
Obojestransko je bila ocenjena koristnost razgovorov, ki naj bi se po potrebi, brez velikih
formalnosti, nadaljevali.
Dostavljeno:
dr. Rupel
g. Thaler
g. Kovačič
g. Dragan

Dok. št. 87:248
Osnovni poudarki iz razgovora predsednika
predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana s posebnim odposlancem predsedujočega
ES veleposlanikom Wijnaedts-om 16. 8. 1991
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
LJUBLJANA, Gregorčičeva 25 – p.p. 481
ZAUPNO
tel. 224 141, 219 439 – fax. 213 357
Ljubljana, 17. 8. 1991
248 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

242

OSNOVNI POUDARKI IZ RAZGOVORA
PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA S POSEBNIM ODPOSLANCEM PREDSEDUJOČEGA ES VELEPOSLANIKOM WIJNAEDTSom dne 16. 8. 1991 NA STRMOLU
1. Veleposlanik Wijnaedts je dopotoval v Jugoslavijo z namenom, da bi imel razgovore z
zveznim vrhom in republiškimi predsedniki predsedstev oz. republik.
Takoj po prihodu 15. 8. se je srečal z Mesićem,
Kostićem, Bogičevićem in Tuporkovskim, pozno
popoldne s predsednikom Kučanom in zvečer v
Puli s predsednikom ZIS-a Markovićem.
"Termina za razgovorom pri Miloševiću, tako kot
trojka, nisem dobil", je izjavil veleposlanik. Ponujeni razgovor s srbskim zunanjim ministrom je
veleposlanik odklonil.
Dogovorjena so še srečanja s Tuđmanom, Izetbegovićem in Gligorovim. Do včeraj popoldan še
ni bil fiksiran termin z Bulatovićem.
2. Osnovni cilj tokratne misije veleposlanika
Wijnaedsta je, da opozori in vzpodbudi jugoslovanske faktorje, da začno s pogajanji o rešitvi
krize v Jugoslaviji in dogovor o implementaciji
Brionske deklaracije.
V izvajanju veleposlanika Wijnaedtsa je le-ta
opozoril na pomembnost začetka pogajanj, čemur
dvanajsterica daje velik pomen. Zato je prosil za
čimvečjo slovensko kooperativnost na napovedani razširjeni seji zveznega predsedstva 20. in
21. avgusta.
Prav tako je opozoril na potrebo večjega sodelovanja Slovenije pri dosledni implementaciji
Brionske deklaracije.
O razgovoru Kučan-Wijnaedts bo Predsedstvo
Republike Slovenije naknadno distribuiralo zabeležko.
3. V neformalnem razgovoru pri slovesu, je
veleposlanik Wijnaedts zaupno povedal predsedniku Kučanu, da je Van der Valk po razgovorih s
predsednikom Kučanom in zunanjim ministrom
dr. Ruplom dal negativno poročilo. Kritičen je
predvsem do nepopolne pripravljenosti Slovenije
pri predaji orožja in opreme JA, pri vprašanju
mejnih oznak in carinah.
4. Med vožnjo na aerodrom je veleposlanik
Wijnaedts ponovil Naberžniku, da naj bo predsednik Kučan vsekakor prisoten na obeh dnevih
zasedanja zveznega predsedstva in naj skupaj s
Tuđmanom pokažeta maksimalno pripravljenost
za pogajanja. Razloge, da se seje ne bi udeležila
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zaradi problemov varnosti v Beogradu (velja
zlasti za Tuđmana) in dejstva, da Slovenija nima
več na razpolago na silo odvzetih oz. neusposobljenih objektov bivanja v Beogradu, na Zahodu ne bi razumeli.
Wijnaedts je izrazil zadovoljstvo nad obilico
informacij, ki mu jih je posredoval predsednik
Kučan in z razumevanjem sprejema nekatere
argumente. Zato se mu zdi tem bolj pomembna
prisotnost Slovenije in Hrvaške na razširjeni seji
zveznega predsedstva, da ne bodo možni očitki,
da ravno republiki z intencijo odcepitve povzročata težave oz. onemogočata pogajanja.
Ponovil je razočaranje, da se ne bo srečal z
Miloševićem. Lončar mu je sicer rekel, da je Milošević po neuspehu Trojke sedaj bolj dovzeten.
Vendar je razgovor s Kostićem pokazal, da v
Srbiji ni sprememb.
Iz uradnega in neformalnega dela razgovora je
videti, da je veleposlaniku Wijnaedtsu in s tem
dvanajsterici veliko do tega, da se pogajanja
začno in da se na nek način v pogajanja involvira
tudi Evropa.
5. Odpravnik poslov nizozemskega veleposlaništva Haselman je ob zaključku razgovora predsedniku Kučanu ustno izrazil protest nizozemske
vlade v zvezi z obstrelitvijo helikopterja opazovalne misije. Opozoril je na obveze o zagotavljanju varnosti opazovalcev, ki so dogovorjene
z Memorandumom in izrazil pričakovanje, da
bodo preiskovalni organi storili vse, da se odkrijejo storilci.
Predsednik Kučan je v odgovoru poudaril, da v
Sloveniji, v skladu z določbami Memoranduma,
zelo resno jemljemo in skrbimo za varnost
opazovalne misije v celoti. Izrazil je obžalovanje,
da je do incidenta prišlo in naglasil, da upa, da se
bodo v preiskavi storilci našli.

Dok. št. 88:249
Zapisnik 66. seje Predsedstva Republike Slovenije 18. 8. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZAPISNIK
66. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
249 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

bila 18. 8. 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, dr. Dušan Plut
in Ivan Oman. Svojo odsotnost je opravičil član
Predsedstva Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, Janez
Janša, dr. Dimitrij Rupel, Igor Bavčar, dr. Miha
Brejc in Miran Bogataj.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Janez Sirše, Bojana
Hudales, Ida Močivnik, Bojan Ušeničnik in Neven Borak.
Predsedstvo je obravnavalo vprašanje oblikovanja iniciative za dogovore v Jugoslaviji ter
elemente za odgovor na pismo komandata V.
vojaškega območja Avramovića ter odprta vprašanja v odnosu do JA, ki bi jih morali obravnavati na ravni Predsedstvo Republike in
Predsedstvo SFRJ.
Pred obravnavo navedenih točk je razprava stekla
o dogodkih v Sovjetski zvezi, o njenih vplivih na
procese v svetu in v Jugoslaviji. Za kakršnokoli
bolj temeljito oceno je bilo na razpolago premalo
informacij, vendarje večina bila mnenja, da
utegnejo ti dogodki močno zavreti procese popuščanja v svetu in povzročati nove delitve.
Vprašanje je, kako bodo ti dogodki vplivali na
obnašanje nekaterih vzhodnoevropskih držav, ki
so se rešila sovjetske nadvlade in kako bodo
vplivali na obnašanje oblastnikov in vojske v
jugovzhodnih delih Jugoslavije. Vse to narekuje
potrebno, da se pospešijo vsi procesi osamosvajanja Slovenije in povečana aktivnost, zlasti
na zunanjepolitičnem področju, kjer je potrebno
tuje zahodne države takoj opozoriti na nevarnost
restavracije dogmatskih sil tudi v Jugoslaviji. To
nam je lahko legitimacija za zahtevo, da se
pospešijo prizadevanja za priznanje Slovenije.
V zvezi z napovedanim sestankom v Predsedstvu
SFRJ je potrebno definirati naš odnos do Jugoslavije oz. do drugih republik. Osnova za
oblikovanje tega odnosa je memorandum Ministrstva za zunanje zadeve evropskim državam.
Pomembno je, da se odnos Slovenija do drugih
republik diferencira in da se v svojih odnosih
oziroma načrtih ne vežemo na Hrvatsko. Ponovno je bila poudarjena potreba, da imamo iniciativo pri urejanju teh razmerij, saj med drugim
od nas to pričakuje tudi Evropa, oz. si bomo
lahko ohranili pridobljeno mesto v Evropi le
tako, da bomo dajali spejemljive pobude za
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razreševanje naših medsebojnih odnosov.
V tem okviru je bila obravnavana tudi možnost,
da Republika Slovenija predlaga ustanovitev posebne jugoslovanske konference o varnosti in sodelovanju kot možno obliko bodočega sodelovanja in povezovanja.
Predsedstvo je za tem obravnavalo nekatera odprta vprašanja, povezana z umikom JA iz Slovenije in s tem v zvezi tudi vsebino pisma
komandanta V. vojaškega območja. V zvezi s
tem pismom, je Predsedstvo odločno zavrnilo
očitek generalpolkovnika Živote Avramovića, da
zavestno in načrtno zavlačujemo umik JA iz
Slovenije. Nasprotno, Republika Slovenija želi
čimprejšen umik iz naše republike in želi, da JA
Slovenijo zapusti za vedno. Zato morajo pristojni
organi, posebej Ministrstvo za obrambo in Štab
TO storiti vse, da se to uresniči. V tem cilju je
potrebno bolj publicirati in dokumentirati vračanje borbenih in neborbenih sredstev jugoslovanski armadi, hkrati pa zahtevati tudi vračanje
sredstev TO. V tem smislu se je Predsedstvo
ponovno zavzelo za spoštovanje načel reprocitete.
Kar zadeva nekatera vprašanja, ki jih doslej ni
bilo mogoče rešiti na ravni komisije Bogataj –
Rašeta, kamor sodijo predvsem vprašanja kontrole zračnega prostora, vojaških bolnic, Remontnega zavoda v Bregani ipd. je Predsedstvo
sklenilo predlagati predsedniku Predsedstva
SFRJ, da se obravnavajo čimprej na posebnem
sestanku predstavnikov obeh predsedstev. Z naše
strani bi poleg predsednika Predsedstva in Skupščine sodelovala v teh pogovorih tudi minister za
obrambo in njegov namestnik Bogataj.
V zvezi z zahtevo predstvnika Evropske skupnosti Van der Valka, da Republika Slovenija
sodeluje pri preiskavi napada na helikopter v
katerem sta bila člana opazovalne misije, je bilo
Predsedstvo mnenja, da pri tem moramo sodelovati. Do naslednje seje naj minister za notranje
zadeve predlaga ustrezno strokovno osebo, ki bi
pri tem sodelovala.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 89:250
Pogajalska izhodišča za razgovore o postopku
in načinu uresničevanja odločitev Skupščine
republike Slovenije z dne 25. 6. 1991; gradivo
Izvršnega sveta Republike Slovenije
POGAJALSKA IZHODIŠČA
za razgovore o postopku in načinu uresničevanja
odločitev Skupščine republike Slovenije z dne
25. junija 1991
I.
Osnovno izhodišče oziroma osnovne cilje je določila Skupščina republike Slovenije. Ti so:
- postopna in sporazumna zagotovitev samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
- mednarodno priznanje Republike Slovenije,
- sporazumna ureditev odnosov z drugimi jugoslovanskimi narodi oziroma republikami.
V obdobju, ki je pred nami, mora Republika
Slovenija z usklajenim in intenzivnim delovanjem vseh svojih organov ter pogajalskih skupin
in ekspertnih grup pripraviti in uveljavljati vse
predloge, pobude in zahteve ter ukrepe, ki jih
mora v procesu sporazumevanja in dogovarjanja
v pogajanjih z organi federacije in z republikami
jasno začrtati. V tem mora biti prožna in morajo
zato biti vsi predlogi in zahteve dovolj široki, da
omogočajo pogajanja.
Dejstva in okoliščine, ki so pomembna za pogajalska izhodišča, so:
1. Ključni akti Republike Slovenije, sprejeti 25.
junija 1991, in sicer:
- temeljna ustavna listina o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije,
- ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije,
- deklaracija ob neodvisnosti.
2. Sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ z dne
25. junija 1991, odlok Zveznega izvršnega sveta
o neposredni zagotovitvi izvrševanja zveznih
predpisov o prehajanju čez državno mejo na
ozemlju Republike Slovenije z dne 25. junija
1991 in odredba Zveznega izvršnega sveta o
prepovedi vzpostavljanja tako imenovanih mejnih prehodov znotraj ozemlja SFRJ z dne 25.
junija 1991 ter na podlagi teh aktov izvedena
agresija Jugoslovanske armade na Republiko Slo250 Arhiv ministrstva za zunanje zadeve Republilke Slove-

nije.
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venijo, ki se je začela 27. junija 1991. Ti akti in
dejanja pomenijo bistveno prekoračenje ustavnih
pooblastil zveznih organov in Jugoslovanske armade, katere agresija na Republiko Slovenijo je
povzrotila hude človeške mrtve in ogromno
materialno škodo.
3. Predlogi Evropske skupnosti z dne 30. junija
1991 in stališča Skupščine Republike Slovenije v
zvezi s političnim in varnostnim položajem Republike Slovenije z dne 30. junija 1991, v katerih
se je Skupščina Republike Slovenije opredelila
do teh predlogov.
4. Haaška deklaracija Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 5. 7. 1991.
5. Brionska skupna deklaracija z dne 7. julija
1991 s prilogama I in II.
6. Sklep Skupščine Republike Slovenije z dne 9.
julija 1991, da v celoti sprejema skupno deklaracijo, vključno s prilogama, in njena izjava v
zvezi s pristankom na določbe skupne deklaracije.
7. Beograjski memorandum z dne 13. julija 1991
glede opazovalne misije v Jugoslaviji, ki so ga
podpisale Evropska skupnost in njene članice,
federalne oblasti v Jugoslaviji ter Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
8. Sklepi Predsedstva SFRJ z dne 18. julija 1991
o umiku enot Jugoslovanske armade iz Republike
Slovenije v treh mesecih in o odpustu iz stalne
sestave Jugoslovanske armade pripadnikov slovenske narodnosti ter pripadnikov drugih narodov in narodnosti, ki imajo prebivališče na
ozemlju Republike Slovenije.
9. Pogajanja med komisijo Republike Slovenije
in komisijo 5. vojaškega območja o oblikah in
načinih izvajanja prekinitve ognja in o izvedbi
sklepov Predsedstva SFRJ z dne 18. julija 1991.
10. Pogajanja med pogajalskima skupinama
Zveznega izvršnega sveta in Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije, začeta v Zagrebu
18. julija 1991 za sklenitev sporazuma med tema
dvema stranema.
11. Uvodna beseda predsednika Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije na skupnem
zasedanju Skupščine Republike Slovenije 21.
julija 1991.
12. Memorandum Slovenije državam ES in
KVSE (Nekatera opozorila Evropi in prehod k
iniciativam in konstruktivnim rešitvah ter Ugotovitave in predlogi Republike Slovenije za pogovore s "trojko" Evropske skupnosti).
Republika Slovenija je začasno za tri mesece
odložila nadaljnje izvajanje svojih ustavnih aktov
o osamosvajanju. Zavezala se je, da ne bo z

enostranskimi dejanji nadaljevala postopka uveljavitve polne suverenosti Republike Slovenije.
Začasni odlog oziroma moratorij se je začel s 30.
junijem 1991, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela predloge Evropske skupnosti. V
skladu z Brionsko deklaracijo se morajo najpozneje s 1. avgustom 1991 začeti pogajanja o
vseh vidikih prihodnosti Jugoslavije.
Glede na to je namen pogajalskih izhodišč v
bistvu dvojen: v roku nadaljnjih šestdeset dni je
treba rešiti vrsto odprtih vprašanj, vezanih na
izvajanje brionske deklaracije in omogočiti kolikor toliko normalno delovanje, zlasti gospodarskega sistema v Republiki Sloveniji ob dejstvu,
da je za vrsto ključnih zadev na tem področju še
vedno federacija izključni mednarodno-pravni
subjekt; v tem roku si moramo prizadevati tudi na
dogovoren oziroma pogajalski način rešiti čim
več vprašanj, ki jih je treba rešiti za uveljavitev
dejanske in pravne samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije in ureditve njenih odnosov z
ostalim delom Jugoslavije oziroma z drugimi
republikami dosedanje SFRJ na temelju načel
Helsinške sklepne listine KVSE in Pariške listine
za novo Evropo. Pri tem bo treba hkrati s pogajanji o sporazumnem razdruževanju Slovenije
od Jugoslavije začeti tudi pogajanja o načinu
možnega urejanja prihodnjih medsebojnih odnosov med republikami v okviru dosedanje SFRJ.
V nadaljevanju skušajo ta pogajalska izhodišča
opozoriti na vsa ključna vprašanja, ki so pomembna za nadaljnja pogajanja.
Varnostno-obrambni sistem oziroma celotna "Zasnova nacionalne varnosti" predstavlja okvir strategije na obrambnem področju za naslednje tri
mesece in naprej in je zajeta v posebnem separatu. Republika Slovenije prevzema obveznosti
vračanja, v kolikor pride do sporazuma z NBJ, že
dogovorjenih kreditov Svetovne banke in drugih
mednarodnih finančnih inštitucij za tisti del, ki je
bil uporabljen v Sloveniji.
Republika Slovenija bo sprejela in ratificirala
nove garancije federacije za kredite Svetovne
banke in drugih mednarodnih finančnih inštitucij,
ki so v postopku sprejemanja in pri katerih bo
koristnik finančnih sredstev tudi Slovenija.
Narodna banka Jugoslavije je nosilec obveznosti,
ki izhajajo iz dinarskih depozitov prebivalstva v
slovenskih bankah, federacija pa nosilec obveznosti, ki izhajajo iz deviznih depozitov prebivalstva.
Republika Slovenije prevzema del deviznih rezerv, s katerimi razpolaga NBJ, ki je enak deležu
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Slovenije v konvertibilnem izvozu SFRJ v razdobju po reprogramiranju jugoslovanskih dolgov.
Republika Slovenija in federacija pobotata
preostale z zakoni določene finančne obveznosti
in terjatve.

- Republika Slovenija nasprotuje prevzemanju
novih obveznosti s strani federacije in NBJ in
njunemu najemanju novih kreditov za poravnavo
starih obveznosti brez soglasja Republike Slovenije.

II.
PREDLOG NAČEL ZA UREDITEV MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN FEDERACIJO
V Republiki Sloveniji je bila na plebiscitu 23. 12.
1990 sprejeta in 26. 12. 1990 razglašena odločitev, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Z Zakonom o plebiscitu je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zavezan, da do 26. 6. 1991 uredi vse potrebno za razmejitev medsebojnih pravic in obveznosti z drugimi republikami in s federacijo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je
zato zvezni vladi že predlagal, da začne pripravljati razmejitev finančnih sredstev, notranjih
in zunanjih dolgov ter ostalega premoženja in
upravičenj, vendar zvezna vlada doslei na ta
predlog ni reagirala.
Skupščina Republike Slovenije je na zasedanju 8.
5. 1991 sklenila začeti formalen postopek za razdružitev Republike Slovenije od SFRJ in o tem
obvestila Skupščino SFRJ. Na podlagi tega Izvršni svet predlaga načela za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.
Dokončna ugotovitev ter razmejitev pravic in
obveznosti je mogoča le s pogajanji, ki jih je
mogoče začeti na podlagi nekaj vnaprej sprejetih
načel; Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato predlaga naslednja načela za ureditev
materialnih pravic in obveznosti:

B. Razmejitev nefinančnega premoženja
- Republika Slovenija prevzema objekte in
opremo v Sloveniji, ki jih uporabljajo zvezni
upravni organi za opravljanje nalog, ki so v
zvezni pristojnosti (carinska služba, promet in
zveze, inšpekcije) hkrati s prevzemom njihovih
pristojnosti, objekte in opremo JLA v Sloveniji
pa po programu.
- Republika Slovenija prevzema tudi druge
objekte in opremo v Sloveniji, ki so namenjeni
delovanju zveznih in mednarodnih inštitucij.
- Objekte in opremo zveznih organov v glavnem mestu SFRJ in v tujini prevzema Republika
Slovenija v deležu, ki ustreza povprečnemu desetletnemu deležu prispevka zveznemu proračunu
(izvirni dohodki federacije in kotizacija).
- Objekti in oprema, ki jih ima Republika Slovenija v drugih republikah ali druge republike v
Sloveniji niso predmet razmejitve saj je njihovo
lastništvo že določeno.
- Objekti in oprema v drugih republikah, ki so
last državljanov in pravnih oseb Republike Slovenije, ter objekti in oprema v Sloveniji, ki so
last državljanov in pravnih oseb drugih republik,
niso predmet delitve, saj je lastništvo že določeno.
- Premoženje zveznih blagovnih rezerv in drugo
premoženje federacije se deli po povprečnem
desetletnem deležu prispevkov zveznemu proračunu.
- Zvezni izvršni svet do dogovora o razdelitvi
federalnega premoženja uvede moratorij na prodajo in preoblikovanje tega premoženja.

A. Finančne obveznosti in terjatve
- Republika Slovenija prevzema pa sporazumu
s federacijo svoj del zunanjega konvertibilnega
dolga SFRJ, ki je republiško opredeljen.
- V zadolžitvi, ki republiško ni opredeljena po
sporazumu s federacijo, Republika Slovenija prevzema enak delež, kot znaša njen delež v republiško opredeljeni zadolžitvi.
- Pri delitvi terjatvenga salda z državami s
klirinškim načinom poslovanja je udeležba Republike Slovenije določena z njenim deležem v
klirinškim izvozu.
- Pri delitvi republiško opredeljenih terjatev z
državami s konvertibilnim načinom poslovanja je
delež Republike Slovenije določen z njenim deležem v konvertibilnem izvozu.
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C. Ostale obveznosti in upravičenja
- Republika Slovenija prevzema delavce upravnih organov SFRJ, ki so v Sloveniji opravljali
zadeve iz zvezne pristojnosti, če to želijo.
- Republika Slovenija zagotavlja osebam s
stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki jim z osamosvojitvijo preneha funkcija oziroma delovno
razmerje v organih federacije, pravice po predpisih, ki veljajo za funkcionarje oziroma delavce
v državnih organih Republike Slovenije.
- Republika Slovenija prevzema obveznosti za
varstvo pravic borcev, vojaških invalidov, članov
družin padlih borcev in uživalcev vojaških pokoj-

VIRI 19, 2004

nin s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in v
deželi Furlaniji – Julijski krajini, v Republiki Italiji in na Koroškem v Republiki Avstriji v obsegu
in pod pogoji, ki so jih določali predpisi SFRJ.
- Republika Slovenija zagotavlja prispevek za
zaščito interesov slovenskih državljanov, ki so v
tujini.
- Republika Slovenija prevzema državne arhive
SFRJ, ki so na ozemlju Republike Slovenije, in
arhive, ki imajo svoje poreklo na ozemlju Republike Slovenije.
- Republika Slovenija enakopravno izkorišča
pravice in obveznosti iz mednarodnih trgovinskih
in finančnih sporazumov, bilateralnih sporazumov ter sporazumov z mednarodnimi organizacijami, ki jih je sklenila SFRJ do sklenitve novih.
Podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji obdržijo dosedanje deleže v blagovnih, zaposlitvenih in drugih dvotah in dovolilnicah, ter uporabljajo ugodnosti v mednarodni menjavi, ki
izhajajo iz mednarodnih in meddržavnih pogodb
SFRJ do nastopa Slovenije kot mednarodnega
pravnega subjekta.
D. Opravljanje in financiranje poslov za Republiko Slovenijo
- Zvezni upravni organi v dogovorjenem razdobju opravljajo posebej dogovorjene posle (kontrola letenja, dodeljevanje radijskih frekvenc)
tudi za Republiko Slovenijo oziroma njene fizične in pravne osebe.
Republika Slovenija v dogovorjenem razdobju po
razdružitvi zagotavlja prispevek za funkcioniranje organov federacije in Jugoslovanske ljudske armade v razmerju, v katerem ti organi
opravljajo posle za potrebe Republike Slovenije.
Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti je v interesu vseh jugoslovanskih
republik in federacije, saj je edino tako mogoče
preprečiti kaotičen razpad jugoslovanskega gospodarstva in negativne reakcije mednarodnih
finančnih inštitucij, ki bi prizadele vse republike.
Medsebojne pravice in obveznosti iz dosedanjega
skupnega življenja v Jugoslaviji je treba urediti v
vsakem primeru, ne glede na bodočo ureditev
odnosov v Jugoslaviji.
Ljubljana, 21. avgusta 1991

Dok. št. 90:251
Predlog predsedstva SFRJ za preureditev Jugoslavije
03 SEP. 1991
Podpis:
PREDSEDNIŠTVO SFRJ
Komisija za pripremu političkog dogovora o
budućnosti jugoslovenske federacije
Nacrt
POLITIČKI DOGOVOR O BUDUČNOSTI
JUGOSLOVENSKE ZAJEDNICE
Beograd, 30. avgusta 1991. god.
Polazeči od činjenice da je ustavni sistem Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u
krizi, koja je započela da se razrešava stihijno,
jednostranim odlukama i upotrebom sile;
- uvereni da mir, sloboda i demokratski razvoj
svih gradjana i svih naroda i narodnosti i njihovih
republika ne smiju imati alternative.
Opredeljujući se za demokratsko uredjivanje svih
odnosa u jugoslovenskoj zajednici, polazeći od
principa:*
- poštovanja prava svakog naroda na samoopredeljenje, uključujući i pravo na otcepljenje i
udruživanje;
- neprihvatljivosti bilo kakve promene spoljnih
i unutrašnjih granica jednostranim aktima i upotrebom sile, več isključivo, ako do toga dodje, na
osnovu prava naroda na samoopredeljenje u
demokratskoj proceduri i na legalan način;
- uvažavanja demokratski izražene volje svakog
jugoslovenskog naroda i republike da ostvari svoj
status u skladu sa sopstvenim specifičnim i
realnim interesima;
- legaliteta, koji pretpostavlja da se politički
dogovor pravno sankcioniše i obezbedi legalni
postupak njegovog ostvarivanja.
Predsedništvo SFRJ, Skupština SFRJ, predsednici republika, odnosno predsednici predsedništava republika i predsednici skupština republika odlučili su da
zaključe
POLITIČKI DOGOVOR O BUDUĆNOSTI JUGOSLOVENSKE ZAJEDNICE
251 Arhiv Predsedstva Republike Slovenije.

*

Ovi principi dogovoreni su na sednici Predsedništva
SFRJ od 20. 8. 1991. godine.
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I. CILJEVI KOJI SE ŽELE OSTVARITI
1. Ovim dogovorom potpisnici žele da ostvare
sledede osnovne ciljeve:
a/ miran i demokratski put raspleta državnopravne i političke krize u Jugoslaviji;
b/ uvažavanje i zaštitu interesa jugoslovenskih
naroda i njihovih republika, koji mogu biti
ugroženi stihijnim procesima i jednostranim aktima;
c/ da se zajednički i posebeni interesi i novi
kvalitet života svih gradjana optimalno i efikasno
ostvaruju na način koji legitimno utvrde jugoslovenski narodi;
d/ stvaranje političkih i pravnih uslova kojima se
svakom jugoslovenskom narodu omogućava da
potpuno slobodno odluči da ostane u federalnoj i
demokratski transformisanoj zajednici, ili da
stvori svoju suverenu i nezavisnu državu, sa
mogučnostima stvaranja saveza i asocijacija takvih država;
e/ osiguravanje procesa medjusobne integracije,
prijateljstva i ravnopravne saradnje u interesu
svih jugoslovenskih naroda, bez obzira za koji se
državno-pravni status opredele;
f/ otvorenost prema svetu i uspešno uključivanje
u progresivne civilizacijske i integracione tokove,
kao i naučnotehnološki razvoj.
2. U realizaciji ovih ciljeva poštovaće se opšte
prihvaćena pravila medjunarodnog prava preuzete medjunarodne obaveze.
II. TRANSFORMACIJA JUGOSLOVENSKF
ZAJEDNICE
3. Učesnici Dogovora su saglasni da se jugoslovenska zajednica transformiše u takve oblike
državnog organizovanja jugoslovenskih naroda i
gradjana koji odgovaraju njihovoj politički izraženoj volji i nacionalnim interesima.
4. Polazeći od navedenih principa i izraženih interesa.* SFRJ bi se transformisala u:
a/ federalnu zajednicu, koju bi sačinjavale one
republike koje se opredele za demokratsku federaciju ravnopravnih gradjana, naroda i njihovih
republika i
b/ samostalne i suverene države.
Sve ove državne zajednice ili samo neke od njih,
*

Prema do sada izraženim interesima Slovenija i Hrvatska, eventualno i Makedonija, žele da stvore samostalne
i suverene države; Srbija, Crna gora i srpski narod koji
živi van Srbije žele da nastave da žive u zajedničkoj
državi i da se očuva kontinuitet Jugoslavije; Makedonija
i Hrvatska žele savez suverenih država; u Bosni i Hercegovini nema jedinstveno definisanog stava svih naroda koji u njoj žive.
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koje za to izraze želju, mogu medjusobno zaključiti i konfederalni savez, odnosno savez suverenih država.
5. Ovakvoj transformaciji če prethoditi, u okviru
Skupštine SFRJ i skupština republika, sporazumno utvrdjivanje postupka za realizaciju prava
naroda na samoopredeljenje, uključujući i medjusobno razgraničenje, donošenjem ustavnog zakona i zakona o razgraničenju /kojim bi se utvrdili:
postupak izjašnjavanja o državno-pravnom statusu, način odredjivanja kriterijuma za utvrdjivanje medjusobnih prava i obaveza, uključujući i
"deobni bilans", kao i vreme trajanja prelaznog
perioda/.
6. Učesnici Dogovora su saglasni da se posle
ostvarivanja novog državno-pravnog organizovanja naroda i gradjana pokrene postupak za
uredjivanje medjusobnih odnosa u oblastima od
zajedničkog interesa /ekonomije, ljudskih prava,
odbrane, spoljne politike i dr./.
III. DINAMIKA
7. Ustavni zakon doneće se do 31. X, a zakon o
razgraničenju do 31. XII. 1991. godine.
Savezno izvršno veće dužno je da Skupštini
SFRJ blagovremeno dostavi predloge ovih akata.
8. U skladu sa opredeljivanjem svog statusa i državnog oblika, republike će samostalno ili u dogovoru sa drugim neposredno zainteresovanim republikama izvršiti potrebne pripreme i doneti nove
ustave, odnosno predlog konfederalnog pakta, poštujući rokove utvrdjene ustavnim zakonom u kojima će se sadašnja jugoslovenska zajednica transformisati u nove samostalne i suverene države.
IV. AKTIVNOSTI I MERE ZA REALIZACIJU
DOGOVORA
9. Predsedništvo SFRJ, u konsultaciji sa predstavnicima republika formiraće Komisiju za pračenje ovog Dogovora i utvrdiće program aktivnosti i mera za njegovu realizaciju.
V. PRELAZNI REŽIM
10. Do realizacije ovog dogovora obezbediće se
funkcionisanje ekonomskog i političkog sistema
na osnovu sporazuma koji če, u periodu dogovorenog moratorijuma, zaključiti predstavnici
vlada republika i nadležnih saveznih organa, na
predlog Saveznog izvršnog veća.
UČESNICI DOGOVORA
1. Skupština SFRJ
2. Predsedništvo SFRJ
3. Republike:
- predsednici republika, odnosno predsedništva
republika predsednici
- predsednici skupština republika
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V. POSKUS OBNOVE JUGOSLAVIJE NA HAAŠKI KONFERENCI
Konferenca o Jugoslaviji (haaška konferenca) se
je začela 7. septembra 1991 z uvodnim govorom
Hansa van den Broeka, v katerem je poudaril
tisto, kar je že bilo zapisano v Deklaraciji o
Jugoslaviji, tj. da bo konferenca temeljila na treh
osnovnih načelih: nobene enostranske spremembe meja, še najmanj s silo, zaščita pravic vseh v
Jugoslaviji in popolno upoštevanje vseh legitimnih interesov in teženj. Ocenjeval je, da v Jugoslaviji poteka državljanska vojna in izrazil
upanje, da se bodo predstavniki jugoslovanskih
republik sporazumeli (ni pa jasno povedal, kaj si
s tem predstavlja).252
Kučan je v uvodnem delu konference povedal v
vodstvu in skupščini dogovorjeno stališče, da bo
Slovenija po izteku moratorija uresničila popolno
neodvisnost.
Slovenija je ocenila, da lahko konferenca pripomore k njeni dokončni osamosvojitvi, vendar je
izrazila tudi bojazen, da se stvar lahko zavleče,
če bo iskanje kompleksne rešitve za jugoslovansko vprašanje dolgotrajno. Zato je v "vitalnem interesu RS, da s svoje strani z aktivno vlogo
in s konstruktivnim nastopom pripomore pri
iskanju optimalnih rešitev za odpravo nakopičenih jugoslovanskih sporov in za stabilizacijo
medrepubliških odnosov". S tem bi dokazala, da
ne sledi sebičnim interesom in da ne ignorira
problemov drugih v Jugoslaviji, kar bi ji zagotovilo boljše pozicije ob morebitnem neuspehu
konference in pri iskanju podpore za vključitev
samostojne Slovenije v evropske integracijske
procese.
Slovenija ne izključuje možnosti sodelovanja,
povezovanja in urejanja medsebojnih odnosov z
drugimi republikami, vendar na temelju enakopravnosti, suverenosti vsakega partnerja in spoštovanja standardov medsebojnega urejanja problemov, kot je lasten ES in KEVS. Slovenija
sprejema internacionalizacijo jugoslovanske krize, vendar zvezni organi ne morejo imeti aktivne
vloge na pogajanjih, po napadu JLA na Slovenijo
jugoslovanska vlada nima več mandata za neposredno izvajanje oblasti na ozemlju Slovenije.
Prav tako oba člana zveznega predsedstva iz
avtonomnih pokrajin ne moreta biti aktivno ude-

ležena v pogajanjih, saj bi to pomenilo, da ima
Srbija tri glasove, moral pa bi sodelovati legitimen predstavnik albanskega naroda na Kosovu
s "pasivno legitimacijo udeleženca pogajanj". Izhodišča za rešitev sporov med jugoslovanskimi
republikami so:
- vsi udeleženci bi morali sprejeti prekinitev
ognja in internacionalizacijo jugoslovanskega
spora,
- pravico do samoodločbe narodov oz. republik
do odcepitve,
- mednarodno priznanje Slovenije in Hrvaške
ter tistih republik, ki to želijo na podlagi plebiscitarno izrečene volje,
- spoštovanje človekovih pravic, pravic manjšin
in narodov, ki strnjeno živijo zunaj svoje republike,
- zagotovitev mednarodnega nadzora teh pravic,
- nadrejenost republiških pravnih prepisov nad
zveznimi.
ES in KEVS bi morali položaj posameznih republik obravnavati diferencirano glede na to,
kako spoštujejo sporazum o prekinitvi ognja in
druge sporazume. JLA ni samostojen politični
dejavnik in mora biti zato v tej funkciji izključena
iz reševanja jugoslovanske krize. Konferenca bi
morala definirati načela za iskanje rešitve
(nedotakljivost meja, pravica do samoodločbe,
človekove pravice itd.), vsaka republika naj bi
ponudila svoje rešitve, navesti je treba probleme,
o katerih naj bi odločala arbitraža, sklenili naj bi
mirovne pogodbe.
Slovenija je tudi – zelo optimistično – pričakovala, da se bo konferenca vsebinsko končala
do izteka moratorija, določenega z Brionsko deklaracijo, ali vsaj zelo kmalu po tem datumu.253
Izetbegović je bil proti načelu uresničitve samoodločbe v BiH, češ da gre za etnično mešana
ozemlja, zavzemal se je za konfederacijo, kritiziral je JLA, ker noče ali ne more preprečiti
širjenja mednacionalnih konfliktov, zahteval je
opazovalno misijo za BiH.
Tudi Gligorov je branil konfederativni model, ki
sta ga bila sestavila skupaj z Izetbegovićem,

252 Govor Hansa van den Broeka, ministra za zunanje za-

slaviji v Haagu, Ministrstvo za zunanje zadeve, 4. september 1991. Arhiv predsednika RS. Gl. tudi: Rupel,
Skrivnost države, str. 190, 191. – Izhodišča sta Kučan in
Rupel 4. 9. poslala Van den Broeku.

deve Nizozemske in predsednika ES, na konferenci o
Jugoslaviji v Haagu, 7. 9. 1991 ob 10. uri. Arhiv predsednika RS.

253 Izhodišča za pogajanja na mirovni konferenci o Jugo-
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čeprav so se njegovi in Izetbegovićevi pogledi
zaradi različnega položaja obeh republik že
precej razlikovali. Gligorov se je na konferenci
zavzemal za model, s kakršnim se je tedaj hotela
ohraniti SZ: tj. skupnost neodvisnih držav, Izetbegovićevo mnenje pa se je približalo Markovićevi viziji "tretje" Jugoslavije kot moderne
federacije, kakršno sta formalno zagovarjala tudi
Milošević in Bulatović.
Makedonci si v času pred konferenco in v začetku
konference sami niso bili na jasnem, kaj storiti,
čeprav so prav v času prve haaške konference (8.
septembra)
razpisali
referendum.
V
makedonskem tisku so se pojavljala namigovanja, da se Kučan in Milošević dogovarjata za
odhod Slovenije iz Jugoslavije, kupnina pa naj bi
bila Makedonija. Tudi Gligorov je Kučanu očital,
da kupčuje na račun Makedoncev. Rupel piše, da
je "makedonskim prijateljem" pred začetkom
prvega plenarnega zasedanja haaške konference
12. in 13. septembra zastavil vprašanje, kaj hočejo: postati samostojna država ali ostati v
Jugoslaviji. Odgovora ni dobil, njegov vtis pa je
bil, da bi najraje ostali v Jugoslaviji, v kateri bi
bili tudi Slovenija in Hrvaška.254
Tuđman je največ govoril o "umazani, nenapovedani vojni" na Hrvaškem, dopuščal pa je možnost zveze suverenih držav.
Milošević je vojno na hrvaškem označil kot nujno
za preprečitev genocida nad Srbi. Notranje meje
je označil za administrativne. Menil je, da je
večina prebivalstva v Jugoslaviji za njeno ohranitev.
Marković je branil reformirano federacijo. Stališča zvezne vlade, ki jih je posredoval na konferenci, so bila pojasnjena v dokumentu z naslovom Predlog dnevnega reda za konferenco o
Jugoslaviji. Slovensko vodstvo je dokument
dobilo od novega hrvaškega zunanjega ministra
Zvonimirja Šeparovića, ta pa od Budimirja Lončarja.
Zvezna vlada je od konference v prvi fazi pričakovala ohranitev Jugoslavije kot zveze suverenih držav v obstoječih mednarodnih mejah, v
drugi fazi pa določitev formule za skupno življenje: katere mandate bi republike dale zveznim
organom (vprašanje federacije oz. konfederacije), eventualno vprašanje kantonov na narodnostno mešanih območjih, notranje meje. Skupne
funkcije naj bi bile: obramba (z drugače urejeno
JLA), zunanje zadeve, finance, denarna politika,

tržišče, carine, komunikacije. Razpisati bi morali
zvezne volitve v ustavodajno zvezno skupščino in
sprejeti novo ustavo. Jugoslavija bi bila demokratično usmerjena, spoštovala bi človekove pravice, zagotavljala enakost državljanov, pravice
narodnih manjšin in politični pluralizem. Z ES bi
sklenila pridružitveni sporazum, potem pa postala polnopravna članica, čimprej bi se tudi
včlanila v Svet Evrope. ES naj bi ji s finančno
pomočjo pomagala stabilizirati gospodarske in
socialne razmere.255
Delo konference se je oblikovalo postopoma šele
v nekaj tednih. Udeleženci naj bi pred nadaljevanjem Carringtonu sporočili svoja stališča. O
usmeritvi slovenskega vodstva je po njegovi vrnitvi z uvodnega dela 11. septembra razpravljala
skupščinska komisija za mednarodne odnose. S
popuščanjem neposrednega pritiska na Slovenijo
so se v vodstvu začele povečevati razlike v pogledih na zunanjo politiko, zlasti med Peterletom
(ki je bil v času razprave skupščinske komisije na
zasedanju krščanskih demokratov v Parizu) na
eni strani ter Ruplom in Kučanom na drugi
strani. Zunanja politika je postajala vse manj
koordinirana, vedno bolj so se kazali strankarski
interesi, začenjal se je boj za zasluge, čeprav je
bilo mednarodno priznanje še daleč in negotovo.
Rupel je Carringtonu sporočil, da Slovenija
pričakuje mednarodno priznanje, dogovor o delitvi premoženja in rešitev vprašanj, povezanih s
sukcesijo, ter mirno in postopno razdružitev, da
pa konferenca ne more spremeniti odločitve Slovenije o neodvisnosti in suverenosti. Slovenija ne
bo niti del bodoče jugoslovanske federacije niti
konfederacije, pripravljena pa je sodelovati v
"jugoslovanski KEVS", kot jo je predlagala že
večkrat.256
Konferenca se je nadaljevala s sestankom jugoslovanskih zunanjih ministrov s Carringtonom in
njegovimi sodelavci 12. in 13. septembra (drugo
plenarno zasedanje haaške konference). Dan
pred tem je evropski parlament sprejel resolucijo, v kateri je obsodil dejavnost paravojaških
enot in "velikega dela JLA", ki sodeluje v vojaških akcijah zunaj vsake kontrole federalnih
organov. Parlament je podprl demokratično samoodločbo vseh republik in avtonomnih pokrajin
ter zahteval, naj se legitimni predstavniki demokratično izvoljenih parlamentov Vojvodine ter

254 Rupel, Skrivnost države, str. 191-193.

256 Rupel, Skrivnost države, str. 192.
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255 Predlog dnevnog reda za konferenciju o Jugoslaviji.
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Kosova in Metohije udeležijo mirovne konference, kar pa se potem ni zgodilo.257
Na sestanku se je Lončar zavzemal za ponovno
oživitev delovanja federacije na Markovićevih
izhodiščih, srbski minister Vladislav Jovanović je
trdil, da bo Jugoslavija obstajala še naprej, pa
čeprav sestavljena iz dveh republik, da so notranje meje administrativne in ne morejo postati
državne, o prihodnosti pa da naj odloča ljudstvo
Jugoslavije in ne narodi. Na konferenci bi po
njegovem mnenju morali sodelovati tudi predstavniki SAO Krajine in SAO Slavonije. Nasprotoval je avtonomnosti Badinterjeve komisije
(Carrington ga je kasneje zavrnil in rekel, da bo
komisija sprejemala obvezujoče pravne sklepe).
Črnogorski minister Nikola Samardžić je trdil, da
Jugoslavija ne bo ovirala nikogar, ki bi želel
oditi iz Jugoslavije, in da je Črna gora za vsako
rešitev, ki bi prinesla mir.
Predstavnika Makedonije Denko Maleski in BiH
Haris Silajdžić sta se zavzemala za ohranitev
Jugoslavije v takšni ali drugačni obliki, vendar
vsaj z minimalnimi skupnimi funkcijami (Silajdžić
je zagovarjal samoodločbo državljanov v BiH, ne
pa narodov, v Jugoslaviji pa bi morali biti tako
Srbija kot Hrvaška). Med skupnimi funkcijami
naj bi bila tudi skupna obramba.
Hrvaški predstavnik Šeparović je menil, naj bi
bila konferenca predvsem mirovna in naj bi se
prekinila, dokler na Hrvaškem ne bo prišlo do
premirja.258
Rupel je menil, da o nekaterih vprašanjih ne
more biti pogajanj: o volji narodov, izraženi na
plebiscitu; o zgodovinskih, kulturnih in druge
razlikah, ki se jih ne da premostiti; o reševanju
Jugoslavije, ker zanjo prihodnosti ni (Slovenija je
pred enim letom predlagala rešitve, ki bi lahko
pomenile sožitje jugoslovanskih narodov, sedaj
257 Z vprašanji manjšin in etničnih skupin se je na kon-

ferenci ves čas njenega delovanja ukvarjal zlasti nemški
diplomat Geert Ahrens, ki je deloval v štabu konference
in je tekoče govoril srbsko. Ahrens je skušal upoštevati
zlasti položaj tistih skupin, ki na konferenci niso bile
zastopane (kosovskih Albancev, Madžarov in drugih
manjšin v Vojvodini, Muslimanov v Sandžaku).
258 V prvi polovici septembra je Wynaendtsu, ki je medtem
deloval na Hrvaškem in v Srbiji, sicer uspelo doseči
nekaj lokalnih prekinitev ognja, vendar noben dogovor
ni zdržal. Hrvaška v mirovni konferenci ni videla
posebnega smisla, zaradi takega odnosa pa so ji očitali,
da je nekooperativna. Zapleten mednacionalni položaj
in vojaška šibkost ji tudi nista omogočali, da bi zagovarjala položaj "čiste" neodvisnosti tako kot Slovenija,
zato je nihala med stališčema o popolni samostojnosti
na eni ter ohranitvi vsaj ohlapnih vezi z Jugoslavijo na
drugi strani, v kar so jo skušale prisiliti zahodne države.

pa je prepozno); o JLA ali skupni obrambi (jugoslovanske vojske ni več, kar je ostalo, ni ne
jugoslovansko in ne ljudsko), vojna pa je povzročila veliko žrtev. Konferenca pa bi po njegovem mnenju lahko: ustavila vojno, prispevala,
da bi trije modeli, ki so se oblikovali (federacija,
zveza suverenih republik, neodvisne države) med
sabo koeksistirali (jugoslovanska "mini" KEVS,
op. B. R.), prispevala k rešitvi vprašanja varovanja človekovih pravic, narodov in manjšin;
priznala državnost tistim, ki to želijo, razrešila
vprašanje jugoslovanskega premoženja in dolgov
(to naj bi opravila posebna komisija).259
Na zasedanju je bil sprejet sklep o imenovanju
dveh komisij, ena naj bi se ukvarjala z vprašanjem manjšin in človekovih pravic, druga z
odnosi med republikami (med kasnejšim potekom
konference je bila na Lončarjev predlog ustanovljena še tretja, za ekonomska vprašanja).
Naslednji sestanek zunanjih ministrov (tretje
plenarno zasedanje haaške konference) je bil 19.
septembra. Na njem je prišlo do ostrih polemik
med Jovanovićem in Ruplom zaradi položaja
Albancev na Kosovu (Rupel sprva tega vprašanja
ni hotel načenjati, ker je Slovenija želela najti
skupen jezik s Srbijo, potem pa se je zaradi
srbskega vztrajanja, da bi na konferenci morali
sodelovati tudi predstavniki krajin, premislil in je
predlagal, naj bi kosovsko vprašanje obravnavala komisija za prihodnje odnose med republikami). Sicer pa so udeleženci vztrajali vsak pri
svojem modelu rešitve jugoslovanske krize.
Pred četrtim plenarnim zasedanjem se je 25.
septembra v zvezi z Jugoslavijo na zahtevo več
držav prvič opredelil VS ZN. V resoluciji (št. 713)
je podprl dotedanje napore ES, KEVS in mirovne
konference o Jugoslaviji ter uvedel "generalen in
celoten embargo na vse vrste orožja in vojaške
opreme za Jugoslavijo, dokler Svet na osnovi
posvetovanja med generalnim sekretarjem in jugoslovansko vlado ne odloči drugače".260
Četrto plenarno zasedanje zunanjih ministrov je
bilo 26. septembra in je že potekalo v senci zapletov v BiH, kamor so prihajali rezervisti iz
Srbije in Črne gore, ljudje pa so začeli zapuščati
259 Rupel, Skrivnost države, str. 193-194.
260 Security Council Resolution 713 (1991) (S/RES/ 713,

25. 9. 1991, The "Yugoslav" Crisis in International
Law, Part I, General Issues. Edited by Daniel Bethlehem and Marc Weller, The research Centre for
International Law University of Cambridge, A Grotius
Publication, 1997, str. 1, 2 (dalje: The "Yugoslav"
Crisis).
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domove. Začela je delovati še tretja komisija za
gospodarske odnose (v njej je s slovenske strani
sodeloval Igor Omerza). Pritisk, da bi bilo delo
te komisije uspešno, je bil velik, saj bi morebitna
obnovitev gospodarskih povezav (začeli naj bi s
carinsko unijo) dala osnovo za tesnejše povezovanje tudi na drugih področjih, poleg tega pa (z
izjemo Slovenije, ki je pristajala največ na cono
svobodne trgovine, temu pa se je kasneje pridružila tudi Hrvaška) nobena druga republika –
tudi Hrvaška ne – jugoslovanski gospodarski
skupnosti ni nasprotovala. Še vedno je obstajala
tudi nevarnost, da se s podaljšanjem veljavnosti
Brionske deklaracije, z dolgotrajnim razpravljanjem na konferenci in sočasnim ohranjanjem
Jugoslavije pri življenju z ekonomsko pomočjo
ES prepreči popolna osamosvojitev Slovenije. Po
Ruplovem pričevanju je bil zlasti močan pritisk
Nizozemcev, naj Slovenija soglaša s podaljšanjem moratorija, ker bo sicer prišlo do razbitja
konference. Carrington je do Ruplovega odklonilnega stališča kazal več razumevanja, dal je
vedeti, da bo rezultat konference tudi mednarodno priznanje Slovenije (podobno je menil tudi
Robert Badinter), vendar naj bi Slovenija na
konferenci ostala do konca. Slovenski politični
vrh je nato sklenil, da bo Slovenija še naprej
sodelovala na konferenci, vendar od 8. oktobra
dalje kot samostojna in neodvisna država, odmrznjeni pa so bili tudi osamosvojitveni zakoni.261
Peto plenarno zasedanje haaške konference je
bilo 3. in 4. oktobra. Slovenijo sta zastopala
predsednik skupščinske komisije za mednarodne
odnose Matjaž Šinkovec in veleposlanik Marko
Kosin. Potekala je v podobnem ozračju kot
prejšnje. Po zasedanju se je Van den Broek sestal
še posebej z Miloševićem, Tuđmanom in
Kadijevićem in nato rezultat pogovorov
predstavil na tiskovni konferenci. Udeleženci naj
bi se strinjali z dvotirnim dogovarjanjem ("twintrack approach"): reševanjem političnega problema (ohlapna zveza suverenih ali neodvisnih
republik, pogodba o zaščiti manjšin, z možnostjo
posebnega statusa za določena območja, nobene
enostranske spremembe meja) in posebej vojaškega vprašanja (Hrvati bodo deblokirali vojašnice, JLA pa bo ob navzočnosti opazovalcev ES
premestila svoje enote na Hrvaškem in ne bo
261 Magnetogram 72. seje predsedstva RS, 30. 9. 1991.
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izvajala nobenih vojaških operacij iz vojašnic in
objektov, ki bodo deblokirani).
Van den Broek je o dogovoru poročal tudi na
srečanju ministrov ES 5. in 6. oktobra na nizozemskem gradu Haarzuilens v bližini Utrechta.
Očitno je bilo, da hoče ublažiti napete odnose z
Nemčijo, saj Genscher piše, da je njemu in soprogi (ki sta v grad prišla s helikopterjem nemških obmejnih enot) namenil najlepšo suito (pa
tudi sicer se je skupaj s soprogo potrudil za kar
največje gostoljubje), kar je Genscher imel za
znamenje dobre volje in pripravljenosti za prijateljske odnose kljub razlikam v pogledih na jugoslovansko politiko. Van den Broekova gesta je
pomenila, da se nemški in nizozemski pogledi
približujejo in da tudi on počasi obupuje nad
ponovnim "sestavljanjem" Jugoslavije. Nizozemsko predsednikovanje ES se je iztekalo, s tem pa
tudi njen odločilni vpliv na dogajanje, kar je bilo
v korist Sloveniji in Hrvaški. Krmilo je neformalno že prevzemala Nemčija, ki pa so ji bili
najvažnejši odnosi s Francijo. Genscher se je
takoj po prihodu dogovoril za zajtrk z Dumasom
in z njim nato ves čas usklajeval besedilo deklaracije, ki je bila od vseh dotedanjih najbližje
nemškim stališčem.262
Na srečanju so ministri prvi dan sprejeli deklaracijo, v kateri so obsodili "državni udar" srbskega bloka v zveznem predsedstvu kot nelegalen
akt proti jugoslovanski ustavi in Pariški listini.
Izjavili so, da ne bodo odobrili nobene odločitve,
sprejete v okrnjenem predsedstvu, in da le-to
nima pravice govoriti v imenu cele Jugoslavije.
Naslednji dan je bila sprejeta še ena deklaracija,
v kateri so JLA obsodili, da v jugoslovanskem
sporu ni nevtralna in da je nedisciplinirana.
Napovedano je bilo, da bodo tisti, ki izvajajo
nasilje, za svoja dejanja odgovarjali po mednarodnem pravu (kar je bila prva posredna napoved za ustanovitev mednarodnega sodišča za
vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji). Srbiji so
(ker noben dogovor o premirju ni zdržal), zagrozili z ekonomskimi sankcijami. Generalnemu sekretarju OZN De Cuéllarju so predlagali, naj v
Jugoslavijo pošlje posebnega odposlanca (ta je
8. oktobra imenoval bivšega ameriškega zunanjega ministra Cyrucea Vancea). Deklaracija je bila
najostrejša in najkonkretnejša med vsemi dotedanjimi. Prvič so v njej ministri vsaj posredno
priznavali, da jugoslovanski organi sploh ne
delujejo več (prej so to prikrivali s formalno
262 Genscher, Erinnerungen, str. 951-954.
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izvolitvijo Mesića za predsednika predsedstva
SFRJ), čeprav so zvezni organi (v resnici praktično brez države ali podrejeni srbski politiki) še
naprej nastopali kot legitimen mednarodni dejavnik. Dejansko je deklaracija izražala vso nemoč
ES, saj od konkretnih ukrepov drugega kot napovedi ekonomskih sankcij ni zmogla, še zlasti pa
ni poznala odgovora na vprašanje, kaj z JLA, ki
je tedaj tudi v očeh ES ostala brez formalnega
poveljnika.
Van den Broek se je 10. oktobra znova sestal z
Miloševićem, Kadijevićem inTuđmanom, da bi
oživil oziroma potrdil dogovor iz 4. oktobra (premirje seveda ni zdržalo, Srbi pa so vmes 7.
oktobra celo raketirali Banske dvore v Zagrebu).
Na sestanku so bile politične točke "twin-tracka"
potrjene, za vojaške pa je bilo jasno definirano,
da je končni cilj postopen, toda dokončen umik
JLA iz Hrvaške, kar naj bi se zgodilo v enem
mesecu. Van den Broek je na tiskovni konferenci
napovedal, da bo ES priznala republike, če v
enem ali najkasneje dveh mesecih (to je do 10.
decembra) politični dogovor ne bo sklenjen in ne
bo dosežena prekinitev ognja ter umik JLA. To je
18. oktobra jasno ponovil tudi v intervjuju za Die
Presse.263 Zlasti Nemci so temu Van den Broekovemu stališču pripisovali velik pomen (čeprav so
bile njegove izjave v resnici bolj v funkciji pritiska na Srbe kot izraz pa njegovega dejanskega
prepričanja). Vendar tudi danes nemški analitiki
in udeleženci dogajanja to Van den Broekovo
stališče štejejo za enega glavnih dokazov, da
Nemčija v priznanju ni ne solirala, ne prehitevala
in ne izsiljevala.
Na peti plenarni seji konference o Jugoslaviji 14.
oktobra so od Slovenije zahtevali, naj skupaj z
drugimi podpiše sporazum o opazovalni misiji ES
(podaljša pogodbo z njimi), česar pa ni sprejela.
Še vedno so največ razpravljali o morebitni gospodarski skupnosti (carinska unija ali cona svobodne trgovine).
Vodstvo konference pa je medtem pripravljalo
končni dokument konference, ki so ga republikam
poslali 17. oktobra. Dokument je bil predelan,
bolj preciziran in z bolj obvezujočimi povezavami
za republike. Že naslednji dan, 18. oktobra, naj
bi se o njem na plenarni seji opredelili predstavniki federacije in republik v enaki sestavi kot na
prvi seji, torej v prisotnosti predsednikov republik.

Na dan zasedanja, 18. oktobra, so ES, ZDA in SZ
v podporo Carringtonu sprejele trilateralno deklaracijo o Jugoslaviji. V njej so zavrnile uporabo sile pri spremembi meja in napovedale, da
ne bodo priznale nobene rešitve, ki ne bi bila
sprejeta po načelih KEVS. Vance je vodji jugoslovanske misije pri OZN skupno deklaracijo razložil s stališčem, da je treba pred nadaljevanjem
konference pokazati, da med vsemi tremi podpisniki ni konkurence, ampak da enotno podpirajo politiko ES. Vance je ocenjeval, da je vrh
JLA razdeljen na tiste, ki želijo ostati pod politično kontrolo, in tiste, ki želijo stvari dokončno
razrešiti s silo. Povedal je, da je Milošević v
stališčih zelo trd, da bi Tuđman sporazum
sprejel, a ne ve kako, da Slovenci opazujejo dogajanje s strani, da se Izetbegović boji širitve
sovražnosti v BiH, zvezna vlada pa nima več
nobenega vpliva. Niti Gorbačov niti Jelcin se
nista postavila na srbsko stran. Menil je, da je
nadaljevanje konference važno, da je Carringtonov predlog dober temelj, saj ga je sprejelo pet
republik, vendar so rezerve Miloševića in odhod
štirih članov predsedstva (t. i. srbskega bloka,
op. B. R.) s konference slabo znamenje. Bil je
trdno prepričan, da bi mednarodno priznanje
Hrvaške in Slovenije škodilo razpletu krize, po
njegovem sta bila škodljiva že sam namen in
najava priznanja. Priznanje bi bilo možno šele na
koncu pogajalskega procesa kot njegov rezultat,
ne pa takoj.264
Carringtonov dokument z naslovom Ukrepi za
splošno ureditev krize je imel štiri dele. Prvi je
bil splošen in je vseboval naslednja določila:
- suverene in neodvisne republike z mednarodno identiteto za tiste, ki to želijo;
- svobodna zveza republik z mednarodno identiteto, kot je predvideno;
- zaščita človekovih pravic, poseben status za
določene skupine in področja;
- vključevanje Evrope, kjer je to potrebno;
- v okviru splošne ureditve krize priznanje neodvisnosti na podlagi obstoječih meja tistim
republikam, ki to želijo (razen če je drugače dogovorjeno).
Republike priznavajo, da je sodelovanje med
njimi in združevanje v zvezo del procesa izgradnje nove Evrope, kot je predvidena v Pariški
listini iz novembra 1990, in da bodo sodelovale

263 Libal, Limits of Persuasion, str. 65; Genscher, Erin-

264 Pregled depeš jugoslovanske diplomacije 20.-22. 10.

nerungen str. 954.
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na področjih, ki so predvidena v Ukrepih in na
drugih področjih.
Drugi del dokumenta je obravnaval človekove
pravice ter pravice etničnih in narodnostnih
skupin. Republike naj bi spoštovale osnovne človekove pravice in pravice narodnih manjšin, kot
jih opredeljujejo mednarodni dokumenti (npr.
Splošna deklaracija o človekovih pravicah,
Sklepna listina KEVS, Konvencija Sveta Evrope o
zaščiti človekovih pravic in druge). Na območjih,
kjer so pripadniki narodnostne ali etnične skupine v večini, naj bi imele manjšine poseben
status (avtonomijo) z zakonodajnim telesom,
upravnimi organi, regionalno milico, sodstvom,
svojim sistemom izobraževanja (ta status naj bi
se zlasti uporabljal za Srbe na Hrvaškem).
Tretji del dokumenta je zajemal druga področja
delovanja:
- ekonomske odnose (med njimi je bil najpomembnejši člen o vzpostavitvi carinske unije in
skupnega notranjega trga ter skupne zunanjetrgovinske politike);
- zunanje zadeve in varnost (republike naj bi se
med sabo posvetovale in sodelovale tam, kjer bi
bilo mogoče, same naj bi določile kakšne vojaške
enote bodo imele in kakšne dogovore bodo sklenile med seboj, medrepubliški odnosi naj bi temeljili na načelih KEVS);
- pravno sodelovanje (predvideno je bilo sodelovanje v zvezi z nadzorom mednarodnega kriminala, tihotapljenja mamil in terorizma, republike naj bi postale podpisnice mednarodnih konvencij o teh zadevah).
Četrti del dokumenta je govoril o institucijah.
Republike naj bi ustanovile sodišča za človekove
pravice in preučile možnost ustanovitve mešanih
komisij za razreševanje sporov, ki se nanašajo na
človekove pravice ter pravice etničnih in narodnostnih skupin. V teh organih naj bi sodelovali
tudi predstavniki ES.
Ustanovile naj bi tudi svet ministrov za gospodarsko sodelovanje s po enim ministrom iz vsake
republike. Predsednik naj bi se menjal vsakih šest
mesecev po načelu rotacije, sestanke pa bi pripravljal svet višjih uradnikov s predstavniki vseh
republik.
Poleg tega bi deloval še IO z generalnim sekretarjem (štiriletni mandat) in sekretariatom, ki
bi izdajal priporočila, nadzoroval odločitve in
pomagal pri sestankih.
Na področju politike in varnosti naj bi ustanovile
svet za politično in varnostno sodelovanje, ki naj
bi ga sestavljali zunanji ministri in bi odločal o
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kateremkoli vprašanju, lahko pa bi – na osnovi
dogovora – postal tudi bolj zavezujoč organ.
Podobno naj bi se sestajali tudi pravosodni ministri.
Republike naj bi preučile vprašanje ustanovitve
parlamentarnega telesa. Sedeži navedenih institucij naj bi bili v različnih republikah, nesporazumi v zvezi z dogovori pa podvrženi obvezni
arbitraži.265
Za Slovenijo je bil Carringtonov predlog po
mnenju vodstva večinoma sprejemljiv, še posebej
stališče o tem, da republike lahko postanejo države z mednarodno subjektiviteto. Bojazen je
obstajala predvsem zaradi pritiska o formiranju
carinske unije kot temelju za neko vrsto gospodarske skupnosti jugoslovanskih republik. Temu bi se morali upirati in dokazovati, da v tedanjih razmerah nima nobenega smisla. Predvsem ne bi smeli pristati na nikakršne povezave,
ki bi za sabo potegnile vprašanje proračuna.
Največ, kar bi Slovenija lahko sprejela, je cona
svobodne trgovine. O skupni obrambi in zunanji
politiki se ni pripravljena pogovarjati. Ponovno
pa bo predlagala, naj mirovna konferenca ustanovi posebno delovno skupino za obravnavo sukcesije, vključno z vprašanji delitve državnega
premoženja.266
Na haaški konferenci 18. oktobra (šesto plenarno
zasedanje) je Carringtonov predlog najbolj kritiziral Milošević (čeprav so se po Carringtonovih
besedah Milošević, Tuđman in Carrington že
dogovorili o njem) in ga zavrnil. Drugi predsedniki so se z njim v osnovi strinjali, tudi Momir
Bulatović, kar je Miloševića močno razjezilo in je
pritisnil na črnogorsko vodstvo, da se je kasneje
premislilo.
Predstavnikoma zvezne vlade (Markoviću in Lončarju) so sicer še pustili nastopati, čeprav nista
imela praktično nobenega vpliva več. Kljub temu
sta nastopala zelo ostro in kritizirala zlasti
Slovenijo (podobno so nastopali tudi predstavniki
federacije v vseh treh komisijah, ki so obravnavale dokumente). Predsedstvo pa je bilo razbito na srbski del in druge predstavnike.
Drnovšek v njem ni več sodeloval, čeprav se je
konference udeležil kot član slovenske delegacije,
na pritisk predstavnikov ES pa je v osebnem
imenu in s pripisom, da Slovenija ne sodeluje več
v zveznih organih, podpisal sporazum o preki265 Ukrepi za splošno ureditev krize, objavljeno v: Rupel,
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266 Magnetogram 76. seje predsedstva RS 17. 10. 1991.
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nitvi ognja, kar so mu nekateri politiki potem v
Sloveniji očitali.
Kučan je na konferenci ponovil izhodišča, ki jih
je Slovenija zagovarjala že na prvi plenarni seji
in ki so bila izražena v pismu Carringtonu pred
začetkom konference (zagotovitev miru, mirna
razdružitev Slovenije od Jugoslavije, priznanje
Slovenije kot neodvisne države, sporazum o sukcesiji premoženja, dolgov in obveznosti). Slovenija je med konferenco ponovno ponudila možnost oblikovanja "mini KEVS" na območju nekdanje Jugoslavije in o oblikovanju proste trgovinske cone. Menil je, da je treba vztrajati pri
prekinitvi vseh sovražnosti in proti agresorskim
silam uvesti sankcije. Sprejeti je treba dejstvo, da
Jugoslavije ni mogoče oživiti in da je treba odnose med republikami urejati na podlagi mednarodnega prava. Kot je dejal Kučan, po
"državnem udaru 3. oktobra" (mišljen je sklep
srbskega dela predsedstva pod vodstvom Branka
Kostića, da predsedstvo deluje v razmerah neposredne vojne nevarnosti, op. B. R.) ni več organov nekdanje jugoslovanske federacije, ki bi premogli minimum legitimnosti. Zvezni IS in zvezni
sekretariat za zunanje zadeve lahko na konferenci sodelujeta le zaradi morebitnih nalog v
zvezi s sukcesijo. Za uspešno nadaljevanje konference bi morala ES s sestanka predsednikov
republik poslati jasno sporočilo o nujnosti priznanja vseh jugoslovanskih republik, saj so se
medtem štiri že izrekle za neodvisnost. Pogajanja
med suverenimi državami bi bila uspešnejša od
dosedanjih. Kučan se je zavzel še za skorajšnjo
rešitev vprašanja sukcesije, za načelo nedotakljivosti meja (pri čemer bi Srbom na Hrvaškem
morali nuditi najvišjo stopnjo avtonomije pod
mednarodnim nadzorom).267
Sestanek se je končal neuspešno, Carrington je
celo odvzel besedo Branku Kostiću, zaradi česar
so srbski in črnogorski predstavniki zasedanje
protestno zapustili.268
Do naslednjega (sedmega) plenarnega zasedanje
25. oktobra so besedilo Carringtonovega dokumenta dopolnili in precizirali s težnjo, da bi bilo
bolj obvezujoče za podpisnice,269 vendar se – po
slovenskih ocenah – v osnovi ni bistveno razlikoval od prvotnega predloga, čeprav so imeli

člani komisij iz posameznih republik nanj precej
nasprotujočih si pripomb, ki pa jih Carrington ni
hotel upoštevati. V vseh treh komisijah so v zvezi
z besedilom potekale ostre polemike, največ
nasprotovanj je bilo med Srbijo in Slovenijo.
Srbskim predstavnikom je bila predlagana carinska unija premalo in so hoteli močnejše povezave, Slovenija se s carinsko unijo ni strinjala. Za
Srbijo tudi ni bilo sprejemljivo prvo poglavje,
kjer se Jugoslavija formalno ukinja s soglasjem
republik, kar naj bi bilo v nasprotju z ustanovno
listino OZN, ki garantira teritorialno integriteto
članic. Ne Slovenija in ne Srbija v skupne institucije nista privolili, Slovenija zato, ker ni želela
ponovnih povezav, Srbija zato, ker je menila, da
republike nimajo mednarodne legitimnosti. Srbi
so – po informacijah Danila Türka, člana komisije za manjšine – tudi nasprotovali aneksu v
zvezi z manjšinami, ki je bil dodan novi verziji
dokumenta in je govoril o tem, da bi bila avtonomna ozemlja trajno demilitarizirana in na njih
predviden sistem mednarodnega nadzora (razen
tam, kjer mejijo na druge države). Srbskemu
nasprotovanju v zvezi s tem se je (zaradi albanske manjšine, op. B. R.) približalo tudi makedonsko. Nasploh pa so srbski predstavniki menili, da
Carringtonov dokument ukinja federacijo in da bi
se morala samoodločba jugoslovanskih narodov
ugotoviti z vsejugoslovanskim referendumom pod
mednarodnim nadzorom.
Hrvati so bili s predlogom za svobodno zvezo
suverenih republik zadovoljni in so bili pripravljeni sprejeti tudi uredbo o avtonomiji.270
Slovensko vodstvo je še pred začetkom zasedanja
sedmega plenarnega dela konference v pismu
Carringtonu in Van den Broeku sporočilo, da
Slovenija ne more pristati na nobeno asociacijo
ne glede na stopnjo njene ohlapnosti, da pa se
zavzema za vsestransko sodelovanje. Pripravljena je skleniti pogodbe o nenapadanju, demilitarizaciji, o coni proste trgovine z nujnimi
skupnimi organi za koordinacijo, sodelovati na
področju transporta, energetike, telekomunikacij
itd. Ne nasprotuje temu, da se jugoslovanske republike povezujejo, kakor želijo, Slovenija bo
sodelovala z vsemi na podlagi vzajemnosti.271 O
tem je Rupel tudi ustno obvestil Carringtona. Ta

267 Nastop predsednika predsedstva Milana Kučana na ple-

270 Faks Marka Kosina in Matjaža Šinkovca slovenskemu

narnem zasedanju Konference o Jugoslaviji v Haagu 18.
10. 1991. Arhiv predsednika RS.
268 Rupel, Skrivnost države, str. 217.
269 Pogodbena določila za konvencijo, predlog lorda Carringtona z dne 23. 10. 1991. Arhiv predsednika RS.

vodstvu 23. 10. 1991 o poteku dela komisij in Zabeležka Marka Kosina o Pogodbenih določilih za konvencijo. Arhiv predsednika RS.
271 Magnetogram 77. seje predsedstva RS, 24. 10. 1991.
Arhiv predsednika RS.
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mu je zagotovil, da ima Slovenija poseben status,
vendar tega ne more posebej izpostaviti.
Dodatno bojazen, da bi konferenca utegnila zavirati proces osamosvojitve in mednarodnega
priznanja, je povzročila dejavnost posebnega
odposlanca OZN Cyrucea Vancea, ki je skrbel
predvsem za to, da bi se politika držav ES
koordinirala z ameriškimi stališči. O Sloveniji ga
je obveščal ambasador ZDA v Jugoslaviji. Po
informacijah, ki jih je dobival slovenski predstavnik v ZDA Ernest Petrič, je Vance ocenjeval,
da nobeden od predsednikov republik nima množične podpore, pač pa le podporo nacionalističnih političnih sil, da ne pride v poštev
nikakršno priznanje samostojnosti Slovenije, da
Slovenija krši embargo o prepovedi orožja, ker
ga uvaža zase in za Hrvaško (to se je na seji
predsedstva izkazalo kot točno, op. B. R.) in je
zato treba proti Sloveniji in Srbiji uvesti ekonomske sankcije (proti Sloveniji zaradi orožja,
proti Srbiji zaradi kršenja premirja).272
Na konferenci je Slovenija vztrajala pri začrtani
politiki, vendar kazala maksimalno kooperativnost. Ponovno je ponujala jugoslovansko konferenco o varnosti in sodelovanju in prosto
trgovinsko cono, tesnejše oblike povezav pa je
zavračala. Vendar to ni postalo problematično,
saj je bil glavni problem Srbija, ki se je zavzemala za kontinuiteto Jugoslavije, četudi v okrnjeni obliki, in še naprej zavračala Carringtonov
načrt, češ da jo ruši. To je bila za Slovenijo
sreča, saj je Van den Broek Srbiji grozil s sankcijami (in jih skušal tudi dejansko doseči), ker je
vztrajala samo pri coni svobodne trgovine.273
Druge štiri republike so se strinjale z ohlapno
povezavo, predvsem na ekonomski osnovi. Carringtonov dokument ni bil sprejet, Srbiji pa so
dali možnost, da se premisli do 5. novembra.
Vmes so ministri dvanajsterice 28. oktobra v
Bruslju sprejeli deklaracijo, v kateri so prvič
nedvoumno obsodili Srbiji in ji zagrozili s sankcijami, če 5. novembra ne bo podpisala Carringtonovega načrta. Napovedali so, da se bo konferenca končala s priznanjem tistih republik, ki to
želijo.274
Tudi na osmem plenarnem zasedanju konference
o Jugoslaviji 5. novembra je Srbija Carringtonov
načrt zavrnila, druge republike pa so ga bile pripravljene sprejeti (skupščina RS je 20. novembra
272 Prav tam.
273 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 331.
274 Declaration on the situation in Yugoslavia, Brussels 28.

10. 1991. Kopijo hrani B. R.
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sprejela resolucijo, s katero je podprla osnovno
zamisel Carringtonovega načrta, vendar pod
pogojem, da ta v ničemer ne izraža pomislekov o
plebiscitarnih odločitvah Slovenije za neodvisnost).
Strokovnjaki za mednarodno politiko so kasneje
večinoma ocenjevali, da je bila konferenca 5.
novembra zadnja priložnost za rešitev jugoslovanske krize oz. ohranitev Jugoslavije vsaj v
nekakšni ohlapni obliki, ker je bila večina vprašanj usklajenih, in da bi zato moral biti Carrington bolj energičen. Vendar je bila Srbija
takrat na višku svojih osvajanj, spopadi na
Hrvaškem so se stopnjevali, Dubrovnik je bil
večkrat napaden, 18. novembra je padel Vukovar, boji so se selili v bližino Osijeka. Srbija je
bila v mednarodni skupnosti resda vse bolj definirana kot napadalka, ES pa ni imela mehanizmov, da bi jo v karkoli prisilila.
Med ukrepi, ki jih je v tistem času zmogla mednarodna skupnost, je bila resolucija, ki jo je Nato
sprejel 8. novembra na rednem letnem srečanju
predsednikov vlad in zunanjih ministrov članic v
Rimu (šlo je za prvo njegovo deklaracijo o krizi v
Jugoslaviji sploh). V njej je obsodil napad JLA
na Dubrovnik, drugače pa se resolucija v osnovi
ni razlikovala od stališč ES in KEVS, toda z
ugotovitvijo, da je priznanje odcepljenih republik
"lahko obravnavano le v okviru vsesplošnega
dogovora".275 Hkrati so na srečanju Američani
močno pritiskali na Nemčijo, da ne bi prekršila
"konsenzusa o nepriznanju", kot so formulirali
skupno stališče. Med srečanjem so imeli poseben
sestanek tudi ministri ES, ki so se dogovorili, da
proti jugoslovanskim republikam uvedejo gospodarske sankcije. Suspendirali so trgovinski dogovor med EGS in Jugoslavijo iz leta 1980276 in
tako "generalno" kaznovali vse republike, vendar
z obljubo, da bodo sankcije za "kooperativne"
republike ukinjene (do ukinitve je potem preteklo
nekaj mesecev, op. B. R.). VS OZN so predlagali,
naj proti Jugoslaviji uvede naftni embargo. Evropskim sankcijam so se na enak način 10.
novembra pridružile tudi ZDA. Naslednji dan,
11. novembra, je 24 najbogatejših držav (G-24)
suspendiralo pomoč Jugoslaviji. Med ukrepi, ki
so sledili, je bila tudi ukinitev posebnega statusa,
ki ga je Jugoslavija imela v Svetu Evrope. Ni pa
275 The "Yugoslav" Crisis, str. XXXI.
276 Ta dogovor je bil za Jugoslavijo zelo ugoden, po mne-

nju Susan L. Woodward precej boljši kot tisti, ki so ga z
ES sklenile Češkoslovaška, Poljska in Madžarska leta
1991.
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bil sprejet predlog ES, naj VS v Jugoslavijo
pošlje modre čelade.
Ukrepi so bili neučinkoviti, čeprav so gospodarsko prizadeli vse republike (Srbijo še najmanj), vojaški embargo pa je najbolj prizadel
Hrvaško, saj je Srbija imela več kot dovolj
orožja. Tudi sama haaška konferenca je zaradi
zavlačevanja najbolj koristila Srbom, ti so lahko
osvajali hrvaška ozemlja, računajoč, da bo na
koncu obveljalo dejansko stanje (tako kot npr. na
Cipru, in da se bo reševanje preneslo v OZN, ki
je bila ohranitvi Jugoslavije še bistveno bolj naklonjena kot ES).
Na konferenci je Slovenija – po ocenah zunanjega ministrstva – prišla na stranski tir, postala
bolj opazovalec kot igralec, čeprav je bila
podvržena pritisku, naj sprejme carinsko unijo,
čez čas pa zlasti ameriškim očitkom, da je s svojo
enostransko odločitvijo prav ona povzročila krizo
v Jugoslaviji. Kljub temu je Slovenija pričakovala bodisi delno priznanje močnejše skupine
držav pod vodstvom Nemčije in Avstrije bodisi
priznanje ES in velesil.277 Z diplomatsko dejavnostjo, zlasti z obiski Kučana, Rupla in Peterleta
v oktobru in novembru, je skušala svojo pozicijo
okrepiti. Rupel je obiskal vrsto balkanskih in
srednjeevropskih držav, skupaj s Peterletom pa
sta odpotovala tudi na turnejo po skandinavskih
državah. Med pomembnejšimi obiski sta bila
Kučanov in Ruplov obisk v Franciji 2. in 3.
oktobra, in Ruplov obisk v Italiji 15. oktobra.
Med obiskom je predsednik François Mitterrand
Kučanu zagotovil, da Francija ni proti slovenskemu osamosvajanju oz. razdružitvi Jugoslavije,
in rekel, naj Slovenija – če hoče biti neodvisna –
to pač tudi postane. V Rimu je De Michelis Ruplu
zagotavljal, da bo do priznanja Slovenije prišlo
kmalu, vendar je prej treba storiti še nekatere
korake. Italija se bo ravnala po ES, ne bo pa
pasivna (De Michelis je sicer načel tudi vprašanje osimskih sporazumov, ki naj bi jih "presegli", kar je v Sloveniji kasneje izzvalo polemike
in obtoževanja na račun Ruplove zunanje politike
do Italije). Da Italija v perspektivi vidi Slovenijo
kot neodvisno državo, je nakazal tudi obisk
italijanskega predsednika Francesca Cossiga 3.
novembra v Novi Gorici. Med pogovori s Kučanom in Peterletom je rekel, da bo Italija priznala
Slovenijo skupaj z drugimi vladami ES, da bi
277 Nekateri elementi za oceno sedanjega mednarodnega

položaja Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve RS,
25. 11. 1991. Arhiv ministrstva.

Italija rada videla, da bi se zaradi ravnotežja na
Balkanu vsaj ohlapna povezava med republikami
ohranila, vendar Slovenija ni balkanska, pač pa
srednjeevropska država in bo samo odločala o
tem, ali se bo pridružila ali ne.278
Vprašanje priznanja se je še nagibalo zdaj na
eno, zdaj na drugo stran, največ pa je bilo odvisno od izida haaške konference.

Dok. št. 91:279
Pismi Predsedstva SFRJ predsedniku predsedništva Republike Slovenije Milanu Kučanu
v zvezi z deklaracijo ES o Jugoslaviji z dne 27.
8. 1991 in besedilo deklaracije
PREDSEDSTVO SFRJ
Št. 171/3
29. VIII. 1991 godine
PREDSEDNIKU PREDSEDNIŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE DRUGU MILANU KUČANU
Predsedništvo SFRJ na svojoj sednici od 28.
avgusta 1991. godine, razmotrilo je objavljeni
tekst Deklaracije EZ o Jugoslaviji od 27. avgusta
1991. godine.
Predsednik Predsedništva SFRJ Stjepan Mesić i
članovi Predsedništva dr. Janez Drnovšek i dr.
Vasil Tupurkovski izjasnili su se za mehanizam
uspostave mira i dogovora o budućim odnosima
u Jugoslaviji koji je predvidjen Deklaracijom,
dok su ostali članovi Predsedništva SFRJ izjavili
da če pre iznošenja svoga stava pribaviti stav
republike koju predstavljaju.
Dogovoreno je da se definitivni stavovi Predsedništva SFRJ u odnosu na Deklaraciju zauzmu
na sednici Predsedništva SFRJ, koje će se održati
u torak, 3. septembra 1991 godine. Zbog toga
predsedništvo SFRJ moli predsednike republika,
odnosno predsednike predsedništava republika da
što pre obaveste o svom stavu u odnosu na
priloženu Deklaraciju.
278 Zapis o pogovoru predsednika predsedstva RS Milana

Kučana in predsednika IS skupščine RS Lojzeta Peterleta s predsednikom Republike Italije Francescom Cossigom 3. 11. 1991 v Novi Gorici, zapisal Marko Kosin.
Arhiv predsednika RS.
279 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

257

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

Dostavljeno:
- predsednicima republika
- predsednicima predsedništva republika
- zamenik generalnog sekretara Ivan Nahtigal
PREDSJEDNIŠTVO SFR JUGOSLAVIJE
- Generalni sekretar Beograd
ABSTRAKT: Dostava Deklaracije EZ o Jugoslaviji od 27. avgusta 1991. godine.
U prilogu dostavljamo prevod Deklaracije EZ o
Jugoslaviji koju je sinoć usvojio Savjet ministara
Evropske zajednice (Brisel, 27. avgusta 1991.
godine).
Prilog: Kao u tekstu
Zamjenik saveznog sekretara Milivoje Maksić
Ključne rijeći: EZ, deklaracija, Jugoslavija, kriza,
savjet ministara, Brisel
Besedilo deklaracijo EZ z dne 27. avgusta 1991 o
Jugoslaviji280
DEKLARACIJA O JUGOSLAVIJI
(Vanredni ministarski sastanak Evropske političke kooperacije u Briselu 27. avgusta 1991)
Evropska zajednica i njene države članice su
užasnute sve većim nasiljem u Hrvatskoj. One
podsećaju odgovorne za nasilje na njihovo
opredeljenje da nikada ne priznaju promenu
granica do koje nije došlo mirnim putem i
sporazumno. Potpuno je pogrešna politika srpskih neregularnih formacija što nastoje da reše
probleme za koje očekuju da će se sa njima
suoćiti u novom ustavnom uredjenju vojnim
sredstvima. Još više uznemirava to da se više ne
može osporiti da pojedini elementi JNA pružaju
aktivno podršku srpskoj strani. Zajednica i njene
države članice pozivaju savezno Predsedništvo
da odmah prekine ovu nelegalno upotrebu snaga
koje su pod njegovom komandom.
Zajednica i njene države članice nikada neće
prihvatiti politiku svršenog čina. One su odlučne
da ne priznaju promenu granica silom i podsticaće i druge da to ne čine.
Zauzimanje teritorija, što ne priznaje medjunarodna zajednica, nikada neće proizvesti onu vrstu
legitimne zaštite koju traže svi u novoj Jugo280 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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slaviji. Takva zaštita može se ostvariti samo
pregovorima koji se zasnivaju na principu najpotpunije zaštite prava svih bez obzira gde oni
žive u Jugoslaviji.
Evropska zajednica i njene države članice pozivaju Srbiju da odustane od svog protivljenja da
se aktivnosti posmatračke misije EZ prošire i na
Hrvatsku. Najnoviji dogadjaji pokazuju da se bez
opšteg i efikasnog prekida vatre i nepristrasnih
stranih posmatraća situacija u Jugoslaviji ne
može stabilizovati u dovoljnoj meri da se omogući održavanje delotvornih pregovora.
Imajući u vidu pogoršanje situacije u Jugoslaviji
Evropska zajednica i njene države članice zatražile su od Predsedništva da traži od predsedavajućeg Komiteta visokih funkcionera KEBS-a
da pomeri sazivanje dodatnog sastanka tog komiteta, kako je dogovoreno na drugom vanrednom sastanku Komiteta održanom 9. avgusta
1991, na početak septembra.
Zajednica i njene države članice ne mogu da sede
skrštenih ruku dok se krvoproliće u Hrvatskoj
povećava iz dana u dan. Sporazum o nadzoru
prekida vatre i njegovom održavanju treba da
omogući Zajednici i njenim državama članicama
da sazovu mirovnu konferenciju i utvrde proceduru za arbitražu.
Ta mirovna konferencija bi okupila:
- na strani Jugoslavije, savezno Predsedništvo,
saveznu vladu i predsednike republika,
- predsednika Saveta EZ, predstavnike država
članica i Komisije.
Procedura arbitraže u okviru te mirovne konferencije bila bi utvrdjena na sledeći naćin: Nadležni organi bi svoje sporove podneli arbitražnoj
komisiji sastavljenoj od pet članova koje bi izabrali predsednici ustavnih sudova zemalja članica
EZ. Sastav arbitražne komisije bio bi sledeći:
- dva člana koje jednoglasno imenuje savezno
Predsedništvo,
- tri člana koje imenuje Zajednica i njene
države članice.
U odsustvu sporazuma o članovima koje imenuje
savezno Predsedništvo, njih bi odredila tri člana
koje imenuje Zajednica.
Arbitražna komisija bi donela svoju odluku u
roku od dva meseca.
Ukoliko se do 1. septembra 1991 godine ne postigne sporazum o nadzoru prekida vatre i njegovom održavanju kao i o mirovnoj konferenciji,
zajednica i njene države članice razmotriće dodatne mere, uključujući i medjunarodnu akciju. U
tom cilju sazvaće sastanak na koji će pozvati one
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predsednike i predstavnike republika u saveznom
predsedništvu koju podržavaju ova dva koraka.
Predsednik i ministar inostranih poslova savezne
vlade bi takodje bili pozvani na taj sastanak.
Predsedavajući Saveta je uputio specijalnog izaslanika u Jugoslaviju radi razjašnjavanja stava
dvanaestorice s tim u vezi. Države članice koje
su i članovi Saveta bezbednosti će skrenuti pažnju ovog organa na ovu deklaraciju.

Dok. št. 92:281
Zapisnik 68. seje Predsedstva Republike Slovenije 28. 8. 1991
ZAPISNIK
68. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 28. 8. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: Lojze Peterle, predsednik
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije,
Vitodrag Pukl, podpredsednik Skupščine Republike Slovenije, ministri Igor Bavčar, Janez Janša
in dr. Dimitrij Rupel.
Ostali navzoči: Peter Šuler, generalni sekretar
Predsedstva RS, njegov namestnik Martin Cerkvenik, svetovalki Predsedstva RS Ida Močivnik
in Bojana Hudales Kori in svetovalec Izvršnega
sveta Skupščine RS Dušan Rogelj.

Jugoslaviji in v svetu, predvsem glede na dogodke v Sovjetski zvezi, da bi bilo najbolje, da
Skupščina preloži razpravo o izhodiščih. Po
mnenju Predsedstva politični pogovori v Jugoslaviji za Slovenijo ne pridejo v poštev dokler ne
prenehajo vojni spopadi oziroma agresija na Republiko Hrvaško. Predsedstvo pa predlaga
Skupščini, da na današnji seji sprejme izjavo o
vojni na Hrvaškem. Med sejo je minister za
zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel seznanil Predsedstvo s predlogi sklepov, ki jih namerava o
jugoslovanski krizi sprejeti Evropska skupnost.
Gre za mehanizem nadzora prekinitve ognja in za
sklic mirovne konference. Glede na to, da želi
Evropska skupnost takojšnje mnenje Republike
Slovenije o teh predlogih, je Predsedstvo skupaj z
navzočimi člani Izvršnega sveta sklenilo, da z
njimi soglaša. Sklenjeno je tudi bilo, da bo
poslance Skupščine Republike Slovenije s tem
seznanil na popoldanski skupni seji vseh zborov
predsednik Milan Kučan.
NAMESTNIK GENERALNEGA
SEKRETARJA
Martin Cerkvenik
PREDSEDNIK
Milan Kučan

Dok. št. 93:282
Zapisnik 69. seje Predsedstva Republike Slovenije 2. 9. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Tokratna seja Predsedstva Republike Slovenije je
bila namenjena obravnavi izhodišč za pogajanja o
ureditvi odnosov med dosedanjimi jugoslovanskimi republikami, ki jih je pripravil Izvršni svet
po naročilu Skupščine Republike Slovenije, ki
naj bi jih obravnavala na skupni seji vseh zborov
istega dne popoldne. Čeprav so člani Predsedstva
izhodišča prejeli šele neposredno pred sejo in so
zaradi tega ugotovili, da jih ta dan – neposredno s
klopi – tudi Skupščina ne bo mogla obravnavati
in o njih sklepati, je Predsedstvo ocenilo, da so
izhodišča pripravljena na osnovi dosedanjih
stališč in dokumentov Republike Slovenije in
tako v glavnem niso vprašljiva. Vendar pa je
Predsedstvo ocenilo, glede na sedanje razmere v

Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, dr. Dušan Plut,
Ivan Oman in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, Matija
Malešič, dr. Andrej Ocvirk, Igor Bavčar, Janez
Janša, Jelko Kacin.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Marjan Šiftar, Bojan
Učeničnik.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
l. Smernice o ukrepih za pripravljenost;

281 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

282 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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2. Razrešitve in imenovanja poveljnikov v TO
ter napredovanja rezervnih častnikov TO;
3. Informacija o podpisu sporazuma o prekinitvi
ognja in o memorandumu z dne 31. 8. 1991;
4. Razno.
Ad l/
Predsedstvo Republike Slovenije je na predlog
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije z
manjšimi dopolnitvami sprejelo Smernice o ukrepih za pripravjenost v nadaljnjem postopku osamosvajanja Republike Slovenije. S temi Smernicami se nadomeščajo Smernice o ukrepih za
pripravljenost, št. 800-03.12/91, ki jih je Predsedstvo sprejelo na seji dne 15. 5. 1991. S
Smernicami se določajo ukrepi, ki zagotavljajo
določeno stopnjo pripravljenosti obrambno-zaščitnega sistema glede na ogroženost Republike
Slovenije.
Ad 2/
Predsedstvo Republike Slovenije je na podlagi
drugega odstavka 51. člena zakona o obrambi in
zaščiti dalo predhodno soglasje k razrešitvi rezervnega podpolkovnika Petra Zupana dolžnosti
poveljnika teritorialne obrambe Gorenjske pokrajine ter k imenovanju rezervnega majorja Bojana
Šuligoja na dolžnost poveljnika teritorialne obrambe Gorenjske pokrajine. Poveljnike teritorialne obrambe pokrajin imenuje in razrešuje poveljnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije
po predhodnem soglasju Predsedstva Republike
Slovenije.
Predsedstvo je na tej seji sprejelo tudi sklep o
rednem napredovanju rezervnih stotnikov I. stopnje Darka Čopa, roj. 25. 5. 1949 in Alojza Hudarina, roj. 12. 12. 1948, v čin rezervnega pehotnega majorja in rezervnega stotnika I. stopnje
Marijana Grosa, roj. 20. 2. 1948, v čin rezervnega
majorja artilerijsko raketnih enot PZO ter o izrednem napredovanju rezervnega majorja Jožeta
Prvinška, roj. 10. 3. 1947 v čin rezervnega pehotnega podpolkovnika in rezervnih stotnikov I.
stopnje: Marjana Grabnarja, roj. 10. 11. 1951,
Aleša Kukovca, roj. 1. 3. 1945 in Ludvnika Zvonarja, roj. 8. 8. 1948 v čin rezervnega pehotnega
majorja.
Ad 3/
Predsednik Milan Kučan je udeležence seje podrobno seznanil s potekom pogovora in podpisa
sporazuma o prekinitvi sovražnosti v Hrvatski in
memoranduma o soglasju o razširitvi dejavnosti
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opazovalcev ES v Jugoslaviji. Do tega sestanka,
ki je bil v Beogradu je prišlo nenadoma in ne da
bi kdorkoli iz Slovenije ali v drugih republikah
bil obveščen o teh dokumentih, ki jih je pripravila Evropska skupnsot z izjemo verjetno Republike Srbije oziroma Miloševića s katerim so
se očitno pogajali o tem, da bi morala tudi Srbija
podpisati te dokumente. Da so ti dokumenti
rezultat določega kompromisa s Srbijo oziroma
da je njihovo besedilo vplivalo na stališča Srbije
je več ali manj jasno, saj se memorandum npr.
sklicuje na nove dokumente, ne pa na bruseljsko
deklaracijo, ki jo Srbija ni sprejela. Pred tem je
Predsedstvo SFRJ sprejelo tudi bruseljsko deklaracijo, čeprav so nekteri člani Predsedstva iz
Srbskega bloka, pa tudi npr. Bogić Bogićević
izrazili določene pomisleke v zvezi z njo. Odnos
Srbije za sprejem ponujenih dokumentov se kaže
tudi v tem, da so vsi skupaj morali čakati do
23,00 ure na prihod Miloševića, čeprav je bilo
javljeno, da je sestanek sklican za 20,00 uri. Vse
to kaže določen odpor, ki ga je Srbija kazala do
podpisanih dokumentov – seveda tudi zaradi
srbske varnosti. Zaradi tega je prav malo verjetno, da bo sporazum o prekinitvi ognja spoštovan. Na vsak način to vendarle lahko pomeni
korak naprej, mi pa se moramo pripraviti na
mirovno konferenco, določiti izhodišča zanjo in
določiti delegacijo, pri čemer je bilo mišljeno, da
so v njej predsedniki Republik oz. republiških
predsedstev. Sprejet je bil sklep, da Ministrstvo
za zunanje zadeve pripravi izhodišča za mirovno
konferenco, ki bi jih verificirali na razširjeni seji
Predsedstva predvidoma v četrtek, 5. tm.
V zvezi s pogovori v Beogradu je predsednik tudi
omenil ostro reakcijo Kire Gligorova na stališče
Republike Slovenije, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve in po katerem naj bi
Makedonijo porinili v skupnost s Srbi in Črnogorci.
Ad 4/
Pod to točko dnevnega red je Matija Malešič,
podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, informiral Predsedstvo o pogovorih slovenske delegacije, ki jo je vodil s predstavniki zveznega sekretariata za ljudsko obrambo v Beogradu o odprtih vprašanjih in
problemih, ki nastajajo ob umiku Jugoslovanske
armade iz Slovenije. Povedal je, da so bili na dan
pogovora v JA le še 3 slovenski vojaki, od tega
sta dva pridržana v JA zato, ker sta v postopku
zaradi kaznivega dejanja. Predlagal je naj Re-
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publika Slovenija uradno zahteva njihovo izpustitev pri pristojnih zveznih pravosodnih organih.
V zvezi s prevzemom vojaških stanovanj je bilo
dogovorjeno, da bo pri Poveljstvu 5. vojaškega
območja ustanovljena posebna komisija za nadzor nad predajo stanovanj civilnim oblastem v
Republiki Sloveniji.
Glede hotelskih objektov na območju Slovenije,
ki so last JA, je Zvezni sekretariat za ljudsko
obrambo predlagal, naj Republika Slovenija
oziroma slovenska podjetja te objekte odkupijo.
Tehnično remontni zavod, ki je namenjen vsem
enotam na 5. vojaškem območju, bo JA v celoti
preselila, čaprav bi po mnenju slovenske strani v
Bregani moral ostati vsaj tisti del zmogljivosti, ki
je vključen v "civilni program".
Predstavniki Zveznega sekretariata za ljudsko
obrambo tudi niso pokazali razumevanja in pripravljenosti za ustrezno rešitev problema zdravstvenega varstva vojaških zavarovancev. Bolnišnice in druge vojaške zdravstvene ustanove nameravajo zapreti, opremo in drugo premično premoženje pa odpeljati iz Slovenije. Za izvajanje
zdravstvenega varstva tem zavarovancem v slovenskih civilnih zdravstvenih ustanovah so predlagali za slovensko stran nesprejemljive pogoje.
Odprto je ostalo tudi vprašanje tehnične opreme
in sredstev za izvajanje kontrole zračnega prostora. Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo
vztraja, da se ta oprema in sredstva v celoti
demontira in odpelje iz Slovenije.
Matija Malešič je ne glede na navedena odprta
vprašanja pogovor ocenil kot koristen ter predlagal, da se nadaljuje po vseh odrptih vprašanjih.
Predsedstvo Republike Slovenije je odločno zanikalo javno izrečene trditve predstavnikov Republike Hrvaške, da je ugandsko letalo, ki je prevažalo orožje, nameravalo pristati na Brniškem
letališču in da je bilo orožje namenjeno Sloveniji
ter sklenilo zahtevati preklic teh lažnih trditev.
Predsedstvo je za tem sklenilo sprejeti pokroviteljstvo nad koncertom, ki bi ga ob obletnici
samostojnosti Republike Slovenije 25. 6. 1992
organizirala koncertna agencija Klemen Ramovš
managment. Predlog o imenovanju dr. Ernesta
Petriča za vodja biroja Republike Slovenije v
ZDA bo Predsedstvo obravnavalo na naslednji
seji, ko bo prisoten minister za zunanje zadeve.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 94:283
Deklaracija o Jugoslaviji, izredni ministrski
sestanek v Haagu 3. 9. 1991
DEKLARACIJA O JUGOSLAVIJI
(Izredni ministrski sestanek v Haagu 3. septembra 1991)
Evropska skupnost in njene države članice izražajo zadovoljstvo ob dejstvu, da se vse jugoslovanske strani strinjajo z nameni in načini
reševanja krize, zapisanimi v Deklaraciji ES 27.
avgusta 1991, in da so s podpisom sporazuma o
prekinitvi ognja in Memoranduma o soglasju o
razširitvi delovanja opazovalne misije ES pokazale svojo pripravijenost za sodelovanje.
Evropska skupnost in njene države članice pozivajo vse strani, naj dosledno spoštujejo obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o prekinitvi
ognja in Memoranduma o soglasju. Ob izpolnitvi
tega pogoja bodo Skupnost in njene države
Članice sklicale in prevzele pokroviteljstvo nad
Konferenco o Jugoslaviji, ki bo potekala v Palači
miru v Haagu 7. septembra 1991. Hkrati pa bodo
tudi določile postopek arbitraže.
Ob izpolnitvi istega pogoja so Skupnost in njene
države članice pripravljene takoj povečati opazovalno misijo in razširiti mandat na Hrvaško, pri
čemer bodo sodelovali številni predstavniki iz
ostalih držav KEVS. Na sestanku 6. septembra
bodo ministri imeli priložnost, da ocenijo položaj.
Konferenca bo za isto mizo združila zvezno
Predsedstvo, zvezno vlado in predsednike republik. Skupnost in njene države članice bodo zagotovile vodstvo konference, katerega postopke bo
v njihovem imenu vodil predsednik, ki mu bodo
zaupale mandat. Z zadovojstvom izjavljajo, da je
lord Carrington sprejel to funkcijo.
Konferenca bo sprejela rešitve, ki naj bi zagotavljale mirno poravnavo nasprotujočih si teženj
jugoslovanskih narodov. Pri tem se bo naslanjala
na naslednja načela: nobene enostranske nasilne
spremembe meja, zaščita pravic vseh v Jugoslaviji in popolno upoštevanje legitimnih teženj.
V okviru konference bo predsednik posredoval
sporna vprašanja arbitražni komisiji v obravnavo.
Njene zaključke bo predsednik posredoval konferenci. Pravila arbitražnega postopka bodo določili
člani arbirtažne komisije po pregledu načina
283 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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delovanja že obstoječih organizacij s tega področja.
Evropska skupnost in njene države članice bodo
preko Predsedstva in Sekretariata KEVS obveščale ostale države članice KEVS o Konferenci o
Jugoslaviji.
Skupnost in njene države članice so pripravljene v
soglasju z jugoslovanskimi stranmi nadaljevati z
opazovalnimi aktivnostmi, da bi zagotovili uspeh
konference. V skladu s tem pričakujejo, da bodo
tudi jugoslovanske strani izpolnile svoje obveznosti.
Skupnost in njene države članice upajo, da bodo z
normalizacijo stanja zagotovljeni pogoji za sprostitev sredstev iz finančnih protokolov, ki naj bi
pripomogla k nujni gospodarski ozdravitvi države.
Skupnost in njene države članice so pripravljene
proučiti možnosti za zagotivitev nujne pomoči
žrtvam nasilja.

Dok. št. 95:284
Stališča političnih in medijskih krogov ter javnega mnenja o Sloveniji v zvezi s skupno deklaracijo, Lojze Sočan, Bruselj 7. 7. 1991
Ljubljanska banka
Boulevard Charlemagne 45 Karel de Grotelaan
Bruxelles 1040 Brussel
Bruxelles
Stališča političnih in javnih krogov ter javnega
mnenja o Sloveniji v zvezi s skupno deklaracijo.
Evropska skupnost in druge institucije, ki podrobneje spremljajo položaj v Sloveniji ter sistematično dobivajo naše informacije imajo naslednja stališča:
1. Zagotovitev, da Slovenija upravlja svoje meje
po evropskih standardih, ocenjujejo kot najpomembnejšo pozicijo Slovenije ter pomemben
znak samostojnosti, še posebno, ker Nemčija
(Genscherjevih 5 točk: pravica do samoodločbe,
demokracija, človekove pravice, tržna ekonomija,
spoštovanje manjšin, katere Slovenija upošteva in
obvladuje) s svojo tezo podpira Slovenijo. Večina
podcenjuje nevarnost ponovne agresije na Slovenijo:
- del JA javno grozi in ne upošteva civilnih
oblasti;
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- razslojevanje vodstva in vojske, kar pomeni
tudi oblikovanje srbske vojske v Sloveniji;
- ocena, da se teža vojaških operacij pomika iz
Slovenije na Hrvatsko;
- da vračanje zaplenjenega orožja ni nevarno;
- v bistvu ne vrednotijo vloge vojaške kontrole
letenja.
Pričakujejo sprejem postavljenih pogojev in fleksibilnost Slovenije pri pogovorih, da ne bi Slovenija izgubila naklonjenosti zahoda.
2. Zelo veliko vlogo pripisujejo civilnim in vojaškim opazovalcem v Sloveniji in drugod – mogoče preveliko; čeprav sodim, da je tem skupinam treba posvetiti maksimalno pozornost.
3. Evropa se izgleda še ne zaveda, da je t.i.
jugoslovanska stran začela "medijsko vojno", ki
se bo po vsej verjetnosti stopnjevala:
- ogaben intervju prof. B. Horvata o miroljubni
vlogi JA in agresivnosti TO Slovenije na flamski
TV;
- z blago besedo čudne ocene "samo demonstracijskega pohoda JA po Sloveniji" (M. Hren,
isti program);
- folklorni prikazi "družinskih tragedij", če se
npr. Slovenija in Hrvaška odcepita;
- Yu misija v Bruslju in po naročilu zunanjega
ministra večina Yu (pretežno srbske) diplomacije
vztrajno zagovarja JA in enotno Jugoslavijo v
škodo Slovenije: po njihovem je "Slovenija dobila vse, Jugoslavija nič", ipd.
- prvi javni komentarji o zahtevi po samostojnosti Baskov in Kataloncev (ne vem ali bi
lahko bilo to v povezavi z YU diplomacijo);
4. Evropski parlament in večina strank je naklonjena Sloveniji, od poudarjanja pravice do
samoodločbe v EPP, do groženj socialistov, da bi
v primeru nadaljevanja agresije celo prekinili
diplomatske stike z Jugoslavijo.
Komisija ES je v večini kabinetov naklonjena
Sloveniji, razen v Matutesovem kabinetu, ki je
sicer odgovoren za YU; zmeden je tudi šef v DGl
za odnose z YU, g. Schwed.
V Svetu ES so zagovorniki Slovenije predvsem
Nemčija, Danska in Belgija.
Tisk in javno mnenje sta v veliki večini na strani
Slovenije.
5. Nekatera stališča in predlogi:
- Odprtost Slavenije do opazovalcev je nujna,
enako velja tudi za pripravljenost za sodelovanje
v razgovorih, kjer naj Slovenija kot do sedaj
izhaja iz svoje samostojnosti in zagovarja uveljavljanje evropskih informacijskih, političnih,
gospodarskih in civilizacijskih kriterijev sodelo-
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vanja in razvoja pri reševanju jugoslovanske
krize, tako pri sebi kot pri drugih, da ne bi
izgubila sedanje visoke kredibilnosti.
- 5 točk (Genscher) je dobra osnova za razgovore, še posebno, ker Evropa sodi, da bo manj
uporabljala "palico" in bolj "korenje" za spodbujanje tistih, ki so se pripravljeni prilagajati.
- Seveda je za Slovenijo pomembna ocena
zaščite njenih meja, tako trenutna kot trajnejša, o
čemer predpostavljam, da tečejo ustrezni razgovori in priprave doma.
Gospodarska škoda, obnova in razvojne zasnove
(vključno z vprašanji zmanjševanja političnega rizika, kateremu je bila podvržena tudi Slovenija)
postajajo realna vprašanja in jih je treba zastaviti
še pred počitnicami. Prosim, če mi pošljete kakršna koli taka gradiva za razgovore še v tem tednu.
- Slovenska tiskovna agencija dobro dela.
Mislim, da je v sodobni informacijski družbi, ki
se lahko hitro prepriča o poštenosti informacij,
objektivnost in konsistentnost zelo pomembna –
tudi za boljši položaj v t.i. informacijski vojni.
Bruselj 7. 7. 1991
Lojze Sočan
V vednost: Rupel, Slapernik, Horvat, Peterle,
Kučan

Dok. št. 96:285
Izhodišča za pogajanja na mirovni konferenci
o Jugoslaviji v Haagu, Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije 4. 9. 1991
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
osnutek
LJUBLJANA, Gregorčičeva 25 – p.p. 481 tel.
224 141, 219 439 – fax. 213 357
Ljubljana, dne 4. september 1991
ZAUPNO
IZHODIŠČA ZA POGAJANJA NA MIROVNI
KONFERENCI O JUGOSLAVIJI V HAAGU
I. Uvod
l. Za pogajanja na Mirovni konferenci, predvidoma v Haagu, bo morala RS odrediti svojo
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strategijo. Evropski skupnosti bo potrebno posredovati začetna pogajalska stališča RS, interno
pa odrediti tudi pooblastila, v okviru katerih bodo
imeli slovenski pogajalci maneverski prostor pri
pogajanjih.
2. Pogajalsko pozicijo RS na Mirovni konferenci
bo predvsem odrejal osnovni interes RS za dosego samostojne državnosti v skladu z Deklaracijo o neodvisnosti RS, sprejeto dne 25. 6.
1991, ki temelji na plebiscitarno izraženi volji
slovenskega naroda oziroma vseh državljanov
RS.
S podpisom Memoranduma o soglasju in razširitvi opazovalskih dejavnosti OM v Jugoslaviji
je RS solidarno prevzela soodgovornost za kompleksno razrešitev izredno zapletene in slojevite
jugoslovanske krize. Tako vlogo RS predvidevajo tudi stališča, ki jih je sprejel Ministrski svet
ES v Deklaraciji o Jugoslaviji na svoji izredni
seji v Bruslju dne 27. 8. 1991. S tem je proces
osamosvajanja RS ponovno vključen v vseobsežno razreševanje jugoslovanske krize. Pozitivna stran tega se manifestira v zainteresiranosti
RS, da tudi sama pripomore, da se konflikti na
Balkanu rešijo dolgoročno in po mirni poti.
Določene negativne efekte pa bi utegnila imeti
okoliščina, da se z iskanjem kompleksnih rešitev
vseh spornih vprašanj v Jugoslaviji, zavleče tudi
uresničitev dokončne osamosvojitve RS, ki bi
sicer z iztekom moratorija iz Brionske deklaracije
bila v zaključni fazi. Če je temu tako, potem je v
vitalnem interesu RS, da s svoje strani z aktivno
vlogo in konstruktivnim nastopom pripomore pri
iskanju optimalnih rešitev za odpravo nakopičenih jugoslovanskih sporov in za stabilizacijo
medrepubliških odnosov.
S takim pristopom bi tudi po najboljših močeh
skušali vplivati na hitrost razreševanja krize,
istočasno pa bi Evropi ponovno dokazali, da pri
osamosvajanju RS ne sledimo samo nekim "sebičnim interesom Slovenije", ignoriramo pa
probleme drugih v Jugoslaviji. Na tak način bi si
zagotovili tudi boljše pozicije RS v primeru
neuspeha Mirovne konference in pri iskanju podpore za vključitev samostojne RS v evropske
integracijske tokove.
Ne glede na različne interpretacije Brionskega
sporazuma ali Sporazuma o prekinitvi ognja in s
tem povezanega Memoranduma in Deklaracije o
Jugoslaviji, ki jo je sprejel Ministrski svet ES,
kaže, da ni pričakovati širšega, oziroma relevantnega mednarodnega priznanja RS brez predhodne kompleksne rešitve jugoslovanske krize.
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II. Izhodišča RS in okviri za pogajanja na
Mirovni konferenci o Jugoslaviji
1. Pogajalska izhodišča RS na Mirovni konferenci morajo temeljiti na sledečih dejstvih:
- Z Deklaracijo o neodvisnosti RS z dne 25. 6.
1991 je realizirana plebiscitarno izražena volja
slovenskega naroda o samostojni državnosti Slovenije. Tega dejstva s pogajanji na Mirovni
konferenci ni mogoče spremeniti.
- Samostojna državnost RS ne izključuje možnosti ponovnega sklepanja sporazumov o sodelovanju, povezovanju in urejanju medsebojnih odnosov z drugimi jugoslovanskimi republikami,
t.j. s tistimi subjekti na tem prostoru, ki sprejemajo urejevanje odnosov na temelju enakopravnosti, suverenosti vsakega partnerja in spoštovanju standardov medsebojnega urejevanja
odnosov, ki je lasten ES in odnosom med državami članicami KVSE.
- RS se je opredelila za mirno reševanje vseh
sporov, sprejema internacionalizacijo krize v
Jugoslaviji in arbitriranje ES za spoštovanje načel
KVSE in predvsem za spoštovanje pravice do
samoodločbe naroda, človekovih pravic in svoboščin, pravic manjšin in načel, ki vladajo v
parlamentarnih demokracijah razvitega sveta.
- RS se ne more odpovedati nobenemu izmed
spredaj navedenih načel, enake pravice pa priznava tudi vsem ostalim republikam.
Glede konkretnih predlogov za doseganje končnega sporazuma o razdružitvi na temelju bilance
pravic in obveznosti med jugoslovanskimi republikami, kot so funkcioniranje zvezne države v
času moratorija, finančnih obveznosti in terjatev,
razmejitve nefinančnega premoženja in ostalih
obveznosti in upravičenj je Izvršni svet RS izdelal konkreten predlog, ki ga je dostavil v obravnavo Skupščini RS in je priloga teh Izhodišč.
2. Legitimacija strani za Mirovno konferenco
Razumljivo je, da imajo aktivno in pasivno legitimacijo za udeležbo na Mirovni konferenci
predstavniki vseh šestih republik bodisi kot člani
Predsedstva SFRJ ali predsedniki republik, kakor
je to predvideno v Deklaraciji o Jugoslaviji
Ministrskega sveta ES. Menimo pa, da ZIS ne
more imeti aktivne legitimacije pri teh pogajanjih. Po agresiji JA na RS jugoslovanska vlada
nima več mandata RS za neposredno izvajanje
oblasti na teritoriju RS. V ZIS-u ne sodelujejo več
predstavniki RS, tako da je to organ, ki deluje v
prehodnem obdobju samo v okviru pooblastil, ki
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mu jih dajejo posamezne republike. Tako ne more
biti več nosilec nekih svojih izvirnih interesov in
pravic. Na področju RS ne more brez soglasja
Slovenije izvajati kakršnekoli izvršne oblasti. To
so osnovni razlogi, zaradi katerih ZIS ne more biti
enakopraven partner republikam na pogajanjih na
Mirovni konferenci, seveda pa se lahko konference udeleži in konstruktivno pomaga pri realizaciji doseženih sporazumov.
Iz Deklaracije o Jugoslaviji Ministrskega sveta
ES nesporno izhaja, da so legitimirani za pogajanja na Mirovni konferenci vsi člani Predsedstva
SFRJ. Zaradi spoštovanja načela enakopravnosti
vseh republik v pogajanjih, menimo, da člana
Predsedstva iz dveh srbskih avtonomnih pokrajin
ne moreta biti aktivno legitimirana v pogajanjih,
saj bi to pomenilo, da bi Srbija imela tri glasove,
druge republike pa po enega.
Menimo, da bo za vseobsežno reševanje jugoslovanske krize nujno k pogajanjem pritegniti tudi
legitmnega predstavnika albanskega naroda iz
Kosova, ki bi imel pasivno legitimacijo udeleženca pogajanj.
III. Izhodišča in predlogi za rešitev sporov med
jugoslovanskimi republikami
1. Temeljna izhodišča
Da bi se mogli težki konflikti v Jugoslaviji
uspešno in dolgotrajneje razrešiti, bi morali vsi
udeleženci sprejeti sledeča izhodišča in načela:
Prekinitve ognja in mirnega reševanja vseh
sporov. Sprejem internacionalizacije jugoslovanskih sporov in arbitriranje ES, oziroma držav
članic KVSE. Nespremenljivost zunanjih in notranjih meja republik dosedanje SFRJ.
Pravice do samoodločbe narodov, oziroma republik do odcepitve.
Mednarodno priznanje RS in RH, oziroma tistih
republik, ki to zahtevajo na podlagi plebiscitarno
izražene volje svojih državljanov, kot garant suverenosti in enakopravnosti vseh v pogajanjih
udeleženih strani.
Spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin
v skladu z evropskimi standardi in normami
KVSE. Spoštovanje in zaščita pravic pripadnikom jugoslovanskih narodov, ki se zaradi posebnih zgodovinskih okoliščin nahajajo v strnjenih celotah na področjih drugih republik, t.j. izven matične republike svojega naroda. Zagotovitve mednarodnega nadzora in zaščite pravic
manjšin in delov narodov izven matične republike.
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Priznanja nadrejenosti republiških pravnih predpisov nad zveznimi v prehodnem obdobju s
čimer se zveznim organom prepreči neposredno
izvajanje oblasti (vključno z JA) na področju
posamezne republike brez njenega soglasja.
Zagotovitve diferenciranega pristopa do jugoslovanskih republik s strani ES in držav članic
KVSE glede na spoštovanje sporazuma o prekinitvi ognja in drugih sporazumov, doseženih na
mirovni konferenci.
Izključitev JA kot samostojnega političnega faktorja v razreševanju jugoslovanske krize. Zaščita
lastnine in pravne varnosti fizičnih in pravnih
oseb na vsem ozemlju SFRJ in vzpostava normalnih gospodarskih tokov med zainteresiranimi
republikami v prehodnem obdobju.
2. Obrazložitev in konkretizacija temeljnih načel
a) Prekinitev ognja in nadzor
Prekinitev ognja je conditio sine qua non za
uspešno reševanje sporov na jugoslovanskem
prostoru in za začetek Mirovne konference. Zato
je odločilnega pomena čimprejšnja realizacija
določb Sporazuma o prekinitvi ognja in Memoranduma o soglasju o razširitvi opazovalnih
dejavnosti OM v Jugoslaviji. V tej prvi fazi je
bistveno vzdrževanje stalne kontrole premirja s
pomočjo opazovalcev ES in identifikacija tistih,
ki bi to premirje kršili.
V drugi fazi bi Mirovna konferenca o Jugoslaviji
v Haagu poskušala tako premirje utrditi in obenem poiskati možnosti za dosego soglasja o
temeljnih načelih za mirno reševanje sporov v
Jugoslaviji.
Tretja faza pa bilo sporazumevanje med jugoslovanskimi republikami o konkretnejših
vprašanjih in problemih iz njihovih sedanjih in
bodočih medsebojnih odnosov, o razdruževanju –
bilanci obveznosti in terjatev oziroma upravičenj
ter eventualnem povezovanju na novih temeljih.
Pobuda Ministrstva za zunanje zadeve RS za
sklic Konference o varnosti in sodelovanju v
Jugoslaviji (KVSJ), ki -jo je minister dr. Rupel
dne 30. 9. 1991 naslovil ministrom za zunanje
zadeve ostalih petih republik, bi lahko pomenila
institucionalizacijo omenjene tretje faze mirovnih
pogajanj v Jugoslaviji (pobuda je priloga teh
Izhodišč). KVSJ bi omogočila vsaki izmed republik, da se v največji meri izrazi in zavzema za
take bodoče odnose in povezave z drugimi republikami, kot ji to najbolj ustreza.

b) Internacionalizacija in arbitriranje
RS je že dalj časa opozarjala, da brez internacionalizacije jugoslovanske krize ni realno pričakovati njeno razreševanje. Pristaja tudi na arbitriranje, ki pa bo moglo reševati predvsem spore,
ki so pravne narave. O političnih vprašanjih pa
bodo potrebna pogajanja, oziroma sporazumevanja. Zelo važno bo doseči dogovor o pristojnosti arbitražnega telesa, t.j. spisek vprašanj in
problemov, ki bi jih bilo pristojno obravnavati.
Predlagamo, da bi arbitražno telo bilo pristojno
obravnavati sledeča vprašanja:
- ugotavljanje odgovornosti za kršitve Sporazuma o prekinitvi ognja;
- ugotavljanje odgovornih za izbruhe dosedanjih sovražnosti, agresij in vojnih operacij, napadov na civilno prebivalstvo in civilne objekte,
za vojno škodo, za posledice enostranskih ekonomskih ukrepov in sankcij, ki so jih sprejele
posamezne republike ali organi federacije na
škodo nekaterih republik;
- razreševanje sporov v zvezi z razdružitveno
bilanco med jugoslovanskimi republikami;
- odločanje o spornih vprašanjih med zveznimi
organi in republikami v prehodnem obdobju;
odločanje v spornih vprašanjih, ki bodo nastajala
pri uresničevanju bodočih sporazumov, doseženih na Mirovni konferenci;
- odločanje o pritožbah glede kršitev človekovih pravic, pravic manjšin in delov jug. narodov
izven matične republike;
- tolmačenje odredb sporazumov, doseženih na
Mirovni konferenci in drugih aktov ES in KVSE
v zvezi z jugoslovansko krizo;
- druga dogovorjena vprašanja.
c) Notranje meje in zaščita manjšin
Čeprav problem notranjih meja najmanj tangira
RS, menimo, da mirno reševanje sporov med jugoslovanskimi republikami nima perspektive, če
se predhodno ne doseže soglasje o načelu nespremenljivosti notranjih meja med jugoslovanskimi
republikami, razen seveda, v primeru drugačnega
sporazuma prizadetih strani. Glede na sedanjo nizko stopnjo medsebojnega zaupanja v Jugoslaviji
pa je tak sporazum možno doseči le, če se istočasna zagotovi mednarodni nadzor in najde instrumentarij za učinkovito zaščito manjšin na jugoslovanskih narodnostno mešanih kriznih področjih.
Menimo, da bi bilo tak nadzor in zaščito z
udeležbo mednarodne skupnosti nujno zagotoviti
na višji ravni, oziroma z večjo intenzivnostjo, od
nadzora predvidenega z akti KVSE in za do265
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ločeno dobo (na pr. 4 leta), dokler se ne poveča
stopnja medsebojnega zaupanja. Tak nadzor bi
bilo potrebno vzpostaviti za sledeča področja:
- v RH za občine tzv. Krajine in Slavonije z mešanim srbskim – hrvaškim oziroma madžarskim
prebivalstvom;
- v R Srbiji na Kosovu, v multinacionalni Vojvodini in za nekate občine Sandžaka z večjo
koncentracijo muslimanskega prebivalstva;
- za celo področje R BiH;
- v Makedoniji in Črni gori za določene občine
z večjo koncentracijo albanskega oziroma muslimanskega prebivalstva;
- ter na drugih področjih, kjer bi se pokazala
potreba po takem nadzoru in zaščiti pravic manjšin.
Glede zaščite pravic delov jugoslovanskih narodov, ki zaradi raznih zgodovinskih razlogov
danes tvorijo določene zaključene etnične celote
na nekaterih področjih izven svoje matične
republike, oziroma na področju drugih republik
(npr. Krajina, Sandžak, BiH, Hrvati v Vojvodini
itd.) je potrebno zagotoviti pravice matičnih
republik za zaščito teh svojih dislociranih delov
naroda in to na političnem, ekonomskem, vzgojnem in kulturnem področju, spoštujoč standarde
KVSE za zaščito pravic manjšine in človeka ter
določiti način, kako bi se ta zaščita izvajala.
d) Mednarodno priznanje
Še pred začetkom tretje faze Mirovne konference
o Jugoslaviji, bi se moralo zagotoviti mednarodno priznanje tistih republik, ki so se odločile za
samostojno državnost na temelju plebiscita oziroma referenduma državljanov teh republik.
Mednarodno priznanje bi pomenilo:
- garancijo republikam, da bo spoštovana njihova suverenost in enakopravnost v procesu
razreševanja jugoslovanske krize, saj bi preprečevala vsiljevanje rešitev na pr. po željah tistih
strani, ki imajo vojno premoč oziroma podporo
JA;
- onemogočanje namernega zavlačevanja pri
iskanju mirnih in sporazumnih rešitev;
- garantiralo bi spoštovanje pravice do samoodločbe republik do odcepitve;
- istočasno pa ne bi preprečevala povezovanje
med jugoslovanskimi republikami na novih temeljih.
e) Diferencirani pristop
V obdobju do sklenitve dokončnega sporazuma
za odpravo mnogih odprtih vprašanj medsebojnih
266

odnosov v Jugoslaviji, je potrebno s strani držav
članic ES in KVSE zagotoviti, da bodo do strani
v jugoslovanskem sporu imele diferencirani pristop, odvisen od spoštovanja prekinitve ognja in
vseh drugih doseženih sporazumov. Za RS je
nesprejemljivo in krivično, da mora trpeti posledice kršitev človekovih pravic, pravic manjšin
in nespoštovanja demokratičnih principov, ki so
jih zagrešila vodstva drugih republik v Jugoslaviji
in na katere žal RS ni imela nobenega vpliva. RS
se je ves čas stopnjevanja jugoslovanske krize
odločno zavzemala za dosledno spoštovanje teh
principov, bila je nosilec idej o demokratični preobrazbi celotne jugoslovanske družbe, kritizirala
kršenje človekovih in manjšinskih pravic na
Kosovu itd. Za tak kritičen odnos je bila RS v
Jugoslaviji sankcionirana z izgubo tržišča, ekonomskimi blokadami, medijsko stigmatizacijo in
na koncu z vojno agresijo, zato je toliko bolj
absurdno, če bi bila brez svoje krivice kaznovana
se s strani mednarodne skupnosti.
f) Vloga JA
Očitno je, da danes JA v svojem večjem delu
nastopa samostojno brez mandata Predsedstva
SFRJ. Enako je mogoče še sklepati, da ima
vodstvo JA začrtane pri razreševanju jugoslovanske krize svoje točno določene ideološke in
nacionalne cilje. Zato je nujno, da se v prehodnem obdobju zagotovi učinkovita kontrola
nad JA, da se enote JA vrnejo v vojašnice, komandni kader pa podredi odločitvam Predsedstva
SFRJ in soglasju pristojnih republiških organov
(glede določenih aktivnosti JA na področju
posameznih republik).
g) Zaščita lastnine in pravna varnost
S stopnjevanjem medrepubliških konfliktov so
nekatere strani v sporu pričele uporabljati ukrepe
iz področja ekonomsko-finančnih odnosov, kot
sredstva za izsiljevanje določenih-političnih odločitev (ekonomska blokada, zaplembe premoženja, vdori v monetarni sistem, odvzem pooblastil
za najemanje kreditov v inozemstvu, omejevanje
pristopa primarni misiji, uvozno-izvozne omejitve itd.). Na ta način se je dejansko porušil
pravni red v Jugoslaviji. Sodišča nekaterih republik ignorirajo zahtevke predlagateljev iz drugih republik, brez pravnih sankcij se kršijo
pogodbe med gospodarskimi subjekti, ne spoštuje
se lastninska pravica pravnih in fizičnih oseb, če
se lastnina nahaja v drugi republiki. Zaradi
takega stanja trpijo škodo vse republike, zato je
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toliko pomembenje, da se dogovorijo temeljni
principi za ponovno vzpostavitev pravnega reda.
Arbitražno telo bi lahko s svojimi odločitvami o
tovrstnih spornih vprašanjih dalo svoj odločilni
prispevek.
IV. Priprava Mirovne konference, proceduralna
vprašanja
1. Glede na številne udeležence Mirovne konference predvsem na jugoslovanski strani in
raznolikost njihovih interesov, bi bilo smotrno v
prvi fazi sklicati pripravljalni sestanek višjih
uradnikov oziroma ekspertov, ki bi:
- dogovorili dnevni red
- indetificirali predloge in jih razvrstili na identične, kompatibilne in nasprotujoče si
- dosegli sporazum o aktivni in pasivni legitimaciji pogajalskih strani
- določili instrukcijske roke za posamezna dejanja konference
Šele v drugi fazi bi se nato sklicala plenarna seja.
2. Predlagamo sledeči dnevni red plenarne seje:
- ukrepi za zagotovitev spoštovanja, prekinitve
ognja
- razgrnitev predlogov vseh pogajalskih strani
za razrešitev spornih vprašanj
- sprejem temeljnih izhodišč in načel za razrešitev jugoslovanske krize
- imenovanje arbitražnega telesa in določitev
njegovih pristojnosti.
Sestavil: Andrej Žlebnik
Priloge:
- Temeljna izhodišča za pogajanja-predlog IS
RS z dne 28. 8. 1991
- Predlog MZZ za sklic KVSJ z dne 30. 8. 1991

Dok. št. 97:286
Vrh KEVS v Pragi 4. 9. 1991 – Pogajanja o
bodočnosti Jugoslavije (poročilo o dogovorjenem)287

Pogajanja o bodočnosti Jugoslavije
Odbor visokih funkcionarjev KEVS-a, močno
zaskrbljen zaradi poslabšanja situacije v Jugosalviji in vztrajajoč na takojšnjem izvajanju dogovorjene prekinitve ognja, poudarja potrebo po
tem, da se takoj pričnejo pogajanja o bodočnosti
Jugoslavije, s ciljem, da se s pogajanji dosežejo
razultati, ki bodo sprejemljivi za vse ljudi v
Jugoslaviji, v celoti podpira odločitev Evropske
skupnosti in njenih držav članic, da se skliče
Konferenca o Jugoslaviji v Palači miru v Haagu
dne 7. septembra 1991, kateri naj predseduje
Lord Carrington, in da se hkrati uvede arbitražni
postopek, nujno poziva politične in vojaške
oblasti, naj ponovno vzpostavijo in ohranijo
popoln nadzor nad vojaškimi dejanji ter tako
prispevajo k uspehu Konference, nujno poziva
prizadete strani, naj poiščejo mirno rešitev, ki naj
temelji na načelih in na dogovorih, ki so bili
sprejeti med procesom KEVS-a, in naj se
vzdržijo uporabe sile ali nasilja, oziroma drugih
dejanj, sklicujoč se na izjavo Odbora z dne 9.
avgusta o nudenju pomoči pri pogajanjih o
bodočnosti Jugoslavije, pozdravlja pripravljenost
drugih zainteresiranih držav udeleženk KEVS-a,
da pomagajo pri procesu za dosego miru, ponovno poudarja, da je nesprejemljiva uporaba sile
za dosego političnih ciljev ter odločno vztraja,
naj vse strani delujejo ob polnem spošovanju
človekovih pravic, vključno s pravicami narodnostnih manjšin, meni, da se mora vsem beguncem, ki si to želijo, dovoliti, da se varno
vrnejo na svoje domove, z zadovoljstvom jemlje
na znanje pripravljenost Evropske skupnosti in
njenih držav članic ter drugih držav udeleženk
KEVS-a, da nadaljujejo s svojim nadzorom,
dokler bo le-ta potreben za uspeh konference, in
poudarja potrebo po tem, da jugoslovanske strani
ustrezno uresničjo svoje obveznosti, pozdravlja
odločitev Evropske skupnosti in njenih držav
članic, da ostale države udeleženke KEVS-a preko predsednika Komiteja ali preko visokih
funkcionarjev ter Sekretariata KEVS-a v celoti
obvešča o poteku Konference o Jugoslaviji.

Praga, 4. septembra 1991 (dogovorjeno)
286 Arhiv zunanjega ministrstva Republike Slovenije.
287 Deklaracijo je, tako kot besedilo resolucije o embargu

na uvoz orožja v Jugoslavijo), MZZ po faksu prvi poslal
Štefan Lončar, pooblaščeni prestavnik Republike Slovenije v ČSFR v Pragi, 4. septembra 1991.
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Dok. št. 98:288

mirovni konferenci o Jugoslaviji v Haagu;
2. Razno.

Resolucija na embargo na uvoz orožja v Jugoslavijo, sprejeta na sestanku KEVS v Pragi
4. 9. 1991
Praga, 4. septembra 1991 (dogovorjeno)
Odbor visokih uradnikov KEVS-a zaradi preprečevanja vojaške eskalacije konflikta v Jugoslaviji
in z željo, da bi prispeval k miroljubni rešitvi,
- poziva vse države, da v času trajanja krize v
Jugoslaviji nobeni jugoslovanski vpleteni strani
ne dobavljajo orožja in vojaške opreme. To naj
vključuje tudi sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje transfera orožja;
- prosi vse države udeleženke KEVS-a, da v
Centru za preprečevanje konfliktov predložijo
informacijo, vsebujočo politiko njihove vlade o
tem vprašanju.

Dok. št. 99:289
Zapisnik 70. seje Predsedstva Republike Slovenije 5. 9. 1991
ZAPISNIK
70. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 5. 9. 1991
Sejo je vodil: predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Dušan Plut, Ivan Oman in Ciril
Zlobec.
Svojo odsotnost je oprvičil član Predsedstva RS
dr. Matjaž Kmecl.
Seji so prisostvovali: dr. France Bučar, Matija
Malešič, dr. Janez Drnovšek, Vitodrag Pukl ter
ministri: Janez Janša, dr. Dimitrij Rupel, Jelko
Kacin; Marko Kosin in Ivo Vajgl.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Cerkvenik Martin,
Marjan Šiftar, Bojan Ušeničnik, Bojana HudalesKori, Ida Močivnik in Miha Ribarič.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Izhodišča Republike Slovenije za pogajanja na
288 Arhiv ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.

289 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Ad 1/
Po uvodnih informacijah predsednika Kučana in
ministra za zunanje zadeve dr. Rupla je bilo v
razpravi soglasno sprejeto stališče, da se mora
Slovenija mirovne konference udeležiti. S tem bo
dokazala svojo pripravljenost za sodelovanje v
miroljubnem postopku reševanja jugoslovanske
krize. Poudarjeno pa je bilo, da v nobenih okoliščinah Slovenija m sme dopustiti, da bi se odločitev plebiscita glede samostojne in neodvisne
prihodnosti Slovenije postavila pod vprašaj. Prav
tako kot ne slovensko spoštovanje in sprejemanje
Helsinške in Pariške listine, katerih principi bodo
morali biti upoštevani pri reševanju jugoslovanske krize. Predsedstvo je izrazilo mnenje, da
se bodo številna sporna vprašanja kot npr. delitev
pravic in obveznosti, prašanja pravnega nasledstva Jugoslavije in druga, morala reševati v
postopku arbitraže.
Predsedstvo je poudarilo, da sodelovanje Slovenije na mirovni konferenci ne pomeni njegovega pristanka na ohranjanje Jugoslavije, pač pa
mora konferenca omogočiti uveljvitev demokratično izražene volje narodov oz. republik glede
njihove prihodnosti.
Predsedstvo je določilo tričlansko delegacijo, v
sestavi: Milan Kučan, dr. Dimitrij Rupel in
Marko Kosin, ki bo na otvoritvi konference
zastopala Slovenijo. Sestav delegacije se bo v
kasnejših fazah konference prilagajal vsebini
dela: pričakovati je, da bo konferenca dolgo
trajala.
Predsedstvo je sprejelo sklep, da se stroški udeležbe slovenske delegacije plačajo iz posebnega
računa republiškega proračuna.
Predsednik je predsedstvo obvestil, da bosta z
ministrom Ruplom 10. 9. 1991 na enodnevnem
obisku na Portugalskem. Predsedstvo je obvestil
tudi, da ga je Lichtensteinski klub zaprosil, naj se
26. 9. 1991 udeleži okrogle mize o Sloveniji in
Jugoslaviji. Glede možnih obiskov v Franciji in
Angliji je Predsedstvo sprejelo stališče, da bi bil
obisk predsednika Predsedstva smiselen le, če je
na ravni predsednika vlade ali predsednika republike.
Minister Rupel je Predsedstvo seznanil z rezultati
obiska v Baltiških državah.
Predsedstvo je ponovno poudarilo, da je potrebno
pri mednarodnem sodelovanju delovati usklajeno. Mesto poročanja naj bo Komisija za med-
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narodne odnose Skupščine RS, kar je bilo sicer
že prej dogovorjeno, ne pa tudi dosledno uveljavljeno.
Ad 2/
Predsedstvo je na predlog svoje Komisije za
organizacijsk in kadrovska vprašanja sklenilo
predlagati Skupščini Republike Slovenije naslednje kandidate za člane Sveta banke Slovenije: dr.
Ivan Ribnikar, dr. Jože Mencinger, mgr. Velimir
Bole, Andrej Hazabent, Jurij Kleindienst in Boris
Zakrajšek.
Na predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije je Predsedstvo za vodjo Biroja Republike Slovenije v ZDA imenovalo dr. Ernesta
Petriča.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN

Dok. št. 100:290
Zabeležka "razširjenega" delovnega pogovora
članov Predsedstva Republike Slovenije 23. 9.
1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 24. 9. 1991
ZAUPNO!
ZABELEŽKA
"razširjenega" delovnega pogovora članov Predsedstva Republike Slovenije, ki je bil 23. 9. 1991.
Pogovor je vodil predsednik Predsedstva RS
Milan Kučan, udeležili pa so se ga člani Predsedstva RS, predsednika Skupščina Republike
Slovenije in njenega Izvršnega sveta, dr. Janez
Drnovšek in ministri: Igor Bavčar, Janez Janša,
Jelko Kacin in Dimitrij Rupel. Iz služb Predsedstva so bili navzoči: Ida Močivnik, dr. Miha
Ribarič, Marjan Šiftar in Martin Cerkvenik.
Namen sestanka je bil izmenjava mnenj in ocen o
obrambnem in mednarodnopolitičnem položaju
Republike Slovenije po začetku uresničevanja
premirja na Hrvaškem in pred nadaljevanjem
haaške konference. Udeleženci pogovora so se
290 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

tudi dogovorili o pripravi gradiv in sej v zvezi z
nadaljevanjem uresničevanja ukrepov za vzpostavitev dejanske suverenosti po poteku moratorija iz Brionske deklaracije.
V pogovoru je bilo zavzeto stališče, da se bo
Slovenija udeleževala haaške konference tudi po
izteku moratorija, vendar s spremenjenim statusom, dokončno ne več kot del Jugoslavije, ampak
le kot suverena država, ki je zainteresirana za mir
na Balkanu in za mirno dogovorno ureditev
vprašanj razdružitve ter je pripravljena k temu
prispevati svoj delež. Mirovne sile v Sloveniji
niso potrebne in njihovega prihoda ne bomo
dovolili, opazovalci Evropske skupnosti pa naj
svoje delovanje v Sloveniji zaključijo ob izteku
moratorija. V pogovoru je bilo opozorjeno na
vrsto kršitev in nepravilnosti pri delu opazovalne
misije. Dogovorjeno je bilo, da pristojni organi
pripravijo seznam oziroma poročilo o teh nepravilnostih, ki zaenkrat sicer ne bo objavljen, na
primeren način pa bodo z njim seznanjeni predstavniki Evropske skupnosti. Na sestanku je bilo
še rečeno, da je treba Republiki Hrvatski predlagati, naj ob eventualnem prihodu mirovnih sil
na njeno ozemlje, ne pristane na udeležbo vojakov sosednjih držav v teh silah.
Minister za obrambo Janez Janša je ocenil, da
vojaškega posega s strani jugoslovanske armade
v Sloveniji ni več mogoče realno pričakovati. Po
uspehih hrvaških obrambnih sil oziroma njihovi
okrepitvi v kadrih in orožju, je vojaški položaj na
Hrvaškem veliko bolj uravnotežen. Dokončen
umik JA iz Slovenije do 8. 10. 1991 sicer tehnično ni mogoč, treba pa je vztrajati, da se
umakne do 19. 10. 1991 v skladu s sklepom
Predsedstva SFRJ, s katerim je Slovenija soglašala. Prisotnost majhnega števila vojakov JA po
izteku moratorija na našem ozemlju ne more biti
ovira za mednarodno priznavanje naše suverenosti, saj so podobne situacije v Nemčiji, Litvi
itd. Minister Janša je opozoril, da je pri vzpostavljanju dejanske suverenosti najbolj pereče
vprašanje nadzora zračnega prostora, ki ga Republika Slovenija tudi po 8. 10. ne bo sposobna
vzpostaviti.
Na pogovoru so bili sprejeti naslednji sklepi in
usmeritve:
1. 8. oktobra 1991 se bo z iztekom moratorija
tudi končalo mirovanje Republike Slovenije pri
uresničevanju njene odločitve o popolni suverenosti. Po tem datumu bo Republika Slovenija
nadaljevala s sprejemanjem ukrepov za vzpostavitev samostojnosti.
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2. V skladu s prvo točko bo Slovenija 8. 10.
1991 umaknila iz jugoslovanske diplomacije
svoje diplomate iz Zvezneg ustavnega sodišča pa
svoja sodnika.
3. Republika Slovenija bo vztrajala, da se umik
JA z njenega ozemlja konča do 18. 10. 1991.
4. Republika Slovenija bo tudi po 8. 10. 1991
sodelovala na haški konferenci z namenom, da
sodeluje pri zagotavljanju miru in da po mirni
poti doseže ureditev razdružitvenih vprašanj.
5. Ministrstvo za zunanje zadeve bo usklajevalo
delo vseh pristojnih republiških organov pri pripravi bilance uresničevanja brionske deklaracije.
6. Ker Republika Slovenija v Jugoslaviji nima
sogovornikov za pogajanja o razdružitvi (federacije ni več, večina republik predloge za pogovore
ni sprejela), bo predlagala oziroma ponovno
zahtevala, da se ta vprašanja uvrstijo na dnevni
red haške konference. V ta namen bo Ministrstvo
za zunanje pripravilo dokument, s katerim bo
konferenco in dvanajsterico evropskih držav opozorila, da se moratorij izteka in da predlagamo
pogovore o razdružitvi.
7. Dogovorjeno je bilo, da bo Predsedstvo Republike Slovenije pred sejo Skupščine Republike
Slovenije obravnavalo predloge aktov in gradiv v
zvezi z monetarno suverenostjo.
8. Na pogovoru je bilo ocenjeno, da v sedanji
situaciji niso potrebni pogovori med Republiko
Slovenijo in Hrvaško na najvišji ravni, razen že
dogovorjenega sestanka med predsednikoma Peterletom in Gregorićem o koordinaciji nadaljnjih
korakov uresničevanja suverenosti.
ZAPISAL:
Martin Cerkvenik

Dok. št. 101:291
Teze o skupnih ekonomskih interesih v jugoslovanski skupnosti in o njenih ekonomskih
funkcijah, Skupščina SFRJ, komisija za ustavna vprašanja, Beograd, 24. 9. 1991
Skupština SFRJ, Komisija za ustavna pitanja,
radna grupa: Teze o zajedničkim ekonomskim
interesima u jugoslovenskoj zajednici i o njenim
ekonomskim funkcijama, Beograd 25. september
1991
291 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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TEZE
SKUPŠTINA SFRJ
KOMISIJA ZA USTAVNA PITANJA – Radna
grupa
TEZE O ZAJEDNIČKIM EKONOMSKIM INTERESIMA U JUGOSLOVENSKOJ ZAJEDNICI I O NJENIM EKONOMSKIM FUNKCIJAMA
Beograd, 25. septembar 1991. godine
Glava I
ZAJEDNIČKI EKONOMSKI INTERESI
Teza 1.
Članice jugoslovenske zajednice utvrdjuju da su
njihovi osnovni ekonomski interesi, koje će putem zajedničkih organa ostvarivati u jugoslovenskoj zajednici (u daljem tekstu: Zajednica), i to:
- postojanje jugoslovenskog ekonomskog prostora na čitavoj teritoriji Zajednice i stvaranje
uslova za funkcioniranje na njemu tržišnog privredjivanja;
- postojanje carinskog sistema, uključujući carinsku tarifu, i spoljnotrgovinskog režima Zajednice prema državama izvan Zajednice;
- postojanje monetarnog i deviznog sistema
Zajednice;
- uskladjivanje ekonomskih politika u oblastima
odredjenim konstitutivnim aktom Zajednice;
- uskladjivanje normi i standarda na čitavom
jugoslovenskom ekonomskom prostoru sa normama i standardima koji važe u Evropskoj zajednici i uključivanje svih, putem Zajednice, u
evropske integracione procese;
- stvaranje uslova za stabilan i uravnotežen ekonomski i društveni razvoj svih članica;
- stvaranje uslova za ravnomeran regionalni
razvoj i obezbedjivanje takvog razvoja;
- brži rast životnog standarda.
(Na osnovu člana 2. akta FZ)
Teza 2.
Na jugoslovenskom ekonomskom prostoru slobodno je, bez carinskih i drugih ograničenja,
kretanje roba, usluga, znanja, kapitala i radne
snage, u skladu s odredbama konstitutivnog akta
Zajednice.
Na jugoslovenskom ekonomskom prostoru zabranjena je svaka diskriminacija zasnovana na nacionalnoj pripadnosti ili pripadnosti nekoj od
članica Zajednice.
(Na osnovu čl. 8a, 48. i 67. akta EZ)
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Teza 3.
Zabranjeni su diskriminacija u pogledu zapošljavanja i vrednovanja radne snage. Obezbedjuju se
zaštita od monopola i nelojalne konkurencije i
sprovodjenje drugih mera kojima se sprečava
ograničavanje tržišta i slobodnog prometa kapitala, radne snage, robe i usluga. Sloboda kretanja
radne snage u Zajednici obezbediće se posebnim
merama.
Zloupotreba dominirajućeg položaja jednog ili
više preduzeća na tržištu ili njegovom značajnijem delu, nespojiva je sa jednostvenim privrednim prostorom Zajednice i zabranjena je.
Svi oblici pomoći ili subvencija odobrenih iz
državnih ili društvenih izvora, koji narušavaju ili
predstavljaju opasnost narušavanja konkurencije
time što odredjena preduzeća ili proizvodnje
stavljaju u povoljniji položaj, zabranjeni su.
Jedinstveno se uredjuju uslovi kojima se obezbedjuje funkcionisanje jugoslovenskog tržišta.
(Na osnovu čl. 6,7, 48. i 92. akta EZ)
Glava II
INSTITUTI I NAČELA OBEZBEDJIVANJA
ZAJEDNIČKIH INTERESA
Teza 4. (Svojinski odnosi)
Zajamčuju se svi oblici svojine na čitavom jugoslovenskom ekonomskom prostoru.
Svi oblici svojine su ravnopravni.
Na jugoslovenskom ekonomskom prostoru svako
ima, pod istim uslovima, jednak položaj u pogledu sticanja, korišćenja i otudjivanja svojine,
uslova privredjivanja i pravne zaštite.
Strano lice može sticati pravo svojine na nepokretnostima pod uslovima utvrdjenim propisima
Zajednice.
Teza 5.
(Sloboda osnivanja preduzeća, preduzetništva i
prometa usluga)
Fizička i pravna lica sa teritorije Zajednice imaju
pravo na svakom njenom delu osnivati preduzeća
i obavljati privrednu delatnost u skladu sa propisima Zajednice i pod uslovima jednakim za
sve.
Sloboda osnivanja preduzeća i poslovanja obuhvata i slobodu osnivanja i poslovanja agencija,
podružnica, filijala, zadruga i drugih oblika poslovanja, kao i pravo obavljanja delatnosti ličnim
radom.
Lica koja obavljaju uslužne delatnosti u okviru
jedne članice Zajednice imaju pravo da ih obav-

ljaju i u drugim, pod uslovima koji važe u onoj
članici u kojoj se želi obavljati delatnost.
(Na osnovu čl. 52, 59. i 60. akta EZ)
Teza 6. (Carinski sistem)
Izmedju članica Zajednice nema carina. Na nivou
Zajednice utvrdjuje se jedinstven carinski sistem
prema trećim državama, uz uvažavanje normi i
standarda Evropske zajednice.
Količinska ograničenja uvoza i sve mere s tim
učinkom zabranjena su medju članicama Zajednice.
Teza 7. (Monetarni sistem)
Dinar je jedina valuta i sredstvo plaćanja u Zajednici.
Monetarni sistem je jedinstven.
Stabilnost dinara održavaće se po pravilima
Evropskog monetarnog sistema.
Funkcije jedinstvenog monetarnog sistema obezbedjuju se putem jedinstvenog monetarnog instrumentarijuma, zajedničke monetarne politike i
institucionalnog sistema koji čine Narodna banka
zajednice i narodne banke članice Zajednice.
Teza 8. (Devizni sistem)
Za područje Zajednice utvrdjuju se jedinstveni
devizni i spoljno-trgovinski sistem i sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom.
Na području Zajednice vodi se zajednička politika u ovim oblastima.
Teza 9.
(Poreski sistem i poreska politika)
Poreski sistem se zasniva na jedinstvenim osnovama i vodi se zajednička poreska politika.
Članice neće na proizvode iz drugih članica niti
neposredno niti posredno naplaćivati unutrašnje
poreze bilo koje vrste veće od onih koje neposredno ili posredno naplaćuje za slične domaće
proizvode.
U Zajednici se vrši uskladjivanje propisa o porezu na promet, potrošnji i drugim oblicima poreza u meri u kojoj je takvo uskladjivanje potrebno za uspostavljanje, obezbedjenje i delovanje jugoslovenskog tržišta.
(Na osnovu 61., 95. i 99. akta EZ)
Teza 10.
(Stabilnost poreske politike i neophodne konsultacije)
Propisi iz oblasti poreske politike donose se po
pravilu da važe najmanje tri godine, a izuzetno se
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mogu menjati samo zbog bitno promenjenih
okolnosti.
Ako jedna članica želi da donese novi ili izmeni
postojeći propis iz oblasti poreske politike, dužna
je da odgovarajući akt dostavi odgovarajućem
organu Zajednice radi davanja mišljenja da li se
projektom novog propisa narušavaju stabilnost
uslova privredjivanja, jedinstvo tržišta, ravnopravnost subjekata privraedjivanja.
Ako se utvrdi da razlike u propisima u pojedinim
članicama bitno narušavaju uslove konkurencije
na jugoslovenskom tržištu, takvi poremećaji se
moraju otkloniti u roku odredjenom u aktu kojim
su ustanovljeni takvi poremećaji.
(Na osnovu 61. 101. i 102. akta EZ
Teza 11. (Razvojna politika)
U skladu sa principima tržišnog privredjivanja i
iskustvima Evropske ekonomske zajednice i
drugih odgovarajućih medjunarodnih institucija,
utvrdjivati će se zajednička razvojna politika u
oblastima saobraćaja, velikih sistema (energetika,
železnica i PTT) naučno-tehnološkog razvoja,
poljoprivrede, turizma, crne metalurgije, kao i
politika regionalnog razvoja, a posebno politika
smanjivanja razlika u stepenu razvijenosti pojedinih područja u Zajednici.
Ustanoviti će se, kao zajednička institucija, banka
za razvoj i neophodni fondovi u okviru budžeta
Zajednice.
(Na osnovu člana 3. akta EZ)
Teza 12.
(Ekologija)
U skladu sa zahtevima Pariske povelje za novu
Evropu, obezbediće se zajednička politika i zajedničko delovanje u oblasti zaštite životne sredine u svitu delovima jugoslovenske Zajednice
koje posebno obuhvata zajedničke preventivne
mere i zajedničke kriterijume za otklanjanje
štetnih posledica i odštetu u slučaju zagadjenja
životne sredine.
Teza 13.
(Unapredjivanje životnog standarda i saradnja u
oblasti socijalne politike)
Članice zajednički unapredjuju uslove rada i
višeg životnog standarda radnika kako bi se
omogućilo njihovo ujednačavanje.
U skladu sa opštim ciljevima Zajednice ostvaruje
se saradnja medju članicama Zajednice u oblasti
socijalnih pitanja, a naročito u vezi sa:
- zapošljavanjem,
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- radnim pravom i radnim uslovima, obrazovanjem za struku i usavršavanjem, socijalnom
sigurnošću,
- prevencijom nesreća na radu i profesionalnim
oboljenjima,
- zdravstvenom zaštitom obolelih od profesionalnih bolesti na radu.
Radi ostvarivanja tih ciljeva, osniva se socijalni
fond Zajedince, a saradnja se ostvaruje na izradi
studija, konsultacija i savetovanja o problemima
koji se pojavljuju na nivou Zajednice i onima koji
se pojavljuju iz obaveza prema medjunarodnim
organizacijama.
(Na osnovu čl. 117., 118., 123. i 125. akta EZ)
Teza 14.
(Stimulisanje ulaganja stranog kapitala)
Zajednica vodi politiku stimulisanja ulaganja
stranog kapitala, stranih znanja i tehnoloških dostignuća u ekonomiji na teritoriji Zajednice.
Glava III
OSNOVNE EKONOMSKE FUNKCIJE ZAJEDNICE
Teza 15.
Radi ostvarivanja osnovnih zajedničkih interesa,
Zajednica – putem zajedničkih organa:
a) uredjuje uslove i režime kojima se obezbedjuje sloboda osnivanja i poslovanja preduzeća, kretanja lica i rada, robe, usluga, kapitala i
naučnih znanja;
b) uredjuje devizni, monetarni, carinski i spoljnotrgovinski režim, carinsku tarifu i utvrdjuje
zajedničku politiku u ovim oblastima;
c) utvrdjuje zajedničke razvojne politike u oblastima odredjenim zajedničkim aktima Zajednice;
d) propisuje režime i mere za sprečavanje narušavanja jugoslovenskog tržišta i nelojalne konkurencije;
e) utvrdjuje osnove poreskog sistema u Zajednici
i donosi propise o porezima i drugim dažbinama
koje se uvode na teritoriji cele Zajednice;
f) propisuje postupak uskladjivanja ekonomskih
politika članica Zajednice;
g) osniva zajedničku banku za razvoj;
h) osniva zajedničke razvojne i socijalne fondove.
(Na osnovu člana 3. akta EZ)
Teza 16.
(Uskladjeno djelovanje sa članicama)
Članice Zajednice će prikladnim propisima i
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merama, opštim i posebnim, obezbedjivati ispunjenje obaveza koje za njih proizlaze iz konstitutivnog i drugih akata Zajednice.
Članice će pomagati ostvarivanje ciljeva Zajednice.
Organi Zajednice i organi članica uskladjivaće
svoje delovanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa.
Članice će se uzdržavati od preduzimanja bilo
kakvih mera koje bi mogle ugroziti ostvarivanje
zajedničkih interesa.
Članice će medjusobno uskladjivati svoje ekonomske politike radi potpunijeg ostvarivanja zajedničkih interesa.
Organi Zajednice će svoje funkcije ostvarivati
tako da se obezbedjuju ravnopravnost i jednakost, članica Zajednice i da se ne ugrožava
njihova stabilnost.
Teza 17.
(Finansiranje Zajednice)
Zajednica se finansira preko budžeta, koji donosi
skupština Zajednice.
Sredstva za finansiranje Zajednice čine izvorni
prihodi (carine i porezi), a izuzetno i doprinosi
članica.
OBRAZLOŽENJE PRISTUPA I OSNOVNIH
NAČELA
Pri utvrdjivanju ovih teza uzimani su u obzir i svi
modeli koji su do sada predlagani u ovoj oblasti,
ali je prevladalo opredelenje da treba skoro u
svemu prihvatiti model EEZ.
Ove teze predstavljajo deo materije koju valja
urediti u okviru buduće jugoslovenske državne
zajednice. Ostale oblasti (ljudska prava, odbrana,
međunarodni odnosi) obradene su u drugim
separatima.
Pošlo se od pretpostavke da članice jugoslovenske zajednice imaju objektivan interes da
izgrade ekonomsku zajednicu koja je sposobna
da funkcioniše. Postoji apsolutni minimum jedinstvenih i zajedničkih institucija i mehanizama bez
kojih nijedna ekonomska zajednica ne mote da
funkcioniše. Taj minimum je poznat u ekonomskoj nauci i iz iskustva današnjih ekonomskih
zajednica u svetu, posebno u Evropi. Evropska
ekonomska zajednica dvanaest zemalja je do sada
stvorila samo one institucije i mehanizme koji su
bili apsolutno neophodni za funkcionisanje njene,
prvo carinske, a zatim ekonomske i monetarne
unije. Otuda i sledi da institucije i mehanizmi

objedinjenog ekonomskog prostora i tržišta bez
unutrašnjih ekonomskih granica (prepreka) za
slobodu osnivanja i poslovanja preduzeća, kretanje robe i usluga, rada, kapitala i tehničkih
dostignuća, predstavljaju apsolutni minimum bez
čijeg prihvatanja ne treba ni pristupati stvaranju
životno sposobne jugoslovenske ekonomske zajednice. Jugoslovenski narodi nemaju više vremena za rasprave o konceptima i projektima čiju
konzistentnost drži samo papir na kome su
napisani. Takvi koncepti sa papira ne prelaze u
život.
Pri predlaganju ovih teza, imala se u vidu
činjenica da je Evropska zajednica, uz saglasnost
jugoslovenskih republika, več uključena u rešavanje jugoslovenske krize. Razumno je pretpostaviti da če EEZ lakše shvatiti karakter predložene jugoslovenske ekonomske zajednice ako
se ona izrazi uz pomoč institucija i mehanizama
koji su njoj dobro poznati priznati kao efikasni.
Najzad, treba imati u vidu i činjenicu da se
Skupština Jugoslavije, uz saglasnost svih republika, posebnom rezolucijom izjasnila za uključivanje Jugoslavije u EEZ. Nema sumnje da
ukljućivanje bilo koje zemlje u EEZ zahteva
visok stepen kompatibilnosti njenog privrednog
sistema sa ekonomskim sistemom Evropske zajednice. Ovim tezama je predložen sistem koji
budućoj jugoslovenskoi zajednici obezbedjuje
neophodan stepen kompatibilnosti privrednog
uredenja sa institucionalnim sistemom i mehanizmima EEZ.
Bilo koja ekonomska zajednica koja ima veče
pretenzije od obične zone slobodne trgovine,
mora de se gradi na integraciji ne samo tržišta
robe i usluga, nego i tržišta faktora proizvodnje
(rada i kapitala). Samo poboljšanjem alokacije
faktora proizvodnje na objedinjenom privrednom
prostoru, uz koriščenje rezultujućih efekata ekonomije obima, može se očekivati efekat za Zajednicu kao celinu, koji će biti veči od zbira
efekata koje bi njene članice mogle ostvariti
pojedinačno.
Zato se ovim tezama predlažu: (1) osnove za
konstituiranje objedinjenog jugoslovenskog ekonomskog prostora, tržišta bez prepreka za kretanje robe, usluga i faktora proizvodnje; (2)
mehanizmi za obezbedjenje zdrave konkurencije
i sprečavanje diskriminacije, kao ravnopravnih
uslova privredjivanja; (3) privredno-sistemski instrumentarijum koji obezbeduje funkcionisanje
tržišta robe i faktora proizvodnje; (4) mehanizmi
uskladivanja ekonomske i (5) socijalne politike.
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Uz svaku tezu (gde je to bilo adekvatno) navedeni su paragrafi konstitutivnog akta EEZ
(Rimski sporazumi o osnivanju EEZ iz 1957. i
Jedinstveni evropski akt iz 1987. godine) koji su
poslužili kao uzor i kao dokaz o funkcionalnoj
sposobnosti predloženog rešenja.
Smatralo se da u ovoj fazi ne treba davati
podrobnija obrazloženja pojedinačnih teza, nego
da to treba ostaviti za kasnije, kada se iz prvih
njihovih razmatranja bude saznalo koje teze
uopšte zahtevaju objašnjenja i koje vrste.

Dok. št. 102:292
Teze o ljudskim pravima i slobodama i njihovoj zaštiti u jugoslovenskoj zajednici, Skupština SFRJ, komisija za ustavna pitanja, radna grupa, Beograd 25. 9. 1991
SKUPŠTINA SFRJ
KOMISIJA ZA USTAVNA PITANJA
- Radna grupa TEZE O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I NJIHOVOJ ZAŠTITI U JUGOSLOVENSKOJ ZAJEDNICI
25. septembar 1991. godine
Teza 1.
Ljudska prava i slobode, uključujući i kolektivna
prava i slobode naroda, nacionalnih i drugih
manjina i etničkih grupa, osnova su demokratskog uredjenja i razvoja jugoslovenske zajednice
/u daljem tekstu: Zajednici/.
Teza 2.
Pri utvrdjivanju i garantovanju obima ljudskih
prava i sloboda i uredjivanju sistema njihovog
obezbedjivanja i zaštite u Zajednici i njenim
članicama, prihvataće se dostignuća modernih
demokratskih država, konvencija i drugih medjunarodno-pravnih akata.
U Zajednici će se kontinuirano proširivati obimi
unapredjivati sistem zaštite ljudskih prava i
sloboda u skladu sa razvojem medjunarodnih
normi i savremenih potreba.

292 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

274

Teza 3.
U svim članicama Zajednice osiguraće se jednaki
standardi u normativnoj implementaciji, garantovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda utvrdjenih
medjunarodnim aktima.
Teza 4.
U Zajednici i njenim članicama garantovaće se i
štititi prava nacionalnih i drugih manjina i njihovih pripadnika.
Teza 5.
U skladu sa konvencijama i drugim medjunarodnim aktima, prihvaćenim od Zajednice, normativno uredjivanje i zaštita ljudskih prava i
sloboda u Zajednici i njenim članicama otvoreni
su kontroli medjunarodnih institucija.
Teza 6.
Ljudska prava i slobode, uključujući i kolektivna
prava i slobode naroda, nacionalnih i drugih
manjina i etničkih grupa, normativno se utvrdjuju, garantuju, štite i obezbedjuju u članicama
Zajednice.
Ljudska prava i slobode, utvrdjena ovim konstitutivnim aktom, garantuju se i štite na nivou
Zajednice.
Pod odredjenim uslovima, zaštita prava i sloboda
može se ostvarivati i putem odgovarajućih
medjunarodnih institucija zaštite.
Teza 7.
Gradjani su ravnopravni u slobodama, pravima i
dužnostima, jednaki su pred zakonom i uživaju
jednaku pravnu zaštitu bez obzira na nacionalnu
pripadnost, rasu, spol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, rodjenje, obrazovanje, imovno stanje, društveni
položaj ili drugo lično svojstvo.
Teza 8.
Život čoveka je neprikosnoven.
Pravo na život mora biti zakonom zaštićeno.
Ustavom članice Zajednice može se utvrditi da se
smrtna kazna sme izuzetno propisati i izreči samo
za najteže oblike teških krivičnih dela.
Teza 9.
Svako ima pravo na slobodu i lićnu sigurnost.
Niko ne može biti lišen slobode osim u slučajevima i u postupku koji su utvrdjeni zakonom.
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Teza 10.
Niko ne može biti kažnjen za delo koje pre nego
što je učinjeno nije bilo predvidjeno zakonom
kao kažnjivo delo i za koje nije bila predvidjena
kazna.
Svako ima pravo na odbranu u sudskom i drugom
postupku.
Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno
sredstvo protiv odluka sudova ili drugih organa.
Svako ima pravo na naknadu štete pričinjene nepravilnim ili nezakonitim redom lica ili organa u
vezi sa obavljanjem službe ili druge delatnosti
državnog organa.
Teza 11.
Niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, neljudskom ili ponižavajućem kažnjavanju
ili postupanju. Zabranjeno je i kažnjivo svako
iznudjivanje priznanja i izjava.
Zabranjeno je da se na bilo kom licu, bez njegove
saglasnosti, vrše medicinski ili drugi naučni
ogledi.
Teza 12.
Zajemčuje se sloboda misli, uverenja, savesti i
veroispovesti, sloboda štampe, informisanja i
drugih vidova javnog izražavanja, sloboda govora i javnog istupanja, sloboda zbora i drugog javnog okupljanja, sloboda naučnog i umetničkog
stvaralaštva.
Teza 13.
Zajemčuje se nepovredivost čovekove privatnosti, integriteta, ličnog i porodičnog života.
Jedino zakonom može se propisati da se samo na
osnovu rešenja suda može odstupiti od načela
nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava
opštenja.
Teza 14.
Zajemčuje se sloboda kretanja, nastanjivanja,
napuštanja teritorije i povratka na teritoriju Zajednice.
Svako slobodno bira svoje prebivalište bez bilo
kakvih ograničenja ili uslova.
Zabranjeno je proterivanje gradjana Zajednice
unutar Zajednice ili sa teritorije Zajednice.
Teza 15.
Gradjanin ima pravo da javno kritikuje rad
državnih i drugih organa i organizacija i funkcionera, kao i da podnosi predstavke, peticije i
predloge.

Gradjanin ne može biti pozvan na odgovornost
niti trpeti druge štetne posledice za stavove iznete
u javnoj kritici ili u podnetoj predstavci, peticiji i
predlogu, osim ako je time učinio krivično delo.
Teza 16.
Gradjanima se garantuje pravo da poseduju imovinu kao i da se bave samostalnom delatnošću na
teritoriji Zajednice.
Gradjani su jednaki u pogledu sticanja i raspolaganja prava svojine na teritoriji Zajednice.
Zajamčuje se pravo na nasledjivanje, u skladu sa
zakonom.
Teza 17.
Gradjani su slobodni u izboru svog zanimanja i
zaposlenja na teritoriji Zajednice.
Teza 18.
Gradjanin koji je navršio 18 godina života ima
pravo da bira i da bude biran.
Biračko pravo je opšte i jednako, izbori su neposredni, a glasanje tajno.
Teza 19.
Garantuje se sloboda sindikalnog organizovanja i
delovanja.
Radnici imaju pravo na štrajk pod uslovima
utvrdjenim zakonom.
Teza 20.
Garantuje se sloboda političkog i drugog organizovanja, udruživanja i delovanja, osim u
slučajevima kada se tim organizovanjem i
delovanjem ugrožava integritet Zajednice i
članica, nacionalna i druga prava i slobode.
Teza 21.
Gradjanima se garantuje sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i kulture i pravo upotrebe
svog jezika i pisma.
Niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj
nacionalnoj pripadnosti.
Teza 22.
Svi narodi imaju pravo na samoopredeljenje, na
osnovu koga slobodno odredjuju svoj politički
status i obezbedjuju svoj ekonomski, socijalni i
kulturni razvoj.
Pripadnici nacionalnih i drugih manjina imaju
pravo da slobodno izražavaju, neguju i razvijaju
svoj etnički, kulturni, jezički i verski identitet.
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Teza 23.
Majka i dete uživaju posebnu društvenu zaštitu.
Porodica uživa društvenu zaštitu.
Teza 24.
Zajemčuje se zaštita gradjana Zajednice u inostranstvu.
Zajamčuje se pravo azila stranim državljanim a i
licima bez državljanstva.
Teza 25.
Čovek ima pravo na zdravu životnu sredinu.
Teza 26.
Sudska zaštita ljudskih prava i sloboda primarno
se obezbedjuje u članicama Zajednice.
Sudska zaštita ljudskih prava i sloboda utvrdjenih
u ovom konstitutivnom aktu, obezbedjuje se i na
nivou Zajednice.
Teza 27.
Pravnosnažne odluke sudova članica Zajednice
imaju važnost i izvršive su na celoj teritoriji
Zajednice.
Teza 28.
Ustanovljava se sud Zajednice koji na nivou
Zajednice pruža zaštitu ljudskih prava i sloboda
utvrdjenih konstitutivnim aktom Zajednice.
Sud se konstituiše na principu paritetnog sastava.
Teza 29.
Zaštita ljudskih prava i sloboda pred sudom
Zajednice može se tražiti nakon što su prethodno
iskorišćena raspoloživa pravna sredstva pred
nadležnim organima članica Zajednice.
OBRAZLOŽENJE
Pri izradi Teza o ljudskim pravima i slobodama i
njihovoj zaštiti u jugoslovenskoj zajednici pošlo
se od toga da kompleks ljudskih prava i sloboda,
uključujući i kolektivna prava i slobode naroda,
nacionalnih i drugih manjina i etničkih grupa,
predstavlja integrativni element i vezivno tkivo
jugoslovenske zajednice, kao i osnovu njenog
demokratskog uredjenja i razvoja. Garantovanje i
zaštita ljudskih prava i sloboda na nivou jugoslovenske zajednice nije samo zajednički interes
jugoslovenskih naroda i gradjana, već i neophodan uslov postojanju jugoslovenske zajednice.
Naime, ako se svakom gradjaninu u zajednici ne
garantuje odredjeni fond ljudskih prava i sloboda,
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uključujući i sudsku zaštitu na nivou zajednice,
ne može se ni uspostaviti jugoslovenska zajednica. S tim u vezi, u svim članicama jugoslovenske zajednice i u zajednici treba obezbediti
uslove u kojima će se garantovati evropski stepen
promocije i zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i
efikasan mehanizam njihove kontrole i zaštite.
Pri utvrdjivanju ovih principa i opredeljenja
pošlo se od uverenja da je zaštita i unapredjenje
ljudskih prava i sloboda i prihvatanje čovekove
ličnosti kao najviše vrednosti – osnova ostvarivanja i funkcionisanja svakog demokratskog
poretka.
U jugoslovenskoj zajednici jamčila bi se sva
ljudska prava i slobode koje predstavljaju civilizacijsko dostignuće i standarde modernih demokratskih država, posebno one slobode i prava
obuhvaćene odgovarajućim medjunarodnim
pravnim dokumentima, kao što su paktovi o pravima čoveka, konvencije i druga medjunarodnopravna akta OUN, EZ i KEBS-a. To zahteva da
se osiguraju jednaki standardi u svakoj članici
jugoslovenske zajednice u pogledu normativne
implementacije, garantovanja i zaštite ljudskih
prava i sloboda, utvrdjenih medjunarodnim aktima.
Naročita pažnja će se posvetiti garantovanju i
zaštiti posebnih prava nacionalnih i drugih manjina i njihovih pripadnika, na čemu se posebno
insistira u Evropi.
U jugoslovenskoj zajednici ostvarivanje i zaštita
ljudskih prava i sloboda zasnivala bi se na principu kontinuiranog proširivanja i unapredjivanja
obima i zaštite prava i sloboda, u skladu sa
razvojem medjunarodnih normi i savremenih
potreba, što podrazumeva primenu najdemokratskijih i najliberalnijih, jugoslovenskoj višenacionalnoj zajednici primerenih evropskih kriterija,
standarda i instrumenata.
Eksplicitno prihvatanje svih evropskih konvencija
i političkih dogovora koji se tiču zaštite ljudskih
prava i sloboda, zahteva neophodnu implementaciju /prihvatanje u ustavima i zakonodavstvu/ principa direktnog primenjivanja evropskih standarda u članicama jugoslovenske zajednice i u samoj zajednici, ćime se one u ovom domenu otvaraju neposrednoj kontroli medjunarodnih instanci i što podrazumeva i prihvatanje
respektivnih nadležnosti medjunarodnih institucija kao što su Komisija za ljudska prava Saveta
Evrope, Evropski sud i odgovarajuće institucije i
mehanizmi KEBS-a, kao i odgovarajuća kontrola
nevladinih organizacija u ovoj oblasti.
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Ljudska prava i slobode primarno bi se ostvarivala i štitila u okviru članica Jugoslovenske
zajednice. Odluke sudova članica jugoslovenske
zajednice važile bi i bile izvršive na ceo teritoriji
jugoslovenske zajednice. Odredjene slobode i
prava, utvrdjena u zajedničkom aktu jugoslovenske zajednice, ostvarila bi se i štitila na
nivou jugoslovenske zajednice, što podrazumeva
postojanje zajedničke institucije koja bi obezbedjivala sudsku zaštitu sloboda i prava /paritetno sastavljeni zajednički sud/. Zaštita ljudskih
prava i sloboda pred sudom jugoslovenske zajednice može se tražiti nakon što su prethodno
iskorišćena raspoloživa pravna sredstva pred
nadležnim organima članica zajednice.
Naročita pažnja će se posvetiti garantovanju i
zaštiti posebnih prava nacionalnih i drugih manjina i njihovih pripadnika, na čemu se posebno
insistira u Evropi.
U jugoslovenskoj zajednici ostvarivanje i zaštita
ljudskih prava i sloboda zasnivala bi se na principu kontinuiranog proširivanja i unapredjivanja
obima i zaštite prava i sloboda, u skladu sa
razvojem medjunarodnih normi i savremenih potreba, što podrazumeva primenu najdemokratskijih i najliberalnijih, jugoslovenskoj višenacionalnoj zajednici primerenih evropskih kriterija,
standarda i instrumenata.
Eksplicitno prihvatanje svih evropskih konvencija i političkih dogovora koji se tiču zaštite
ljudskih prava i sloboda, zahteva neophodnu
implementaciju /prihvatanje u ustavima i zakonodavstvu/ principa direktnog primenjivanja
evropskih standarda u članicama jugoslovenske
zajednice i u samoj zajednici, čime se one u
ovom domenu otvaraju neposrednoj kontroli
medjunarodnih instanci i što podrazumeva i
prihvatanje respektivnih nadležnosti medjunarodnih institucija kao što su Komisija za ljudska
prava Saveta Evrope, Evropski sud i odgovarajuće institucije i mehanizmi KEBS-a, kao i
odgovarajuća kontrola nevladinih organizacija u
ovoj oblasti.
Ljudska prava i slobode primarno bi se ostvarivala i štitila u okviru članica jugoslovenske
zajednice. Odluke sudova članica jugoslovenske
zajednice važile bi i bile izvršive na celoj teritoriji jugoslovenske zajednice. Odredjene slobode i prava, utvrdjena u zajedničkom aktu
jugoslovenske zajednice, ostvarila bi se i štitila
na nivou jugoslovanske zajednice, što podrazumeva postojanje zajedničke institucije koja bi
obezbedjivala sudsku zaštitu sloboda i prava

/paritetno sastavljeni zajednički sud/. Zaštita ljudskih prava i sloboda pred sudom jugoslovenske
zajednice može se tražiti nakon što su prethodno
iskorišćena raspoloživa pravna sredstva pred
nadležnim organima članica zajednice.
U izvesnim slučajevima i pod odredjenim uslovima, zaštita prava i sloboda može se ostvarivati i
putem odgovarajućih medjunarodnih institucija
zaštite.
Korpus ljudskih prava i sloboda utvrdjenih
konstitutivnim aktom jugoslovenske zajednice ne
obuhvata celokupan obim ljudskih sloboda i
prava, već samo onih koje je neophodno štititi na
nivou jugoslovenske zajednice. To su: pravo na
život, pravo na slobodu i ličnu sigurnost, sloboda
misli, uverenja, savesti i veroispovesti, sloboda
štampe, govora, zbora, sloboda kretanja, sloboda
političkog i sindikalnog organizovanja, opšte i
jednako biračko pravo, pravo naroda na samoopredeljenje, a puna ravnopravnost nacionalnih
manjina itd. Ovo ne isključuje obavezu članica
jugoslovenske zajednice da pored ovih garantuju
i štite i sva ostala ljudska prava i slobode, u
skladu sa evropskim i medjunarodnim standardima i kriterijumima.

Dok. št. 103:293
Poročilo o četrti plenarni seji konference o
Jugoslaviji 4. 10. 1991 v Haagu
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Ljubljana, Gregorčičeva 25 – p. p. 481
tel. 224-141, 219-439 – fax. 213-357
Ljubljana, 7. 10. 1991
INTERNO POROČILO O ČETRTI PLENARNI
SEJI KONFERENCE O JUGOSLAVIJI, 4. oktobra 1991 V HAAGU
Van den Broek in lord Carrington sta, kot kaže
imela ambicijo, da na seji dosežeta še eno
premirje med vojskujočimi stranmi na Hrvaškem,
kot tudi, da se podaljša mandat opazovalcem
Evropske skupnosti do konca konference.
1. Konferenca se je odvijala na treh ravneh. Pred
293 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.
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plenarno sejo se je lord Carrington skupaj z
veleposlanikom Wijnaendtsom posamično srečal
z vodjo naše delegacije mag. Šinkovcem, ministrom za zunanje zadeve BiH dr. Silajdžičem in
zveznim sekretarjem Lončarjem. Predvideni sta
bili tudi srečanji z ministroma za zunanje zadeve
Hrvaške dr. Šeparovićem in Srbije Jovanovićem,
vendar sta odpadli zaradi posebnega sestanka s
Tudjmanom in Miloševićem.
V razgovoru z mag. Šinkovcem sta Carrington in
Wijnaendts predvsem vztrajala na podaljšanju
mandata opazovalne misije v Sloveniji in zahtevala, da Slovenija na konferenci skupaj z drugimi
republikami in federacijo podpiše o tem skupno
izjavo. Zahtevo sta utemeljevala s prisotnostjo
JLA v Sloveniji, kot tudi, da sicer Hrvaška, ki
želi isti status kot Slovenija, ne bo podpisala podaljšanje memoranduma o opazovalcih. Grozila
sta, da bi nasprotovanje podpisu škodilo interesom Slovenije in namignila na morebitne
sankcije s strani ES. Mag. Šinkovec je zahtevo
odločno odklonil, ker zanjo v Sloveniji ni več
potrebe in ker stališča Skupščine RS ne dajejo
možnosti podaljševanja mandata opazovalcem.
Slovenija pa je, v želji, da pomaga mirovnim
prizadevanjem ES, odprta za sklenitev bilateralnega sporazuma z ES o opazovalcih, ki bi z
ozemlja RS lahko delovali na Hrvaškem. Lord
Carrington je napovedal nov razgovor o tem z
mag. Šinkovcem po srečanju s Tudjmanom.
Mag. Šinkovec je še obvestil sogovornika o
sklepih in stališčih Skupščine RS z dne 2.
oktobra 1991. Nista imela pripomb glede nadaljevanja osamosvojitvenih korakov. Carrington je
izrazil zadovoljstvo, ker smo pripravljeni še naprej sodelovati na konferenci.
Na plenarni seji, ki je sledila razgovoru, je bila
udeležencem razdeljena "Izjava o podaljšanju
opazovalnih aktivnosti opazovalne misije v Jugoslaviji". Med podpisniki ni bila predvidena Slovenija. Dr. Šeparović je to opazil in dal pripombo, zakaj je Slovenija izpadla kot podpisnik.
V kolikor izjave ne bo podpisala Slovenija,
potem je tudi Hrvaška ne bo. Plenarna seja je bila
na njegov predlog prekinjena za razmislek in
konsultacije.
Na delovnem kosilu je dr. Tudjman vprašal mag.
Šinkovca o vzrokih našega zavračanja podpisa
izjave o opazovalcih. Po pojasnilu je dejal Šeparoviću, da v kolikor Slovenija ne bo podpisala
izjave, je tudi Hrvaška ne bo. Van den Broek,
lord Carrington in funkcionarji konference, pa
tudi predstavniki nekaterih republik so izvajali
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pritisk, da podpišemo izjavo, sicer naj bi bila
Slovenija odgovorna za neuspeh konference. Insistirali so, da mag. Šinkovec v ponedeljek, po
konsultaciji s Skupščino, pošlje soglasje Slovenije za podpis skupne izjave. Pripravljeni so
sprejeti tudi naše morebitne rezerve ob podpisu –
npr. omejitev opazovalne misije do umika JA, pa
celo formulacijo, da bodo opazovalci v Sloveniji
opravljali samo tiste naloge, ki bi bile dogovorjene med Van Houtenom in organi RS.
Zanimivo je, da ES ni izvajala posebnega pritiska
na Hrvaško, da podpiše izjavo, čeprav bi v bistvu
predvsem Hrvaška morala biti najbolj zainteresirana za opazovalce, temveč le na nas, ki
dejansko opazovalcev ne potrebujemo več.
2. Kar zadeva premirje je prišlo v Haagu do
dveurnih razgovorov med Tudjmanom, Miloševićem, Kadijevićem, Van den Broekom, Carringtonom in Wijnaendtsom. Sporazumeli so se o
nekakšnih okvirjih za politično rešitev krize na
bazi perspektive mednarodnega priznanja neodvisnosti tistih republik, ki to želijo. Do priznanja
naj bi prišlo na koncu procesa pogajanj, ki bi
potekala v dobri veri. Priznanje bi bilo odobreno
v okviru generalnega sporazuma, ki bi vseboval
naslednje komponente:
- ohlapno asociacijo ali zvezo suverenih ali
neodvisnih republik;
- zaščita manjšin in garantiranje človekovih
pravic in možni specialni status za določena
področja;
- nobenih unilateralnih sprememb meja.
Dogovorili so se, da se bodo 8. oktobra 1991
predstavniki srbskih skupnosti na Hrvaškem in v
Vzhodni Slavoniji srečali s koordinatorjem konference Wijnaendtsom in podpredsednikoma
konference in proučili možne bodoče aranžmane
v delovni skupini za manjšine.
Kar zadeva premirje je ugotovljeno, da so ga vse
strani kršile. Zato so se udeleženci sporazumeli,
da si bodo paralelno s prej omenjenimi političnimi koraki, prizadevali zmanjšati tenzije in
ustvariti ugodnejše vzdušje za pogajanja, s tem,
da:
a) Hrvaška stran takoj ukine blokado vojaških in
drugih objektov JLA (vzpostavitev PTT zvez,
preskrba z vodo, elektriko, plinom, odstranitev
zapor, ovir in min, prost pristop in izhod ter
svobodno gibanje vojaškega in civilnega osebja –
v kolikor ne gre za vojaške enote, nemotena
preskrba s hrano in drugimi neofenzivnimi sredstvi, medicinska pomoč);
b) JLA bo prerazporedila svoje enote na Hrvaš-
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kem ob asistenci opazovalcev. JLA ne bo izvajala
vojaških operacij proti hrvaškim silam iz vojašnic
in objektov na Hrvaškem, s katerimi je umaknjena blokada.
Bežen pogled na sprejete aranžmane kaže, da
Hrvaška v teh razgovorih ni bila obravnavana
enakopravno, še manj pa kot žrtev agresije.
Tudjman je napravil veliko koncesij, JLA pa v
bistvu nobenih (razen, da ne bo napadala iz deblokiranih vojašnic). JLA se ni obvezala, da ne
bo več napadala hrvaških sil. Prav tako je pri
političnih okvirih za rešitev krize Tudjman dal
največ koncesij, saj je pristal na specialni status
določenih področij in na sprejem predstavnikov
srbskih skupnosti iz Hrvaške in Vzhodne Slavonije (kot, da Vzhodna Slavonija ni del Republike Hrvaške) v Haagu. Prav tako je pristal,
da bo ostala Hrvaška v neki ohlapni asociaciji ali
zvezi republik.
V tisku pa tudi v uradnih krogih so se pojavile
interpretacije, da so vse republike pristale vsaj na
ohlapno asociacijo (tako informacijo je dobil italijanski konzul od svojih iz Rima), kar da je
pogoj za njihovo mednarodno priznanje. Ta
dogovor nikakor ne more obvezovati Republike
Slovenije, saj ni sodelovala v razgovorih.
3. Plenarna seja, ki jo je vodil podpredsednik
Barkman je bila v senci sestanka s Tudjmanom,
Miloševićem in Kadijevićem. Barkman je obvestil, da je za koordinatorja konference imenovan veleposlanik Wijnaendts, za predsedujočega skupine za ekonomske odnose Jean
Durieux (svetovalec Delorsa), za predsedujočega
skupine za človekove pravice in manjšine
veleposlanik G. Ahrens (ZRN – bil v OM v
Zagrebu), za predsedujočega skupine za
institucionalna vprašanja pa B. Crow (V.
Britanija).
V nadaljevanju je Barkman predlagal, da izmenjamo mnenja o situaciji na Hrvaškem, ker se
ne spoštuje sporazum o prekinitvi ognja.
Mag. Šinkovec je dejal, da situacija na Hrvaškem
nikakor ni podobna premirju. JA in Srbija
stopnjujeta vojaške operacije. Po vojaškem puču
je srbska skupina izvršila ustavni puč v predsedstvu SFRJ. Seznanil je konferenco s stališči
skupščine RS z dne 2. 10. 1991 o nadaljevanju
osamosvojitvenih procesov, izteku veljavnosti
Brionske deklaracije in moratorija, kot tudi Memoranduma o opazovalcih. Poudaril je, da bo
Slovenija še naprej sodelovala na haaški konferenci, vendar kot samostojna in suverena država. Z drugimi republikami in s svetom bo

sodelovala kot neodvisna država, v skladu z
vzajemnimi interesi. Izvajanje mag. Šinkovca je
bilo dobro sprejeto.
Lončar je dejal, da je korak srbske skupine v
predsedstvu SFRJ za njega nesprejemljiv. Postavil si je vprašanje, v čigavem imenu sploh
govori na konferenci. Čuti se odgovornega za
mirno rešitev. Na Hrvaškem se vodi uničevalna
vojna. JLA bi morala preprečiti sovražnosti in
zaščititi ljudi. Dela pa nasprotno. Vojna ne more
prinesti rešitve. Haaška konferenca je edini način,
da se jugoslovanska kriza reši s političnimi
sredstvi. Dokler traja vojna, ne moremo govoriti
o bodočih odnosih. Nič ne more nadomestiti političnega dialoga.
Dr. Šeparović je govoril o totalnem kaosu v Jugoslaviji, o vojaškem in ustavnem puču, o
agresiji proti Hrvaški, ki jo izvajata JA in Srbija.
Skliceval se je na resolucijo VS in izjave Bakerja
o odgovornosti. JA krši sporazum iz Igala. Hrvaška želi mir, spoštuje Helsinške in Pariške
dokumente. Zahteva, da Srbi, Črnogorci in JA
odidejo iz Hrvaške. Pripravljeni so sprejeti mednarodne mirovne sile. Ne sprejemajo podaljšanja
moratorija. Zavzel se je za mednarodno priznanje
neodvisne in svobodne Hrvaške. Niso za nobeno
sodelovanje Hrvaške v skupni državi. Jugoslavije
ni več, mirovna konferenca naj razpravlja o njeni
dediščini.
Dr. Silajdžić (BiH) je ugotovil nemoč konference, da zaustavi vojno. V Beogradu je izveden
ustavni puč, ki je še poslabšal situacijo. Zvezne
institucije so paralizirane. BiH trpi ogromno škodo zaradi vojne na Hrvaškem, gospodarsko, pa
tudi sicer. Ni optimist, da bi se lahko dogovorili o
političnih rešitvah.
Dr. Samardžić iz Črne gore je trdil, da je Hrvaška
napadla Črno goro, ki ima veliko žrtev. JA se je
morala braniti pred napadi. Predlagal je, da se
hrvaške enote umaknejo iz Dubrovnika in
Hercegovine, ravno tako, da se iz teh področij
umakne JA. Opazovalci ES naj pridejo na mejo
Črne gore z BiH in Hrvaško.
Dr. Maleski (Makedonija) je trdil, da je nacionalistična evforija glavni razlog za vojno. Neuresničljiva je teza, da bi vsi Srbi, vsi Albanci ali
vsi Hrvati živeli v eni državi. Izhod je v Evropi
brez meja ob spoštovanju pravic narodov in
manjšin. Integracija ali dezintegracija Jugoslavije
je mogoča samo z demokratičnim dogovorom.
Moramo sodelovati, saj živimo na istem geografskem prostoru. Še danes Srbija in Slovenija
sodelujeta preko Madžarske. V Beogradu je iz279
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veden neustaven puč.
Jovanović (Srbija) je tokrat bil še bolj napadalen.
Zopet je obtožil Slovenijo in Hrvaško za sedanje
stanje. Enostranska odcepitev je imela za cilj
razbitje Jugoslavije, zato ti dve republiki nista
izbrali miroljubne poti odhoda iz Jugoslavije. Na
tej konferenci želijo pokopati Jugoslavijo, čeprav
naj bi bil njen cilj iskanje rešitev za bodoče
sodelovanje v Jugoslaviji. Opravičeval je akcijo
srbske skupine v predsedstvu, kot nujno in
ustavno. Srbija ni agresor. Srbija je žrtev politike
razbijanja Jugoslavije. Obtožil je Hrvaško za
obnavljanje fašizma, za kršenje premirja. Branil
je postopke JA. Politični cilj separatistov je
pridobitev mednarodnega priznanja in prisotnost
tujih čet v Jugoslaviji. Srbija je za ohranitev
Jugoslavije. Ponovno je pojasnjeval beograjsko
iniciativo.
Barkman je ta del konference končal z ugotovitvijo, da ustavni udar ni prispeval k politični
soluciji jugoslovanske krize. Ob doseženem premirju bi po njegovem vendar bilo mogoče najti
politično rešitev.
Nadaljeval je s predlogom za skupno izjavo o
podaljšanju mandata opazovalcem. (Potek tega
dela konference je opisan pod točko 1.)
Plenarna seja je bila prekinjena in se po odmoru
ni nadaljevala.
4. Potek konference in pobuda za srečanje s
Tudjmanom, Miloševićem in Kadijevićem kaže,
da si ES prizadeva imeti iniciativo pri iskanju
rešitev za jugoslovansko krizo. Vendar se še ni
odrekla želji, da ohrani Jugoslavijo, vsaj v
ohlapni formi in še ni pripravljena proti povzročiteljem in akterjem agresije nastopiti odprto,
odločno in selektivno.
Pomemben napredek je stališče ES, da bo priznala vse republike, ki to želijo. Vendar pod
pogojem, da bodo pristale na obliko medsebojne
asociacije, da bodo spoštovale človekove pravice
in zaščito manjšin.
Sprejeto je dejstvo, da bo Slovenija nadaljevala
proces osamosvajanja in da se je moratorij iztekel. Vendar bi še želeli Slovenijo nekako vezati
na Jugoslavijo, vsaj dokler traja konferenca. Zato
zahteva, da sopodpišemo skupno izjavo o opazovalcih.
ES ima dokaj čudno stališče do Hrvaške. Dela jo
enako odgovorno za vojno kot JA oziroma
Srbijo. Še več – od nje hoče večje koncesije. Ne
upošteva, da je Hrvaška napadena in da brani
svoje ozemlje in prebivalstvo. Videti je, kot da
težko situacijo Hrvaške izkorišča, da bi jo pri280

silila h kapitulantskim korakom. Čudno je njeno
stališče do JA, s katero se pogaja v rokavicah.
Hrvaška tudi na tem plenumu ni pokazala jasne
linije. Sodeluje na konferenci, vendar Šeparović
izjavlja, da ne bodo več sodelovali na skupinah
(ni jih bilo na ekonomski skupini). Govorijo, da
ne bodo v nobeni skupni državi, hkrati pa
Tudjman pristaja na asociacijo ali zvezo republik.
Na koncu omenjamo, da konferenca oziroma vsaj
njeno predsedstvo postopoma sprejemajo neodvisnost in samostojnost Slovenije kot dejstvo.
Zato moramo vztrajati, da na dnevni red pride
tudi delitvena bilanca in vprašanja sukcesije.
Svojo neodvisno pozicijo bi bilo koristno
valorizirati z bolj izdelanimi predlogi za normalizacijo odnosov med državami tega prostora, z
raznimi pobudami za gospodarsko sodelovanje
(npr. cona proste trgovine), za spoštovanje človekovih pravic, varstvo okolja (reka Sava,
Jadran) in podobno.
PRIPRAVIL: Marko Kosin

Dok. št. 104:294
Zapisnik 74. seje Predsedstva Republike Slovenije 7. 10. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Zapisnik 74. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je bila dne 7. 10. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, dr. Dušan Plut,
Ivan Oman in Ciril Zlobec.
Seje so se udeležili tudi: dr. Franc Bučar, Lojze
Peterle, dr. Janez Drnovšek, Matjaž Šinkovec,
Igor Bavčar, Janez Janša, dr. Dimitrij Rupel in
Jelko Kacin.
Ostali navzoči: Martin Cerkvenik, dr. Miha
Ribarič, Bojana Hudales-Kori, Ida Močivnik in
Bojan Ušeničnik.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
l. Umik Jugoslovanske armade iz Republike
Slovenije.
2. Razno.
294 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

VIRI 19, 2004

AD 1.
Informacijo o stanju in problematiki v zvezi z
umikom Jugoslovanske armade iz Slovenije je
pripravilo Ministrstvo za obrambo. Janez Janša,
minister za obrambo, je na seji povedal, da se v
vojašnicah v Sloveniji nahaja še 2350 pripadnikov in starešin Jugoslovanske armade, 184 tankov, 50 oklepnih transporterjev in večje število
drugih vojaških vozil. Poleg tega je za odhod
pripravljenih od 800 do 1000 vagonov, naloženih
pretežno z nebojno vojaško opremo. Povedal je
tudi, da ga je italijanski konzul v Ljubljani
Cristiani obvestil, da je vlada Republike Italije na
pobudo jugoslovanskega vojaškega vrha dala
soglasje, da se Jugoslovanska armada iz Slovenije umakne prek italijanskega ozemlja in sicer
prek pristanišča Trst v luko Bar. Po nekaterih
podatkih naj bi to iniciativo sprejela tudi Evropska skupnost.
Dr. Dimitrij Rupel pa je predsedstvo obvestil, da
so se iz madžarskega veleposlaništva v Jugoslaviji zanimali pri ministrstvu za stališče Republike
Slovenije do predloga, da se Jugoslovanska
armada iz Slovenije umakne prek madžarskega
ozemlja, kar očitno kaže na to, da se je Zvezni
sekretariat za ljudsko obrambo s takim predlogom obrnil tudi na Republiko Madžarsko.
Povedal je še, da madžarska vlada odločitve o
tem ne namerava sprejeti brez predhodnega soglasja Republike Slovenije in Republike Hrvaške.
Predsedstvo Republike Slovenije je, izhajajoč iz
sklepov Skupščine Republike Slovenije, menilo,
da mora Republika Slovenija vztrajati, da se
Jugoslovanska armada v celoti umakne iz
ozemlja Republike Slovenije najkasneje do 18.
10. 1991. Ta rok je ob soglasju Republike Slovenije postavilo samo Predsedstvo SFRJ, ko je v
svoji polni sestavi sprejelo sklep o umiku
Jugoslovanske armade iz Slovenije.
Predsedstvo je ugotovilo, da so v času, odkar je
bil sprejet sklep Predsedstva SFRJ o umiku
armade, nastale nove okoliščine, zlasti z zaostrovanjem agresije na Republiko Hrvaško in potekom moratorija, s katerim je bila Republika
Slovenija zavezana, da odloži uveljavljanje svojih osamosvojitvenih odločitev. Na tej podlagi bo
predsedstvo predlagalo Štabu vrhovnega poveljstva oboroženih sil SFRJ razgovor o načinu
umika pripadnikov Jugoslovanske armade iz Slovenije. O tem predlogu bo Republika Slovenija
obvestila tudi Evropsko skupnost in mirovno
konferenco v Haagu.
V zvezi s predlogom, da bi se preostala tehnika in

pripadniki Jugoslovanske armade iz Slovenije
umaknili preko ozemlja Italije in Madžarske, je
bilo na seji predsedstva ugotovljeno, da Republika Slovenija o tem ni dobila nikakršnih uradnih
predlogov niti Jugoslovanske armade pa tudi ne
evropske dvanajsterice. Zato je Predsedstvo Republike Slovenije sklenilo, da zunanje ministrstvo pošlje noto zunanjemu ministrstvu Italije
in predsedujočemu v Evropski skupnosti Van den
Broeku. Slovenija bo tako izrazila svoje nezadovoljstvo in nestrinjanje, da jo kot podpisnico
Brionske deklaracije in suvereno državo skušajo
zaobiti. Slovenija ne želi sodelovati v nikakršni
aktivnosti, ki bi koristila agresiji in oteževala
prekinitev sovražnosti na ozemlju Republike
Hrvaške. Zunanje ministrstvo bo nezadovoljstvo
Republike Slovenije izrazilo tudi predsedniku
haaške konference lordu Carringtonu.
Predsedstvo je z manjšimi dopolnitvami in
spremembami podprlo tudi sklepe, ki jih je v
zvezi z umikom Jugoslovanske armade iz Slovenije sprejel Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije na seji dne 6. 10. 1991.

Dok. št. 105:295
Pregled depeš jugoslovanske diplomacije 20. –
22. 10. 1991
- zabeležil F. Pristovšek
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
LJUBLJANA, Gregorčičeva 25 – p.p. 481 tel.
150300 – fax. 213357
STROGO ZAUPNO
PREGLED DEPEŠ JUGOSLOVANSKE DIPLOMACIJE (20. – 22. oktober 1991)
21. 10. 1991
Misija SFRJ New York
C. Vance vodji misije Šiloviću:
Situacija v Jugoslaviji je težka, to je po razgovoru z Gen. seka OZN povedal javno na
tiskovni konferenci in zato je poklical na ta
razgovor tudi Š. Jug. – grozi državljanjska vojna
mnogo hujša kot doslej, posebno če se sovraž295 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.
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nosti razširjajo tudi na BiH. V ozadju čaka
Kosovo. Hrvaška se oborožuje (orožje prihaja po
raznih poteh, največ preko morja, kar potrjujejo
tudi opazovalci) medtem, ko je JNA že tako
oborožena, oboroževanje Hrvaške pa hoče preprečiti. Zato se kot ena prvih bodočih nalog OZN
postavlja vprašanje vzpostavitve prisilne kontrole
embarga na uvoz orožja.
Politično je situacija komplicirana. Vrh JNA je
razdeljen na eno stran, ki jo želi držati pod
politično kontrolo, in drugo, ki meni, da se morajo stvari sedaj dokončno rešiti s silo (ta konstatacija je v povzetku ZSZZ za "Bilten
najvažnijih spoljnopolitčkih informacija" izpuščena!). Milošević je v svojih stališčih zelo trd,
Tudjman bi želel sporazum, a ne ve kako in ne
kontrolira vseh dogajanj, Slovenci opazujejo
dogajanja s strani, Izetbegović se boji širitve
sovražnosti v BiH, Zvezna vlada pa nima več
nobenega vpliva niti na politične niti na ekonomske tokove v državi. Ekonomska situacija je
vse slabša in popolnoma uhaja kontroli. Dinar je
z uvedbo tolarja še bolj prizadet. Prepoved NBJ
na transakcije tujih bank še dodatno ovira ekonomske tokove, ker pa ogroža interese tudi tujih
bank, jo bo težko vzdrževati. Milošević je v
Moskvi dobil manj, kot je pričakoval, ker ni bilo
potrjeno tradicionalno zavezništvo, Tudjman pa
je pridobil že s tem, da je bil na takšnem nivoju
sprejet. Niti Gorbačov niti Jelcin se nista postavila na srbsko stran.
Skupna izjava ZDA, ZSSR in ES pred konferenco v Haagu je bila potrebna, da bi se
pokazalo, kako med njimi ni konkurence in da ni
dvomov v koristnost naporov ES. Nadaljevanje
haaške konference je važno. Misli da je Carrigtonov predlog dober temelj, pozitivno je, da ga
je sprejelo pet republik vključno s Črno goro.
Kljub temu, Vance ni optimist in ne verjame, da
bo prišlo do vsebinskega prodora v doglednem
času. Rezerve Miloševića in odhod štirih članov
predsedstva so slab znak. Problem je, ker se
ravno zaradi pogajanj želi na terenu doseči
spremembo dejanskega stanja in etnične sestave
v posameznih delih Hrvaške. posebno v Vzhodni
Slavoniji, drugo žarišče pa je sedaj Južna
Hercegovina z Dubrovnikom, z istim ciljem. Za
Vukovar se vodi prava vojna, ker je iz teh
razlogov tako važen za obe strani. Okrog mesta
sta dva obroča, prvi od dvesto tankov, drugi pa z
večcevnimi minometalci.
Spoznal je, da bi bilo mednarodno priznanje
Hrvaške in Slovenije nova kvaliteta, ki bi bila
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škodljiva za razplet krize, že sam namen in
najava, da do njega lahko pride, otežuje situacijo.
Možno je le na koncu procesa kot njegov rezultat, a ne sedaj.
Predvideva ponoven obisk Jugoslavije v začetku
novembra, obiskal bo tudi Italijo in Madžarsko.
Po skromnih ocenah bo do konca leta v Jugoslaviji in sosednjih državah 400.000 beguncev.
Preko tega OZN ne bo mogla in bo morala to
obravnavati posebej.
Stalna Delegacija SFRJ pri UNESCO-u Pariz:
Šef kabineta Mayora Čučinoviću:
Sprejeli pismo slovenske vlade, s katero se
zahteva sprejem v UNESCO. Odgovorili bodo
kot so baltiškim državam, preden se je SZ strinjala z njihovo neodvisnostjo oz. preden so bile
sprejete v OZN – da je član Jugoslavija in da se
ta zahteva ne more obravnavati pred mednarodnopravnim priznanjem Slovenije (21. 10.
1991).
Ambasada SFRJ Atene, 21. 10. 1991. Poročilo
ambasadorja Milutinovića ZSZZ:
18. 10. 1991 bila v grškem parlamentu dobata o
zunanji politiki. Premier Mitsotakis v ekspozeju
dejal, da situacijo na Balkanu karakterizra politična napetost, ki ima širše implikacije v Evropi
in ogroža mir. Grčija se zavzema za dosego
"efikasne dogovorne rešitve" v smislu naporov
EZ, ZDA, SZ in KEVS-a, pri čemer posebej pohvalil inciative Gorbačova, Carringtona in
Vance-a. Prepogoj za dosego miru med Srbijo in
Hrvaško je "spoštovanje sporazuma o premirju in
vzpostavitev posebnega statusa za Srbe, ki živijo
na Hrvaškem". Makedonijo, pod "običajnim"
nazivom "republika Skopje", označil kot "večnacionalno mešanico ras", ki "prisvaja grško ime
in kulturno dediščino" in ki ima teritorialne pretenzije proti Grčiji najavil v bližnji bodočnosti
obiske predsednikov BiH in Črne gore.
V oči pada, da je tokrat odpadla običajna teza o
potrebi ohranitve Jugoslovanske integritete in, da
to nadomestilo poudarjanje skladnosti grške politike do Jugoslavije s tisto, ki jo imajo relevantnim mednarodni faktorji. Kljub običajni ostrini v
ocenah Makedonije pa ni zaprl vrata za možnosti
dobrososedskega sožitja in ni, kot prej, odklonil
možnosti priznanja samostojnosti Republike Makedonije.
Glede odnosov s Turčijo dejal, da bo G. blokirala
razvoj njenih odnosov z EZ do rešitve ciprske
krize. Ponudil normalizacijo odnosov skozi
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"resen dialog". Podprl nemško-francosko iniciativo za enotno evropsko politiko v pogledu
obrambe.
Opozicija (PASOK in KP) očitala podložnost
politiki ZDA in preveliko popustljivost do Turčije in podprla vladno kritiko "teritorialnih pretenzij Makedonije". KP zahteva nadaljno podporo teritorialni integriteti Jugoslavije.
Ambasada SFRJ Tirana, 22. 10. 1991. Poročilo
svetnika Gabra ZSZZ:
Ramiz Alija je dne 21. 10. 1991 za nekaj ur
obiskal Italijo. Po njega je prišel posebni avion
predsednika republike Cossige. Razgovore imel
še z Andreottijem in gen. sekr. MZZ Bottai-em.
Ker prej obisk ni bil najavljen, predstavljal
majhno presenečenje. Ocenjuje se, da razlog bila
zahteva Albanije po obravnavi aktualnih bilateralnih odnosov in jugoslovanska kriza, ki se
nahaja v kritični fazi reševanja.
V Albaniji po razgovorih poudarili Cossigine
obljube o pomoči in navedli tudi njegovo izjavo,
da "ga skrbi situacija v Jugoslaviji, ki se lahko
reši le z miroljubnimi in demokratičnimi sredstvi
z upoštevanjem pravice do samoodločbe". Alija s
svoje strani potenciral misel, da rešitev jugoslovanske krize ne more biti parcialna in da se
vprašanje Albancev ne sme obravnavati ločeno.
Podprl je tri iniciative 11 političnih strank, ki
združujejo Albance v Jugoslaviji.
Ambasada SFRJ Rim 21. 10. 1991, razgovor De
Michelis – ambasador Štrbac:
De Michelis ocenjuje Carringtonov predlog kot
dober, soroden italijanskemu non-paperju, ki je
bil že na začetku predložen haaški konferenci in
ki je predvideval odločitve na treh nivojih v
bodoči državni skupnosti. Predlog C. je bil
predhodno odobren od vseh članic EZ in z njim
se je dejansko začel proces razreševanja krize. To
naj upoštevajo vsi. Drugič, dejstvo je, da so se
EZ, SZ in ZDA strinjale glede sankcij, ki bodo
uporabljene proti tistim, ki ta proces zavirajo.
Zato misli, da bo po določenem času tudi Milošević moral upoštevati C. predlog, podprt od
petih republik; kar dopušča možnost, da se rešita
obe ključni vprašanji – položaj in pravice Srbov
na Hrvaškem in meje republik.
Italijanska vlada misli še naprej, kljub stikom z
republikami, imeti kontakte tudi z zvezno vlado.
Vedno je podpirala Markovića, ki je imel v

prvem letu izredne rezultate, problemi pa so
nastali, ko so republike prenehale plačevati v
zvezni budžet, tako da je sedaj zvezna vlada zelo
oslabljena.
Ambasada SFRJ Helsinki 21. 10. 1991, načelnik
politične uprave MZZ Helenius ambasadorju Pejovskem:
V zvezi s predlogom Švedske stranke (v parlamentu ima 12 poslancev), naj Finska skupaj z
ostalimi nordijskimi državami prizna samostojnost Slovenije in Hrvaške in njeno zahtevo, naj bi
iniciativo za koordiniran nastop v tem pogledu
podvzela Finska, je ZM Vairinen del časopisu
"Hufvudstadbledet" intervju, v katerem je te zahteve odbil. Helenius pojasnil, da so bile to le
zahteve posamezne stranke, a katerih ni razpravljal parlament. Tudi vlada o tem ni razpravljala. Jugoslavija se je tudi ob nedavnih
obiskih novega švedskega premiera Finski in finskega premiera v Nemčiji obravnavala le mimogrede, v kontekstu drugih evropskih vprašanj.
Rešitev jugoslovanske krize vidi Finska le v
angažiranju pri naporih EZ skozi haaško konferenco in v mehanizmih KEVS-a, kot je to že
prej pojasnila, in tega stališča ni spremenila.
Pejovski meni, da je na stališče Švedske stranke
vplivala izjava švedskega premiera ob nedavnem
obisku Finski, ko je dejal, da gre situacija v smer
priznanja Slovenije in Hrvaške, vendar Švedska
to ne želi storiti sama. Ne izključujejo možnosti,
da se bi vprašanje priznanja posameznih jugoslovanskih republik v bližnji prihodnosti tudi uradno
postavilo v parlamentu (tokrat je Švedsko stranko
podrla 1e Stranka zelenih), vendar da Finska zagotovo ne bo ena od prvih držav, ki bo to storila.
Ambasada SFRJ Ankara 22. 10. 1991, razgovor
Petkovskega v MZZ Turčije:
Kot posebni odposlanec – predsednika Ozala –
bo ambasador Šimšir, v MZZ zadolžen za bilateralo, v času od 23. do 30. oktobra obiskal BiH
in Makedonijo. Prenesel naj bi Izetbegoviću in
Gligorovu osebno poslanico Ozala, proučil možnosti za poglobitev sodelovanja z obema republikama, želi pa tudi razgovore z odgovornimi
funkcionarji ZSZZ v Beogradu. Petkovski ocenjuje, da ta obisk v okviru strateške usmeritve
Turčije, da vzpostavi tesnejše stike s tistimi
regioni na Balkanu, s katerimi, kot pravijo, delijo
skupno etnično identiteto in religijo.
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Ambasada SFRJ Washington 22. 10. 1991,
poročilo Mujezinovića:
Na redni konferenci za tisk MZZ postavljeno
namestniku portparola R. Boucherju vprašanje v
zvezi z uradom Republike Slovenije. B. odgovoril, da slovenski predstavnik nima diplomatski
status, vendar State Department obravnava z njim
tekoča vprašanja. Takšne urade imajo v W. tudi
drugi, kot tudi nekatere ameriške države v inozemstvu. ZDA ne nameravajo vabiti drugih jug.
rep., da odprejo takšne urade in tej stvari ne
pripisujejo kakšnega posebnega pomena.
Ambasada SFRJ Praga 22. 10. 1991. Poročilo
predstavnika SFRJ pri DEVŠ ambasadorja Pribičevića ZSZZ:
Prvega dne trodnevnega sestanka Konference
visokih funkcionarjev v okviru KEVS bila na
dnevnem redu situacija v Jugoslaviji. Glede na
to, da isti komite (v okviru kriznega mehanizma
KEVS) obravnaval isto temo pred desetimi
dnevi, bila tokrati diskusija kratka. Sprejeti tekst
vsebinsko ne odstopa od prejšnjega. Poleg tega
na inciatvo ZDA sprejeta načelna odločitev o
tem, da se v Jugoslavijo pošlje "Reporterska
misija" z nalogo, ugotoviti stanje spoštovanja
ljudskih pravic v Jugoslaviji, kar naj se sprovede
sporazumno z jug. zvezno vlado.
V tekstu "Situacija v Jugoslaviji" so bila reafirmirana vsa prejšnja stališča KEVS, s posebno
obsodbo stalnih kršitev premirja in ponovitvijo
načela, da morajo biti kršitelji osebno odgovorni
po mednarodnem pravu za svoja dejanja. Podpira
se haaška konferenca s pozivom vsem stranem v
Jugoslaviji k sodelovanju, kot tudi skupna deklaracija ES, ZDA in ZSSR. Vse sprte strani v
Jugoslaviji se poziva, da zagotovijo neoviran
tranzit ljudi in blaga. Nalaga se KEVS, da še
naprej stalno spremlja krizo v Jugoslaviji in
pooblašča predsednika, da skliče o tem sestanek,
ko to oceni za potrebno. Predlog za tekst resolucije dala EZ, v končnih fomulacijah neformalno bila udeležena tudi Jugoslavija, pri tem
bila posebno aktivna "konstruktivno" delegacija
ZDA, "nekonstruktivno" pa – Madžarska, ki
hotela ostrešje formulacije zlasti glede internacionalizacije vprašanja manjšin in njihovega
soodločanja o bodočnosti Jugoslavije in ki je
"agresivno" nastopila tudi v diskusiji (o agresivnem nastopu Madžarske, izza katere da stoji
verjetno Nemčija in ki da je izrazito usmerjeno
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proti Srbiji in JNA, je poročal P. že s sestanka
pred desetimi dnevi!). "Maliciozno" je nastopila
v diskusiji tudi Avstrija, bolj zadržano pa Albanija, ki pa nista dali amandamanov. Ambasador ZDA Maresca je Pribičeviću povedal, kako
je Madžare opozoril, naj ne napravijo iz KEVS
prizorišča bilateralnega spora z Jugoslavijo.
Generalni konzulat Graz 21. 10. 1991, GK Slana
proča ZSZZ:
Na podlagi izkušenj iz "slovenske vojne" se
pojavil v Avstriji predlog o novi vojni doktrini –
ustanovitvi profesionalne vojske, ki bi bila v
primeru krize oz. zunanje nevarnosti bolj efikasna in mobilna. Prvič, ker je s prenehanjem
blokovske konfrontacije zmanjšana nevarnost
ogrožanja avstrijske suverenosti, je potrebno konkretno ugotoviti, od kod bi lahko prišlo zunanje
ogrožanje in temu prilagoditi vojni potencial.
Drugo, dosedanji sistem angažiranja obmejnih
čet sloni na potrebi delne mobilizacije, ki ravno v
primeru "slovenske vojne" ni mogla biti v. celoti
izvršena. Prehod na novo doktrino bi trajal
predvidoma 6 let.
Strokovno je inspirator te doktrine General
Hannes Philipp, sedaj zadolžen za vojaško izobraževanje, ki je bil 2. julija letos zamenjan s
položaja komandanta armije zaradi različnih
pogledov na slovensko krizo. Politično podpirajo
novo doktrino zlasti "desne" stranke, socialnodemokratski funkcionar Jankowitsch pa se je
javno zavzel za angažiranje avstrijske vojske v
primeru, če bi JNA ponovno napadla Slovenijo.
Ambasada SFRJ v Londonu 21. 10. 1991,
ambasador Rikanovič poroča ZSZZ:
David Olton, član Parlamenta, kontaktiral Rikanoviča in mu sporočil želje številnih britanskih
volilcev, da bi se Medjugorje proglasilo za "cono
miru", kar naj bi spoštovale obe sprti strani.
Prosil da o tem obvesti pristojne organe v
Jugoslaviji in da bi pozitivna rešitev dobila
ustrezno publiciteto.
Zabeležil:
F. Pristovšek
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Dok. št. 106:296
Predlog lorda Carringtona 23. 10. 1991
(PREDLOG LORDA CARRINGTONA Z DNE
23. OKTOBER 1991)
prevod
POGODBENA DOLOČILA ZA KONVENCIJO
I. POGLAVJE SPLOŠNO
1. člen
1. Novi odnosi med republikami bodo temeljili
na naslednjem:
a) suverene in neodvisne republike z mednarodno identiteto za tiste, ki si to želijo;
b) svobodno zvezo republik z mednarodno identiteto, kot je predvidena v tej konvenciji;
c) obsežne ukrepe, vključno z nadzorom, za zaščito človekovih pravic in poseben status za
določene skupine in področja;
d) vključevanje Evrope, kjer je to potrebno;
e) v okviru splošne ureditve krize priznanje
neodvisnosti na podlagi obstoječih meja – razen,
če je drugače dogovorjeno – tistih republik, ki si
to želijo.
2. Republike priznavajo, da je sodelovanje med
njimi in oblikovanje zveze del procesa izgradnje
nove Evrope, kot je predvidena v Pariški listini iz
novembra 1990, kar bo izboljšalo perspektive za
sodelovanje in tesnejše povezave z Evropsko
skupnostjo.
Sodelovale bodo na področjih, ki so predvidena v
teh ukrepih in na drugih področjih, za katera se
bodo dogovorile, ne da bi pri tem izključevale
oblike tesnejšega sodelovanja na tistih področjih
in med republikami, ki si to želijo.
II. POGLAVJE
ČLOVEKOVE PRAVICE IN PRAVICE ETNIČNIH IN NARODNOSTNIH SKUPIN
2. člen
a) Človekove pravice
1. Republike jamčijo naslednje človekove pravice:
296 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

a) pravico do življenja
b) pravico do neizpostavljanja mučenju ali nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju
c) pravico do neizpostavljanja suženjstvu ali prisilnemu delu
d) pravico do svobode
e) pravico do poštenega in javnega zaslišanja pri
nepristojnem sodišču in pravico do zaščite pred
kazenskimi procesi za nazaj
f) pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja
g) pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi
h) pravico do svobode izražanja
i) pravico do svobode mirnega zbiranja in pravico do združevanja
j) pravico do sklepanja zakonske zveze in oblikovanja družine in
k) vse druge pravice, ki so predvidene v spodaj
naštetih dokumentih, pri čemer se upoštevajo
samo tiste izjeme in omejitve, ki so navedene v
teh dokumentih in brez kakršnekoli diskriminacije zaradi spola, rase, barve, jezika, veroizpovedi, političnega ali drugega mišljenja, nacionalnega ali socialnega izvora, združevanja v narodnostno manjšino, premoženja, rojstva ali drugega statusa.
Dokumenti, na katere se sklicujemo zgoraj, so:
- Splošna deklaracija o človekovih pravicah,
Mednarodni dogovor o državljanskih in človekovih pravicah, Mednarodni dogovor o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, vse sprejete
v Združenih narodih;
- Sklepna listina konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariška listina o novi Evropi
in drugi dokumenti KVSE v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic, zlasti dokument
Kopenhaškega srečanja konference KVSE na
temo človekovih pravic in dokument Moskovskega srečanja konference KVSE na temo človekovih pravic;
- Konvencija Sveta Evrope o zaščiti človekovih
pravic in osnovnih svoboščin ter Protokoli k tej
konvenciji.
b) Pravice narodnostnih in etničnih skupin
2. Republike jamčijo človekove pravice za
narodnostne in etnične skupine, še zlasti in tiste,
ki so vsebovane v:
- dokumentih Združenih narodov, KVSE in
Sveta Evrope, ki so navedeni v prvem odstavku
tega člena;
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- Konvenciji o odpravljanju rasne diskriminacije, Konvenciji o preprečevanju in kaznovanju
kriminalnega dejanja genocida in Konvenciji o
pravicah otroka, vse sprejete v Združenih narodih;
- poročilu ženevskega srečanja ekspertov KVSE
o nacionalnih manjšinah.
Pri uvajanju te konvencije bodo primerno upoštevani tudi:
- predlogi za deklaracijo Združenih narodov o
pravicah pripadnikov narodnostnih, etničnih in
jezikovnih manjšin;
- predlog za konvencijo o zaščiti manjšin
Evropske komisije za demokracijo in pravo v
okviru Sveta Evrope.
3. Republike morajo jamčiti pripadnikom narodnostnih ali etničnih skupin, ki ne predstavljajo
večine na področju, kjer živijo, naslednje pravice:
- načelo nediskriminacije, kot je določeno v
pravnih dokumentih, navedenih v drugem odstavku tega člena;
- vse kulturne pravice, kot so določene v
pravnih dokumentih navedenih v drugem odstavku tega člena, še zlasti pravico do lastne
identitete, kulture, veroizpovedi, rabe jezika in
pisave v uradnem in zasebnem življenju ter
izobrazbe;
- zaščito enake udeležbe v javnih zadevah, kot
so pravica do političnih in ekonomskih svoboščin, v družbenih dejavnostih, v pristopu do
sredstev obveščanja in na področju izobraževanja
in kulturnih zadevah na sploh;
- pravico odločanja, kateri narodnostni ali
etnični skupini želi posameznik pripadati, in vse
pravice v zvezi s to izbiro, kar velja tako za
posameznika kot v združevanju z ostalimi. To še
posebej velja za primere sklepanja zakonskih
zvez med osebami iz različnih narodnostnih ali
etničnih skupin. Tiste osebe iz iste narodnostne
ali etnične skupine, ki živijo ločeno od drugih
članov iste skupine, npr. v osamljenih vaseh,
morajo dobiti določeno stopnjo samouprave, do
tiste meje, kot je to praktično izvedljivo.
Zgornja načela naj bi veljala tudi za tista področja, kjer so člani večinske narodnosti ali etnične skupine določene republike številčno v
manjšini glede na druge narodnostne ali etnične
skupine na tem področju.
4. Republike morajo, dodatno k pravicam, ki so
navedene v tretjem odstavku tega člena, jamčiti
pripadnikom narodnostne ali etnične skupine, ki
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tvori pretežni del prebivalstva na področju, kjer
živijo, vendar ne tvorijo večine, splošno pravico
do soudeležbe članov take skupine pri javnih
zadevah. Na nivoju republiške vlade morajo
imeti možnost morajo imeti možnost soodločanja
v tej vladi pri zadevah, ki se jih tičejo.
c) Poseben status
5. Poleg tega morajo imeti področja, na katerih
so pripadniki posamezne narodnostne ali etnične
skupine v večini, poseben status avtonomije.
Ta status jim bo zagotavljal:
a. pravico, da imajo in kažejo narodnostne simbole te skupine;
b. pravico, da so pripadniki take skupine obravnavani kot druga narodnost poleg narodnosti
določene republike;
c. sistem izobraževanja, ki upošteva vrednote in
potrebe te skupine;
d.
I. zakonodajno telo
II. upravne organe vključno z regionalno policijo
III. sodstvo, ki odgovarjajo za vse zadeve na
območju in odražajo sestavljenost prebivalstva
tega območja;
e. pogoje za ustrezen mednarodni nadzor.
Ta območja so našteta v Aneksu A...
5ATaka območja, razen če delno mejijo na
državo, ki ni članica te konvencije, morajo biti
stalno demilitarizirana in na teh področjih niso
dovoljene nobene vojaške sile, vaje ali dejavnosti
na zemlji ali v zraku.
5Ba Republike morajo zagotoviti mednarodno
opazovanje izvajanja posebnega statusa avtonomije. V ta namen morajo skleniti sporazume, ki
bodo zagotavljale stalen mednaroden organ za
opazovanje izvajanja določil tega odstavka.
b Tako ustanovljena opazovalna misija bo
- poročala prizadetim republikam in drugim
podpisnicam sporazuma in
- v primerni obliki pripravljala predloge za
izvajanje posebnega statusa.
c Republike bodo uveljavile taka priporočila z
zakonodajo ali na drug način. V primeru spora je
treba za odločitev zaprositi razsodišče za človekove pravice.
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6. Brez prejudiciranja uporabe ukrepov v tem
odstavku se bodo republike v celoti in v dobri
veri ravnale po določilih, ki so za avtonomne
pokrajine veljale pred letom 1990.
d) Splošna določila
7. Pripadniki narodnostne ali etnične skupine
spoštujejo – pri uveljavljanju svojih pravic – pravice večinskega naroda in pripadnikov drugih
skupin.
8. Republike bodo skupaj ali vsaka zase postale
podpisnice mednarodnih dokumentov s področja
človekovih pravic, ki vključujejo tudi ustrezno
možnost pritožbe.
9. Republike bodo z zakonodajo ali drugimi sistemskimi sredstvi zagotovile, glede pravic na
katere se nanaša ta člen, učinkovite ukrepe za popolno izvajanje pravic in učinkovito sankcioniranje kršitev katerekoli od teh pravic.
10. Ker nobena republika ne bo imela etnično
homogenega prebivalstva, bodo medsebojno sodelovale in se posvetovale, neposredno ali preko
mešanih komisij, glede vseh zadev, ki so obravnavane v tretjem do petem odstavku tega
člena.

merila za delitev carinskih prihodkov. Na osnovi
odločitev Sveta ministrov za ekonomsko sodelovanje (ki se v delu a) imenuje "Svet") bo splošna
zunanja carinska tarifa taka, kot se je uporabljala
za uvoz v Jugoslavijo l. julija 1991 in zunanjetrgovinska politika bo vsebovala nadaljnje
izvajanje zunanjih režimov in dogovorov, kot jih
je Jugoslavija uporabljala na dan l. julija 1991.
Carinski prihodki se bodo delili v skladu z
določili Anexa.
4. Republike bodo sodelovale preko Sveta pri
omejevanju negativnih učinkov drugih omejitev,
ki preprečujejo prosto gibanje blaga, kot so
tehnični standardi, subvencije in tržni normativi,
s tem da si bodo izmenjale informacije, zasledovale enake politične cilje, in če je potrebno,
usklajevale zakone in pravila, ki povzročajo nelojalno konkurenco.
5. Republike bodo sodelovale in se po sklepih
Sveta ali Sveta za transport še naprej ravnale po
obstoječih ukrepih na področju transporta in
infrastrukture. Svet bo sprejel ukrepe za zagotavljanje konkurence, zlasti za zaščito skupnega
notranjega trga in za svobodo izvajanja storitev.
6. Pravice do zagotavljanja in svobodo za izvajanje storitev morajo biti zagotovljene še zlasti
za tiste poklice, kjer tudi sedaj obstajajo.

III. POGLAVJE
DRUGA PODROČJA SODELOVANJA
3. člen
a) Ekonomski odnosi
1. Republike priznavajo svoj interes pri vzpostavljanju primernih ukrepov za medsebojno gospodarsko sodelovanje.
2. Republike bodo temeljile svojo politiko na
principih tržne ekonomije, zasebne lastnine in
svobodnega podjetništva ter odprtosti do svetovnega trgovanja.
3. Republike s tem ustanavljajo med seboj
carinsko unijo z namenom, da vzdržujejo skupni
notranji trg, v okviru katerega bo pretok blaga
zagotovljen brez carinskih ovir ali količinskih
omejitev. Carinska unija bo imela skupne zunanje tarife, skupno zunanjetržno politiko in

7. Republike bodo sodelovale, preko Sveta za
okolje, pri zaščiti okolja.
8. Republike bodo sodelovale v denarnih zadevah z namenom, da se zagotovi ali doseže monetarna stabilnost in največja možna stopnja konvertibilnosti. Kot minimum, v primeru, da ni
skupne valute ali konvertibilnosti valut, morajo
za svoje medsebojne transakcije razmisliti o ustanovitvi posebnega plačilnega sistema na temelju
klirinškega poslovanja in rezervnega sklada.
9. Ta člen morajo republike ponovno preveriti ob
izteku petletnega obdobja, računano od dne, ko ta
konvencija stopi v veljavo.
4. člen
b) Zunanje zadeve in varnost
l. Republike se morajo posvetovati o vseh zadevah skupnega interesa na področju zunanjih
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zadev in varnosti in sodelovati tam, kjer se lahko
sporazumejo z možnostjo skupnega predstavljanja na specifičnih področjih, kjer je bil dosežen
medsebojni sporazum.
2. Odnosi med republikami posamezno ali skupno bodo osnovani na sprejetih obvezah KVSE.
Lahko se odločijo, da bodo med seboj uporabljale
praktične rešitve in postopke, ki so bili dogovorjeni v okviru KVSE, med drugim:
3. Republike se bodo same odločile, kakšne
vojaške sile bodo imele ali dopustile na svojem
ozemlju, in kakšne obrambne sporazume o skupnem sodelovanju bodo sklenile med seboj.
5. člen
c) Pravno sodelovanje
1. Republike se bodo posvetovale in sodelovale
na področju pravnega sodelovanja, npr.: nadzor
mednarodnega kriminala, terorizem, tihotapljenje
narkotikov v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi, kot so jih razvili Evropski
Svet in Združeni narodi. Poskušale bodo, samostojno ali skupno, postati podpisnice mednarodnih konvencij v teh zadevah.
2. Na področju mednarodne kriminalitete, terorizma in tihotapljenja mamil, je treba z ustrezno
republiško zakonodajo in s policijo zagotoviti in
vzdrževati tesne povezave in sodelovanje z namenom, da se ta kriminal učinkovito preprečuje
in kaznuje.
IV. POGLAVJE

1. Po tej konvenciji se ustanovi sodišče za človekove pravice, ki bo pristojno znotraj republik
za sprejemanje pritožb sodišč v republikah, ki se
nanašajo na vprašanja navedena v členih 2. 1 do
2. 5 te konvencije. Sodišče bo vključevalo člane
iz vseh republik. Statut sodišča je določen v
Anexu ...
2. Na osnovi te konvencije bodo vse tiste
republike, ki se bodo tako skupno odločile, ustanovile mešane komisije z namenom, da pripravljajo priporočila ali sprejemajo odločitve o
tistih zadevah, ki jih jim bodo poverile republike,
pri čemer lahko take mešane komisije pomagajo
pri preprečevanju ali reševanju sporov v zvezi s
človekovimi pravicami in pravicami etničnih ali
narodnostnih skupin na območjih, ki imajo
poseben status. Na osnovi odločitve, s katero so
ustanovljene, se Anex ... uporablja za mešane
komisije.
3. V sodišče za človekove pravice in mešane
komisije, ki so predvidene v tem delu in če je
tako določeno v odločbi, s katero so ustanovljene, bodo vključene tudi osebe iz drugih evropskih držav in republik na področju Jugoslavije
in republike s tem prosijo države članice Evropske skupnosti, da imenujejo priznane pravnike ali
druge primerno usposobljene osebe, da sodelujejo pri delu teh institucij.
8. člen
b) Gospodarski odnosi
1. Republike s tem ustanavljajo Svet za gospodarsko sodelovanje, ki se bo sestajal mesečno, če
ne bo drugače dogovorjeno.

INSTITUCIJE
6. člen
Republike bodo ustanovile institucije, ki so predvidene v tem poglavju, z namenom, da bodo
učinkovito sodelovale po določilih te konvencije.
Ustanovijo lahko tudi dodatne institucije v takem
obsegu, kot se bodo dogovorile z namenom nadaljnjega sodelovanja na teh ali drugih področjih.
7. člen
a) Človekove pravice
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2. Sestanke Sveta mora pripraviti odbor višjih
uradnikov iz vsake republike, ki se bo sestajal
tedensko. Ustanovljeni bodo posebni stalni odbori za pripravo predlogov Svetu.
3. Izvršni odbor, ki mu predseduje generalni
sekretar s štiriletnim mandatom, in ki mu pomaga
stalni sekretariat, bo izdajal priporočila, nadzoroval odločitve in pomagal pri sestankih.
4. Pri zunanjih odnosih v zadevah, ki jih pokrivajo sporazumi ali politika notranjega trga,
carinske unije ali gospodarskega in monetarnega
sodelovanja, se bo Svet, kjer je to potrebno,
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strinjal s skupnimi stališči za izvajanje pogajanj s
tretjimi državami, vključno s sklepanjem mednarodnih sporazumov z državami in mednarodnimi organizacijami. Pri teh pogajanjih bo
Svet odločal ali ga bo predstavljal predsednik ali
generalni sekretar izvršnega odbora.
5. Republike bodo v skladu s to konvencijo
ustanovile:
a Svet za transport, ki bo obravnaval transportna
vprašanja in se sestajal vsake tri mesece če ne bo
drugače dogovorjeno;
b Odbor za transport, ki ga sestavljajo po en
član in po en namestnik iz vsake republike in ki
bo, pod vodstvom Sveta za transport odgovoren
za pravilno funkcioniranje vsakodnevnih železniških, cestnih in drugih prevozov med republikami.
6. Republike bodo v skladu s to konvencijo
ustanovile:
a Svet za energetiko, ki bo obravnaval vprašanja
energetike in se sestajal enkrat vsake tri mesece,
če ne bo drugače dogovorjeno;
b Odbor za energetiko, ki ga sestavljajo po en
član in po en namestnik iz vsake republike in ki
bo, pod vodstvom Sveta za energetiko odgovoren
za pravilno funkcioniranje vsakodnevnih zadev v
zvezi s cevovodi, električnim omrežjem in drugimi energetskimi zadevami med republikami.
7. Republike bodo v skladu s to konvencijo
ustanovile Svet za okolje, ki bo obravnaval vprašanja okolja in se sestajal enkrat vsake tri mesece, če ne bo drugače dogovorjeno.

2. V primeru, da več ali vse republike sklenejo
sporazum o skupnem pristopu, bo ta sporazum za
te republike zavezujoč.
3. V primeru, da se lahko doseže konsenz o
skupnih stališčih, se lahko odloča o tem ali naj
predsednik ali ena od republik zastopa in deluje
za to združenje.
4. Svet lahko razpravlja o katerikoli varnostni
zadevi, ki jo predlaga katerakoli republika. Svet
lahko sprejema odločitve o obrambnem sodelovanju na podlagi konsenza.
5. Sestanke Sveta pripravljajo višji uradniki zunanjih ministrstev.
10. člen
d) Pravno sodelovanje
1. Republike bodo ustanovile Svet za pravno
sodelovanje z namenom, kot je predviden v
petem členu. Odločal bo na podlagi konsenza.
Sestajal se bo vsakih šest mesecev, če ne bo
drugače dogovorjeno.
2. Svet bo obravnaval vse zadeve, ki jih bodo
sprožile republike v okviru določenega področja,
zlasti tiste, ki so navedene v petem členu. Lahko
pa obravnava tudi vse druge zadeve, za katere se
tako odloči.
3. Sestanke Sveta bodo pripravljali višji uradniki
ustreznih ministrstev.
10. a. člen

8. V skladu s tem členom ustanovljeni Sveti
bodo sestavljeni iz po enega ministra iz vsake
republike in bodo odločali sporazumno (s konsenzom), če ne bo drugače dogovorjeno.

Predsedstvo Svetov iz tretjega poglavja prevzamejo zaporedoma vsi člani Sveta, vsak za šest
mesecev.

9. člen

11. člen

c) Politika in varnost

e) Parlamentarno telo

1. Republike bodo ustanovile na osnovi te konvencije Svet za politično in varnostno sodelovanje, ki ga bodo sestavljali zunanji ministri, z
namenom sodelovanja kot je to predvideno v
členih 4. 1 do 3. Odločitve bo Svet sprejemal s
konsenzom. Svet se bo sestajal mesečno, če ne bo
drugače dogovorjeno.

Republike bodo proučile ustanovitev parlamentarnega telesa za obravnavanje zadev, ki izhajajo
iz teh dogovorov.
12. člen
f) Arbitraža
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Vsi nesporazumi med republikami, ki zadevajo
izvajanje ali uporabo te konvencije, so podvrženi
obvezni arbitraži, po postopkih, ki zagotavljajo,
da pri delu ne bo ovirana. Arbitražni postopek se
začne na zahtevo katerekoli republike, ki je
mnenja, da katerakoli druga republika krši svoje
obveznosti. Anex ... se nanaša na te arbitraže.
13. člen
g) Sedež institucij
Institucije, ki so predvidene po tej konvenciji,
bodo imele svoj sedež v različnih republikah.

Lord Peter Carrington, iskušen britanski diplomat je vztrajno, a neuspešno skušal obdržati
Jugoslavijo skupaj vsaj v obliki ohlapne zveze po
vzoru ES (foto Dragica Stopar, Mladina,
objavljeno v: Od vojne do priznanja)

Dok. št. 107:297
Zapisnik 76. seje Predsedstva Republike Slovenije 17. 10. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Zapisnik 76. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je bila 17. 10. 1991
Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: dr. Matjaž Kmecl, Ivan Oman, dr.
Dušan Plut in Ciril Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. Janez Drnovšek, dr.
Dimitrij Rupel, Janez Janša, dr. Miha Brejc,
Jelko Kacin, Marko Kosin, Zvone Dragan, Igor
Omerza, Ivo Vajgl in Danilo Turk.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Martin Cerkvenik,
Marjan Šiftar, Ida Močivnik, dr. Miha Ribarič,
Milovan Zorc in Bojana Hudales.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
l. Izhodišča za udeležbo na mirovni konferenci v
Haagu dne 18. oktobra 1991;
2. Problematika vojnih beguncev iz Republike
Hrvatske;
3. Informacija o dogovoru s predstavniki JA v
zvezi z umikom iz Republike Slovenije;
4. Razno.
Pred prehodom na dnevni red predsednik Predsedstva predlaga, da se temeljitejša razprava o
problematiki vojnih beguncev iz Hrvaške opravi
na naslednji seji, ker na današnji seji niso prisotni
predstavniki Rdečega križa Slovenije, ki so v
tujini. Kljub temu pa dr. Dušan Plut poda kratko
informacijo o tem, ki pokaže, da je število
beguncev v Republiki Sloveniji doseglo zgornjo
mejo naših zmogljivosti in da je potrebno storiti
nekatere korake, da se zmanjšajo pritiski beguncev na Slovenijo in da se zmanjšajo bremena,
ki jih prinašajo. Zato je potrebno predvsem
doseči, da se del beguncev umakne v Istro, del pa
v sosednje države zlasti v Italijo in Avstrijo. O
konkretnih sklepih v zvezi s tem bo Predsedstvo
razpravljalo na naslednji seji.
Ad 1 /
Osnova za razpravo je bil predlog ukrepov za
ureditev krize v Jugoslaviji, ki ga je pripravilo
vodstvo mirovne konference v Haagu.
297 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Predlog je obrazložil Minister za zunanje zadeve
dr. Dimitrij Rupel, ki je svoj uvod zaključil z
mnenjem, da bi morala Republika Slovenija
konstruktivno sodelovati tudi v tej fazi razprav,
ki sicer bolj zadevajo povezovanje in sodelovanje
drugih delov bivše Jugoslavije. Ocenil je, da je
predlog v mnogih vprašanjih za nas sprejemljiv.
Tako je med drugim sprejemljiv predlog, da se
oblikujejo suverene države z mednarodno subjektiviteto. Slovenija procesa ne bi smela ovirati,
do konkretnih vprašanj pa bi se morala opredeliti
skladno s svojimi interesi in potrebami.
V razpravi je bilo opozorjeno, da je za Slovenijo
nesprejemljiva določba o formiranju carinske
unije. Formiranje unije bi vodilo v še bolj
centralistično ekonomsko skupnost od dosedanje,
z mnogimi skupnimi mehanizmi, kot naprimer
skupno zunanjetrgovinsko in carinsko politiko,
omejeno monetarno suverenost in skupno tečajno
politiko, nesamostojno proračunsko politiko,
vzpostavil bi se enotni trg s skupo regulativo in
podobno. Predsedstvo pa se je zavzelo, naj bi
Slovenija ostala pri svojem že objavljenem principu svobodne trgovine z vsemi deli bivše Jugoslavije. V tem okviru pa obstajajo možnosti
prihodnjega tesnejšega povezovanja samostojnih
držav, po njihovi volji in interesih.
Glede vprašanja odposlanca Generalnega sekretarja OZN g. C. Vanca glede potrebe koordinacije procesa preživetja oz. razdružitve bivše
jugoslovanske skupnosti in o potrebi oz. možnosti obnove Predsedstva SFRJ oz. vspostavitve
kakega drugega organa v tej funkciji je Predsedstvo Republike Slovenije sklenilo naslednje:
ostaja potreba za koordinacijo razdružitvenega
procesa, vendar te dejavnosti ne moremo prepustiti obstoječim organom Jugoslavije. To
nalogo bi lahko prevzel organ, ki bi ga sestavljali
pooblaščeni predstavniki republik, mandat pa bi
mu dodelila haaška konferenca. Koordinacijsko
telo naj bi delovalo za reševanje odprtih vprašanj
sukcesije in dedovanja obveznosti in pravic bivše
države.
Glede udeležbe na prihodnjem zasedanju haaške
konference 18. 10. 1991 je Predsedstvo sklenilo,
da bodo Slovenijo zastopali predsednik Predsedstva Milan Kučan, Minister za zunanje zadeve dr.
Dimitrij Rupel in dr. Janez Drnovšek. Slednji je
bil na konfedrenco povabljen kot član Predsedstva SFRJ, ker pa te funkcije ne opravlja več, bo
vključen v slovensko delegacijo.
Predsedstvo Republike Slovenije je delegaciji
Slovenije naložilo, naj na zasedanju jasno pou-

dari pričakovanja Republike Slovenije od konference, to je: mednarodno priznanje Republike
Slovenije; reševanje vprašanj v zvezi z razdruževanjem in v ta namen formiranje delovne
skupine. Delegacija naj izrazi tudi pripravljenost
Slovenije za sodelovanje pri iskanju generalnih
rešitev jugoslovanske krize.
Ad 3/
Predsedstvo je obravnavalo to problematiko na
osnovi predloženega gradiva to je sklepov, ki so
bili sprejeti na razgovorih delegacije Republike
Slovenije oziroma njenega Ministrstva za obrambo in Zveznega ministrstva za obrambo. V
dodatni obrazložitvi k temu gradivu, minister za
obrambo Janez Janša poudari, da je na razgovorih
obeh delegacij v zvezi z umikom ostankov JA iz
Slovenije dosežen bistven napredek v vseh
glavnih točkah, ki zadevajo umik. Jugoslovanska
armada je v bistvu sprejela vse naše zahteve in je
pristala na to, da se umakne preko luke Koper s
tem, da vojaki in oficirji lahko s seboj vzamejo
samo osebno oborožitev in opremo.
Po krajši razpravi je Predsedstvo sprejelo informacijo brez pripom in soglašalo s stališči slovenske delegacije ter pogoji, ki jih je ta postavila
za umik JA iz Slovenije.
Ad 4/
Na predlog Ministrstva za obrambo je Predsedstvo sprejelo akt o rednem in izrednem imenovanju v čine podporočnika oseb kot so navedene v predlogu ministrstva. Prav tako je
sprejelo odredbo o spremembah in dopolnitvah
odredbe o ustanovitve štabov in zavodov teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji in dalo
soglasje k odredbi o ustanovitvi enot in zavodov
Teritorialne obrambe Republike Slovenije.
Predsedstvo je tudi sklenilo, da pošlje javni poziv
svetovni in domači javnosti, kakor tudi konferenci v Haagu v zvezi z nemogočimi razmerami v Vukovarju.
GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN
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Umik zadnjega trajekta z vojaki in opremo JLA iz koprskega pristanišča
(foto Aleš Černivec, fotodokumetacija Dela)
Dok. št. 108:298
Nastop predsednika predsedstva Milana Kučana na plenarnem zasedanju konference o
Jugoslaviji v Haagu 18. 10. 1991
NASTOP PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA
MILANA KUČANA NA PLENARNEM ZASEDANJU KONFERENCE O JUGOSLAVIJI V
HAAGU, 18. oktobra 1991
Ljubljana, 17. oktobra 1991
Gospod predsednik, gospe in gospodje.
Zbrali smo se na ravni predsednikov jugoslovanskih republik v času, ko je od začetka Mirovne konference o Jugoslaviji poteklo nekaj več
kot mesec dni in v času, ko so težave, s katerimi
se srečuje konferenca, očitne vsem. V Republiki
Sloveniji spričo tega nismo presenečeni. Republika Slovenija je v preteklih treh letih vložila
mnogo naporov za konstruktivno in pravično
rešitev jugoslovanske krize. Podobno kot naši
prijatelji iz Evropske skupnosti danes smo se mi
v preteklosti soočali z nespoštovanjem dogovorov, s tem, da se nekateri jugoslovanski dejavniki zanašajo le na uporabo sile in da so v
uporabi politične metode, kakršnih v Evropi že
več desetletij ni več.
298 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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Ravno zaradi takšnih izkušenj iz preteklosti so
bila naša pričakovanja glede te konference
skrajno realistična. Izrazili smo jih že v pismu
našega zunanjega ministra predsedniku konference lordu Carringtonu, 11. novembra in so še
danes osnova naših pričakovanj na tej konferenci.
Naj jih zato na kratko ponovim:
Konferenca naj zagotovi stabilen in trajen mir na
območju bivše Jugoslavije in varstvo pravic vseh
v tem prostoru.
Poleg tega naj konferenca pomaga uresničiti sporazum o mirni razdružitvi Slovenije od Jugoslavije; formalno in polno priznanje Slovenije,
kot neodvisne države; sporazum o sukcesiji državnega premoženja, dolgov in obveznosti, mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja
Jugoslavija ter drugih vprašanj sukcesije.
V istem pismu smo poudarili, da verjamemo v
nujnost, da se v odnosih med jugoslovanskimi
republikami – naslednicami Jugoslavije uveljavijo načela Helsinške sklepne listine in Pariške
listine o novi Evropi, posebej še načelo o
nedotakljivosti meja.
Slovenija je poudarila ireverzibilnost svoje odločitve o neodvisnosti – odločitve, sprejete na
plebiscitu 23. decembra 1990. Hkrati s tem smo
poudarili pripravljenost za dogovarjanje tako z
drugimi nasledstvenimi državami nekdanje Jugoslavije kot z ostalimi državami, na podlagi suverene enakosti in vzajemnih interesov. V teku
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konference smo ponudili konkretne oblike tega
sodelovanja z drugimi pravnimi naslednicami
Jugoslavije – t.j. vzpostavitev območja svobodne
trgovine in na političnem področju oblikovanje
Konference o varnosti in sodelovanju na območju
nekdanje Jugoslavije.
Morda so se komu zdeli naši predlogi radikalni.
Razumemo, da take ocene obstajajo in vemo, da
so posledica iluzij o tem, da je Jugoslavijo še
mogoče ohraniti. Vsem, ki morebiti še gojijo
takšne iluzije naj še enkrat povemo: Jugoslavija
je de facto že razpadla in je ni več mogoče
obnavljati.
Današnji položaj zahteva, da zelo natančno in
predvsem zelo realistično ocenimo dosedanji
potek konference in njeno prihodnjo dejavnost.
Naši predlogi so naslednji:
Prvič vztrajati je treba na prekinitvi vseh sovražnosti in proti agresorskim silam in republikam, ki jih podpirajo, podvzeti učinkovite selektivne sankcije.
Drugič sprejeti je treba dejstvo, da Jugoslavije ni
mogoče oživiti in da morajo biti vsi mirovni napori usmerjeni k sodelovanju med jugoslovanskimi republikami, na podlagi mednarodnega prava
in zlasti načel, ki so se razvila v okviru KVSE.
Po državnem udaru 3. oktobra 1991 ni več nobenih organov nekdanje jugoslovanske federacije, ki bi premogli minimum legitimnosti.
Zvezni izvršni svet in Zvezni sekretariat za
zunanje zadeve lahko še naprej sodelujeta na
konferenci zaradi morebitnih nalog v zvezi s
sukcesijo. Zvezna vojska ima lahko le vlogo "de
facto sile".
Tretjič, za uspešno nadaljevanje konference bi
bilo prav in koristno, da bi z današnjega sestanka
predsednikov jugoslovanskih republik Evropska
skupnost prejela jasno sporočilo o nujnosti takojšnjega priznaja vseh jugoslovanskih republik. Od
začetka konference sta se še dve republiki izrekli
za neodvisnost, tako da so danes štiri republike
od skupno šestih že izrazile željo po neodvisnosti. Trdno smo prepričani, da bi bilo nadaljevanje te konference, ki bi temeljilo na pogajanjih med suverenimi in priznanimi državami,
uspešnejše od njenega dosedanjega poteka. te
nekatere med republikami ne bi želele biti priznane kot samostojne države, jim je treba dati
čas, da se povežejo med seboj in vzpostavijo tako
državo kot jim ustreza in ki bi bila nato mednarodno priznana.
Četrtič, konferenca naj tako pristopi k vprašanjem sukcesije, t.j. zlasti delitve državnega

premoženja nekdanje Jugoslavije in obveznosti,
ki izhajajo iz njenih dolgov. S te konference
mora priti sporočilo o zamrznitvi vsega državnega premoženja jugoslovanske federacije. Ponovno predlagamo, da se poleg sedanjih treh
komisij konference ustanovi še četrta – za vprašanja sukcesije, v okviru katere bi se pogajali o
delitvi jugoslovanskega državnega premoženja in
dolgov. Komisija bi tudi identificirala vprašanja,
ki bi bila primerna za reševanje pred arbitražno
komisijo.
Petič, končno – želim povedati, kakšno je stališče
Republike Slovenije do vprašanja, ki je bilo v
središču razprav v dosedanjem poteku konference, to je vprašanje meja Republike Hrvaške in
položaj srbske narodne skupnosti na njenem
ozemlju. Poudariti želim, da mora tudi tu biti od
samega začetka sprejeto načelo nedotakljivosti
meja med jugoslovanskimi republikami in zlasti
prepoved nasilnih poskusov njihovega spreminjanja. Brez sprejetja tega načela ne bo napredka.
Položaj srbske narodne skupnosti na Hrvaškem
mora biti urejen v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi na tem področju. Menim, da je
to eden tistih primerov, v katerih lahko zanesljivo
trdimo, da zaščita človekovih pravic ne rešuje
vseh problemov in da je zato treba razviti ustrezen model avtonomije. Seveda je tak model
mogoče razviti le v dialogu med vlado Republike
Hrvaške in predstavniki srbske narodne skupnosti
na Hrvaškem. Načeloma pa je jasno, da bo
ureditev zahtevala ustrezne mednarodne nadzorne mehanizme – to je multilateralne evropske
mehanizme za nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic in v zvezi s političnimi dimenzijami
problematike, poseben multilateralni nadzorni
mehanizem, morda v okviru KVSE ali OZN.
Za Republiko Slovenijo jasno, da vprašanja
manjšin oziroma narodnih skupnosti zahtevajo
vzpostavitev posebnih aranžmajev in v nekatarih
primerih tudi teritorialnih avtonomij. O tem morajo predvsem direktno razpravljati narodne
skupnosti in republike, na ozemlju katerih le-te
živijo. Slovenija je že predlagala pogovore o
urejanju položaja italijanske narodne skupnosti v
Sloveniji in na hrvaškem. Menimo, da bomo v
pogovorih med republikama in ob aktivni udeležbi italijanske narodne skupnosti našli rešitve,
ki bodo ustrezale naši privrženosti načelu najvišje
možne zaščite manjšin.
Ta govor želim končati s ponovitvijo ugotovitve,
da je za uspeh te konference v prvi vrsti treba
odkrito priznati stvarnost, kakršna pač je. Ugo293
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tovitev, da je Jugoslavija prenehala obstajati in da
je treba mednarodno priznati republike kot njene
pravne naslednice je zato najpomembnejši pogoj
za uspešno nadaljevanje konference.

Dok. št. 109:299
Zapisnik 77. seje Predsedstva Republike Slovenije 24. 10. 1991
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZAPISNIK
77. seje Predsedstva Republike Slovenije, ki je
bila 24. 10. 1991 Sejo je vodil predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan.
Navzoči člani: Ivan Oman, dr. Dušan Plut in Ciril
Zlobec.
Seji so prisostvovali: dr. Janez Drnovšek, Lojze
Peterle, Igor Bavčar, Janez Janša, dr. Dimitrij
Rupel, Janez Slapar, Miran Bogataj, Mirko
Fabčič.
Ostali navzoči: Peter Šuler, Martin Cerkvenik,
Ida Močivnik, dr. Miha Ribarič, Milovan Zorc in
Marjan Šiftar.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
l. Priprave za nadaljevanje konference predsednikov v Haagu 25. 10. 1991;
2. Informacija. o problematiki beguncev iz Republike Hrvaške;
3. Razno.
Ad l/
V uvodu k tej točki dnevnega reda je Predsednik
Predsedstva Milan Kučan na kratko obnovil svoje
poročilo o dogajanjih na prvem sestanku v Haagu
in o nekaterih razpravah, ki so za tem bile tako v
skupini za gospodarske odnose, kakor tudi v
skupini za človekove pravice. Delegacija Republike Slovenije je na tem zasedanju zastopala
stališča do predloženega dokumenta kot je bilo
dogovorjeno na 76. seji Predsedstva. Nov dokument se bistveno ne razlikuje od prvega, ponovno
pa izpušča elaboracijo točke ena tako, da vsaj v
tem delu dokument ni povsem jasen. Zaradi tega
in zaradi neustreznega poročanja s konference
nastaja vtis, da Slovenija ni dovolj natančno
299 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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opredelila svojih stališč oziroma, da sprejema
dokument brez pripomb. Zaradi tega je potrebno
na jutrišnji konferenci decidirano povedati, katere
točke dokumenta Republika Slovenija sprejema
in kako si razlaga nekatere točke, ki bi utegnile
ob dvoumni razlagi Slovenijo poriniti v neko
novo jugoslovansko skupnost. Tudi zaradi tega
predsednik predlaga posebno pismo lodru Carringtonu, ki ga je potrebno odposlati še danes
tako, da ga sprejme še pred začetkom konference.
V pismu naj bi se izrazil protest zoper to, da se na
konferenco vabi pučistični del Predsedstva SFRJ,
hkrati pa na kratko eksplicira stališča Republike
Slovenije do njegovega dokumenta.
Po krajši razpravi, kjer so bila izražena tudi
različna stališča Predsedstvo končno sprejme
sklep po katerem je treba na konferencu v Haagu
25. 10. 1991 jasno opozoriti na rezerve, ki jih ima
Republika Slovenija do predloženega dokumenta
s čimer bi se jasno videla drugačna stališča naše
republike, kot jih imajo ostale štiri republike.
Prav tako je Predsedstvo sprejelo z manjšimi
popravki besedilo pisma lordu Caringtonu.
Predsedstvo je sklenilo, da bodo delegacijo Republike Slovenije v Haagu sestvljali: Milan Kučan, dr. Dimitrij Rupel in Matjaž Šinkovec.
Ad 2/
Namestnik ministra za obrambo Miran Bogataj je
na kratko komentiral informacijo o problematiki
beguncev iz Hrvaške. Iz nje izhaja, da je njihovo
število doseglo kritično točko in da je predvsem
precej nereda in neizpolnjenih dogovorov pri
sprejemanju teh beguncev. Dogovorov, ki se
nanšajo na repatriacijo beguncev v Istro, o plačevanju zdravstvenih storitev za begunce itd. se
ne drži predvsem Hrvaška stran. Zaradi tega
predlagajo pristojni organi, da se zaostrijo pogoji
za priznavanje statusa begunca, da se v nekaterih
točkah zmanjša pomoč, ki se nudi beguncem in
da se stori vse, da se realizira dogovor o umiku
dela beguncev v Istro, slovenska vlada pa naj
uradno zaprosi italijansko in avstrijsko vlado da
sprejmeta del beguncev. Predsedstvo Republike
Slovenije se je s temi ukrepi soglašalo, pri tem pa
je poudarilo, da restriktivni ukrepi ne smojo
prizadeti beguncev in v svetu ter na Hrvaškem
ustvariti vtisa, da z njimi neprimerno ravnamo.
Minister za notranje zadeve Igor Bavčar in Republiški Štab za TO pripravita kratko analizo s
predlogi ukrepov za razpravo o tem vprašanju na
seji Izvršnega sveta, ki bi bila podlaga za zahteve
avstrijski in italijanski vladi.
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Ad 3/
Na podlagi informacije vodje Biroja Republike
Slovenije v Washingtonu dr. E. Petriča je Predsedstvo sklenilo opozoriti Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije, da morata glede na svoje
pristojnosti takoj storiti ustrezne korake, da se
imobilizirajo devizne rezerve Jugoslavije v ZDA,
ker bi jih sicer jugoslovanska vlada porabila lahko za nakup orožja. O tem se Izvršni svet pismeno opozori. V nadaljevanju seje je Predsedstvo na podlagi zakona o obrambi oblikovalo
Svet za obrambo pri Predsedstvu Republike
Slovenije in imenovalo sekretarja tega sveta in
sprejelo Odlok o služenju vojaškega roka s
katerim se slovenskim vojakom, ki so v JLA
služili 6 mesecev prizna, da so odslužili vojaški
rok. Oba sprejeta akta se objavita v Uradnem
listu Repbulike Slovenije.

Dok. št. 111:301
Poročilo Marka Kosina o stališču Italije do
Jugoslavije in haaške konference
(zabeležil Matjaž Kovačič)
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ljubljana, dne 8. 11. 1991
BELEŽKA

Generalkonsulat
der Bundesrepublik Deutschland
Generalni konzulat Savezne Republike Njemačke
Zagreb
Verbalna nota
Generalni konzulat Zvezne Republike Nemčije v
Zagrebu ima čast obvestiti Vladu Republike
Slovenije o naslednjem:
Gospod zunanji minister Zveznega ministrstva za
zunanje zadeve Zvezne Republike Nemčije
odločal je da bo od 06. 11. 1991 v Ljubljani odprt
Generalni konzulat Zvezne Republike Nemčije.
Generalni konzul dr. Günther SEIBERT bo
prevzel vodstvo Generalnega konzulata in bo
prispel v Ljubljanu 07. 11. 1991.
Generalni konzulat Zvezne Republike Nemčije v
Zagrebu ponovo izraža svoje spoštovanje Vladi
Republike Slovenije.

Marko Kosin poroča iz Rima, da današnji časopisi in TV veliko poročajo o uvedbi ukrepov
proti tistim, ki ne spoštujejo premirja v Jugoslaviji in o priznanju Slovenije ter Hrvaške.
Vendar pa je iz njegovih razgovorov v zunanjem
ministrstvu Italije razvidno, da italijanska diplomacija še ni odločena o tem, kakšna naj bo bodoča politika do Jugoslavije. Njihove zahteve in
pričakovanja so predvsem naslednja:
1. Zagotoviti je potrebno zaustavitev ognja. Šele
nato bi se lahko nadaljevala konferenca v Haagu.
2. Po njihovi oceni so še možnosti za pogajanja.
Pravijo, da so sprejeli določene signale iz Srbije,
da bi bila pripravljena sprejeti Carringtonov
predlog. Prav tako tudi Črna gora. Tudi Hrvaška
sporoča, da bi bila pripravljena sprejeti člen 1c,
ki govori o skupni državi in proti kateremu je bila
hrvaška delegacija na haaški konferenci. Po
njihovih informacijah tudi v JNA starejši generali
nasprotujejo sedanji vlogi armade.
3. Njihova ocena je, da za spopade niso krivi
zgolj Srbi, zato se zavzemajo za to, da bi bili
restriktivni ukrepi naravnani proti vsem vojskujočim se stranem. Slovenija bo vsekakor izvzeta
iz tega.
4. Zavzemajo se za to, da bi se jugoslovansko
vprašanje še naprej reševalo v okviru Evrope in
ne v OZN. Menijo, da bi tam še manj razumeli
kompleksno vprašanje jugoslovanske krize in da
bi utegnilo prevladati srbsko stališče do ohranjevanja Jugoslavije. Sami menijo, da Jugoslavije
nikakor ni možno ohraniti. V tej zvezi tudi ne
bodo pristali na zahtevo Srbije in Črne gore, da ti
dve republiki postaneta naslednici Jugoslavije.
5. Predvidoma bo danes tudi NATO dal posebno
izdajo o jugoslovanski krizi.
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GENERALNI SEKRETAR
Peter Šuler
PREDSEDNIK
Milan KUČAN
Dok. št. 110:300
Obvestilo generalnega konzulata Zvezne
Republike Nemčije Vladi Republike Slovenije,
da bo 6. 11. v Ljubljani Zvezna Republika
Nemčija odprla konzulat
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6. Po njihovem mnenju je Slovenija v pogajanjih
preveč "trda" in grozi, da bo zapustila haaško
konferenco.
7. Vojni ukrepi v Jugoslaviji s strani mednarodnih sil nikakor ne pridejo v poštev.
8. Pravijo, da bo sodelovanje s Slovenijo teklo
nemoteno naprej, ne glede na sankcije, ki jih
utegne sprejeti Evropska skupnost.
ZABELEŽIL: Matjaž Kovačič
POSLANO: A, B

Dok. št. 112:302
Konferenca o Jugoslaviji, mnenje arbitražne
komisije o razpadu Jugoslavije 8. 12. 1991
Konferenca o Jugoslaviji
arbitražna komisija
mnenje
Predsednik Arbitražne komisije je 20. novembra
1991 prejel pismo predsedujočega na Konferenci
o Jugoslaviji, Lorda Caringtona.
"Postavlja se pomembno pravno vprašanje.
Srbija meni, da so se vse tiste republike, ki so ali
še bodo razglasile svojo suverenost in neodvisnost, odcepile ali se bodo odcepile od SFRJ, ki
bi v nasprotnem primera še vedno obstajala
Po drugi strani pa ostale republike menijo, da to
ni vprašanje odcepitve, temveč gre za dezintegracijo ali razpad SFRJ, kar je posledica svobodne volje nekaterih republik. Po njihovem
mnenju je treba vseh šest republik priznati kot
enake naslednice SFRJ tako, da se nobena posamezna republika ali skupina republik ne more
proglasiti kot edina naslednica SFRJ.
Arbitražno komisijo prosim, da o tej zadevi poda
svoje mnenje ali predloge, za katere meni, da so
koristni."
Arbitražna komisija je ocenila memorandume in
dokumente, ki jih je dobila od Bosne in.
Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Črne gore,
Slovenije, Srbije in predsednika predsedstva
SFRJ.

302 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slo-

venije.

296

1) Mnenje komisije je:
a) da mora odgovor na vprašanje temeljiti na
principih mednarodnega prava, ki definira pogoje, pod katerimi se subjekt smatra za državo;
da je s tem v zvezi obstoj ali izginotje države
vprašanje dejstva, dale priznanje s strani drugih
držav samo deklarativne narave.
b) da je država definirana kot skupnost z lastnim
ozemljem in prebivalstvom, ki je podrejeno
organizirani politični oblasti; da je suverenost
značilnost takšne države;
c) da sta pri uporabi teh kriterijev notranja
politična organizacija in ustava samo dejstvi,
čepra ju je potrebno upoštevati pri določanju
vladne avtoritete nad prebivalstvom in ozemljem;
d) da v primeru federalnega tipa države, ki
vsebuje skupnosti z določeno stopnjo avtonomije
in ki tudi sodelujejo v političnem odločanju v
okviru institucij federacije, obstoj države pomeri,
da zvezni organi predstavljajo elemente federacije z efektivno avtoriteto;
e) da v skladu s sprejeto definicijo mednarodnega
prava, termin "državna sukcesija" pomeni nadomestitev ene države z drugo v odgovornosti za
mednarodne odnose tega ozemlja. To se zgodi
vsakič, ko pride do spremembe teritorija neke
države. Fenomen sukcesije držav je podrejen
načelom mednarodnega prava, po katerih sta bili
oblikovani Dunajski konvenciji s 23. avgusta
1978 in 8. aprila 1983. V skladu s temi principi
mora biti rezultat sukcesije pravičen, tako da se
države svobodno z medsebojnim sporazumom
dogovorijo o načinu in pogojih odcepitve. Še več,
vse države naslednice morajo osledno upoštevati
obvezujoče norme mednarodnega prava, posebno
pa temeljne človekove pravice ter pravice
narodov in manjšim.
2. Arbitražna komisija ugotavlja:
a) – čeprav je SFRJ doslej obdržala svojo mednarodno indentiteto predvsem znotraj mednarodnih organizacij, so republike izrazile željo po
neodvisnosti;
- v Sloveniji z referendumom maja303 1991, ki
mu je 25. junija 1991 sledila razglasitev neodvisnosti, ki pa je bila suspendirana za obdobje
treh mesecev in ponovno potrjena 8. oktobra
1991;
303 V resnici decembra 1990, op. B. R.
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- na Hrvaškem z referendumom, maja 1991, ki
mu je sledla razglasitev neodvisnosti 25. junija
1991, ki pa je bila suspendirana za obdobje treh
mesecev in ponovno potrjena 8. oktobra 1991;
- v Makedoniji z referendumoma, septembra
1991, za suvereno in neodvisno Makedonijo v
zvezi jugoslovanskih držav;
- v Bosni in Hercegovini s sprejetjem resolucije
o suverenosti, v skupščini 14. oktobra 1991,
veljavnost resolucije je oporekala srbska skupnost, ki živi v Republiki Bosni in Hercegovini.
b) – struktura in delovanje osnovnih organov
federacije, kot so zvezdo Predsedstvo, Svet federacije, Zbor republik in pokrajin, Zveni izvršni
svet, Zvezno ustavno sodišče in zvezna armada,
ne ustrezata več kriterijem za sodelovanje in
predstavljanje republik, kar je pogoj za federalno
državo;
c) – uporaba sile je povzročila oborožene
spopade med razklanimi deli federacije tako, da
je v stekaj mesecihh izgubilo življenje na tisoče
ljudi in je bila povzročena velika materialna
škoda. Federalne oblasti in oblasti osameznih
republik niso bile v stanju, da zagotovijo spoštovanje sporazumov o prekinitvi ognja, ki so bili
sprejeti pod okriljem Evropske skupnosti in
Organizacije združenih narodov.
3) – Zaradi tega je mnenje Arbitražne komisije
sledeče:
- da je Socialistična federativna republika Jugoslavija v procesu razdružitve;
- da so posamezne republike dolžne reševati
probleme sukcesije, ki izhajajo iz tega procesa, v
skladu s principi in pravd mednarodnega prava in
še posebaj v zvezi s človekovimi pravicami ter
pravicami narodov in manjšin;
- da se republike, ki to želijo, medsebojno
odločijo za nove zveze z demokratičnimi institucijami, ki jih same svobodno izberejo.

Dok. št. 113:304
Odgovori Republike Slovenije na vprašanja
arbitražne komisije pri mirovni konferenci o
Jugoslaviji, v zvezi z izpolnjevanjem pogojev,
določenih v deklaraciji o Jugoslaviji z dne 16.
12. 1991 ter priznanjem Republike Slovenije
kot samostojne in suverene države (30. 12.
1991)
ODGOVORI REPUBLIKE SLOVENIJE NA
VPRAŠANJA ARBITRAŽNE KOMISIJE PRI
MIROVNI KONFERENCI O JUGOSLAVIJI, V
ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM POGOJEV,
DOLOČENIH V DEKLARACIJI O JUGOSLAVIJI Z DNE 16. DECEMBRA 1991 TER
PRIZNANJEM REPUBLIKE SLOVENIJE KOT
SAMOSTOJNE IN SUVERENE DRŽAVE
1. VLOGA ZA PRIZNANJE
S pismom dne z dne 26. junija 1991, katerega je
podpisal dr. Dimitrij Rupel, zunanji minister Republike Slovenije, je Republika Slovenija zaprosila, da jo države članice Evropske skupnosti in
druge države, ki sodelujejo pri delu Komisije za
varnost in sodelovanje v Evropi, priznajo kot
samostojno državo.
Potem, ko je Svet ministrov Evropske skupnosti
sprejel Deklaracijo o Jugoslaviji (dne 16. decembra 1991), je dr. Dimitrij Rupel, zunanji
minister Republike Slovenije, v svojem pismu
dne 19. decembra 1991, naslovljenem na g. Hansa van den Broeka, predsednika Sveta ministrov
Evropske skupnosti, zaprosil za priznanje Republike Slovenije kot samostojne in suverene države.
To pismo je pomenilo tudi uradno soglasje z
Deklaracijo o Jugoslaviji in "smernicami za priznanje novih držav v Vzhodni Evropi in
Sovjetski zvezi.
1.1. Kateri organ je nosilec te vloge?
Ta vloga sloni na sklepih, katere je Skupščina
(Parlament) Republike Slovenije sprejela 25.
junija 1991 (glej spodaj, vprašanja 1.1.2. in 1.2 –
1.2.3.). Izvršni svet Republike Slovenije in njegov zunanji minister sta z zaprositvijo za
priznanje Slovenije kot samostojne in suverene
države, ravnala v skladu z njunimi ustavnimi
304 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-
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dožnostmi napram Skupščini in s pooblastilom
Skupščine.
1.1.1. Ali je bil ta organ konstituiran z demokratičnim postopkom?
Da. Parlamentarne volitve, ki so se vršile v mesecu marcu in aprilu 1990, so slonele na načelih
svobodnih, večstrankarskih volitev, v pogojih, ki
so zagotavljali svobodno izražanje volje ljudstva
pri izboru zakonodajnega organa. Izvršni svet
Republike Slovenije, ki je bil formiran zatem, je
koalicijska vlada, sestavljena iz šestih strank, ki
imajo večino v Skupščini. Predsedstvo Republike
Slovenije je bilo izvoljeno v marcu-aprilu 1991,
na osnovi enakih načel. Demokratična legitimnost organov Republike Slovenije je bila tako
zagotovljena v prvi polovici 1990.
1.1.2. V kakšnih pogojih je bil sprejet sklep o
zaprositvi za priznanje?
Prošnja za priznanje izhaja iz Deklaracije o samostojnosti, katero je Skupščina Republike Slovenije sprejela 25. junija 1991. Ta Deklaracija pa
je bila sprejeta na temelju volje slovenskega
ljudstva, izražene na plebiscitu dne 23. decembra
1990.
1.2. Ali ta vloga temelji na predhodni deklaraciji
o samostojnosti?
Da. Kakor je pojasnjeno zgoraj, Deklaracija o
samostojnosti predstavlja akt, s katerim se udejanja volja slovenskega ljudstva, izražena na
plebiscitu dne 23. decembra 1990, in je potrebna
osnova za nadaljne korake pri osamosvajanju
Republike Slovenije.
1.2.1. Kdaj je bila ta Deklaracija sprejeta?
Deklaracija je bila sprejeta 25. junija 1991. Besedilo Deklaracije o samostojnosti je priloženo k
temu dokumentu kot Aneks I.
1.2.2. Kateri organ je sprejel to Deklaracijo?
Skupščina (Parlament) Republike Slovenije.
1.2.3. V kakšnih okoliščnah?
V skladu z Zakonom o plebiscitu in voljo slovenskega ljudstva, izraženo na plebiscitu 23.
decembra 1990, je bila Skupščina zavezana, da v
šestih mesecih po plebiscitu sprejme potrebne
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sklepe glede samostojnosti Republike Slovenije.
V mesecih, ki so sledili plebiscitu, je Republika
Slovenija predlagala sporazum o razdružitvi (razpustu) Socialistične federativne republike Jugoslavije in pogajanja za mirno rešitev vseh odprtih
vprašanj, vključno s tistimi, ki zadevaja nasledstvo države. Tozadevni uradni predlog je
Skupščina Republike Slovenije sprejela 20. februarja 1991. Predlog so druge republike in zvezna
telesa, razen Republike Hrvatske, zavrnili.
Drug poskus, da bi dosegli sporazumno rešitev,
je bila udeležba Republike Slovenije na pogovorih predsednikov republik v obdobju marecmaj 1991. Ti napori so bili neuspešni, ker nekateri udeleženci niso bili pripravljeni sprejeti
zamisli o razdružitvi (sporazumnem razpustu federacije) in o pogodbenem razmerju med samostojnimi državami – naslednicami Socialistične
federativne republike Jugoslavije.
Zaradi dejstva, da so bili vsi dotedanji napori
brez uspeha, je Parlament Republike Slovenije
sklenil pripraviti Deklaracijo o samostojnosti in
nadaljevati z napori za sporazumno rešitev vseh
iz tega izhajajočih odprtih vprašanj.
Deklaracija o samostojnosti je bila sprejeta 25.
junija 1991. Poleg Deklaracije o samostojnosti
(Aneks I) je Skupščina Slovenije, istega dne,
sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti
Republike Slovenije (Aneks II) in Ustavni zakon
o uveljavitvi Temeljne ustavne listine o samostojnosti Republike Slovenije (Aneks III). Namen
teh ustavnih aktov je bil zagotoviti koherenten
ustavni okvir za prehodno obdobje Republike
Slovenije na poti v samostojnost in za zavarovanje človekovih pravic ljudi v Sloveniji.
Končno, Skupščina je istega dne tudi sprejela
Zakon o zunanjih zadevah, ki je dal zakonsko
osnovo za Vladine dejavnosti v zvezi z mednarodnim priznanjem Republike Slovenije in za
druge mednarodne dejavnosti Republike Slovenije v naslednjem obdobju.
Republiko Slovenijo je zvezna armada napadla
27. junija 1991. Sovražnosti so prenehale 7. julija
1991, po Brionski deklaraciji, ki je zagotovila
prekinitev ognja. Brionska deklaracija je za čas
treh mesecev tudi ustavila uresničevanje sklepov,
o katerih govori prejšnji odstavek. Proces uresničevanja teh sklepov se je nadaljeval po 8.
oktobru 1991.
Dne 20. novembra 1991 je Skupščina Republike
Slovenije sprejela dokument pod naslovom
"Ugotovitve in sklepi Skupščine Republike Slovenije glede zunanjepolitičnega položaja Repub-
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like Slovenije". V tem dokumentu je Skupščina
definirala stališče Republike Slovenije glede
poteka Mirovne konference o Jugoslaviji ter
drugih vprašanj v zvezi uresničevanjem Deklaracije o samostojnosti Republike Slovenije
(Aneks IV).
V zaključku je potrebno poudariti, da je šel
proces udejanjanja volje ljudstva Republike Slovenije (izražene na plebiscitu 23. decembra 1990)
skozi več faz in da Deklaracija o samostojnosti z
dne 25. junija 1991 predstavlja jedro tega procesa. Prošnja za priznanje Republike Slovenije
kot samostojne države (pismi zunanjega ministra
dne 26. junija in 19. decembra 1991), skupaj s
potrebnimi mednarodnimi zakonskimi akti, katere je Republika Slovenija naslovila na druge
države, so formalni izraz in končna faza tega
procesa.
2. SPREJEM SMERNIC O PRIZNANJU NOVIH DRŽAV V VZHODNI EVROPI IN
SOVJETSKI ZVEZI
2.1. Ali je Republika Slovenija sprejela "smernice"? Da, sprejela jih je.
2.1.1. V primeru pritrdilnega odgovora na vprašanje 2.1., v kakšni obliki in kateri organ je
odobril sprejem teh smernic?
Bistvo obveznosti, katerega "smernice" zajemajo,
je Republika Slovenija že sprejela v Deklaraciji o
samostojnosti, katero je slovenska Skupščina
sprejela 25. junija 1991 (Sekcija II). Deklaracija,
med drugim, poudarja: Slovenija mora dosledno
spoštovati Listino Združenih narodov, Helsinško
deklaracijo in druge dokumente, sprejete v okviru
Komisije za varnost in sodelovanje v Evropi (to
se nanaša tudi na Pariško listino, dokumente
CSCE v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic
in pravic etničnih in narodnostnih skupin in
manjšin), ter mednarodne konvencije. Dokument
tudi vključuje načelo nedotakljivosti meja. Deklaracija o samostojnosti predstavlja trdno zavezo Republike Slovenije glede zgoraj omenjenih
načel.
Dne 19. decembra 1991 je slovenski Izvršni svet
pretehtal odgovor dr. Dimitrija Rupla, slovenskega zunanjega ministra, gospodu Hans van den
Broeku, predsedniku Sveta ministrov Evropske
skupnosti, glede, med drugim, sprejema "smernic". Odgovor slovenskega zunanjega ministra
(Aneks V) torej sloni na sklepu slovenske vlade z

dne 19. decembra 1991 in predstavlja formalni
dokument, s katerim se Republika Slovenija zavezuje načelom, ki so zajeti v "smernicah". Istega
dne (19. december 1991) sta pismo slovenskega
zunanjega ministra, zajeto v Aneksu V, odobrila
tudi predsedstvo Republike Slovenije in Komisija
za odnose s tujino v Skupštini.
2.3. Natančneje, ali je Republika Slovenija sprejela oz. je pripravljena sprejeti naslednje obveznosti:
2.3.1. Spoštovanje določil Listine Združenih narodov in obveznosti, zapisanih v končnem Helsinškem sklepu in v Pariški listini, zlasti kar
zadeva pravno državo, demokracijo in človekove
pravice;
2.3.3.1. Katere ukrepe je Republika Slovenija
sprejela oz. se pripravlja sprejeti, da bi izpolnila
to obveznost?
Poleg sprejema načel Listine Združenih narodov,
Helsinškega končnega sklepa in Pariške listine
(glej odgovor na vprašanje 2.1.1.), je Republika
Slovenija ta načela že vključila v Ustavo Republike Slovenije, sprejeto 23. decembra 1991.
V svojem 8. členu, Ustava Republike Slovenije
določa, da morajo vsi zakoni in drugi zakonski
normativi biti v skladu s splošnimi načeli mednarodne zakonodaje in z mednarodnimi pogodbami, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Objavljene mednarodne pogodbe so neposredno vključene v pravni sistem Republike Slovenije (8. člen
Ustave). To osnovno ustavno določilo daje,
znotraj pravnega sistema Slovenije, neposredni
pravni učinek načelom Listine Združenih narodov, Helsinškega končnega sklepa in Pariške
listine. Pravni sistem in politika Slovenije morata
biti, na temelju (med drugim) – Ustave Republike
Slovenije, sprejete 23. decembra 1991, v skladu s
temi načeli.
Nadalje, Ustava vsebuje obsežno določilo o
zaščiti človekovih pravic in osnovnih svoboščin
(členi 14-65), v skladu obstoječimi mednarodnimi standardi, vključno s tistimi, ki so zajeti v
Evropski konvenciji o človekovih pravicah, v
sporazumih ZN o človekovih pravicah in zadevnih dokumentih Komisije za varnost in sodelovanje v Evropi. Načelo pravne države je nadalje
izpeljano v ustavnih določilih, ki zadevajo zakonodajno (členi 87-92), izvršilno (členi 110-122)
in sodno (členi 125-137) oblast, ter predvsem v
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določilih, ki zadevajo pristojnosti Ustavnega
sodišča Republike Slovenije (členi 160-167).
Ustava Republike Slovenije vsebuje tudi potrebna določila o demokratični obliki Vlade v
Republiki.
Republika Slovenija, kot samostojna in suverena
država, je pripravljena sprejeti vse obstoječe
mednarodne postopke za nadzor uresničevanja
človekovih pravic, vključno mehanizme, izdelane
v okviru Komisije za varnost in sodelovanje v
Evropi ter postopke za pritožbe v okviru
Evropske konvencije o človekovih pravicah (člen
25 Konvencije).
Poleg že sprejetih ukrepov, Republika Slovenija
kot samostojna in suverena država, namerava
zaprositi za članstvo v Združenih narodih in želi
postati sodelujoča država v procesu varnosti in
sodelovanja v Evropi (CSCE). V teh okvirih bo
Slovenija strogo spoštovala načela Listine Združenih narodov, Končne listine Komisije za
varnost in sodelovanje v Evropi ter Pariške
listine.
2.3.2. Varstvo pravic etničnih in narodnostnih
skupin in manjšin, v skladu z obveznostmi, prevzetimi v okviru Komisije za varnost in sodelovanje v Evropi;
2.3.2.1. Katere ukrepe je Republika Slovenija
sprejela oz. se pripravlja sprejeti, da bi izpolnila
to obveznost?
Republika Slovenija je z leti sprejela vrsto
ustavnih, zakonodajnih in političnih ukrepov,
katerih cilj je jamčiti enakopravnost vsem osebam na njenem ozemlju, ne glede na njihovo
etnično pripadnost, ter vrsto posebnih ukrepov za
zaščito avtohtonih etničnih skupin, ki so prvotni
prebivalci na ozemlju Republike Slovenije. Obsežna dokumentacija, ki zadeva te ukrepe, je bila
posredovana tudi Mirovni konferenci o Jugoslaviji – t.j. predsedniku Delovne skupine pri
Konferenci, ki se ukvarja s človekovimi pravicami in pravicami etničnih in narodnostnih
skupin.
Ustava Republike Slovenije, sprejeta 23. decembra 1991, vsebuje obsežna določila v sedanjem kontekstu. Ta določila vsebujejo: pravico
do svobode izražanja svoje lastne etnične ali narodnostne identitete (člen 61); pravico vsakogar,
da uporablja svoj lastni jezik in pisavo v upravnih
in sodnih postopkih (člen 62); prepoved hujskanja k neenakosti in nestrpnosti ter prepoved
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hujskanja k nasilju in vojni (člen 63); posebne
pravice avtohtonih italijanskih in madžarskih
narodnih manjšin v Sloveniji (člen 64) in posebne pravice Romske skupnosti v Sloveniji (člen
65). Celotno besedilo omenjenih določil je
priloženo kot Aneks VI.
Ustavna določila, omenjena v prejšnjem odstavku, so plod več desetletij dolgega razvoja,
katerega značilnost je etnična stabilnost v Sloveniji. V tem procesu je bila sprejeta vrsta zakonov in predpisov, z namenom okrepiti etnično
enakopravnost in posebne pravice narodnostnih
skupin. Med temi zakoni velja, kot primer,
omeniti Zakon o rednih sodiščih od 20. aprila
1977, ki vsebuje določila o enakopravni rabi
jezikov v sodnih postopkih (člena 18 in 25);
Zakon o osnovnem šolstvu od 20. februarja 1980,
ki ureja rabo jezikov v poučevanju (členi 19, 20
in 22); Zakon o predšolski vzgoji od 20. februarja
1980, ki ureja rabo jezikov v vrtcih (členi 17-19);
Zakon o srednjem šolstvu od 9. aprila 1980, ki
ureja rabo jezikov v srednjih šolah (členi 18-1);
Zakon o imenovanju in identifikaciji objektov,
ulic in krajev, od 20. februarja 1980, ki prinaša
dvojezične topografske napise (člena 8 in 9), itd.
Tovrstni zakoni so bili uveljavljeni s potrebnimi
odloki in političnimi dokumenti, sprejetimi na
ravni Republike in občin. Jedro takšne zakonodaje in politike tvori obsežen sistem jamstev
etnične enakopravnosti in posebne pravice za
zaščito narodnostnih skupin, ki živijo v Sloveniji.
Ustava Republike Slovenije, sprejeta 23. decembra 1991, predstavlja končno fazo tega razvoja.
Določila glede etnične enakopravnosti in pravic
etničnih in narodnostnih skupin, so sinteza glavnih dosežkov razvoja v preteklih letih, ki poleg
tega vključuje tudi nekaj novih načel, kakor, na
primer, načelo, ki terja privolitev italijanske in
madžarske narodnostne skupine glede vseh zakonov, ki zadevajo uresničevanje samo njihovih pravic in njihovega pravnega statusa (člen 64, končni
odstavek). To načelo dejansko ustvarja stanje
funkcionalne samouprave obeh narodnostnih skupin, katerih privolitev je vitalen pogoj za sprejem
zakonov, ki urejajo njihov status.
2.3.3. Spoštovanje nedotakljivosti vseh meja,
katere je mogoče spremeniti le na miren način in
s skupni soglasjem.
2.3.3.1. Katere ukrepe je Republika Slovenija
sprejela ali se pripravlja sprejeti, da bi izpolnila
to obveznost?
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Republika Slovenija se je v svoji Deklaraciji o
samostojnosti z dne 25. junija 1991, trdno izrekla
za spoštovanje načela nedotakljivosti meja. To
načelo je v številnih priložnostih ponovno poudarjala, tako tudi v pismu zunanjega ministra
Republike Slovenije predsedniku Sveta ministrov
Evropske skupnosti z dne 19. decembra 1991
(Aneks V).
Slovenija nima spornih meja z nobeno svojih
sosed – Avstrijo, Hrvatsko, Madžarsko in Italijo.
Meje z Avstrijo, Madžarsko in Italijo so bile
definirane z mednarodnimi pogodbami. Razkroj
Jugoslavije in proces njenega nasledstva nima
nikakršnega vpliva na te meje, ki so dokončno
definirane z mednarodnim pravom, kar se, med
ostalim, odraža tudi v členu 62, odst. 2.(a) Dunajske konvencije o pogodbenem pravu (temeljna
sprememba okoliščin ne vpliva na pogodbo, ki
ureja mejo) in člen 11 Dunajske konvencije o
nasledstvu z ozirom na pogodbe (nasledstvo
držav kot tako ne vpliva na mejo, ustanovljeno s
pogodbo). Meja med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvatsko je zgodovinska meja. Med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko ni
nikakršnega spora glede te meje.
Republika Slovenija podpira ukrepe, katerih cilj
je krepitev stikov med ljudmi na obeh straneh
njenih meja, kakor tudi sodelovanje med regijami
ob meji. Slovenija bo še naprej sprovajala obstoječo ureditev glede mejnega prometa oseb in
blaga. Republika Slovenija je z Italijo že sprožila
pogajanja, katerih cilj je izboljšanje sodelovanja
prek meje in namerava izdelati tozadevne konkretne predloge in se o tem pogajati tudi z
drugimi sosednjimi državami.
2.3.4. Sprejem vseh obveznosti glede razoroževanja in ustavitve širjenja proizvodnje nuklearnega orožja kakor tudi glede varnosti in regionalne stabilnosti.
2.3.4.1. Katere ukrepe je Republika Slovenija
sprejela pripravlja sprejeti, da bi izpolnila to obveznost?
Republika Slovenija je sprejela trdno zavezo, da
bo vodila miroljubno politiko (Deklaracija o
samostojnosti od 25. junija 1991) in je z dogovarjanjem dosegla popoln umik vseh čet, orožja
in opreme zvezne armade iz Republike Slovenije.
Ta potek je bil zaključen 25. oktobra 1991. Zaradi tega ima Republika Slovenija sedaj le minimalno količino orožja, potrebnega za obrambo

njenega ozemlja, kar je prvi pogoj za učinkovito
moč države in za minimalno varnost naroda.
Orožje zvezne armade, ki je iz tehničnih razlogov
ostala na ozemlju Republike Slovenije (t.j. nezmožnosti zvezne armade, da bi odstranila vse
orožje), ni operativno in bo njegova usoda rešena
v kontekstu pogajanj o državnem nasledstvu
Jugoslavije.
Obveznost Republike Slovenije, da prevzame
obveznosti Jugoslavije v okviru multilaterlanih
pogodb, h katerim je Jugoslavija pristopila, velja
tudi za Pogodbo o neširjenju proizvodnje nuklearnega orožja iz leta 1918, kakor tudi za vse
druge zadevne mednarodne pogodbe, h katerim
je Jugoslavija tudi pristopila.
V pismu dr. Dimitrija Rupla, njenega zunanjega
ministra, gospodu Hans van den Broeku, predsedniku Sveta ministrov ES, je Republika Slovenija sprejela obveznost, da ponudi svoje predloge za krepitev regionalne varnosti in stabilnosti
na tem delu Evrope. Te predloge bo Republika
Slovenija izdelala v ustreznem roku po popolnem
priznanju Slovenije kot samostojne in suverene
države.
2.3.5. Obveznost sporazumnega reševanja, tudi
arbitražo, kjer potrebno, vseh vprašanj, ki zadevajo nasledstvo države in regionalne spore.
2.3.5.1. Katere ukrepe je Republika Slovenija
sprejela oz. se pripravlja sprejeti, da bi izpolnila
to obveznost?
Republika Slovenija je že od začetka Mirovne
konference o Jugoslaviji trdila, da bi Konferenca,
kot eno svojih glavnih nalog, morala dati okvir za
pogajanja o vseh vprašanjih, ki zadevajo nasledstvo države in za mirno, sporazumno reševanje
vseh sporov med vsemi državami naslednicami
dosedanje SFR Jugoslavije. Republika Slovenija
še naprej verjame, da je to najboljši pristop za
rešitev teh problemov. Smatramo tudi, da je
arbitraža ustrezen način za rešitev tistih specifičnih pravnih sporov, glede katerih so si stranke
v sporu edine, da jih je treba reševati z arbitražo
in da bo sklep arbitraže za stranke zavezujoč.
V tem trenutku Republika Slovenija predlaga ponoven začetek pogajanj v okviru Mirovne konference o Jugoslaviji, glede vseh vidikov državnega
nasledstva. Čeprav velja upati, da bo s pogajanji
mogoče rešiti večino vprašanj, pa ta način utegne
tudi prispevati h identifikaciji tistih vprašanj,
katera se utegnejo zdeti primerna za arbitražo.
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3. SPREJEM DOLOČIL OSNUTKA POGODBE, KATEREGA PROUČUJE KONFERENCA
O JUGOSLAVIJI
3.1. Ali je Republika Slovenija sprejela določila
osnutka pogodbe z dne 4. novembra 1991?
Da.
3.1.1. V primeru pritrdilnega odgovora na
vprašanje opišite obliko in organ, ki je sprejel ta
določila.
Skupščina Republike Slovenije je 20. novembra
1991 sprejela resolucijo, s katero je podprla
osnovno zamisel "Carringtonovega predloga" –
t.j. osnutek Konvencije od 4. novembra 1991
(Aneks IV). V istem dokumentu (Del V) je Republika Slovenija izrazila podporo naporom
Mirovne konference o Jugoslaviji glede narodnostnih manjšin in se zavezala, da bo ta določila
upoštevala pri pripravi nove Ustave Republike
Slovenije. Med 20. novembrom in dnem sprejema Ustave (23. december 1991) je Slovenija
proučevala osnutek Konvencije s ciljem, da zagotovi, da bo Ustava zajela vsa relevantna
določila, ki so predlagana v osnutku Konvencije.
3.3. – 3.4.2. Ukrepi za uveljavitev osnutka
Konvencije od 4. novembra 1991, predvsem
glede njenega Poglavja II (človekove pravice in
pravice etničnih in narodnostnih skupin):
Kakor razloženo zgoraj je Skupščina Republike
Slovenije potrdila osnutek Konvencije dne 20.
novembra 1991. Vsebina osnutka Konvencije je
bila upoštevana pri snovanju nove Ustave Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 23. decembra 1991. Nova Ustava opredeljuje Republiko Slovenijo kot demokratično Republiko (člen
1). Kakor pojasnjeno zgoraj, bo Republika Slovenija, kot samostojna država, dosledno spoštovala načela mednarodne zakonodaje, Listino
OZN, Končni sklep CSCE in Pariško listino (odgovor na vprašanje 2.3.1.1.). Republika Slovenija
jamči polno spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic za vse (odgovor na vprašanje
2.3.1.1.) in pravic entičnih in narodnostnih
skupin (odgovor na vprašanje 2.3.2.1.).
Z vgradnjo osnovnih idej osnutka Konvencije od
4. novembra 1991 v svoj ustavni sistem, je
Republika Slovenija napravila vse, kar se je le
dalo, za uveljavitev vsebine tega dokumenta.
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4. POMOČ PRI MIROVNIH NAPORIH
4.1. Ali je Republika Slovenija odločena podpirati napore generalnega sekretarja in Varnostnega sveta ZN za mir v Jugoslaviji?
Da. Kakor je pojasnil zunanji minister Slovenije
19. decembra 1991 v svojem pismu predsedniku
Varnostnega sveta ES, bo Republika Slovenija
"še naprej podpirala napore Generalnega sekretarja in Varnostnega sveta Združenih narodov pri
vzpostavitvi mirovnih operacij na kriznih območjih". To ostaja trdno stališče Republike
Slovenije. Konkretneje, Republika Slovenija je
tudi predlagala svojo pomoč pri mirovnih operacijah v obliki logistike in dobav. Te predloge je
namestniku generalnega sekretarja ZN, gospodu
Dayalu, predstavil dr. Dimitrij Rupel, zunanji
minister Slovenije, na sestanku v New Yorku,
dne 26. novembra 1991. V kolikor bi se ta zamisel izkazala koristna v procesu vzpostavljanja
mirovne operacije v Republiki Hrvatski in Republiki Bosni in Hercegovini, bi bilo potrebno
postaviti točna določila o realizaciji te zamisli, s
sporazumom med ZN in Republiko Slovenijo.
4.2. Ali je Republika Slovenija odločena še
naprej sodelovati na Konferenci o Jugoslaviji in
podpirati njene mirovne napore?
Da. Slovenija je ob številnih priložnostih,
vključno s tistimi na sestankih Konference o
Jugoslaviji, poudarjala svojo pripravljenost, da s
sodelovanjem nadaljuje in konstruktivno prispeva
h delu Konference o Jugoslaviji. To pripravljenost je, med drugim, izrazila v Resoluciji
Skupščine Republike Slovenije, sprejeti 20. novembra 1991, in v pismu zunanjega ministra
Republike Slovenije predsedniku Sveta ministrov
ES (pismo od 19. decembra 1991). Polno priznanje Republike Slovenije kot samostojne države ne bo zmanjšalo volje in naporov Slovenije
za reševanje vseh preostalih problemov, ki nastajajo z razpadom Jugoslavije, vključno s problemi v zvezi z nasledstvom države. Slovenija ne
bo varčevala s trudom, da prispeva h zagotovitvi
trajnega, stabilnega in pravičnega miru na območju nekdanje Jugoslavije.
Ljubljana, 30. december 1991
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VI. MEDNARODNO PRIZNANJE
Slovenska zunanja politika je postala bolj profilirana po prvih večstrankarskih volitvah in z
zamenjavo vlade spomladi 1990.305 V programskih usmeritvah novega IS, ki jih je junija
obravnavala in tudi sprejela slovenska skupščina,
je republiški komite za mednarodno sodelovanje
pod vodstvom novega sekretarja Dimitrija Rupla
ocenil, da je bilo dotedanje delo komiteja v
mnogočem omejeno, zlasti zaradi podvrženosti
nadzoru zveznih organov, specifične ideološke
usmeritve (socializem, neuvrščenost, jugocentralizem), neustrezne kadrovske sestave zveznega
sekretariata za zunanje zadeve, v katerem so
Slovenci imeli le dobre tri odstotke v Beogradu in
v tujini delujočega osebja. Temeljna usmeritev
nove zunanje politike je upoštevala generalen
okvir, ki je tedaj predvideval konfederativno ureditev Jugoslavije. Slovenija naj bi imela samostojno zunanjo politiko, v zveznem sekretariatu za
zunanje zadeve bi morala uveljaviti svoje interese
v sorazmerju s finančnim prispevkom (za dejavnost tega sekretariata je namreč dajala 20-25
odstotkov sredstev), Jugoslavija naj bi jo še naprej zastopala v tistih državah, za katere bi se
dogovorili, Slovenija pa bi sama imela veleposlanike v tistih državah, ki so zanjo zanimive.306
Slovenska vlada je v sodelovanju z gospodarskimi
podjetji tudi dejansko začela odpirati urade v raznih državah in pa imenovati pooblaščence, ki so jo
zastopali (pri čemer pa izbor ni bil vedno najbolj
posrečen in je kasneje zaradi njega prihajalo do
konfliktov zlasti med zunanjim ministrom Ruplom
in predsednikom vlade Peterletom). Po spremembi oblasti, ko je bilo nezaupanje na obeh straneh
na vrhuncu, je prihajalo do konfliktov tudi med
Ruplom in predsednikom predsedstva Kučanom v
zvezi s pristojnostmi na zunanjepolitičnem področju in kandidaturami za posamezna diplomatska mesta v jugoslovanski diplomaciji,307 vendar
305 Več o tem glej: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi

Slovenije (II. del: Slovenci in federacija v poglavju
Mednarodni pogled na procese v Sloveniji pred razglasitvijo osamosvojitve, str. 366-387, kjer je objavljen
prvi del dokumentov) in Božo Repe: Jutri je nov dan.
Slovenci in razpad Jugoslavije, Modrijan, Ljubljana
2002.
306 Programske usmeritve IS, sprejete in poslane v obravnavo skupščini (obravnavano na 8. seji IS RS, 26. 6.
1990). Arhiv vlade RS. – Gl. tudi: Rupel, Skrivnost
države.
307 Magnetogram 7. seje predsedstva RS, 25. 6. 1990.
Arhiv predsednika RS.

so se ti med bojem za mednarodno priznanje zgladili, Rupel pa si je pri nasprotnikih kasneje celo
prislužil vzdevek "Kučanovega ministra". Predsednik predsedstva Kučan je kljub nezaupanju
novih oblasti postopoma postal glavni koordinator osamosvojitvene politike in je bil najpomembnejši sogovornik tujih diplomatov in predstavnikov drugih republik. "Razširjeno predsedstvo" (skupaj s predsednikom vlade, predsednikom parlamenta in posameznimi državotvornimi
ministri) je razpravljalo tako o strateških usmeritvah zunanje politike kot o konkretnih ukrepih in
imelo aktivno vlogo v mednarodnih odnosih in v
odnosih z drugimi republikami, s katerimi so
trajala pogajanja prvo polovico leta 1991.
V prvih mesecih po zamenjavi oblasti, ko se je
koordinacija šele vzpostavljala, pa so politiki na
različnih ravneh kar tekmovali med sabo, kdo bo
večkrat odpotoval v tujino, svoje obiske pri sorodnih strankah, deželnih vladah in na nižjih
državnih ravneh so predstavljali kot velik uspeh
za uveljavljanje Slovenije v svetu, manjkalo pa ni
niti tožarjenja političnih nasprotnikov.
Novembra 1990 je republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje zunanjepolitično strategijo
dopolnil in deloma tudi spremenil. Januarja 1991
je bil v vladi obravnavan tudi zakon o zunanjih
zadevah, ki je nastajal več mesecev, vendar je bil
deležen ostre kritike nekaterih članov, tako da je
v skupščino prišel šele nekaj tednov pred osamosvojitvijo, konec maja.
Med prioritetnimi nalogami, ki jih je po plebiscitu sprejela skupščina, so bile tudi aktivnosti
za včlanjenje Slovenije v mednarodne organizacije,308 vendar je bilo to glede na stališča zahodnih in drugih držav praktično nemogoče.
Ruplova teza, da pot v Bruselj vodi prek
Ljubljane in ne prek Beograda, je bila za tedanjo
evropsko in svetovno diplomacijo ne samo nesprejemljiva, ampak tudi nepojmljiva. Da slovenska pot v evropske integracije vodi prek
Beograda, je slovenskim politikom med obiskom
v Ljubljani 1. decembra 1990 (pred tem je obiskal Beograd) zelo jasno povedal italijanski minister Gianni de Michelis, tedaj eden redkih
visokih zahodnih politikov, ki se je bil sploh
pripravljen uradno pogovarjati s slovenskim
308 Ocena razmer po plebiscitu in program aktivnosti za

izvedbo plebiscitnih nalog, Poročevalec, 29. 1. 1991,
str. 6.

303

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

vodstvom. Jedro njegovega sporočila je bilo, da
samostojnosti Slovenije ne bo nihče priznal, ker
je to presedan za Češkoslovaško, SZ pa tudi
druge države. Le če bi se vse republike odločile
za odcepitev, bi bilo to realno dejstvo, ki bi ga
zahod moral sprejeti. Evropske države ne bodo
poslale svoje vojske, ki bi reševala nasprotja v
Jugoslaviji. V integracijskih procesih so prve na
vrsti Poljska, Madžarska in Češkoslovaška, z italijansko podporo bi bila četrta lahko Jugoslavija
(pred Romunijo in Bolgarijo).
Prepričljivost Ruplovih in Kučanovih argumentov o katastrofalnem gospodarskem in političnem
položaju Slovenije v Jugoslaviji De Michelisa ni
ganila, ostal je odločen: enostransko odločanje
bo Slovenijo pripeljalo v osamelost. Edine tolažilne, vendar pomembne besede so bile, da tako
stanje ne bo trajalo večno, da se bodo stvari
spremenile (tudi v SZ), vendar je treba vedeti,
kdaj je pravi čas za "določene postopke".309
Projekt za zunanje zadeve,310 ki je nastal poleti
1991, je še vedno upošteval konfederalno ureditev
Jugoslavije na podlagi mednarodne pogodbe,
zunanja politika pa naj bi mednarodno skupnost
skušala prepričati, da je slovenskohrvaški predlog
za konfederacijo logičen in nujen, prav tako pa
tudi ukrepi, ki jih republiki sprejemata.
Slovenija naj bi, dokler bo še obstajala Jugoslavija v nespremenjeni obliki, delovala tudi v
njenem zunanjepolitičnem sistemu, hkrati pa pripravljala svojega (v njem naj bi delalo okrog 300
ljudi, Slovenijo pa naj bi stal dvajset milijonov
dolarjev letno). Sprememba usmeritve je zlasti
zadevala regionalne povezave, ki se jih je dotlej
309 Zapis pogovora z ministrom za zunanje zadeve Italije

Giannijem de Michelisom 1. 12. 1990 na predsedstvu
RS, zabeležila Ida Močivnik. Arhiv predsednika RS, objavljeno v Virih št. 18, dok. št. 105, str. 377-380. – De
Michelis je sicer dober politični instinkt kasneje pokazal
še večkrat, saj je v manj uradnih pogovorih trdo stališče
ES relativiziral, nazadnje v času brionskih pogovorov in
(precej nejasne) Brionske deklaracije, ko je izrazil prepričanje, da bo Slovenija po trimesečnem moratoriju
svobodna.
310 Projekt za zunanje zadeve je zajemal pripravo zakonodaje in deklaracij, program mednarodnih dejavnosti po
osamosvojitvi, predloge za emisarje, ki naj bi tuje
države obvestili o namenih in postopkih Slovenije, in
priprava ter imenovanje pogajalskih misij, določitev
prehodnega in dokončnega režima z zveznim sekretariatom za zunanje zadeve, pripravo gradiv za informiranje tujih držav, pripravo potnih listov, urejanje
vprašanja viz, odnose s posameznimi državami in mednarodnimi organizacijami (Integralni projekt Osamosvojitev Slovenije, poročilo ob zaključku prve faze, 30. 4.
1991. Kopijo hrani B. R.).
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Slovenija oklepala pri uveljavljanju v evropskem
prostoru. V projektu so zapisali, da take politike
sicer ne bi smeli opustiti, vendar se mora Slovenija vključiti v evropske institucije kot nacionalna država, tj. na "ravni primarne ne pa sekundarne instance", kot je to označil Rupel poleti
1990.311 Pri tem naj bi zaveznike iskala zlasti
med sorodnimi postkomunističnimi državami in
sosednjimi državami. Jasno pa je bilo, da je za
mednarodno priznanje Slovenije bistveno stališče
velesil, zlasti ZDA, SZ, ZRN in Japonske.312
Temelje strategije je aprila 1991 podprla tudi
skupščinska komisija za mednarodne odnose, kasneje pa vsi trije skupščinski zbori.313 Rupel je v
svojem uvodnem ekspozeju opozoril, da želijo zahodne države ohraniti enotno Jugoslavijo, zato
mora Slovenija računati na dolgotrajne pritiske in
veliko previdnost, ko bo šlo za priznavanje državnosti, obstaja pa tudi možnost izolacije Slovenije,
na katero je vlada pripravljena, čeprav sicer računa, da do nje ne bo prišlo. Glede na trdo stališče
zahodnih držav je slovenski zunanji minister rešitev za Slovenijo videl v t. i. postmodernem konceptu evropske ureditve, ki da je "tripasoven": ES,
srednjeevropske države in jugovzhodne države. V
Srednjo Evropo morata biti vključeni tudi Slovenija in Hrvaška ter morda BiH, kar deli Jugoslavijo na zahodni in vzhodni del. Srednja Evropa naj
bi se formirala kot gospodarska in carinska unija,
ki bi se kasneje zlahka pridružila ES. Tudi tretji
pas, Vzhodna in Jugovzhodna Evropa, naj ne bi
bil izključen iz sistema.314
Skupna srednjeevropska strategija se sicer iz vrste
razlogov pri vključevanju v ES ni obnesla, čeprav
si je Slovenija tudi po osamosvojitvi prizadevala
za okrepitev stikov s srednjeevropskimi državami.
Po plebiscitu si je Rupel prizadeval za reformo
jugoslovanske diplomacije, vendar so njegove
pobude naletele na zavračanje, celo posmeh. Šele
4. marca 1991 je prišlo do sestanka republiških
sekretarjev za zunanje zadeve z zveznim sekretarjem Lončarjem (zadnji podoben sestanek pred
tem je bil 16. julija 1990), na katerem pa je Lončar
311 Dimitrij Rupel, Slovenska pot do samostojnosti in

priznanja, Lj. 1992, str. 106.

312 Elementi strateških usmeritev slovenske zunanje poli-

tike, Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje,
Lj., november 1990. Arhiv vlade RS.
313 Poročilo k Temeljem strategije zunanje politike Slovenije, Komisija za mednarodne odnose Skupščine RS,
22. 4. 1991. Arhiv DZ RS.
314 Rupel, Skrivnost države, str. 108-111. – To tezo je Rupel
zaradi negativnih odzivov na slovensko osamosvojitev
kasneje dodelal, o čemer bo še govora v nadaljevanju.
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zgolj ugotovil, da mednarodna skupnost ni za odcepitev Jugoslavije, pač pa za njeno enotnost in
demokratičnost, da je Jugoslavija zaradi sporov
med republikami izgubila priložnost, da se pridruži evropskim integracijam, da za preživetje potrebuje štiri do pet milijard dolarjev kreditov, ki
pa jih ne bo dobila, če republike ne bodo podprle
Markovića. Zavrnil je možnost internacionalizacije jugoslovanske krize z besedami "Jugoslavija
še nikoli ni bila na tako nizki ravni, da bi ji tujina
ponujala dobre usluge" ter trdil, da ob morebitnem razpadu države nobena meja ni garantirana
in da ostajajo odprta mejna vprašanja do vseh
sosed. Ruplove predloge po pripravi različnih
variant razdružitve in po reformi zveznega sekretariata za zunanje zadeve je zavrnil.315
Jugoslovanski diplomaciji je do pomladi 1991
uspevalo preprečevati vmešavanje tujih držav v
notranje zadeve.316 S stopnjevanjem krize pa se je
ES v razmere začela tudi neposredno vmešavati.
Njeno stališče je 4. aprila prišla sporočit diplomatska misija ES (evropska "trojka"), v kateri so
bili zunanji ministri Italije Gianni de Michelis,
Luksemburga Jacques Poos in Nizozemske Hans
van den Broek.317 Poos je v pogovoru z Markovićem dejal, da v ES lahko pride samo enotna
in demokratična Jugoslavija in da si ES ne more
predstavljati, da bi imela odnose s šestimi ločenimi jugoslovanskimi državami. Podprl je Markovićeve reforme in se zavzel za zvezne volitve.318
Zaradi krize v Jugoslaviji pa ES ni bila pripravljena razpravljati o pridružitvenem sporazumu, čeprav je Jugoslavija oddala vlogo že
februarja 1990. Skoraj istočasno (28. marca) je
ameriški ambasador Zimmermann izročil Markoviću pismo predsednika ZDA, ki je v njem podprl
Markovićeve reforme, poudaril, da ZDA ne dajejo niti ne bodo dajale prednosti nobeni od
nacionalnih ali etničnih skupin v Jugoslaviji,
izrazil upanje, da se bodo "razlike med narodi
rešile v okviru enotne demokratične Jugoslavije"
315 Zabeležka pogovora republiških sekretarjev in ministrov

za zunanje zadeve z zveznim sekretarjem za zunanje
zadeve, Bg., 4. 3. 1991. Zabeležil Matjaž Kovačič.
Arhiv vlade RS. – Gl. tudi: Rupel, Skrivnost države, str.
93, 100, 101.
316 Več o tem glej: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi
Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Arhivsko
društvo Slovenije, Viri št. 18, Ljubljana 2003) str. 366383 in Božo Repe: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad
Jugoslavije, Modrijan, Ljubljana 2002.
317 "Trojke" ES so bile sestavljene po načelu trenutno predsedujoče države v ES, prejšnje in prihodnje predsedujoče, menjave so potekale vsakih šest mesecev.
318 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 89.

in obljubil, da ZDA ne bodo spodbujale ali nagrajevale tistih, ki želijo državo razbiti.319
Podobno je na srečanju s Kučanom 20. marca
nastopil nemški zunanji minister Genscher, ki je
"močno svetoval", naj Slovenija ne hiti, in še posebej, naj ne dela unilateralnih potez, ampak naj
raje išče možnosti za ohranitev Jugoslavije na
drugačnih ustavnih osnovah.320 Čez mesec dni,
22. aprila, je Zimmermann isto ponovil na predavanju o Sloveniji in KEVS v Cankarjevem domu v
Ljubljani. Slovencem je svetoval, naj rok za razdružitev podaljšajo, naj Slovenija naredi vse za
boljšo Jugoslavijo, saj bo ob morebitni odcepitvi
ostala izolirana.321
Konec aprila je bil mednarodni položaj Slovenije
po oceni republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje približno tak:
Mednarodna skupnost je poudarjala enotno, demokratično Jugoslavijo. Z razpadom države bi se
morda strinjala le pod pogojem, če bi bila
razdružitev sporazumna, če ne bi bilo nevarnosti
za oborožene konflikte in če bi obstajala zagotovila o celovitem izvrševanju mednarodnih obveznosti Jugoslavije. Iz deklaracije ministrskega
sveta ES in pisma predsednika ZDA predsedniku
jugoslovanskega IS bi se dalo sklepati, da bi
mednarodna skupnost verjetno skušala s političnimi in ekonomskimi ukrepi posredovati proti
Jugoslaviji, če bi v njej prišlo do nasilnega urejanja razmer. Podobno sta menili tudi sosednji
Italija in Madžarska. Nekoliko bolj je bila stališčem Slovenije in Hrvaške naklonjena Avstrija
(Slovenija pa je računala, da bo lahko prek nje
finančno poslovala in da bi prek njene diplomatske službe vzdrževali stike s tretjimi državami, na kar je bila Avstrija načelno pripravljena, op. B. R.). Odcepitev Slovenije bi bila
morda priznana ob morebitni vojni ali razpadu
jugoslovanskega ekonomskega in državnega sistema, takojšnja enostranska odcepitev pa bi –
vsaj v prvem trenutku – naletela na nasprotovanje. Od slovenskih rezerv in potencialov bi bilo
odvisno, ali bi ji uspelo zdržati vse pritiske in se
nato postopoma vključiti v mednarodne ekonomske in politične tokove.322
319 Prav tam, str. 86. – Po Tasićevem mnenju je pismo pod-

pore prišlo v času, ko sta hotela Tuđman in Milošević
zrušiti Markovića, o čemer naj bi se dogovorila mesec
dni prej v Karađorđevu.
320 Libal, Limits of Persuasion, str. 6.
321 Dnevnik, 23. 4. 1991.
322 IS RS, Osamosvajanje Slovenije, Gradivo 2, str. 3-15.
Arhiv vlade RS.
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Razlogi za tako politiko mednarodne skupnosti so
bili po oceni slovenskega ministra za zunanje zadeve le slab mesec pred osamosvojitvijo: strah
pred sprožitvijo dezintegracijskih procesov drugod (SZ, Češkoslovaška, Italija), pred varnostjo
posojil in naložb, ki imajo federalno naravo, pred
možno nestabilnostjo prostora, čez katerega potekajo pomembne poti in komunikacije. Rupel je tudi
menil, da enotnost Jugoslavije podpirajo pod naslednjimi pogoji: vzpostavitev demokratičnih političnih procesov, tržnega gospodarstva, spoštovanja človekovih pravic, mirnega civilnega reševanja sporov, vendar se "pogoji podpore podrejajo
strateškim zahtevam. Iz tega lahko sklepamo, da je
podpora enotnosti Jugoslavije tako rekoč brezpogojna."323 Slovenska zunanja politika, je dodal,
se je znašla pred izjemno težko nalogo spremeniti
tak način razmišljanja, saj razdružitve ni mogoče
izpeljati brez pomoči drugih držav.
Zvezni vrh je – še posebej od plebiscita dalje –
skušal slovensko diplomacijo čim bolj ovirati, ji
preprečevati udeležbo na mednarodnih konferencah ali onemogočiti, da bi tam s svojimi stališči prepričevala tuje državnike, predvsem pa
predstavila svoje videnje jugoslovanske problematike. Tako je bilo npr. ob vrhu KEVS novembra 1990 v Parizu, kjer so bili sicer na pritisk
Slovenije v delegaciji tudi predstavniki republik,
vendar so Ruplu preprečili nastop in tudi organizacijo tiskovne konference (predstavniki baltskih držav so bili še na slabšem, saj so na
intervencijo Mihaila Gorbačova pri gostitelju
Françoisu Mitterrandu konferenco morali celo
zapustiti). Hkrati je zvezni vrh zbiral mnenja
zahodnih držav, v različnih krogih pa so pručevali
razne strateške variante, katerih osnovna ugotovitev je bila, da gre velikim silam za uničenje komunizma v Jugoslaviji, da Jugoslavija po koncu
hladne vojne strateško ni več relevanten dejavnik,
da se obnavlja velikonemški vpliv, poleg velike
Nemčije pa naj bi (pod vatikanskim vplivom)
obnovili tudi katoliško Srednjo Evropo.324
Potem ko je novembra 1990 Svet za nacionalno
varnost ZDA ocenil, da so oboroženi spopadi v
Jugoslaviji neizogibni, o analizi CIE v zvezi s tem
pa je Zimmermann obvestil Lončarja, naj bi – po
Jovićevih informacijah – vplivni podsekretar
Lawrence Eagleburger celo izjavil, da "ZDA ne
323 Magnetogram pogovora v predsedstvu RS, 20. 5. 1991,

Vidiki mednarodnega razdruževanja, razprava D. Rupla.
Arhiv predsednika RS.
324 Več o tem v: Kadijević, Moje viđenje raspada; Jović,
Zadnji dnevi SFRJ.
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bodo obrnile hrbta Sloveniji, če se bo odločila,
da se izloči".325
Ameriška politika se je po Miloševićevi zmagi na
volitvah decembra 1990 vedno bolj odmikala od
jugoslovanskega vprašanja in problem prepuščala ES, zlasti pa Nemčiji, čeprav je še naprej
vztrajala pri zahtevi po enotni Jugoslaviji.
Slovensko državno vodstvo je nekaj tednov pred
osamosvojitvijo takole ocenilo stališča posameznih držav (tehtali so se zlasti gospodarski odnosi,
kjer je vodstvo pričakovalo jedro težav in glavno
bitko za preživetje, mednarodnega priznanja v
kratkem času ni pričakoval nihče):
Avstrija je naklonjena (ne bo pa sama priznala
Slovenije), na prijateljsko pomoč, kar zadeva
gospodarstvo, je možno računati tudi pri ZRN,
težav ne bo na Madžarskem, čeprav tu ni "velikih
možnosti za gospodarsko oporišče slovenske osamosvojitve", pričakovati je mogoče razumevanje
Švice, zgolj upati, da ne bodo preveč nasprotovale druge članice Efte in da bosta pomagala
Belgija in Beneluks. Nizozemska politika je "zadržana". Ni veliko upanja, da bi samostojnost
priznala in sprejela Francija. Odkrito nasprotuje
Španija (lahko pa gospodarsko pomaga Katalonija), Portugalska je za slovenske pobude
"gluha". Velika Britanija "pozorno spremlja" slovenske aktivnosti. Ključni za prodor Slovenije sta
ZDA in Italija. ZDA podpirajo federalno rešitev
(ta politika bi se sicer lahko spremenila zaradi
Nickels-Bentleyevega amandmaja, ki kaznuje nedemokratične republike, vendar je po ocenah
avstrijskega zunanjega ministra Aloisa Mocka
ameriški zunanji minister James Baker "slabo
informiran o jugoslovanski situaciji in nič o slovenski"). Italija predvsem sledi ameriški politiki.
Problem je t. i. pentagonala, ki jo vodi Gianni de
Michelis, ta pa je pod Lončarjevim vplivom.326
Edina država, ki je bila takoj pripravljena priznati Slovenijo, je bila Južna Afrika.
Slovenskemu vodstvu je bilo jasno, da gre, "za
325 Jović, Zadnji dnevi SFRJ, str. 216, 217. – Zimmermann

in State Department naj bi sicer take ocene zavračala
(vključno z možnostjo državnega udara v Jugoslaviji),
Eagelburgerjeva izjava pa je bodisi napihnjena ali pa v
funkciji grožnje, naj JLA ne izvaja državnega udara, saj
so ZDA tedaj še trdno branile stališče enotne Jugoslavije, Eagelburger pa je veljal za prosrbskega človeka,
čeprav naj bi februarja 1991 že dopuščal možnost
razpada Jugoslavije (da bi se izognili državnemu udaru)
in nato oblikovanja nove skupnosti.
326 Magnetogram pogovora v predsedstvu RS, 20. 5. 1991,
Vidiki mednarodnega razdruževanja, uvodna razprava
D. Rupla. Arhiv predsednika RS.
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igro, ko ne moreš nič vnaprej predvideti", saj
priznanja ni mogoče dobiti brez osamosvojitve
oz. pred njo.327 Vodstvo je računalo je na to, da
bo večina držav dalj časa opazovala, kako Slovenija napreduje kot samostojna država, veliko
bo odvisno tudi od tega, kako bo akt pojmovan
(kot razdružitev, razpad Jugoslavije ali odcepitev) in pa, kako bo ravnala Nemčija, ki bo kot
predsedujoča ES imela ključno vlogo.
Upanje, da bo Nemčija pomagala Sloveniji in
Hrvaški, ni bilo neupravičeno. V Nemčiji so posamezne stranke že konec maja na to gledale drugače kot uradna politika. Eden od vodilnih zunanjepolitičnih ekspertov v parlamentu Norbert
Gansel, član SPD, je, potem ko je s skupino parlamentarcev obiskal Jugoslavijo, napisal poročilo, v
katerem je ugotovil, da je Jugoslavija v globoki
krizi, ki bo pripeljala do državljanske vojne, zaradi česar bi ES morala opustiti stereotip o "enotni,
demokratični Jugoslaviji" in priznati jugoslovanskim narodom pravico do samoodločbe, čeprav bo
to pripeljalo do neodvisnosti Slovenije in Hrvaške.
Pričakovanja Hrvaške je Gansel povezal z avtonomijo za srbsko manjšino, notranje meje naj bi se
ne spreminjale brez soglasja, OZN pa naj bi nudila zaščito tistim republikam, ki so želele za
lastno obrambo ustvariti svoje armade.
Bundestag je 19. junija 1991 (prav v času, ko je
KEVS v Berlinu razpravljal o Jugoslaviji), sprejel resolucijo o krizi v Jugoslaviji, ki so jo
predlagale CDU, CSU, FDP in Zveza zelenih 90,
podprlo pa še več drugih strank. Bila je sicer
mnogo bolj kompromisna kot Ganslove ocene,
vendar je priznavala pravico do samoodločbe in
odcepitve, a obenem poudarila, da se Nemčija,
tako kot celotna ES, zavzema za to, da bi se
Jugoslavija ohranila kot zveza šestih republik.328
Slovensko vodstvo je menilo, da bodo eden najtežjih problemov mednarodne finančne institucije, ki bodo hotele izterjati jugoslovanski dolg
od tistega, od katerega ga bodo lahko, in s tem
pogojevale včlanitev. Iluzij pred osamosvojitvijo
ni bilo, saj je "sedaj popolnoma jasno, da bosta
Evropa in ZDA pripravljeni tolerirati tudi obrambo integritete Jugoslavije, se pravi zaprtje
meja".329
To prepričanje se je še utrdilo po obisku pred-

sedujočega ES Jacquesa Santerja in predsednika
evropske komisije Jacquesa Delorsa 29. in 30.
maja v Beogradu (še pred tem je sredi maja v
štiridesetminutnem telefonskem pogovoru ponovno podporo Markoviću dal ameriški predsednik
Bush, Mitterrand in Kohl pa sta po prvih krvavih
spopadih na Hrvaškem podobno pismo, kot ga je
Kohl februarja poslal Markoviću, poslala vsem
članom zveznega predsedstva in predsednikom
republik). Obiskovalca sta prišla z mandatom
dvanajsterice, ki je bila "zaskrbljena" zaradi položaja v Jugoslaviji, da bi zbrala informacije o krizi
v predsedstvu SFRJ (neizvolitvi Mesića), "nikakor" pa naj obisk ne bi pomenil vmešavanja v notranje zadeve Jugoslavije, ker naj bi bila po oceni
dvanajsterice Jugoslavija sama zmožna reševati
svoje probleme. Ločeno sta se pogovarjala z Mesićem, Tupurkovskim in Jovićem, z Markovićem
(pogovor z njim je v presledkih trajal kar osemnajst ur) in Lončarjem ter s predsedniki republik
(po pričevanju Predraga Tasića sta Markoviću
zaupala, da sta presenečena nad njihovim nezanimanjem za ekonomske in socialne probleme v
državi).330 Članice ES so enotno podpirale njuno
misijo, De Michelis je npr. v tistem času izjavil, da
bo Slovenija ostala še petdeset let izolirana, če bo
enostransko razglasila neodvisnost.
Milan Kučan jima je v svojem odgovoru na njuno
vprašanje, kaj se bo zgodilo, če Slovenija 26. junija razglasi neodvisnost in ali ne bo to enostransko dejanje, dejal, da je možnost za dogovor med
republikami do 26. junija minimalna, vendar je
Slovenija vezana s plebiscitom in če ne bo dogovora, bo to enostransko dejanje. Slovenija pa pričakuje, da bo potem prišlo do resnih pogajanj s
tistimi, ki so to doslej arogantno odbijali.331
Med svojim obiskom sta predstavnika ES povedala njeno stališče: Jugoslavija se mora demokratizirati, vendar tudi ohraniti, spoštovati je
treba institucionalni in državni okvir, notranje in
zunanje meje Jugoslavije, izogniti se je treba
enostranskim aktom in unilateralnim dejanjem,
zagotoviti izvolitev Mesića. ES podpira program
Markovićevih reform, Evropa je pripravljena dati
toliko pomoči, kot jo bo Jugoslavija želela (vendar pod pogojem, da se razmere umirijo), odpisati polovico dolgov (2,7 milijarde dolarjev),

327 Prav tam, str. 17.
328 Libal, Limits of Persuasion, str. 7, 8; Ivanković, Bonn,

330 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 101, 102.
331 Zapis o pogovoru predsednika predsedstva RS M. Ku-

druga hrvatska fronta, str. 173.

329 Magnetogram pogovora v predsedstvu RS, 20. 5. 1991,

Vidiki mednarodnega razdruževanja, razprava M. Kučana. Arhiv predsednika RS.

čana s predsednikom ministrskega sveta ES J. Santerjemin predsednikom komisije ES J. Delorsom 30. 5.
1991 v Beogradu, zabeležil Marko Kosin, Lj., 3. 6.
1991. Arhiv predsednika RS.
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reprogramirati preostanek v t. i. pariškem klubu,
podpreti konvertibilni dinar (z dodatno milijardo
dolarjev) itd., vendar je za to pomoč malo možnosti, dokler bo situacija blokirana. Za podporo
Evrope sta, kot navajajo vladni viri, postavila več
pogojev:
- funkcioniranje predsedstva SFRJ,
- spoštovanje človekovih pravic po vsej državi
(pri tem sta mislila predvsem na Kosovo, op. B.
R.),
- miren izid iz krize (mišljena je bila odcepitev
Slovenije, op. B. R.),
- nadaljevanje procesa demokratizacije v državi,
- razpis zveznih volitev,
- vrnitev Jugoslavije na pot ekonomskih reform
iz leta 1990.332
V Markovićevi vladi so sprva evforično ocenjevali, da je ES Jugoslaviji ponudila več kot
kdajkoli prej katerikoli drugi državi (v nekaj
tednih naj bi dobila pet milijard dolarjev), potem
pa, ko denarja ni bilo, ugotavljali, da je ES
Markovića pustila na cedilu, zaradi česar je
"izpadel kot blefer". Ta dvolična politika naj bi
po njihovem mnenju že kazala, da se Evropa po
tihem pripravlja na razpad Jugoslavije.
Kučan je po obisku evropskih predstavnikov
ocenil, "da bi ob pozitivnem stališču naše vlade
(zvezne, op. B. R.) tudi ES bolj ali manj mirno
tolerirala vojaško intervencijo v Sloveniji".333
(Take ocene je – iz sovjetskih, italijanskih in še
nekaterih virov – dobivalo tudi zvezno oz. srbsko
vodstvo, op. B. R.). Po Kučanovem mnenju sta
predstavnika ES ocenila, da nobena od strani ne
bo popustila in da bo to pripeljalo v konflikt, ki
bo problem za Evropo, ker ogroža njeno varnost.
Menil je tudi, da ne verjameta v možnost vzpostavitve kakršnekoli nove skupnosti po odhodu
Slovenije, in povedal, da bosta v tem smislu tudi
napisala poročilo za sestanek evropske komisije,
ki naj bi bila 29. junija. Kučanovo mnenje je
potrdil Rupel, ki se je tedaj vrnil s turneje po
skandinavskih državah in ocenil, da vse bolj
prihaja v poštev "črna varianta" (to je gospodarska in politična blokada, zaprtje meja, in-

332 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 103.
333 Magnetogram 41. seje predsedstva RS, prvo nadalje-

vanje, 31. 5. 1991 (seja se je sicer začela 29. 5., sklical
jo je član predsedstva Ciril Zlobec na zahtevo predsednika IS Lojzeta Peterleta zaradi novih zaostrovanj z
JLA. Sejo so potem preložili najprej na večer, nato pa
na naslednji dan, dokler se ni iz Beograda vrnil Kučan).
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tervencija JLA, op. B. R.).334
Slovenskemu vodstvu ni bilo lahko in bolj ko se je
bližal dan osamosvojitve, ostrejše so bile razprave. Zastavljalo se je vprašanje, ali je Slovenija
ob morebitni "črni varianti" sposobna gospodarsko preživeti, saj vzpostavitev državne strukture zgolj na političnem in vojaškem področju ne
bo zadoščala. Če ljudje od osamosvojitve ne
bodo imeli nič, se bodo spraševali, kakšen smisel
je imelo vse skupaj, še zlasti če bodo žrtve.
Slovensko vodstvo je zato – po nekaterih ustnih
virih – osamosvojitev načrtno planiralo v začetku
poletja, ko se šole zaprejo, številne tovarne pa
imajo kolektivne dopuste, zato da bi bila škoda
čim manjša. S pripravljenimi zalogami hrane in
nafte ter skromnimi deviznimi rezervami v tujih
bankah bi lahko Slovenija preživela do jeseni, do
takrat pa naj bi najhujši gospodarski in politični
(morda tudi vojaški) pritisk iz centra popustil, Slovenija bi ponovno ponudila pogajanja, v katerih bi
si postopno zagotovila konfederativni status.
S tem bi ublažila prepričanje, ki so ga v zahodnih
državah načrtno širili jugoslovanska diplomacija
in zvezni organi, da ima Slovenija vso možnost
oditi iz Jugoslavije, vendar mora o tem odločati
jugoslovanska skupščina, in da gre, če do tega ne
bo prišlo, za odcepitev, ki bo sprožila verižno
reakcijo in državljansko vojno (ena od dodatnih
razlag je tudi bila, da gre za bogato in sebično
republiko, ki je ves čas uživala prednosti jugoslovanskega trga, sedaj, ko so gospodarske težave,
pa hoče oditi).
Kljub vsem dilemam pa slovensko vodstvo v osnovni odločitvi ni oklevalo, v zadnjih tednih pred
osamosvojitvijo so pospešeno tekle obrambne priprave in načrti za prevzem meje, vladna ministrstva in drugi organi so skušali zagotoviti poti za
pretok slovenskega kapitala in blaga, za zavarovanje poslov in sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami ob morebitni blokadi.
Po sprejetju Brionske deklaracije se je slovenska
zunanjepolitična dejavnost usmerila v prepričevanje držav, naj po izteku moratorija priznajo
Slovenijo. Hkrati je potekal boj za interpretacijo
posameznih točk dogovora, kar je v praksi pomenilo vsakodnevna jalova prepričevanja armade in zveznih organov, imenovanje komisij na
raznih ravneh in sklepanje raznih dogovorov, odgovarjanje na ultimate zveznih organov, prepričevanje evropskih politikov o nezmožnosti ures334 Magnetogram 41. seje predsedstva RS, drugo nadalje-

vanje, 1. 6. 1991. Arhiv predsednika RS.
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ničitve zahtev zveznih organov, medijsko vojno z
zvezno administracijo. Slovenija se je skušala
čim bolj distancirati od jugoslovanske krize, ki se
je selila na Hrvaško.
Ko je haaška mirovna konferenca zašla v krizo,
je Carrington (ki je celo sam 12. novembra
izjavil, da bo priznanje tistih republik, ki si to
želijo, postalo neizogibno) težo odločitve v zvezi z
Jugoslavijo prenesel na Badinterjevo komisijo.
Badinterju je 20. novembra pisal pismo, v katerem je od arbitražne komisije zahteval pravno
mnenje o tem, ali so se tiste jugoslovanske republike, ki so ali pa še bodo razglasile suverenost
in neodvisnost, odcepile (kot meni Srbija) ali pa
gre za razpad SFRJ, ki je posledica volje nekaterih republik (kot menijo druge republike) in
je zato treba vseh šest republik priznati kot enake
naslednice SFRJ, tako da se nobena posamezna
republika ali skupina republik ne more razglasiti
kot edina naslednica SFRJ.
Komisija je odgovorila 7. decembra. Po teoretični utemeljitvi pojmov država, federalna država
in državna sukcesija je ugotovila, da je SFRJ
sicer obdržala svojo mednarodno identiteto predvsem v mednarodnih organizacijah, vendar so
republike izrazile željo po neodvisnosti (Slovenija, Hrvaška in Makedonija z referendumom,
BiH pa s sprejetjem resolucije o suverenosti v
skupščini, ki pa ji oporeka srbska skupnost).
Struktura in delovanje osnovnih organov federacije, kot so zvezno predsedstvo, zbor republik
in pokrajin, svet federacije, zvezni IS, zvezno
ustavno sodišče in zvezna armada, ne ustrezata
več kriterijem za sodelovanje in predstavljanje
republik, kar je pogoj za federalno državo.
Uporaba sile je povzročila oborožene spopade
med različnimi deli federacije, tako da je v nekaj
mesecih izgubilo življenje na tisoče ljudi in je
bila povzročena velika materialna škoda. Federalne oblasti in oblasti posameznih republik niso
bile zmožne zagotoviti upoštevanja sporazumov o
prekinitvi ognja, ki so bili sprejeti pod okriljem
ES in OZN. Zato arbitražna komisija meni:
- da je Socialistična federativna Jugoslavija v
procesu razdružitve;
- da so posamezne republike dolžne reševati
probleme sukcesije, ki izhajajo iz tega procesa, v
skladu s principi in pravili mednarodnega prava
in še posebej v zvezi s človekovimi pravicami ter
pravicami narodov in manjšin;
- da se republike, ki to želijo, lahko medsebojno
odločijo za nove zveze z demokratičnimi insti-

tucijami, ki jih same svobodno izberejo.335
Od prve odločitve Badinterjeve komisije do
sklepa ES o priznanju 16. decembra 1991 in nato
uradnega priznanja ES 15. januarja 1992 so
stvari potekale zelo hitro, čeprav ne gladko.
Politična odločitev v prid priznanju je namreč
prevladala še pred mnenjem Badinterjeve komisije decembra 1991, po dolgih diplomatskih bojih, v katerih je imela glavno vlogo Nemčija.
Nemčija je bila od septembra, ko je začela dajati
prve določnejše izjave o priznanju, pod velikim
pritiskom drugih evropskih držav, njeno politiko
sta kritizirala španski in italijanski zunanji
minister, kritični so bili na Nizozemskem, v veliki
Britaniji in še posebej v Franciji. Pod tem pritiskom sta Kohl in Genscher morala popustiti, saj
je bilo v igri vprašanje evropskega združevanja.
Tudi slovenske analize, ki so zelo natančno
spremljale tamkajšnje dogajanje (parlament,
stranke, vlada, mediji), so kazale, da se je Nemčija po začetku haaške konference prilagodila
stališču dvanajsterice.336 Kohl je med obiskom
francoskega predsednika Mitterranda v Nemčiji
18. in 19. septembra obljubil, da bo Nemčija obe
republiki priznala šele, ko bodo to storile preostale članice ES.337 Vendar se je nato situacija v
Jugoslaviji dramatično poslabšala in ko je Kohl
namero o priznanju ponovil ob ponovnem obisku
15. novembra (šlo je že za 58. redne nemškofrancoske konzultacije na vrhu), ga Mitterrand ni
mogel prepričati, naj odneha (zaradi česar je bil
sicer nesrečen), vendar pri zavračanju priznanja
ni več vztrajal, pač pa je poudarjal zlasti nujnost
skupne odločitve dvanajsterice, garancije za meje
in zagotovitev pravic manjšin. Nemška stran se je
s tem strinjala, češ da je to tudi del njenih stališč
(v resnici pa je Bundestag istega dne izdal še eno
resolucijo o Jugoslaviji, v kateri je nemško vlado
podpiral v naporih, da poleg haaške mirovne
konference ustvarja pogoje za priznanje Slovenije, Hrvaške in tistih republik, ki to želijo). Na
skupni tiskovni konferenci državnika nista dala
enotne izjave v zvezi s priznanjem, pač pa sta le
zagotovila, da bosta stališča skušala približati in
znova oživiti haaško konferenco, ki je mirovala.338 Nemčija in Francija sta zavezništvo mo335 Konferenca o Jugoslaviji, arbitražna komisija, mnenje,

7. 12. 1991. Arhiv predsednika RS.

336 Nemčija in slovensko osamosvajanje, Ministrstvo za zu-

nanje zadeve, sektor za analizo, september 1991. Arhiv
vlade RS.
337 Ivanković, Bonn, druga hrvatska fronta, str. 88-91.
338 Libal, Limits of Persuasion, str. 76.
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rali manifestirati, saj je po eni strani anglosaksonski blok (s podaljšano roko Nizozemske)
čakal na razpoke v odnosih med državama, po
drugi strani pa se je Italija bala ponovnega
nemškega prodora v Srednjo in Vzhodno Evropo
in bi ji izolirana Nemčija strateško ustrezala.
Pred ES pa je bilo ključno združevalno srečanje v
Maastrichtu 11. in 12. decembra, na katerem naj
bi se dogovarjali o politični uniji, zato je bila
Jugoslavija v ozadju dogajanja, vendar so Francozi "ob robu" načeli tudi ta problem. Razprava
o Jugoslaviji ni bila predvidena in je uradno ni
bilo, neuradno pa so Francozi predlagali izdelavo kriterijev, po katerih bi priznavali bivše
republike. Vsaka od njih bi jih morala sprejeti,
potem pa bi arbitražna komisija določila, ali jih
izpolnjuje. To je sicer komisija že počela, res pa
je, da je Hrvaški nato (po vroči razpravi o priznanju 17. decembra v Bruslju) postavila dve
dodatni zahtevi v zvezi z varstvom srbske manjšine. Namen Francozov je najbrž bil – kar se da
sklepati tudi iz Kohlovih izjav in tistega, kar je
govoril Kučanu na obisku že v začetku oktobra -,
da se priznanje Slovenije, ki ni bilo problematično, loči od priznanja Hrvaške. Po nekaterih
virih pa naj bi tudi Kohl skušal s priznanjem
Hrvaške kupčevati pri določanju okvira bodoče
socialne politike (na skupno evropsko socialno
politiko sta namreč Kohl in Major gledala drugače kot Mitterrand). Kohl naj bi bil pri socialni
politiki pripravljen popustiti, če mu dopustijo
priznanje, Francozi pa naj bi to zavrnili in bili
tako pripravljeni za svoje srbofilstvo žrtvovati
socialno Evropo.339
Potem ko se je Nemčija po srečanju v Maastrichtu trdno odločila, da bo Slovenijo in Hrvaško priznala še pred božičem, in je to Kohl
javno povedal v nemškem parlamentu, so pričeli
nanjo hudo pritiskati vsi, od De Cuéllarja in
Carringtona, prek ameriške administracije, do
Francije in Velike Britanije, da bi jo prepričali o
nasprotnem.340 Nihanje držav v zvezi s priznanjem v novembru in prvi polovici decembra je
339 Jean-François Furnemont, Le Vatican et l'ex Yougo-

slavie, Paris 1996, str. 83. – Avtor kot vir navaja pogovor z Marcom Eyskensom, tedanjim belgijskim zunanjim ministrom (dalje: Furnemont, Le Vatican).
340 Javier Pérez de Cuéllar, ki se mu je iztekal mandat
generalnega sekretarja OZN, je razmišljal in deloval v
obrazcih iz časov bipolarnosti, bil pa je tudi pod velikim
vplivom ZDA, zato se mu je razpad Jugoslavije zdel
nekaj nepojmljivega in si je močno prizadeval, da bi ga
preprečil. Podobno kot pri Sloveniji in Hrvaški je
nasprotoval tudi priznanju baltskih držav.
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bilo najprej povezano z mirovnimi misijami Vancea in Carringtona v Jugoslaviji (13.-14. in 19.21. novembra), ki pa niso bile uspešne, potem pa z
Vanceovimi prizadevanji, da bi organiziral mirovne sile, za kar se je odločil VS OZN.341 Za prihod
mirovnih sil se je zavzemalo tudi "okrnjeno" predsedstvo oz. srbsko vodstvo, računajoč na "ciprsko" rešitev, vendar je dogovore zavlačevalo, da
bi osvojili čim več ozemlja. Vance je bil pripravljen v zameno za Miloševićevo soglasje k mirovni
misiji priznati Srbiji in Črni gori kontinuiteto z
Jugoslavijo, pri čemer ga je močno podpiral De
Cuéllar.342 To je bilo v nasprotju s tedaj že znano
odločitvijo Badinterjeve komisije.343
Zlasti kritični so bili dnevi pred 16. decembrom,
ko so ministri ES razpravljali o priznanju. De
Cuéllar je takoj po maastrichtskem srečanju zaprosil Van den Broeka, naj članicam ES prenese
njegovo skrb za razvoj razmer, če bosta Slovenija
in Hrvaška priznani. Potem se je v dopisovanju z
Genscherjem skliceval na pismo Makedonije ter
BiH, v katerem sta od VS zahtevali, naj se zavzame, da Slovenija in Hrvaška ne bosta priznani, ker obstaja nevarnost, da bi se vojna razširila na ti dve republiki, in je od njega zahteval,
naj se ne spušča v "nekontrolirano in selektivno"
priznanje. Pritisku so se pridružili tudi neuvrščeni, ki so kritizirali slabitev suverenosti, integritete in mednarodne subjektivitete Jugoslavije.
Ameriški ambasador v OZN je nemško vlado
pozval, naj znova preuči svoje stališče v zvezi s
hitrim priznanjem Slovenije in Hrvaške. Carrington je izjavljal, da priznanje pomeni konec
haaške konference in dejansko uničenje Jugoslavije. Dan pred sejo ministrov ES, 15. decembra, ko je VS sprejemal resolucijo o Jugoslaviji, so nekatere članice v besedilo hotele
spraviti tudi zahtevo proti priznanju, vendar je
bila na koncu sprejeta splošna formulacija, naj
se vse države in skupine vzdržijo vsega, kar bi
lahko pripomoglo k naraščanju napetosti in
preprečevanju ali odlaganju mirnega izhoda iz
jugoslovanske krize, ki bi omogočil vsem ljudem
v Jugoslaviji konstruktivno odločitev o mirni
341 Resoluciji VS, št. 721 (27. 11. 1991) in 724 (15. 12.

1991), objavljeno v: The "Yugoslav" Crisis, str. 2, 3. –
V celoti je bilo v zvezi z nekdanjo Jugoslavijo med
septembrom 1991 in majem 1994 v VS sprejetih 112
resolucij.
342 Vance je Miloševiću zelo zaupal, Wynaendts, ki ga je v
tej politiki prav tako podpiral, je njegova prizadevanja
celo primerjal z Rooseveltovimi pogajanji s Stalinom
med drugo svetovno vojno.
343 Libal, Limits of Persuasion, str. 81, 82.
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prihodnosti.344 Genscher je celo noč s 14. na 15.
december preživel ob telefonu in prepričeval
evropske kolege, da je Slovenijo in Hrvaško treba
priznati, druge pa, da mora VS OZN poslati
mirovne sile na Hrvaško. Na koncu je razpravo v
VS ocenil za zadovoljivo, na njej je prišlo do
izraza tesno sodelovanje Belgije, Avstrije in
Francije ter nemško delovanje "iz druge
vrste".345 VS je potem sprejel sklep, da gredo na
Hrvaško najprej opazovalne skupine (tem so
potem sledile tudi modre čelade).346
Kljub temu uspehu pa je bil izid srečanja, na
katerem so ministri ES 16. decembra v Bruslju
odločali o priznanju Slovenije in Hrvaške, negotov. Genscher se je pred sestankom pogovarjal
z Ruplom. Rekel mu je, da je francosko-nemški
dokument, ki vsebuje kriterije za mednarodno
priznanje vseh republik oz. vzhodnoevropskih
držav, pomemben dosežek in temelj za nadaljnje
pogovore.347 Nemci si bodo prizadevali, da bi
Slovenijo in Hrvaško sprejeli čim prej, zato bodo
predlagali, naj bi v Bruselj povabili oba predsednika ali pa od republik zahtevali, da odgovorita
na vprašanja, ki bi veljala kot kriterij za priznanje. Ob pozitivnih odgovorih bi bila pot do
priznanja odprta in obe republiki bi lahko dobili
priznanje do konca tedna. Izključil je možnost, da
bi države ES v zvezi s priznanjem dosegle enotnost. Povedal je tudi, da je Grke prosil, naj se pri
odločitvi abstinirajo, da pa ne ve, kako bo s
Španijo. S Francijo so dosegli soglasje in Francija bo sledila Nemčiji. Tudi Velika Britanija je
zagotovila, da pristaja na francosko-nemški načrt. Na Ruplovo vprašanje, kako si razlaga
nasprotovanje ZDA, je Genscher odgovoril, da je
"neverjetno", med možnimi razlogi pa je navedel
vpliv Zimmermanna in Eagleburgerja.348
Po oceni opazovalcev Nemčija od leta 1945 dalje
še nikoli ni bila tako osamljena in vložek v igri
tako majhen. Tudi slovenska diplomacija je (ra344 Resolucija VS, št. 724 (15. 12. 1991), objavljeno v: The

"Yugoslav" Crisis, str. 3, točka 7.

345 Zapis pogovora zunanjega ministra RS D. Rupla z

zunanjim ministrom ZR Nemčije H. Dietrichom Genscherjem v Bruslju 16. 12. 1991. Arhiv predsednika RS.
346 Ivanković, Bonn, druga hrvatska fronta, str. 137, 138.
347 Šlo je za predlog, ki so ga Francozi dali ob robu maastrichtskega srečanja, po katerem naj bi jugoslovanske
republike oz. vzhodnoevropske države pred priznanjem
izpolnile določene – po francoskem mnenju čim strožje
– pogoje. Predlog je bil nato usklajen med Nemčijo in
Francijo.
348 Zapis pogovora zunanjega ministra RS D. Rupla z zunanjim ministrom ZR Nemčije H. Dietrichom Genscherjem v Bruslju 16. 12. 1991, dok. št.

zen od Genscherja) dobivala črnoglede napovedi.
Rupel se je pred sestankom dvanajsterice (pa tudi
po njem) pogovarjal z več diplomati, ne le z
Genscherjem. Ti so bili bolj skeptični do priznanja.
Britanski minister Douglas Hurd je Ruplu (ki mu
je med drugim potožil zaradi krivičnih sankcij)
na vprašanje, zakaj Velika Britanija ni naklonjena priznanju, odgovoril, da je treba stvari
gledati v širšem kontekstu, češ da BiH in Makedonija opozarjata, da bi potem spopadi zajeli
tudi njiju; Vance in Carrington trdita, da bi bili s
priznanjem njuni misiji neposredno ogroženi; in
velika večina neuvrščenih držav še vedno verjame v Jugoslavijo. Hurd je menil, da je tako gledanje preživelo, vendar je važen čas priznanja,
tudi Sloveniji bi moralo biti do tega, da jo
mednarodna skupnost sprejme z veseljem, ne pa z
odporom, zato je treba čas odločitve dobro pretehtati. Velika Britanija bo soglašala s kriteriji za
priznanje, mogoče bodo potrebne dopolnitve.
Težave bodo pri uresničevanju v praksi. Hurd se
je tudi vprašal, kakšno korist bi imela od priznanja Hrvaška, če bi jo priznala zgolj Nemčija.
Svet bi jo imel za nemški satelit.349
Madžarski minister Geza Jesenyski (Madžarska
je ravno takrat podpisala pridružitveni sporazum
z ES) je imel informacije, da je De Michelis začel
omahovati in da bosta verjetno Nemčija in Danska osamljeni. Ocenjeval je, da do enotnega priznanja še ne bo prišlo. Madžarska bi bila pripravljena priznati Slovenijo 24 ur za Nemčijo
pod pogojem, da ta ne bo osamljena, sicer pa
mora biti previdna zaradi velike manjšine v
Vojvodini.350
Rupel se je pogovarjal tudi s portugalskim zunanjim ministrom De Pinheirom, vendar že po
odločitvi o priznanju. De Pinheiro (Sloveniji je
bil sicer naklonjen, vendar se na sestanku po
ocenah nekaterih opazovalcev zaradi večinskega
negativnega mnenja ni preveč izpostavljal) je
Ruplu rekel, da je bila seja zelo vroča, vendar je
ES uspelo ohraniti enotnost. Slovenija je lahko z
odločitvijo zadovoljna, tudi Hrvaška, da pa je
položaj zelo težaven v zvezi z Makedonijo, ker so
Grki zelo trdi (čeprav bodo morda sprejeli ime
Republika Slovanska Makedonija) in BiH, pa tudi
349 Zapis pogovora ministra za zunanje zadeve D. Rupla z

ministrom za zunanje zadeve Velike Britanije D. Hurdom 16. 12. 1991 v Bruslju, dok. št.
350 Zapis pogovora ministra za zunanje zadeve D. Rupla z
ministrom za zunanje zadeve Madžarske G. Jesenyskim
dne 16. 12. 1991 v Bruslju, zapisal Božo Cerar, dok. št.
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s Srbijo (ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje,
dobro pa bi bilo, če bi sodelovala). Dodal je, da
bo v pravnem oziru prišlo do nerodnih situacij,
ker bodo ostajali deli Jugoslavije brez državnosti, in da se postavlja vprašanje, kako bo z
veleposlaništvi v Beogradu, z opazovalci ipd.351
Priznanju Slovenije in Hrvaške so nasprotovali
generalni sekretar OZN De Cuéllar, posrednik
Vance, ameriška administracija in večina članic
ES.352 Genscherja naj bi podpirali le Danska in
Belgija. To sicer ni bilo čisto res, saj je Genscher
– kot kaže tudi pogovor z Ruplom – pripravil
teren, kolikor je bilo le mogoče. Res pa je bil izid
kljub temu močno negotov. Genscher je uporabil
vse argumente, moralne, strateške, politične, humanitarne, celo nezadržen pritisk javnega mnenja. Skliceval se je zlasti na Van den Broekov
dvomesečni rok in tudi vse druge roke, ki niso bili
upoštevani. Po telefonu se je ves čas posvetoval
tudi s Kohlom, ki je bil v Dresdnu na kongresu
stranke. Kohl je pri priznanju in pri datumu
vztrajal, zato je Genscher oznanil, da bo Nemčija
republiki priznala ne glede na dvanajsterico. Že
pripravljen in usklajen francosko-nemški dokument o kriterijih, ki naj bi jih za mednarodno
priznanje izpolnile vzhodno- in srednjeevropske
države, ni zadostoval, saj je nemško vztrajanje
pri datumu povzročilo nejevoljo na francoski
strani, tako da so novinarji kasneje celo ocenjevali, da je nemško-francoska zveza pretrgana.353
Dumas naj bi na sestanku dvanajsterice ugotovil,
da ima vsak svoje stališče in da ne sprejema
stališča drugega.
Kompromisni izhod iz pat pozicije je potem našel
De Michelis. Predlagal je, naj države v osnovi
sprejmejo francosko-nemški predlog, Nemčija pa
naj odstopi od zahteve po priznanju še pred
božičem. Predlog so udeleženci po dolgotrajnem
prepričevanju sprejeli in načelno vprašanje priznanja potem ni bilo več vprašljivo. Razprava se
je začela vrteti okoli vsebine pogojev in možnega
datuma priznanja. Nazadnje so sprejeli sklep, da
bodo tiste republike, ki bodo izrazile voljo do
priznanja in izpolnile zahtevane pogoje, priznane
351 Zapis o pogovoru ministra za zunanje zadeve D. Rupla z

ministrom za zunanje zadeve Portugalske J. D. de Pinheirom dne 17. 12. 1991 v Bruslju, zapisal Božo Cerar,
dok. št.
352 Hans Stark, Dissonances franco-allemandes sur fond de
guerre serbo-croate, Politique étrangère, février 1992,
citirano po: Daniel Vernet, Jean-Marc Gonin, Le ręve
sacrifié, Chronique des guerres yougoslaves, Pariz
1994, str. 77 (dalje: Vernet, Gonin, Le ręve sacrifié).
353 Vernet, Gonin, Le ręve sacrifié, str. 78.
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15. januarja 1992, Nemčija pa ju bo priznala že
23. decembra z veljavnostjo prav tako 15. januarja 1992.354 Volk je bil sit in koza cela: osnova
za priznanje je bil francoski predlog o pogojih,
Kohl in Nemčija sta lahko držala besedo, nevarnost razkola v ES pa je bila odstranjena.
Ministri so v Deklaraciji o Jugoslaviji določili
pogoje, pod katerimi naj bi bile republike priznane. Republike so morale izraziti željo, da
želijo biti priznane kot neodvisne države, in sprejeti načela, vsebovana v Deklaraciji o smernicah
za priznanje novih držav v Vzhodni Evropi in v
SZ. Smernice so od kandidatk zahtevale,
- da spoštujejo in bodo tudi v bodoče spoštovale
določila Ustanovne listine OZN, Helsinške deklaracije in Pariške listine, še posebej kar zadeva
pravno državo, demokracijo in človekove pravice;
- da v skladu z obveznostmi, sprejetimi v KEVS,
s svojo ustavo, zakoni in v praksi zagotavljajo
pravice etničnih in narodnih skupin in manjšin;
- da spoštujejo načelo nedotakljivosti vseh meja
in se zavzemajo za popolno spoštovanje tega
načela v Evropi in v svetu;
- da sprejemajo vse obveznosti v skladu z
ustanovno listino OZN in dokumenti KEVS, ki se
nanašajo na razorožitev, neširjenje jedrskega
orožja, varnost in regionalno stabilnost;
- da vsa vprašanja, ki zadevajo sukcesijo držav
in regionalne ter druge spore, rešujejo z drugimi
vpletenimi stranmi sporazumno.355
Ko so republike poslale formalno vlogo za priznanje in odgovorile na Deklaracijo o smernicah
za priznanje novih držav, je bil njihov zahtevek
prepuščen v presojo arbitražni komisiji, ta pa je
republikam poslala vrsto vprašanj, na katera so
morale odgovoriti, kdaj je bila oddana vloga za
priznanje, kateri organ je nosilec vloge, ali je bil
354 Izjava ministara inozemnih poslova ES o Jugoslaviji,

Bruselj 17. 12. 1991, objavljeno v: Ivanković, Bonn,
druga hrvatska fronta, str. 205.
355 Declaration on Yugoslavia; Declaration on the "Guidelines on the Recognition of New States in Eastern
Europe and in the Soviet Union", prilogi k pismu, ki ga
je Van den Broek 17. 12. 1991 iz Haaga poslal Ruplu (v
pismu je sicer sporočil, da se je ES odločila priznati
neodvisnost vseh jugoslovanskih republik, ki izpolnjujejo priložene pogoje, odločitev pa bo uresničena 15.
1. 1992). Arhiv predsednika RS. – O vsebini Deklaracije in reakcijah nanjo v Jugoslaviji gl.: Declaration
on Yugoslavia by the European Community Dated
December 17 and the Reaction from Yugoslavia. Yugoslav Survey No 4 1991. Dotedanje deklaracije ES v
zvezi z Jugoslavijo so objavljene v Yugoslav Survey No
3 1991. Gl. tudi: Ivanković, Druga hrvatska fronta (Priloga, str. 167-213).
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ustanovljen z demokratičnim postopkom, v kakšnih pogojih je bil sprejet sklep o prošnji za priznanje, ali vloga temelji na predhodni deklaraciji
o samostojnosti, kdaj je bila deklaracija sprejeta,
kateri organ jo je sprejel in v kakšnih okoliščinah. Podrobneje je bilo treba tudi utemeljiti,
kako in v katerih aktih so upoštevane sprejete
Smernice o priznanju novih držav v vzhodni
Evropi in v SZ in kdo ter kdaj je sprejel določila
osnutka Pogodbenih določil za konvencijo, ki jih
je pripravila konferenca o Jugoslaviji. Pojasniti
je bilo tudi treba, kako si republike predstavljajo
pomoč pri mirovnih procesih in ali so še naprej
pripravljene sodelovati na konferenci o Jugoslaviji.356
Na osnovi odgovorov in priloženih dokumentov je
Badinterjeva komisija 12. januarja 1992 v Parizu
izdala mnenje za vsako od štirih republik posebej. Pri BiH je menila, da bi bil potreben referendum, ki bi izrazil voljo prebivalstva po
skupni državi, pri Hrvaški je ocenila, da izpolnjuje pogoje, vendar s pridržkom glede posebnega statusa Srbov na Hrvaškem, ki ga mora
vnesti v ustavni zakon, o Makedoniji in Sloveniji
pa je menila, da pogoje izpolnjujeta.357
Maja 1992 je sledilo še drugo mnenje, in sicer o
sukcesiji.
Odločitev Badinterjeve komisije je prišla tri dni
pred napovedanim uradnim priznanjem ES in je
bila za priznanje zelo pomembna, ne pa odločilna.
Tretje, za Slovenijo in druge bivše republike pomembno mnenje ("dokončno sodbo") je komisija
izrekla 4. julija 1992. Pred tem so republike
znova morale odgovarjati na njena vprašanja.
Komisija je na Carringtonovo vprašanje z dne
12. maja, ali je ZRJ glede na mednarodno pravo
nova država, ki zahteva priznanje članic ES po
enakih kriterijih, ki so veljali za druge republike,
odgovorila pritrdilno, pri čemer se ZRJ ne sme
imeti za edinega naslednika SFRJ. Ugotovila je
tudi, da se je proces razpadanja SFRJ končal in
356 Answers of the Republic of Slovenia to the questions by

the Arbitration Committee of the Peace Conference on
Yugoslavia concerning the fulfillment of the conditions
defined in the Declaration on Yugoslavia of 16 th
December 1991 and the recognition of the Republic of
Slovenia as an independent and Sovereign State. Arhiv
predsednika RS. – Mnenja Badinterjeve komisije so v
skrajšani obliki objavljena v Ruplovi knjigi Skrivnost
države, str. 242-251.
357 Mirovna konferenca o Jugoslaviji, arbitražna komisija,
mnenja, št. 2-7 (mnenje št. 7 zadeva Slovenijo, op. B.
R.). Arhiv predsednika RS.

da s tem SFRJ ne obstaja več, države naslednice
pa se morajo sporazumeti o sukcesiji. Zavrnila je
stališče Srbije in Črne gore, da ni pristojna
razsojati o teh vprašanjih.358
Ko se je ES odločila, da bo priznala Slovenijo, si
je slovenska diplomacija začela prizadevati, da
bi jo priznale tudi velesile, zlasti ZDA, s čimer je
bila povezana vključitev v OZN in druge mednarodne organizacije. To je bil sicer naporen posel in še daleč od vsakdanje diplomatske rutine,
vendar precej bolj predvidljiv kot proces priznavanja ES in drugih držav (sredi februarja je
Slovenijo priznalo že 43 držav, s 14 pa je že
imela sklenjene pogodbe o diplomatskih odnosih). Rupel si je celo privoščil, da je Lawrenca
Eagleburgerja prepričal, naj ZDA priznajo
Slovenijo 7. aprila, na Ruplov 46. rojstni dan.359
Slovenska diplomacija je – kljub močnemu jugoslovanskemu vplivu – skušala prepričati neuvrščene države, naj glasujejo za njeno včlanitev
v OZN (v korist Slovenije je šlo tudi priznanje
BiH, kar je prineslo podporo arabskih držav).
Sprejem je bil po ameriškem priznanju manj
vprašljiv, še vedno pa bi bil lahko negotov (veliko
večino v skupščini OZN so namreč imele neuvrščene države). Slovenija naj bi bila (skupaj s
Hrvaško in BiH) sprejeta junija, vendar je Avstrija kot nestalna članica VS vsem trem naredila
uslugo, potrudila se je, da so to vprašanje namesto neke druge izpadle točke uvrstili na dnevni
red zasedanja Generalne skupščine OZN 22.
maja.360
Balkanska odisejada je medtem šla svojo pot.
Haaška mirovna konferenca je (ob sočasnem
delovanju VS, ki se je začel intenzivneje ukvarjati
z Jugoslavijo) nadaljevala z delom v Bruslju 9.
januarja in nato 15. januarja 1992, ko so članice
ES poslušale poročilo Badinterjeve komisije. Plenarno zasedanje je bilo znova 9. marca. Medtem
se je Črna gora odločila, da ostane v Jugoslaviji,
BiH pa za samostojnost, ki pa je bila razglašena
že v senci spopadov. Zvezna skupščina je 27.
aprila sprejela novo ustavo Zvezne republike
Jugoslavije (ZRJ), ki sta jo sestavljali Srbija (s
358 Besedila sodb gl. tudi v: Rupel, Skrivnost države, str.

290-297.

359 Rupel, Skrivnost države, str. 241. – ZDA sicer Slovenije

niso obravnavale ločeno, ampak skupaj z drugimi republikami (podobno tudi OZN), čakale so na izid referenduma v BiH (izveden je bil 29. 2. in 1. 3. 1992,
neodvisnost pa razglašena 3. 3.), tako da je Ruplov
rojstni dan dejansko sovpadel z načrtovanim terminom
priznanja v začetku aprila.
360 Rupel, Skrivnost države, str. 287.
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Kosovom in Vojvodino, vendar brez avtonomnih
pravic) in Črna gora. Razglasitve ZRJ se niso
udeležile članice ES (razen Grčije), navzoči pa so
bili predstavniki Rusije, Kitajske, Kanade in
številnih neuvrščenih držav. ZRJ se je štela za
naslednico SFRJ, vendar ji mednarodno tega niso priznali. Po sprejetju bivših republik v OZN so
SFRJ odvzeli "aktivno članstvo". Nekatere bivše
republike, med njimi zlasti Slovenija in Hrvaška,
so si prizadevale, da bi jo dokončno izključili, s
čimer bi bila prisiljena iti skozi enako proceduro
mednarodnega priznanja kot one. To se ni
povsem uresničilo. ZRJ je v OZN ohranila svojo
misijo in nekakšen ne prav jasno definiran status,
dokler ni prišlo do padca Miloševićevega režima
in srbskega priznanja, da je Jugoslavija razpadla.
Na plenarnem zasedanju haaške konference 9.
marca je še zadnjič sodeloval Kučan, ki je
povedal slovensko stališče, da Jugoslavije ni več,
da je na njenem območju treba ustanoviti cono
omejene oborožitve in da je vsem bivšim republikam treba omogočiti članstvo v mednarodnih
ustanovah.361
Carringtonova konferenca je možnosti za rešitev
krize izčrpala po eskalaciji vojne v BiH in s tem
je bilo tudi konec haaške mirovne konference o
Jugoslaviji. Njena naslednica, mednarodna (ženevska) konferenca o bivši Jugoslaviji, ki sta jo
vodila David Owen, bivši britanski zunanji minister, in Cyruce Vance, je pričela z delom 3.
septembra 1992.362 Slovenija se je od balkanskega problema zavestno odmikala, zanimalo jo
je samo še vprašanje sukcesije. Že na pripravljalnem sestanku 22. avgusta (na njem je odstopil
Carrington) je sodeloval samo Rupel (jugoslovanski premier Milan Panić mu je predlagal, naj
Slovenija in Srbija vzpostavita diplomatske odnose, vendar se to potem ni zgodilo), v nadaljevanju konference pa je slovenska vloga postajala še bolj obrobna.
Doma so takoj potem, ko so bili glavni osamosvojitveni cilji na zunanjepolitičnem področju doseženi (deloma pa še pred tem), oživeli strankarski in osebni spori, rivalstvo, medsebojna
tožarjenja v tujini, večtirnost zunanje politike, boj
za "osamosvojitvene zasluge". Načeloma pa so si
361 Zapisnik 95. seje predsedstva RS, 10. 3. 1992. Arhiv

predsednika RS. – Kučan je skupaj z Ruplom še isti dan
obiskal tudi Jacquesa Delorsa, kjer sta lobirala za
slovensko približevanje ES.
362 Več o tem v: David Owen, Balkan Odyssey, New York,
San Diego, London, 1995.
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v slovenski zunanjepolitični dejavnosti zadali tele
prioritetne naloge: utrditev položaja v evropskem
prostoru in vključevanje v evropske institucije,
sodelovanje na področju varnosti v Evropi, gospodarsko združevanje, ureditev odnosov s sosedi,
ki so se (z Italijo in Hrvaško, deloma pa tudi z
Avstrijo) na nekaterih področjih vse bolj zapletali.363
Med posamičnimi državami ima največ zaslug za
priznanje Slovenije Nemčija, ki so ji takrat mnogi
politiki in publicisti očitali (nekateri to počno še
danes), da je "prezgodnje" priznanje Slovenije in
Hrvaške izsilila in s tem preprečila celovito rešitev jugoslovanske krize ter spodbudila razširitev vojne na Hrvaškem in v BiH.364 Ta očitek
ne drži, saj po neuspehu haaške konference zagovorniki "celovite" rešitve niso imeli nobenega
predloga, kako rešiti krizo, vojna na Hrvaškem
pa je bila najhujša poleti in jeseni, torej še pred
priznanjem. Do novembra so Srbi svoje glavne
vojaške cilje že dosegli. Očitki na račun vojne v
BiH so nastali kasneje, "spričo politične in moralne katastrofe, v katero se je vedno znova
spreminjala nekoč predvsem s strani Anglije in
Francije zamišljena, pozneje pa pod plaščem ZN
vodena politika".365 Glavni zagovornik priznanja
BiH so bile ZDA, ne pa Nemčija, ki sicer temu ni
nasprotovala, ni pa bila pobudnica, tako kot pri
Sloveniji in Hrvaški. Nemčija Slovenije in Hrvaške nikoli ni spodbujala k temu, da ne bi
sodelovali pri iskanju skupne jugoslovanske rešitve, nemška odločitev je dozorevala postopno,
glede na razvoj dogodkov.366 Navsezadnje je
treba upoštevati, da so bili zlasti v času Brandtove vlade odnosi med Nemčijo in Jugoslavijo
izjemno dobri in da se je to odražalo v pogledih
precejšnjega dela socialdemokratov in tudi drugih strank še v času jugoslovanske krize. Ocene,
363 Elementi za opredelitev zunanjepolitičnih aktivnosti RS

po mednarodnem priznanju, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 10. 2. 1992. Arhiv vlade RS.
364 Med prvimi, ki je tako ocenjeval, je bil vplivni publicist
Misha Glenny (gl. npr. The Fall of Yugoslavia: The
Third Balkan War, Harmondsworth, Middlesex, 1994).
Nekateri kritiki so sicer menili, da je bilo priznanje
Slovenije morda upravičeno, nikakor pa ne tudi
Hrvaške. Germanofobija na najnižji ravni se je kazala
(tudi zaradi uspešne srbske propagande) v ocenah, da
Nemčija načrtno ustvarja Četrti rajh in se povezuje z
nekdanjimi zaveznicami in sateliti, zlasti s Hrvaško, ki
da je naslednica NDH.
365 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 336.
366 Srbska politika je ocenjevala, da je najprej ravnala zelo
previdno, ko je bilo popolnoma jasno, da bo SZ razpadla, pa je prevzela glavno vlogo "razbijalca" Jugoslavije (gl. npr. Kadijević, Moje viđenje raspada, str. 31).
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da je razpad Jugoslavije Nemčiji ustrezal, ne
držijo, saj je imela v njej velike gospodarske
interese (trgovinska menjava je znašala še leta
1990 12 do 13 milijard nemških mark in se je
povečevala, ZRN pa je bila od šestdesetih let
dalje – izmenjaje se s SZ – najpomembnejši ekonomski partner Jugoslavije in glavni vir modernih tehnologij, Jugoslavija pa je bila v Nemčiji
na petnajstem mestu, pred mnogimi evropskimi
državami, Nemci so bili v Jugoslaviji najštevilčnejši turisti itd.).367 Vizija, da bi močan in
enoten trg zamenjala s številnimi majhnimi in
šibkimi ekonomijami, za Nemčijo gotovo ni bila
zanimiva in le močni politični razlogi so lahko
potisnili to vprašanje na drugo mesto. Protisrbsko razpoloženje, izvirajoče iz zgodovinskih
odnosov, ki so ga Nemcem očitali Francozi, je
verjetno imelo določen vpliv (podobno kot pri
Francozih prosrbsko), ni pa bilo niti odločilno
niti ne v ospredju nemške politike, čeprav so
srbski politiki – še bolj pa srbska propaganda –
skrbeli, da se odnosi ne bi izboljšali. Nemško
javno mnenje o pravici do samoodločbe je bilo
celo bolj odklonilno kot v večini drugih evropskih
državah.368 Bilo pa je bolj homogeno zlasti v
vplivnih intelektualnih, umetniških in novinarskih
krogih,369 predvsem pa v parlamentu, navsezadnje pa je bila v Nemčiji tudi močna hrvaška
diaspora (okrog 200.000 od 600.000 jugoslovanskih emigrantov). Res pa je – in to je bil
najbrž glavni razlog – da je Nemčija bistveno
bolje poznala jugoslovanske razmere (oz. razmere v Jugovzhodni Evropi nasploh), saj jih je
desetletja sistematično spremljala skozi znanst367 Nemčija in slovensko osamosvajanje, Ministrstvo za zu-

nanje zadeve RS, sektor za analizo, september 1991.
Arhiv vlade RS.
368 Po ocenah Eurobarometra iz decembra 1991 (št. 36) je
pravico do samoodločbe narodom na Balkanu priznavalo 63 odstotkov Nemcev in prav toliko Italijanov, 73
odstotkov Britancev, 76 odstotkov Portugalcev, 73 odstotkov Francozov, 71 odstotkov Špancev, 65 odstotkov
Nizozemcev, 45 odstotkov Rusov (v evropskem delu),
71 odstotkov Poljakov, pri nekaterih manjših narodih s
podobno usodo kot je bila slovenska pa je bil odstotek
še višji, v Litvi npr. kar 78 odstotkov (citirano po:
Conversi, German-Bashing, str. 21 in 64, 65, op. št. 54).
369 Sloveniji in Hrvaški so bili poleg nemške televizije
naklonjeni vsi štirje glavni dnevniki: Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung in
Frankfurter Rundschau. Med novinarji in publicisti so
izstopali Johann Georg Reissmüller, Viktor Meier (oba
Frankfurter Allgemeine Zeitung), Carl Gustav Ströhm
(Die Welt) in Heiko Flottau (Süddeutsche Zeitung), vsi
dobri poznavalci jugoslovanskega sistema (nekateri so
kot poročevalci imeli tudi neprijetne izkušnje z jugoslovanskimi socialističnimi oblastmi).

venoraziskovalno, gospodarsko in kulturno optiko, Velika Britanija, ZDA in Francija pa predvsem skozi geostrateško. Nemčija po združitvi
tudi ni bila obremenjena z obrazci iz časa bipolarnosti in je morda jasneje kot druge države
videla prihodnost v novo urejenih evropskih
odnosih (Francija je, nasprotno, čutila, da je s
tem potisnjena na drugo mesto v Evropi, velika
Britanija pa je že sicer do integracij kazala velik
skepticizem). Ker ni imela močnih manjšin, tudi
ni bilo strahu – tako kot v nekaterih drugih
državah – pred "domina" efektom. Morda je bila
na določen način tudi lačna "voditeljstva" (strategija Nemčije kot najmočnejše evropske države
se je šele oblikovala), vendar – tudi v času priznanja – nikoli ni ravnala tako, da bi ogrozila
ravnotežje odnosov v ES ali sprožila konflikt, ki
ga ne bi bilo mogoče urediti. Nemčijo so po priznanju Slovenije in Hrvaške iz balkanske politike
začeli načrtno izrinjati (kot piše Meier, so ji na
londonski konferenci septembra 1992 hoteli
odvzeti tudi predsedovanje komisiji za manjšine),
pa tudi sama potem ni več bila politično aktivna
do nekdanjih jugoslovanskih republik. Do Hrvaške je zaradi naraščajoče nedemokratičnosti
Tuđmanovega režima postala tudi zelo kritična,
kar je bil za Hrvate velik šok, saj so ob priznanju
celo v saboru peli za to priložnost napisano
osladno popevko Danke Deutschlad, v Zagrebu
so odprli kavarno Genscher, kar nekaj ulic v
hrvaških krajih pa še danes nosi njegovo ime
(racionalnejši Slovenci so se zadovoljili s tem, da
so Genscherju podarili rumen brezrokavnik). Do
leta 1994 je Nemčija tako igrala bolj pasivno
vlogo, v odnosu do Balkana sta prevladovali
francoska in britanska politika.370
Nemčijo je v njeni politiki najbolj podpirala
Avstrija. Ta je bila kot neposredna soseda (in
prav tako dobra poznavalka razmer) za razrešitev jugoslovanske krize še bolj zavzeta, čutila
pa se je tudi ogroženo. Vendar je bil mednarodni
položaj Avstrije bistveno šibkejši in manj vpliven
od nemškega. Ni še bila članica ES, zato je
morala ravnati previdno in upoštevati mnenje vse
dvanajsterice. Njena politika pravzaprav ni bistveno odstopala od politike ES, je pa – zlasti v
času vojne za Slovenijo – s svojimi pobudami in
predlogi odigrala pomembno posredovalno vlogo
(za slovenski politični vrh je bil zlasti Mock eden
370 Sabrina P. Ramet, Letty Coffin, German Foreign Policy,

Toward the Yugoslav Successor States, 1991-1999, Problems of Post-Communism, January-February 2001,
vol. 48, No. 1.
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najbolj zanesljivih virov informacij o tem, kakšna
so stališča zahodnih držav). Avstrija se je izkazala tudi kot dobra soseda, ki je na razne načine
pomagala Sloveniji (možnost uporabe letališč,
pomoč pri diplomatskih uslugah, humanitarna in
ekonomska pomoč, ponudba za azil slovenskim
politikom in njihovim družinam ob morebitni dolgotrajnejši vojni ipd.). Avstrija je – tako kot
druge zahodne države – sprva podpirala politične in ekonomske reforme v Jugoslaviji, ki naj
bi po njeni oceni zagotovile stabilno Jugoslavijo,
in je skušala do vseh republik voditi uravnoteženo politiko. Zaradi geografske lege, ekonomskih interesov, skupne preteklosti in sorodne
kulture je največ sodelovala s Slovenijo in Hrvaško, s katerima so bile posamezne avstrijske
pokrajine tudi povezane v raznih regionalnih
združenjih. Vendar je po letu 1989 zelo spodbujala tudi regionalne povezave na državni ravni
(najprej v obliki kvadragonale, nato pentagonale
in heksagonale oz. srednjeevropske pobude). V
Efti se je trudila osnovati poseben sklad za
Jugoslavijo (analogno skladu za Portugalsko) za
pomoč pri industrijskem razvoju. Regionalno povezanost s Slovenijo in Hrvaško je skušala uravnotežiti z Delovno skupnostjo za donavske dežele,
v kateri je bila tudi Srbija (zadnji sestanek članic
v polni sestavi je bila maja 1991 v Beogradu).371
Kljub temu je bila izpostavljena ostrim srbskim
obtožbam, da podpira odcepitvene težnje Slovencev in Hrvatov, čeprav predvsem kot podaljšana
roka Nemčije, češ da – kljub lastnim starim imperialističnim ambicijam – za kaj več ni zmožna.372 Ohladitev odnosov je vidna navsezadnje iz
tega, da je avstrijski zunanji minister Alois Mock
zadnjič uradno obiskal Jugoslavijo 29. maja
1989,373 kancler Franz Vranitzky pa 5. aprila
1990.374 Vendar si je Avstrija kljub temu prizadevala, da bi ohranila sodelovanje z vsemi
republikami oz. vsemi vpletenimi v jugoslovansko
krizo, kar je pokazala tudi tako, da je njena
parlamentarna delegacija obiskala Beograd že
po vojni v Sloveniji (delegacija je sicer obiskala
tudi Ljubljano). Spomladi 1991, ko se je politična
kriza v Jugoslaviji bližala vrhuncu, je Mock
predlagal ustanovitev nekakšnega "gremija mod371 Die österreichische Jugoslawienpolitik, Österreichisches

Jahrbuch für Politik 1992, Oldenburg 1992, str. 826.

372 Kadijević, Moje viđenje raspada, str. 34.
373 Österreichische außenpolitische Dokumentation. Son-

derdruck Jugoslawische Krise. Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten 1992, str. 119.
374 Prav tam, str. 101.
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rih mož iz Evrope" ("Weisen-Rat"), ki bi skušali
pripomoči k dialogu med republikami in federacijo, hkrati pa tudi vzpostavitev varnostnega
mehanizma, ki bi na lokalni in regionalni ravni
preprečeval uporabo sile.375 Predlog so nekatere
države sicer podprle, v ES so ga dali "na čakanje", Marković in Lončar sta ga zavrnila,
Tanjug pa je celo komentiral, da gre za "dunajsko opereto".376 V stikih s Slovenijo so bili
avstrijski politiki zelo odmerjeni (januarja sta
Peterle in Rupel obiskala Dunaj in se pogovarjala z Mockom, podkanclerjem Josefom Riglom
in državnim sekretarjem Petrom Jankowitschem,
sogovorniki pa so za slovensko osamosvajanje
kazali "simpatije" in "načelno razumevanje").377
Marca je bil na Dunaju Kučan. Mock mu je v
zvezi s priznanjem rekel, da mora Slovenija
najprej sama sebi ustvariti neodvisnost, Avstrija
pa je pripravljena reagirati in ji bo pomagala v
težavah. Vranitzky je dejal, da zvezna vlada v
Beogradu še naprej ostaja avstrijski sogovornik,
zlasti ker države občujejo med seboj na podlagi
mednarodnega prava, po katerem tudi so mednarodni subjekti. Toda Avstrija ima jasen pogled
v prihodnost in ne izključuje tudi revolucionarnega razvoja.378 Še nekaj tednov pred razglasitvijo slovenske osamosvojitve, v začetku junija,
je Mock na Peterletove besede, da Slovenija upa,
da bo Avstrija prva država, ki jo bo priznala,
odgovoril, da to pričakovanje razume, vendar se
mora koordinirati najmanj z Italijo in Madžarsko, odločitev o priznanju pa je lahko sprejeta
le na podlagi mednarodnega prava.379
Slovensko osamosvojitev je Mock pozdravil kot
izraz demokratično izražene volje, ki mora biti
upoštevana, in izrazil upanje, da bo spodbudila
dogovore z zvezno vlado. Vojna v Sloveniji se je
375 Kot je poročal Alois Mock na seji avstrijskega parla-

menta 8. 7. 1991, je predlog naletel na pozitiven odmev
v Luksemburgu, Nemčiji, Španiji, Italiji in Veliki Britaniji, od jugoslovanskih republik pa so ga podprle Slovenija, Hrvaška ter BiH. (Erklärung des Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten zur Lage in
Jugoslawien, str. 5 in 6. Arhiv ministrstva za zunanje
zadeve RS.
376 Heidemarie Rogy, Der Weg Sloweniens in die Unabhängigkeit unter besonderer Berücksichtigung der
österreichischen Außenpolitik (Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg), Salzburg 1994, str. 112 (dalje: Rogy, Der Weg).
377 Österreichische außenpolitische Dokumentation. Bericht
über eine Stellungnahme zum Problemkomplex der
Jugoslawien-Krise, Wien am 17. 1. 1992, str. 171.
378 Prav tam.
379 Der Standard, 6. 6. 1991.
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Avstrije neposredno dotaknila in še posebej na
Koroškem in Štajerskem je bilo precej panike
(zaprte meje, boji na mejnih prehodih, kršenje
avstrijskega zračnega prostora med 28. junijem
in 5. julijem 1991). Zato je avstrijska vlada na
jugoslovansko vlado naslovila vrsto apelov, naj
se kriza rešuje brez uporabe sile, enako kot Italija pa je predlagala, naj KEVS sproži krizni
mehanizem. Obe strani sta si izmenjavali diplomatske note (Avstrija je protestirala zaradi omenjenega dogajanja, Jugoslavija ji je očitala krepitev vojske na meji, "neupravičene vojaške
premike" in da si že dolgo prizadeva za dezintegracijo Jugoslavije).
Zaradi vojne v Sloveniji in potem na Hrvaškem se
je Avstrija začela odkrito zavzemati za priznanje
Slovenije in Hrvaške, vendar ne kot izolirano
dejanje, pač pa v kontekstu celovite rešitve jugoslovanske krize. Tudi pogledi avstrijskih politikov
na to vprašanje so bili zelo različni (konservativna Mockova in Busekova Ljudska stranka je
bila priznanju bolj naklonjena kot Vranitzkyjevi
socialisti), uradno stališče pa je nihalo vzporedno z evropsko politiko. Po začetku haaške
mirovne konference v Haagu, ko je bila tudi
Nemčija v zvezi s priznanjem v defenzivi, je
kancler Vranitzky 17. septembra v parlamentu
izjavil, da je Avstrija ostala ena redkih dežel, ki
še vedno (pogosto) govori o priznanju Slovenije
in Hrvaške, in nakazal, da Avstrija ne bo izvajala
solističnih akcij, pač pa se bo podredila mnenju
ES.380 Kanclerja Mocka je tudi svaril, da bi
prezgodnje priznanje povzročilo še hujše spopade na Hrvaškem. Tudi avstrijski parlament je
vztrajal pri mnenju, ki ga je sprejel že 8. julija,
da priznanje ni mogoče, preden pogajanja o
Jugoslaviji ne bodo končana. Ko je po neuspeli
konferenci 5. novembra v Haagu postalo jasno,
da Srbi blokirajo sporazum, je Avstrija takoj (6.
novembra) – podobno kot Nemčija – začela pledirati za priznanje, čeprav je obe republiki formalno priznala šele 16. januarja 1992. Ta zakasnitev je bila posledica nesoglasij med ljudsko
in socialistično stranko, ki sta še v decembru –
kljub temu da sta bili koalicijski partnerici –
ostro javno polemizirali. Mock je 18. decembra
380 Österreichische außenpolitische Dokumentation. Bericht

über ein Treffen des Bundesministers für auswärtige
Angelegenheiten mit dem Präsidenten Sloweniens,
Wien am 13. 3. 1991, str. 175; Bericht über Aussagen
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten zur rechtlichen Beziehung zu
Jugoslawien, Wien am 14. 3. 1991, str. 178.

1991 v parlamentu izjavil, da bo Avstrija naslednje leto 15. januarja priznala Slovenijo in
Hrvaško in da je bilo to že sklenjeno. Vranitzky je
to demantiral (po slovenskih informacijah, ki jih
je ministrstvo za zunanje zadeve dobivalo od
svojih predstavnikov na Dunaju, sta baje oba
politika v zvezi s tem celo kričala drug na drugega). Vranitzky je menil, da je za Avstrijo bolje,
da ni prva oz. med prvimi državami, ki bodo
priznale obe republiki (zaradi varnosti oz. raison
d'État, kot se je izrazil). Na eno ali drugo stran
so se postavljali tudi vplivni politiki in intelektualci. Tako je Kurt Waldheim npr. bolj pritrjeval
Vranitzkemu kot Mocku.381
Nizozemska je osamosvojitvi Slovenije ves čas
močno nasprotovala, kar se je odražalo tudi v
kasnejših potezah vplivnega Van den Broeka in
nato Wynaendtsa, ki je zvesto sledil Van den
Broekovi politiki (za katero so sicer stale tudi
ZDA, Velika Britanija in Francija ter še nekatere
države). Z nizozemskim Folkerjem F-27 je po
Van den Broekovih naročilih skoraj leto dni
neutrudno letal od ene republiške prestolnice do
druge in skušal doseči sporazum med jugoslovanskimi voditelji ter ohraniti Jugoslavijo vsaj v
ohlapni obliki. Zlasti pa se je angažiral v času
vojne na Hrvaškem, ko je požrtvovalno skušal
doseči številna premirja in zagotoviti delovanje
opazovalne misije. Sam je v enem od pogovorov z
Mesićem dejal, da se boji, da mu bodo očitali
naklonjenost do Slovenije, ker je bil v mladosti
zaljubljen v Slovenko. Iz njegovega opisa dogajanja v sicer diplomatsko zadržani knjigi, ki jo
skuša poživiti z opisi jugoslovanskih politikov,382
pa kakšne pretirane naklonjenosti do obeh republik ni opaziti, vendar – vsaj v zvezi s Slovenijo
– tudi ne izrazito negativnih ocen. Morda je to
posledica dejstva, da je bila knjiga napisana po
vojni na Hrvaškem, v času vojne v BiH in po
propadu Carringtonove konference o Jugoslaviji,
kar je Slovenijo postavljalo v precej drugačno
luč kot v času Wynaendtsovega delovanja.
Wynaendts si je veliko obetal od Markovića, o
katerem je menil, da lahko pomaga obnoviti
Jugoslavijo. Dolgo je zaupal tudi Kadijeviću.
Nasprotoval je nemški politiki, ki si je prizadevala za priznanje Slovenije in Hrvaške, in
381 Več o tem v: Die Presse, 20. 12. 1991 (Dieter Lenhardt,

Außenpolitik von innen; Andreas Unterberger, Mock
darf rechtlich viel mehr als politisch; red. članek,
Anerkennung: Waldheim will wie Vranitzky einen
Regierungsbeschluß).
382 Wynaendts, L'engrenage.
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skušal doseči, da bi podaljšali brionski moratorij.
Viktor Meier383 pa tudi nekateri drugi publicisti z
nemškega govornega območja, ki so spremljali
dogajanje, Wynaendtsovo vlogo ocenjujejo zelo
kritično, kot podaljšano anglosaksonsko politiko,
ki je bila bodisi enostranska bodisi naivna. Ta
ocena je sicer razširjena na vlogo celotne nizozemske diplomacije v jugoslovanski krizi, od Van
den Broeka prek Wynaendtsa do nizozemskih
predstavnikov v opazovalni misiji ES v Zagrebu,
ki so o ravnanju slovenskih oblasti v zvezi z uresničitvijo Brionske deklaracije ES sprva pošiljali
negativna poročila. O tem je Kučana na pogovoru 16. avgusta obvestil tudi Wynaendts.384 Kasneje so, kot kažejo zapisniki pogovorov s slovenskimi predstavniki pri opazovalni misiji v Zagrebu, vodja in člani misije postali bolj spravljivi. Nizozemski opazovalci so si v Sloveniji med
vsemi najbolj prizadevali, da se obnovijo razmere pred 25. junijem. Še zlasti jih je motilo, ker
na nekatere mejne prehode niso bile vrnjene
jugoslovanske oznake in zastave. Meier celo navaja, da je tedaj v Sloveniji slišal komentarje:
Osvobodili smo se Srbov, sedaj bi se morali še
Nizozemcev.385
Politika Italije se je spreminjala. Razpad Jugoslavije je Italijo prizadel neposredno, saj se je
zgodil na njenih mejah, tako da je doživljala podobne občutke kot Avstrija. Pritisk javnega mnenja za priznanje je bil podoben kot v drugih
zahodnih državah, dodatno še iz obmejnih pokrajin Furlanije-Julijske krajine, Benečije in Goriške, kjer živi slovenska manjšina in ki so bile
zaradi zaprtja meje gospodarsko ogrožene. De
Michelis je vojno v Sloveniji večkrat označeval
kot "medijsko vojno" oz. kot vojno, ki so si jo
izmislili mediji.386 V nekem intervjuju je na vprašanje, zakaj je svoje sovražno stališče do priznanja obeh republik spremenil, odgovoril, da
pod medijskim pritiskom, da je bila slovenska
vojna prva virtualna vojna v zgodovini in mojstrovina propagande. Po njegovem (nekoliko nenavadnem) mnenju naj bi se odkrito pojavila kot
rezultat "brain trusta" posameznih ekspertov v
Avstriji in Italiji (z goriške univerze), pripravljen
383 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 319, 320.
384 Osnovni poudarki iz pogovora predsednika predsedstva

RS Kučana s posebnim odposlancem predsedujočega
ES veleposlanikom Wynaendtsom 16. 8. 1991 na Strmolu. Arhiv ministrstva za zunanje zadeve RS.
385 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 320.
386 Zlatko Dizdarević, Gigi Riva, L'ONU è morta a Sarajevo. Dall genocidio alla spartizione, Milano 1996, str.
170.
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naj bi bil scenarij, po katerem naj bi konflikt
naraščal in s tem mobiliziral svetovno javno
mnenje v korist Slovenije.387 Po drugi strani pa
so v tržaških desničarskih in neofašističnih krogih začele naraščati revizionistične težnje. Italijanska zunanja politika je morala do določene
mere slediti ameriški politiki in politike večine v
ES, na drugi strani pa upoštevati tudi voljo
Vatikana, ki je bil priznanju (še posebej Hrvaške)
naklonjen, čeprav diskretno in upoštevajoč razmerje sil v ES. Hkrati pa je bila njena ambicija
imeti vodilno vlogo v Srednji in Jugovzhodni
Evropi, pri čemer je precej gradila na t. i. pentagonali oz. heksagonali, vendar je vpliv širila
tudi v "tradicionalne" interesne sfere, zlasti v
Albanijo, in skušala preprečiti prodor nemškega
vpliva. Zato je bilo zanjo ugodneje, da jugoslovansko krizo rešuje ES in ne OZN.
Različnost pogledov italijanskih politikov na priznanje Slovenije je odsevala tudi v slovenskih
notranjepolitičnih konfliktih, zlasti med zunanjim
ministrom Ruplom in predsednikom vlade Peterletom. Rupel je italijansko podporo gradil predvsem na De Michelisovi politiki, Peterle pa je
poudarjal dobre zveze z vladajočimi Andreottijevimi krščanskimi demokrati, ki pa so bili tedaj
že v hudi krizi in so se bolj kot z zunanjo politiko
ukvarjali sami s seboj. Tako je bil Peterletov
obisk v Rimu 7. junija 1991 pretežno strankarske
narave (le tri dni pozneje sta v Rim odpotovala
tudi predsednik Kučan in zunanji minister Rupel,
ki sta obiskala papeža, predsednika republike
Cossigo, predsednika vlade Andreottija in De
Michelisa). Peterle je po obisku izjavil, da je
priznanje Italije "zrela hruška, ki jo je treba le
utrgati". Na to je potem v pogovoru z Ruplom
reagiral De Michelis (čeprav je tudi sam dejal,
da "v tem trenutku" samostojnosti Slovenije ne
podpirajo, mogoče pa jo bodo kdaj kasneje). De
Michelis je Ruplu povedal, da italijanska stran ne
želi demantirati takih izjav, kot je bila Peterletova, da pa jih bo v prihodnje prisiljena, če jo
bodo narobe interpretirali.388 De Michelis je v
zvezi s Peterletovimi izjavami oz. slovenskimi interpretacijami italijanskih stališč po obisku
Peterleta (in nato tudi Kučana) potožil premierju
Markoviću. Za demantije je nato prek "svojih"
novinarjev v raznih republikah poskrbel jugoslovanski predstavnik za tisk, ki je seveda še do387 Cosi ceramo di impedire la guerra, conversazione con

Gianni de Michelis, Limes, Rim, januar 1994, citirano
po: Vernet, Gonin, Le ręve sacrifié, str. 204, 205.
388 Rupel, Skrivnost države, str. 129.
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datno poudaril tedanji negativen odnos Italije do
slovenske odcepitve in podporo zvezni vladi.
Bistvo demantija na Peterletovo izjavo je bilo, da
so italijanska stališča identična s stališči ES, ki
se zavzema za enotno Jugoslavijo, pri čemer
pušča odprto, kakšen bo dogovor šestih republik
o notranji politični ureditvi. V pogovoru med De
Michelisom in Kučanom pa naj bi uradni Rim
opozoril Kučana, da bo jugoslovanska vlada
imela podporo vse Evrope, če bo želela preprečiti
odcepitev Slovenije in da je za Rim razglasitev
neodvisnosti kot formalnega, političnega dejanja
eno stanje, drugo pa izdajanje svojih potnih
listov, formiranje svoje meje, odpiranje ambasad
v tujini, ustanavljanje svoje vojske, "kar bi lahko
pripeljalo do pekla". Zato je za Rim vsaka enostranska odločitev Slovenije nesprejemljiva. De
Michelis naj bi tudi opozoril Kučana, da je tudi
stališče Avstrije enako s stališčem ES (tudi Vranitzky naj bi se namreč Markoviću pritoževal, da
slovenski mediji pišejo nasprotno od tega, kar
slovenski vladi reče avstrijska vlada).389
Strankarske razlike niso odločilno vplivale na italijansko zunanjo politiko v zvezi s priznanjem Slovenije. Andreotti je sicer že junija 1990 novi slovenski vladi poslal tajno zagotovilo, da bo Italija
do Slovenije prijateljska in ne bo odpirala vprašanja meje, ki je zanjo dokončna in nedotakljiva,390 vendar sta De Michelis pa tudi celotna
uradna italijanska politika slovensko vodstvo na
vse načine odvračala od osamosvojitve.391 Italijanska politika je izhajala iz prepričanja, da je
nadaljnja drobitev Evrope nesmiselna, da Slovenija in Hrvaška lahko pomembno vplivata na demokratizacijo Jugoslavije in omejitev ruskega
vpliva in da bo osamosvojitev sprožila krvavo vojno v Jugoslaviji. Položaj Slovenije ji je bil pri takem strateškem gledanju pač nepomemben.392
Med spopadi v Sloveniji je italijanska diplomacija
skušala vplivati na slovensko stran, naj ne zaostruje spopada z JLA in naj ne postavlja preostrih zahtev. Po Brionski deklaraciji pa se je
389 Tasić, Kako sam branio Antu Markovića, str. 97, 98.
390 Marko Kosin, Začetki slovenske diplomacije z Italijo,

Lj. 2000, str. 21 (dalje: Kosin, Začetki).

391 Ko je De Michelis decembra 1990 odprl italijanski kon-

zulat v Ljubljani, je na odprtje povabil tudi jugoslovanskega zunanjega ministra Budimirja Lončarja, da bi
jasno pokazal, kako odprtje ne pomeni podpore slovenskim težnjam po osamosvojitvi, maja 1991 pa je
slovenskim in jugoslovanskim novinarjem zagotavljal,
da Slovenija še 50 let ne bo priznana, če razglasi samostojnost.
392 Kosin, Začetki, str. 25.

stališče italijanske vlade postopoma začelo spreminjati, čeprav je Jugoslavijo vsaj v ohlapni obliki
skušala ohraniti tudi kasneje.
Od sosednjih držav je bila priznanju naklonjena
Madžarska, a je ravnala zadržano, predvsem zaradi velike manjšine v Vojvodini. Po nekaterih
interpretacijah naj bi pri njeni naklonjenosti do
priznanja Slovenije in Hrvaške šlo tudi za
ozemeljske aspiracije do Srbije, po logiki, da je
bila Vojvodina z versajskim mirom oz. trianonsko
pogodbo priključena Jugoslaviji in ne Srbiji in se
je torej možno o mejah spet pogovarjati.393
Za nasprotnico priznanja je dolgo veljala Francija in slovenska diplomacija ni mogla najti
uspešnega načina, s katerim bi vplivala na njena
stališča. To tudi ni bilo mogoče, francoski državni vrh je razmišljal v evropskih in svetovnih
kategorijah (odnosi z Nemčijo, francoska vloga v
ES, amortizacija vpliva ZDA v Evropi). V njih
nista ne Hrvaška in ne Slovenija (ki je imela še
bolj marginalno vlogo) pomenili nič ali zelo
malo. Hkrati pa se je odrekala zgodovinskim povezavam in to pričakovala tudi od Nemčije, zato
nemško približevanje Sloveniji in Hrvaški ter
francosko Srbiji, kot je čustveno dejal Mitterrand, "ne obvezuje k ničemur, ne ustvarja nobenih obvez, ne ukazuje razmišljanju".394 Podobno sta izjavljala nemški predsednik Richard
von Weizsäcker (da se obe Nemčiji ne bosta
znova delili zaradi Balkana) in Kohl (da ne bo
prišlo do obnove zavezništva iz leta 1941 med
Nemčijo, Avstrijo in Italijo).395
Kljub temu za francoski odnos do Jugoslavije in
njenega razpadanja ter s tem povezanim vprašanjem obstajajo zgodovinski in psihološki razlogi.
Morda jih je med francoskimi analitiki še najbolj
plastično in neprizanesljivo že leta 1992 opisal
Paul Garde, ki med najpomembnejše uvršča
francosko etatistično in centralistično ("jakobinsko, kot jo označuje)" tradicijo. Francozi državo
jemljejo v absolutnem smislu, kot državo enega
naroda z enim jezikom, eno zgodovino in enim
glavnim mestom, ki ima specifičen odnos do
"province". Glavno mesto je bil Beograd, vse
drugo je bila provinca, "folklora". Francija je
imela v Jugoslaviji zunaj Beograda samo en kon393 Jacques Rupnik, Désintégration yougoslave et équilibre

balkanique. V: De Sarajevo à Sarajevo. L'échec yougoslave, Pariz 1992, str. 120 (dalje: Rupnik, Désintégration yougoslave). – Rupnik se sklicuje na izjavo
tedanjega premierja Josefa Antala poleti 1991.
394 Vernet, Gonin, Le ręve sacrifié, str. 25.
395 Prav tam.
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zulat, in sicer v Zagrebu, in ta je deloval za več kot
pol Jugoslavije: Hrvaško, Slovenijo ter BiH (v
Ljubljani je bil sicer francoski kulturni center –
Ljubljana je bila pač nekoč sedež Ilirskih provinc
– ki pa ni imel diplomatskih nalog, op. B. R.).
Kulturna in znanstvena izmenjava je potekala
prek Beograda, štipendije so le redko segle do intelektualcev v "provinci", tudi francoski intelektualci so v glavnem zahajali v Beograd in študirali
"srbsko" ali "jugoslovansko" vprašanje, ne pa slovenskega, makedonskega ali bosanskega. Večnacionalna država je za Francoze nekaj nerazumljivega. Obstajajo "Jugoslovani" in "Čehoslovaki", kot so dolgo obstajali "Sovjeti" ali "Rusi" in
do leta 1914 "Avstrijci". Besede, kot so "separatizem" (séparation) ali "secesija" (sécéssion) imajo pri Francozih negativen prizvok, podobnega
kot "segregacija" (ségrégation) ali "upor" (sédition") in kadar se zapiše "secesionistične republike", je faza sama po sebi že tudi obsodba. "Small
iz beautiful" zagotovo ni slogan Francozov. Iz
pariškega zornega kota so bretonski ali korziški
avtonomisti vredni zgolj posmeha, njihovo ravnanje pa je obenem vrednoteno kot svetoskrunsko.
Medijska poročila med jugoslovansko krizo (in
tudi sicer) so prihajala iz Beograda. V zavesti politikov in povprečnih Francozov je bila identifikacija pojmov Srbija in Jugoslavija izjemno
močna, že zaradi zgodovinskih povezav iz časov
Kraljevine Srbije, še bolj pa od prve svetovne
vojne dalje, nastanka Kraljevine SHS in obdobja
druge svetovne vojne, v katerem so bili Srbi na
protifašistični strani, Hrvati npr. pa so pripadali
nacističnemu bloku. Srbska propaganda, ki je
Hrvate enačila z ustaši, je imela v Franciji velik
učinek.396 Opozicijo takemu stališču so predstavljali redki intelektualci: Jean-François Deniau,
Bernard Stasi, Alain Finkenkraut. Prohrvaška je
bila desničarska Nacionalna fronta (Front national). Javno mnenje se ni delilo na osnovi politične
opredelitve, pač pa je bilo v glavnem posledica
neinformiranosti ali dezinformiranosti. Ko je postajalo jasno, kdo je napadalec in kdo napadeni,
se je javno mnenje začelo spreminjati v korist
napadenih (šlo je predvsem za Hrvaško in kasneje
BiH, Slovenija v zavesti povprečnih Francozov ni
imela velike vloge, op. B. R.). Če bi bili Francozi
396 Garde to ilustrira z intervjujem, ki ga je imel François

Mitterrand za Frankfurter Allgemeine Zeitung 29. 11.
1991, v katerem je ves čas skrbno pazil, da je nemška
koncentracijska taborišča označeval za nacistična, številni Srbi pa so bili po njegovih besedah ubiti v "hrvaških taboriščih".
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prej bolje informirani, bi bila tudi vlada prisiljena
ravnati drugače.397
Na mednarodni ravni je Francija sprva med vsemi
državami najostreje reagirala na nemške zahteve
po priznanju Slovenije in Hrvaške, že na sestanku
šefov držav in zunanjih ministrov 29. junija sta
tako Mitterrand kot Dumas to možnost zavrnila.
Dumas je celo na hitro načečkal imena štiridesetih pokrajin, od Lombardije do Slovenije, ki bi jih
bilo treba v Evropi priznati, "če bomo tako začeli". Kohl je na to ugotovil, da je Francija potemtakem proti samoodločbi narodov.398 Francosko stališče se je potem postopoma začelo spreminjati. Mitterrand je 14. julija v tradicionalnem
govoru ob francoskem državnem prazniku izjavil,
da jugoslovanske federacije ni treba ohranjati s
silo. To stališče je potem Francija obdržala do jeseni, med skoraj vsakodnevnimi pogovori francoskega in nemškega zunanjega ministra pa je kupovala čas (v to taktiko je sodil tudi predlog za
ustanovitev arbitražne komisije). Potem pa skušala pogoje za priznanje čim bolj zaostriti, Nemčijo
pa prepričati, da bo odlašanje s priznanjem še
bolj spodbudilo spopade na Hrvaškem in verjetno
tudi v BiH. Pritisk nemškega parlamenta in Kohlova (po francoskem mnenju nepremišljena) obljuba, da bo obe republiki priznal do božiča, sta v
Franciji povzročila dvom o siceršnjem nemškem
zagotovilu, da tega ne bo storila sama. Šele dramatična seja zunanjih ministrov ES 16. in 17. decembra v Bruslju je – ob francoskem, pa tudi britanskem popuščanju – problem razrešila v nemško
"korist", vendar s posledicami tudi za položaj
Nemčije v ES.
Kasneje, iz retrospektive, se ne francoskim politikom in ne novinarjem priznanje Slovenije (v
nasprotju s Hrvaško) ni zdelo sporno. Vernet in
Gonin sta ga npr. opisala zelo poetično, kot
dosežek republike, ki je bila v državotvornem
smislu "deviška", celo brez nacionalne tradicije v
političnem smislu. V zgodovini jo je premetavalo
najprej v Avstriji, nato napoleonski Franciji,
fašistični Italiji in nacistični Nemčiji. Ni se mogla
sklicevati na izginulo srednjeveško kraljestvo, ne
na mitske voditelje, svoj model je poiskala v
okviru moderne zahodne demokracije.399
Država, ki jo poleg Nemčije najbolj krivijo (ali ji
pripisujejo zasluge) za priznanje Hrvaške, ob njej
pa tudi Slovenije, je Vatikan. Ta ni skrival sim397 Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie, Pariz 1992,

poglavje XXII, str. 380-390.

398 Vernet, Gonin, Le ręve sacrifié, str. 22.
399 Prav tam, str. 127.
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patij in podpore Hrvaški, vatikanska diplomacija
je podpirala njeno osamosvojitev in mednarodno
priznanje tako iz verskih kot ideoloških razlogov
(boja proti komunizmu, odprave posledic ateizma), navsezadnje pa tudi strateških (ustvarjanje
verige katoliških držav v Srednji in Vzhodni
Evropi), ki bodo pod dominantnim vatikanskim
vplivom. Vatikan je bil pripravljen priznati Hrvaško (in tudi Slovenijo) istočasno kot Nemčija,
čeprav je bila nemška diplomacija zaradi taktičnih razlogov (očitki o "nemško-vatikanski zaroti") do tega zadržana. Tudi Vatikan sam je bil
previden, ni se želel pretirano izpostavljati, kar
se tudi vidi iz datuma priznanja (13. januar), ki je
prišlo za nemškim priznanjem, vendar pred priznanjem ES. O vatikanskih stikih z drugimi državami v zvezi s krizo v Jugoslaviji in morebitnih
prepričevanjih, da naj priznajo Slovenijo in Hrvaško, so doslej objavljena le zelo skopa pričevanja, čeprav Katoliška cerkev (tudi v Sloveniji) močno poudarja zasluge Vatikana za priznanje in tudi sicer podporo samoodločbi narodov.
Dokumenti o javnem delovanju so bili objavljeni
leta 1992.400 Vatikan si je za rešitev jugoslovanske krize in za bolj pravične odnose pri
ustvarjanju nove evropske arhitekture (take, ki ne
bi delili Evrope na države ES na eni in vse druge
– pretežno revne države – na drugi strani) zavzemal zlasti na zasedanjih odbora visokih uradnikov KEVS 29. januarja 1991 na Dunaju, 3.
julija, 3. septembra,401 10. oktobra402 in 31. januarja 1992 v Pragi.403 Kot kažejo objavljeni
dokumenti, se je papež od januarja 1991 dalje ob
raznih priložnostih obračal najprej na Hrvate
(hrvaške romarje), nato pa tudi na jugoslovanske
narode v celoti z željami in molitvami za mir, in
pozival k dialogu med različnimi narodi in
400 La crise en Yougoslavie. Position et action du Saint-

Siège (1991-1992), Cahiers de "L'Osservatore Romano"
(št. 18), Vatikan 1992 (izšlo tudi v angleščini pod naslovom Crisis in Yugoslavia, Position and action of the
Holy-See).
401 Predstavnik Vatikana je menil, da jugoslovanske notranje meje niso zgolj administrativne, marveč zgodovinske, torej take, ki bi jih bilo možno mednarodno
priznati in zavarovati. Poudaril je, da se v Jugoslaviji
kršijo osnovni principi Helsinške listine (te so zapisane
tudi v jugoslovanski ustavi iz leta 1974, zlasti pravica
do samoodločbe), mednarodna skupnost pa ne zmore
drugega, kot obsojati federalne in republiške oblasti.
402 Predstavnik je zanikal, da bi bili za krizo v Jugoslaviji
krivi verski razlogi.
403 Razložil je, zakaj je Vatikan priznal Slovenijo in Hrvaško (neodvisnost obeh je izraz legitimnih in demokratičnih pravic) in podprl oživitev konference o Jugoslaviji pod Carringtonovim vodstvom.

Cerkvami na jugoslovanskem ozemlju (pozivi in
molitve so se sicer ob raznih priložnostih in na
različnih krajih odvijali ves čas krize in vojne,
tudi kasneje v zvezi z BiH). Ob začetku spopadov
v Sloveniji 29. junija je na Markovića, Tuđmana
in Kučana naslovil telegrame. Markovića je pozval, naj se zavzame za prenehanje uporabe sile
in ustvarjanje pogojev za dialog med vsemi
zainteresiranimi stranmi. Na osnovi dialoga naj
bi ustvarili nove odnose med narodi, ki bi
zadovoljili njihove legitimne zahteve in zagotovili
harmonično sodelovanje. Kučanu in Tuđmanu je
izrazil tudi solidarnost s trpljenjem slovenskega
in hrvaškega naroda in izrazil upanje, da bo mir
obnovljen. Istega dne je papež naslovil tudi javni
apel za mir za Hrvate in Slovence. Potem je 21.
julija obsodil terorizem na Hrvaškem in pozval,
naj Hrvati in Srbi ustavijo medsebojne spopade
in najdejo mirno rešitev. Poleti – vsaj javno –
vatikanska politika se ni bistveno razlikovala od
politike ES. Tako se je papež 28. julija zavzel za
pravne in ustavne reforme, spoštovanje človekovih pravic ter kulturnih, verskih in jezikovnih
posebnosti. Prihodnost Jugoslavije je možna le
na osnovi medsebojnega spoštovanja in odkritega dialoga (jugoslovanska kriza je bila po
njegovi oceni zaradi zapletenih mednacionalnih
odnosov specifična, vendar v osnovi posledica
polstoletnega ideološkega pritiska marksizmaleninizma, s katero se po padcu "zidu ateizma"
srečujejo postkomunistične države). Vatikan je
podpiral napore ES in KEVS pri iskanju mirne
rešitve, avgusta pa se je v diplomatsko dejavnost
vključil tudi sam. Vatikanski sekretar za odnose z
drugimi državami Jean-Louis Tauran se je 5.
avgusta udeležil jugoslovanske škofovske konference v Zagrebu (kar naj bi imelo izključno pastoralen namen), vendar se je naslednji dan v
Beogradu srečal tudi s srbskim patriarhom Pavlom in jugoslovanskim ministrom za zunanje
zadeve
Lončarjem.
Papež
Mesiću
kot
predsedniku predsedstva SFRJ je 26. avgusta
pisal in ga opozoril, da je več kot nujno, da vse
republike spoštujejo mednarodne obveznosti, še
posebej tiste iz Helsinške deklaracije, ki zadevajo
enakost pravic in pravico do samoodločbe,
državni sekretar kardinal Angelo Sodano pa je
Van den Broeka in ministre pozval, naj ne
varčujejo z napori pri preprečevanju nasilja v
Jugoslaviji. Do konca jeseni se je v zvezi s krizo
Vatikan oglasil še večkrat, vendar nikoli z
namigom, da namerava priznati Hrvaško ali
Slovenijo ali z javno podporo Nemčiji in njenim
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prizadevanjem. Šele po srečanju ministrov
dvanajsterice v Bruslju 16. decembra in po
odločitvi za priznanje je 20. decembra tudi Sveti
sedež na tiskovni konferenci in v komunikeju
opredelil svoj odnos do tega vprašanja. V
obrazložitvi je izhajal iz stališča, da je federacija
ena od oblik, v kateri lahko narodi na podlagi
pravice do samoodločbe uredijo svojo
koeksistenco. Na splošno federalni sistemi predvidevajo možnost odcepitve kot pravico vsakega
naroda. Tako pravico je predvidevala tudi jugoslovanska ustava iz leta 1974. Slovenija in Hrvaška sta pravico do neodvisnosti izrazili na
referendumu, v začetku sta jo hoteli zaščititi v
okviru konfederacije suverenih držav, kar je Sveti
sedež, tako kot drugi, podpiral. To bi bilo možno
doseči na miren način, s pogajanji, akcija zvezne
armade proti Sloveniji in še posebej proti Hrvaški pa je to možnost odmaknila. Avtorji te
akcije so torej v načelu odgovorni, da ni prišlo
do mirne rešitve jugoslovanske krize, saj se federacije ali konfederacije ne da vzpostaviti na
silo. Sveti sedež je v novembru državam članicam
KEVS večkrat predlagal, naj bi se dogovorili za
usklajeno in pogojeno priznanje neodvisnosti
Hrvaške in Slovenije, pri čemer naj bi pogoji še
zlasti zadevali vprašanje manjšin. Sveti sedež
zato pozdravlja Deklaracijo o Jugoslaviji, ki so
jo 16. decembra sprejeli ministri za zunanje zadeve ES v Bruslju. Glede na to, da sta Slovenija
in Hrvaška vlogo za priznanje že naslovili na
mednarodno skupnost in tudi na Sveti sedež, in
glede na to, da sta pripravljeni izpolniti postavljene pogoje, bo Sveti sedež njune zahteve sprejel. Pri tem pa ta odločitev v ničemer ne nasprotuje nobeni od vpletenih strani. Sveti sedež je
pripravljen ohraniti dobre odnose z vsemi jugoslovanskimi republikami in si bo še naprej prizadeval za mir za vse ljudi v regiji in za
ustvarjanje razmer, ki bodo omogočile razvoj in
ureditev harmoničnih odnosov med prebivalci.
Tudi ko je Sveti sedež 13. januarja poslal note o
priznanju Slovenije in Hrvaške, je hkrati obvestil
Beograd in poudaril, da priznanje nima značaja
akta sovražnosti proti Jugoslaviji in da bo
papeški pronuncij v Beogradu še naprej opravljal
svojo dolžnost.
Med državami, ki dolgo niso bile naklonjene
priznanju Slovenije in Hrvaške, so bile tudi ZDA.
Ameriški diplomati so bili prepričani (v precejšnji meri je take ocene zaznati še danes), da je
bila Slovenija tista, ki je sprožila plaz, in da zato
Slovenci, kot je zapisal ameriški ambasador v
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Jugoslaviji med leti 1989 in 1992 Warren Zimmermann, "nosijo precejšnjo odgovornost za prelivanje krvi, ki je sledilo odcepitvi".404 Slovenci
so po njegovem mnenju videli predvsem sebe, ne
pa drugih dvajset milijonov Jugoslovanov.
Na politiko ZDA do jugoslovanskega vprašanja
je poleg geostrateških interesov vplivalo njihovo
razumevanje razmerja med pravicami posameznika in pravicami naroda, pa tudi njihovi pogledi
na federativno ureditev. Zimmermann je npr. o
prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji in nato
v drugih republikah menil, da so pomagale upihniti plamen demokracije, ki naj bi ga prižgale,
ker so na oblast pripeljale nacionalistično usmerjene politike. Glavna napaka (na prvem mestu
Slovencev) je po njegovem bila, da so bili proti
vsejugoslovanskim volitvam po načelu en človek
– en glas, zaradi česar ljudje niso imeli možnosti,
da bi se opredelili tudi kot Jugoslovani. Pomemben razlog za ameriško nasprotovanje je bil
tudi ekonomski, saj je Jugoslavija dolgovala
mednarodnim finančnim institucijam in bankam
več kot dvajset milijard dolarjev in ni bilo jasno,
kdo bi lahko dolg ob razpadu povrnil. Poleg tega
je bilo komuniciranje z eno državo bistveno lažje,
kot bi bilo s kopico majhnih, introventiranih in
med sabo sprtih državic.
Vendar so tudi v ameriški politiki obstajale razlike, zlasti med kongresom in senatom, ki sta na
prvo mesto postavljala pravico do samoodločbe,
in State Departmentom oz. vlado, ki je sprva na
prvo mesto postavljala vprašanje enotnosti,
potem pa je to spremenila v formulacijo, da
podpira enotnost, vendar ne za ceno nasilja in na
račun demokracije. Politika v senatu in kongresu
je bila predvsem izraz dejavnosti posameznih senatorjev in kongresnikov in raznih lobijev (albanskega, hrvaškega, srbskega – ki pa je bil manj
uspešen). O slovenskem bi komajda lahko govorili, posamezni "pooblaščenci za Slovenijo" pa so
ji (kot je ocenjeval tedanji predstavnik Slovenije
v ZDA Ernest Petrič) s prepirljivimi pogovori in
primitivno argumentacijo naredili več škode kot
koristi. Ena od glavnih lobistk za Hrvaško – in
tudi za Slovenijo – je bila gospa Phyllis Kaminsky, ki se je sredi januarja med obiskom v
Ljubljani srečala tudi s Kučanom, slovenske sogovornike je informirala o odnosih State Departmenta, kongresa in posameznih politikov do
priznanja, jim svetovala, naj se poleg naporov za
dosego priznanja dogovarjajo o prehodnih obli404 Zimmermann, Izvor pogube, str. 82.
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kah ekonomskega sodelovanja, finančnih aranžmajih in tehnični pomoči, hkrati pa jih obvestila,
da je lobiranje "povezano z določenimi stroški".405 Za Slovenijo in Hrvaško je lobiral tudi
vodja lobističnega podjetja Howard Phillips.406
Politika kongresa in senata se je izražala v
številnih resolucijah in razpravah (hearingih) v
raznih komisijah in odborih.
Nekaj vplivnih senatorjev in kongresnikov, tako
republikancev kot demokratov, med njimi zlasti
Bob Dole, Don Nickels, Joe Dioguardi, Tom
Lantos, Alfonso d'Amato, se je zlasti zavzemalo
za rešitev kosovskega vprašanja. Dole in d'Amato
sta s skupino senatorjev avgusta 1990 obiskala
Kosovo, na osnovi tega je potem nastalo več
resolucij, ki so obsojale srbsko nasilje na
Kosovu, in tudi zahteve, da mora Kosovo postati
neodvisno. Nickels je vložil tudi amandma (sprejet je bil novembra 1990), ki je prepovedoval
gospodarsko pomoč Jugoslaviji, dokler ne bo
Srbija prenehala kršiti človekovih pravic na Kosovu. Amandma ni začel veljati, ker je zunanji
minister Baker uporabil diskrecijsko pravico in
preprečil izvajanje na osnovi amandmajev sprejetega zakona. Dole je (pod vplivom hrvaškega
lobija) zagovarjal tudi neodvisnost Hrvaške.
Kongresnik Dennis Eckart iz Ohia je januarja
1991 branil "pogumni republiki Slovenijo in
Hrvaško" in poudarjal, da ZDA ne bodo dovolile
uporabe sile proti nedolžnim ljudem. Senator
Dennis de Concini je menil, da bi načelo Helsinške deklaracije o nespremenljivosti meja lahko
veljalo tudi za notranje meje v Jugoslaviji. Kongresnik William Lipinski je bil eden prvih, ki je že
15. julija 1991 zahteval priznanje Slovenije. Takih nastopov je bilo v kongresu in senatu še več.
Seveda pa prav tako veliko nasprotovanj. Kongresnica Helen Delich Bentley je npr. v več
ognjevitih nastopih kritizirala Slovenijo in Hrvaško, se zavzemala za enotno Jugoslavijo in
branila srbsko politiko.407
Na odločitve administracije dejavnost senatorjev
in kongresnikov ni odločilno vplivala, bila pa je
kljub temu pomembna (Zimmermann, ki je njihovo vmešavanje v ameriško politiko do Jugoslavije imel za škodljivo, je na posamezne senatorje in kongresnike skušal vplivati tudi s tele405 Poročilo o obisku ge. Phyllis Kaminsky v Ljubljani 14.

1. 1992. Arhiv ministrstva za zunanje zadeve RS.

406 Več o nastopih navedenih in drugih kongresnikov ter

senatorjev v: Sabrina P. Ramet, The United States and
Slovenia 1990-1992.
407 Prav tam.

fonskimi pogovori in osebnimi srečanji, vendar
so le-ti to večinoma zavračali oz. sprejeli negativno). V State Departmentu sta jugoslovansko
politiko oblikovala predvsem pomočnik zunanjega ministra Lawrence Eagleburger, ki je nekaj
časa služboval tudi v Jugoslaviji in je bil član
raznih upravnih svetov (v javnosti so mu očitali,
da ima v Jugoslaviji lastne finančne interese in
da jo tudi zato skuša obdržati skupaj) in Bushev
svetovalec za nacionalno varnost Brent Scowcroft (bivši general, ki je del kariere kot major
prav tako preživel v Beogradu kot pomočnik
vojaškega atašeja).
Zadnja formulacija ameriške administracije o
Jugoslaviji – pred priznanjem Slovenije in
Hrvaške v ES – je bila, da so ZDA pripravljene
sprejeti kakršnokoli rešitev, za katero se bodo na
miren način dogovorili jugoslovanski narodi (kar
pa je še vedno vsebovalo željo po ohranitvi
Jugoslavije, zato so ZDA tudi močno podpirale
Carringtonovo konferenco).
Sicer pa je ameriška politika do Jugoslavije
delovala bolj iz ozadja. Razlogov za to je bilo
več. Osnovni je bil v tem – kot ugotavlja večina
analitikov – da Jugoslavija po koncu bipolarnosti
geostrateško ni bila več pomembna, niti ni imela
nafte ali drugih pomembnih surovin, ki bi jih bilo
treba zavarovati. Drugi je bil v tem, da so se
ZDA tedaj soočale s kuvajtsko krizo in pripravljale vojno v zalivu (ameriški diplomati so
kasneje neangažiranost v zvezi z Jugoslavijo pojasnjevali s tem, da ni bilo mogoče reševati dveh
kriz hkrati). Tretji razlog je bil v tem, da nihče –
niti tisti senatorji in kongresniki, ki so podpirali
težnje po osamosvojitvi posameznih narodov ali
republik – ni bil pripravljen podpreti neposrednega (tudi vojaškega) angažiranja ZDA v Jugoslaviji (dokler ni to v času Clintonove administracije – zaradi vojne v BiH in neuspeha ES pri
reševanju krize – postalo ameriško notranjepolitično vprašanje). V začetku krize, ko se je
Slovenija osamosvajala, so ZDA z zadovoljstvom
sprejele pobudo ES, da skuša rešiti jugoslovansko krizo, navsezadnje je bil to tudi test, kako bo
združena Evropa sposobna delovati kot velika
sila.408 Sicer pa so podpirale zlasti tiste evropske
države, ki so hotele ohraniti Jugoslavijo v kakršnikoli obliki.
Glavni očitek na račun ZDA je bil, da so dale
Markoviću oz. vojski zeleno luč za omejeno intervencijo, s katero naj bi preprečil slovensko
408 Baker, The Politics of Diplomacy, str. 636, 637.
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odcepitev (Bakerjev obisk 21. junija v Beogradu).
Tako Baker kot Zimmermann to zanikata,
priznavata pa, da tudi ni bilo rdeče luči, ker ZDA
niso bile pripravljene na morebitno vojaško intervencijo. Zimmermann piše: "Baker ni niti
posredno niti neposredno dal Miloševiću ali
vojski zelene luči za napad na secesionistični
republiki. Toda, je mar prižgal rdečo luč? Izrecno ne, saj ameriška vlada sploh ni razmišljala, da bi z uporabo sile zaustavila napad
Srbije in JLA na Slovenijo in Hrvaško. V tistem
trenutku prav tako nihče v kongresu, vsaj kolikor
sem o tem seznanjen, ni zagovarjal uporabe
ameriške vojaške moči. Baker pa je vseeno zapustil močno politično sporočilo. Predsedniku
vlade Markoviću je preroško dejal: "Uporabo
sile bodo izkoristili tisti, ki želijo razbiti Jugoslavijo. S tem bi bila v večini mednarodne skupnosti izgubljena podpora Jugoslaviji. Nobenega
načina ne vidim, s katerim bi Sloveniji preprečili
prevzem nadzora nad mejami. Morda se vam zdi
logično, da morate za preprečitev tega uporabiti
vojsko, toda s tem boste povzročili eksplozijo."409
Bakerjev svetovalec Robert B. Zoellick (ki ga
sicer takrat v Beogradu ni bilo) je Viktorju
Meireju izjavil, da je Baker tedaj srbski strani
tudi pojasnil, da se bodo ZDA, če bodo pred
izbiro med demokracijo in celovitostjo, odločile
za demokracijo.410 Vendar o tem v javnosti ni
bilo govora, javno je Baker pritiskal, naj Slovenija in Hrvaška počakata z odcepitvijo. Marković in JLA sta stališče ZDA razumela kot tiho
soglasje z intervencijo, kar se je navsezadnje
skladalo z ocenami, ki jih je imela vojska iz
raznih virov že od novembra 1990 (od časa ocene
CIE, da bo Jugoslavija razpadla), namreč da
Zahod ob morebitni uvedbi izrednega stanja ne
bo reagiral.
Čez poletje 1991 se je uradna ameriška politika
oblikovala v stališče, ki ga je izrazila Margaret
Tutwiler: "The United States supports the territorial integrity of Yugoslavia as the Yugoslavian
people themselves determine what that is through
peaceful means … We firmly believe that Yugoslavia's external or internal borders should not
be changed unless by peaceful, consensual
means."411 Lojze Peterle, Dimitrij Rupel in ne-

uradni slovenski predstavnik v ZDA Peter Millonig so čez poletje ameriško politiko in javnost
skušali prepričati v utemeljenost slovenskih
zahtev po priznanju. Posamični glasovi v senatu
in kongresu so sicer odstopali od uradne ameriške politike, a sprva niso imeli velikega vpliva.
Kongresnik William O. Lipski iz Illinoisa je že 15
julija 1991 izrazil podporo Sloveniji in Hrvaški,
enako dva tedna kasneje senator Dick Swett iz
New Hampshira. Najostrejša nasprotnica Slovenije (in podpornica Miloševićeve politike je še
naprej ostajala kongresnica Bentley, ki pa je
ostajala osamljena. Oktobra je skupna senatorjev
kritizirala politiko Georga Busha in zahtevala
uvedbo gospodarskega embarga proti Srbiji,
dokler ni 25. oktobra senator Al GoreAl Gore
označil Jugoslavijo za fikcijo in tudi uradno
zahteval priznanje Slovenije in Hrvaške. Take
zahteve so se začele stopnjevati zlasti po
evropskem priznanju, toda, kot piše Sabrina
Ramet: "President Bush continued to sit on his
hands."412 ZDA na diplomatsko priznanje niso
bile pripravljene, ker so se bale, da bo to
povzročilo še bolj krvavo vojno, so pa bile
pripravljene reševati praktična vprašanja v zvezi
z njenim razpadanjem). Januarja 1992 pa je Bob
Dole med razpravo v senatu na tipično ameriški
način – s prispodobo iz otroške igre – ponovil
Gorovo stališče iz oktobra in slikovito povedal,
da je z Jugoslavijo konec.413
Tudi State Department je tedaj Slovenijo (po
oceni Ernesta Petriča) že videl kot rešeno vprašanje, vendar priznanje po njegovi oceni ne bi
prispevalo k rešitvi celotne krize, osamilo bi
Hrvaško in druge protimiloševićevske sile in
okrepilo Miloševićevo agresivnost. Namen State
Departmenta je bil, da prizna novo, dogovorjeno
stanje na območju Jugoslavije "v paketu" (k čemur naj bi pripeljala Carringtonova konferenca).
ZDA so imele precej pomislekov proti Hrvaški
(zlasti zaradi njene nedemokratičnosti in odnosa
do srbske manjšine), vendar so se jo zaradi
domače javnosti bale pustiti na cedilu, zato se
jim je zdelo najbolje počakati, skupaj z njo pa naj
počaka tudi Slovenija. Niso tudi želele prevelikega konflikta s Srbijo, ki je bila (v nasprotju s
Hrvaško) njihova zaveznica v obeh svetovnih

409 Zimmermann, Izvor pogube, str. 135.
410 Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, str. 304.
411 Izjava Margaret Tutwiler, predstavnice State depart-

412 Prav tam, str. 64.
413 Yugoslavia is like humpty-dumpty – all the king's

menta za tisk 2 julija 1991, citirano po: Sabrina Petra
Ramet: The United States and Slovenia 1990-1992,
Acta Histriae 11, 2003, 1, str. 61
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vojnah in naj bi bila po njihovi oceni, dolgoročno
gledano, med pomembnejšimi dejavniki na Balkanu (to je izviralo tudi iz optimistične ocene, da
bo Milošević najkasneje čez pet let "politično
mrtev"). Vojaško se (še) niso želele angažirati,
ker bi lahko en korak potegnil za sabo drugega in
tretjega (tako kot v Vietnamu in še kje).
Kljub okostenelosti State departmenta pa se je pod
vplivom pritiskov iz senata in kongresa ter spremenjenih mednarodnih okoliščin ameriška politika do Slovenije od decembra 1991 naprej, sicer
"postopoma in zelo počasi, vendar zanesljivo",
spreminjala v pozitivni smeri. ZDA priznanja Slovenije in Hrvaške sicer – kot je menil Petrič – ne
bodo spodbujale, vendar tudi vse manj nasprotujejo nameram drugih držav, da bi to storile. Slovenija bi zato morala z ZDA predvsem normalno
komunicirati, pokazati sposobnost demokratične,
za življenje sposobne, urejene in na tržni ekonomiji temelječe države, ki je pripravljena gledati
bolj v prihodnost kot v preteklost in ki je pripravljena živeti v miru s sosedi ter kot enakopraven partner vstopati v integracije. Kratkoročno pa bi morala biti zlasti konstruktivna na konferenci v Haagu in dati prispevek "pri naporih za
ohladitev juhe, ki smo jo (tako žal še vedno mislijo) pomagali zakuhati".414
V političnih, diplomatskih pa tudi znanstvenih
krogih večinoma velja prepričanje, da razpada
Jugoslavije niso povzročili zunanji dejavniki, pač
notranje napetosti. Vendar naj bi bile po nekaterih
ocenah reakcije vpletenih držav na razpad – v pričakovanju novih zavezništev in nove geopolitične
karte na Balkanu – podobne oz. podobno zmotne
kot pred letom 1918 ali 1941. Slovenija in Hrvaška naj bi tako spadali v interesno sfero Nemčije in Avstrije, z določenimi odstopanji tudi Italije
in Madžarske, Srbija se je naslanjala na stare
zaveznike Francijo in Rusijo, na regionalni ravni
pa imela podporo Grčije in Romunije, reafirmirala se je nekdanja vloga Turčije zaradi napetosti
v Makedoniji in na Kosovu ter vojne v "vmesni"
BiH ipd.415 Ali take primerjave vzdržijo, bodo
pokazali prihodnji odnosi v EU. Zagotovo zgodovinskih odnosov ni mogoče kar izbrisati. Vendar je
bil na drugi strani konflikt "interesnih sfer" v zvezi
z Jugoslavijo znotraj dvanajsterice zgolj političen,
na ravni medsebojnega prepričevanja, in podrejen skupnemu evropskemu cilju združevanja, kjer
414 Kratka ocena politike ZDA do Republike Slovenije, Er-

nest Petrič, vodja predstavniškega urada RS v Washingtonu, 9. 12. 1991. Arhiv predsednika RS.
415 Rupnik, Désintégration yougoslave, str. 117.

je vsakdo moral popustiti (tudi Nemčija). In
odvijal se je v bistveno drugačnih geostrateških
razmerah kot leta 1918 ali 1941.
Za Slovenijo sta mednarodno priznanje in sprejem v mednarodne organizacije pomenila konec
osamosvojitvenih procesov. Ne glede na vso kritiko in dvome sta slovenski narod in slovenska
politika pokazala dovolj volje, odločnosti in sposobnosti za organizacijo, da sta lahko izkoristila
zgodovinsko priložnost in izpeljala zapozneli
proces vzpostavitve lastne države. Do uresničitve
je prišlo bistveno prej, kot je bilo realno pričakovati. Agonija nerešenega ali na pol rešenega
jugoslovanskega vprašanja, v katerem bi bila
Slovenija mednarodno še naprej del Jugoslavije
ali pa bi bila kot mednarodni subjekt priznana le
deloma (na posameznih področjih) oziroma le od
posameznih držav, bi se lahko vlekla leta ali celo
desetletja. Za gospodarski in siceršnji razvoj bi
bilo to za slovensko družbo usodno civilizacijsko
nazadovanje, saj bi se neskladje z razvitimi državami še povečalo (kot se je npr. v Srbiji),
namesto da bi se zmanjševalo, to pa bi za sabo
potegnilo vrsto socialnih, demografskih, psiholoških in drugih posledic.
K mednarodnemu uspehu je veliko prispevala
mlada slovenska diplomacija, ki so jo poleg neugodnih zunanjepolitičnih okoliščin precej – a na
srečo ne odločilno – ovirale tudi notranje strankarske zdrahe, rivalstvo, neizživete ambicije, večtirnost zunanje politike in navsezadnje nacionalna zagretost ter naivna pričakovanja nekaterih
politikov in poslancev. Vendar vsa slovenska prizadevanja ne bi nič pomagala, če ne bi bilo drugih dejavnikov, na katere Slovenija ni imela nobenega vpliva. ES je imela toliko interesa in
volje, da je v dogajanje posegla še dovolj zgodaj
in dovolj intenzivno (v nasprotju s kasnejšim dogajanjem na ozemlju bivše Jugoslavije), jugoslovanski pritisk je bil dovolj velik, da je združil slovensko politiko, a spet ne tolikšen, da bi jo (npr.
ob morebitnem ponovnem uničujočem napadu
JLA) razdelil, Srbija pa zainteresirana, da Slovenija odide iz Jugoslavije. Notranje razmere v ES
so bile enkratne in neponovljive (predsednikovanje Nemčije ES in njena pripravljenost jeseni
1991, da se izpostavi za priznanje Slovenije in
Hrvaške), ZDA ravno prav nezainteresirane in
obremenjene z zalivsko vojno, da niso še pravi čas
na silo zakrpale Jugoslavije, mehanizem OZN, ki
je bil osamosvajanju nenaklonjen, pa preveč okoren, da bi pravi čas posegel v dogajanje.
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Dok. št. 114:416
Članek Davida Binderja Yugoslavia Seen
breaking up soon (Bo Jugoslavija kmalu razpadla?)
David Binder
Bo Jugoslavija kmalu razpadla?
Dokument CIE ta dogodek napoveduje v 18
mesecih in dodaja, da je verjeten izbruh državljanske vojne.
Washington, 27. november. – Obveščevalna
služba Združenih držav Amerike napoveduje, da
bo federativna Jugoslavija razpadla, najverjetneje
v naslednjih 18 mesecih, in da je v tej večnacionalni balkanski državi zelo verjetna državljanska vojna.
Te napovedi, ki jih vsebuje dolga Nacionalna
obveščevalna ocena, ki jo je napisala Centralna
obveščevalna agencija (CIA), so nenavadno trdne
in ostre za takšen dokument, je dejal neki višji
državni funkcionar.
Napoved obveščevalne službe je dobila potrditev
iz Jugoslavije, ko je 15. novembra predsednik
vlade Ante Marković izjavil: "Dejanja najvišjih
državnih organov Slovenije, Srbije in deloma
Hrvaške neizogibno vodijo v napete politične odnose v Jugoslaviji in neposredno ogrožajo obstoj
države."
Naraščajoči nacionalizem
Predsednik vlade je nadaljeval: "Za obstoječo
situacijo so značilni naraščajoča nacionalizem in
separatizem ter zaskrbljujoče slabšanje etničnih
odnosov – vse to se odraža v nasilju, hudem
ogrožanju javnega reda in miru ter varnosti
državljanov.
Po mnenju funkcionarjev Združenih držav Amerike, ki so dokument obveščevalne službe prebrali, sta njegovi temeljni ugotovitvi, da je
jugoslovanski eksperiment spodletel, da bo država razpadla ter da "bodo to verjetno spremljali
etnično nasilje in nemiri, ki bi lahko pripeljali v
državljansko vojno".
"V njem ni bilo brezpogojno napovedano, da bo
izbruhnila državljanska vojna, pisalo pa je, da je
416 Yugoslavia seen breaking up soon, The New York

Times, 27.-28. november 1990, v prevodu Jane Unuk
objavljeno tudi v reviji Ampak, št. 6/7, junij, julij 2001
str. 9.
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to zelo verjetno, je pripomnil neki funkcionar.
Dejal je, da je bil začuden nad njegovimi ostrimi
besedami".
Jugoslavijo, federacijo šestih republik, ki je nastala pod vplivom Titove zmagovite komunistične partizanske vojske ob koncu II. svetovne
vojne, so pretresale rastoče notranje nestrpnosti
vse od Titove smrti leta 1980. Napetosti v
triindvajsetmilijonski državi sta še poslabšali
politično rivalstvo med Srbijo, največjo med
šestimi republikami, ter Hrvaško in Slovenijo,
najbolj uspešnima, in zatiranje skoraj dvomilijonske albanske manjšine, ki ga Srbija izvaja na
področju, imenovanem Kosovo.
Demokratične volitve
Spomladi sta Slovenija in Hrvaška izvedli demokratične volitve, ki so prinesle konec oblasti
Komunistične partije, medtem ko je Srbija – kjer
so prav tako potekale volitve – obdržala komunistično vlado pod vodstvom svojega predsednika Slobodana Miloševića.
Pisci ocene obveščevalne službe in tako rekoč vsi
drugi pristojni ameriški funkcionarji krivijo g.
Miloševića kot poglavitnega pobudnika jugoslovanskih težav tako za uvedbo najnovejše represije nad kosovskimi Albanci kot za razvnemanje
srbskih nacionalističnih strasti.
Po spodbudnem začetku s programom ekonomske reforme lani pozimi je federalna oblast
predsednika vlade Markovića oslabela zaradi
naraščajočih sporov med republikami. Slovenija
in Hrvaška sta zagrozili, da se bosta odcepili od
federacije, in g. Milošević v zadnjem času vodi
samostojno srbsko politiko.
Ocena obveščevalne službe Združenih držav
Amerike izhaja iz tega konteksta.
Razpadanje armade
"Mislim, da lahko zdaj že skoraj napišete mrliški
list," je pred kratkim dejal vladni funkcionar, ki
se posebej ukvarja z jugoslovanskimi zadevami.
Opozoril je na poskuse beograjske oblasti, da bi
uvedla carine za blago, ki prihaja v Srbijo iz
drugih jugoslovanskih republik, in da bi zaustavila prispevke Srbije zvezni vladi. Dejal je
še, da jugoslovanska ljudska armada začenja razpadati".
"Formalni razpad bi pričakoval do sredine leta
1991," je dejal isti funkcionar.
Drug ameriški vladni izvedenec je do bodočnosti
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Jugoslavije zavzel previdnejše stališče. Rekel je:
"Nisem jih še pripravljen popolnoma odpisati."
Pesimizem CIE si delijo nekateri funkcionarji
zunanjega ministrstva, vključno z namestnikom
zunanjega ministra Lawrenceom S. Eagleburgerjem, ki je dva mandata odslužil v Jugoslaviji,
nazadnje kot veleposlanik, in ki ga v tej državi
spoštujejo kot prijatelja.
Do neke mere si ga delijo tudi ameriški znanstveniki, ki se dolga leta ukvarjajo z jugoslovansko politiko in zgodovino – med njuni
Steven L. Burg z Brandeisove univerze, Charles
Jelavich z Indianske univerze in Denison I.
Rusinow s Pittsburške univerze.
Proti koncu prejšnjega meseca sta parlament in
senat izglasovala amandma k Zakonu o finančni
pomoči tujini, ki prepoveduje vsa posojila ali kredite, ki bi jih Združene države Amerike dale Jugoslaviji, če pomoč ni namenjena republiki, v kateri so potekale svobodne in poštene volitve in ni
vpletena v sistematično kršenje človekovih pravic".
Zakonodajo so spodbudili člani kongresa, ki
želijo Srbijo kaznovati za njeno represijo nad
kosovskimi Albanci.

Dok. št. 115:417
Zapis o razgovoru predsednika Predsedstva
Republike Slovenije Milana Kučana s predsednikom ministrskega sveta Evropske skupnosti Jacquesom Santerjem in predsednikom
Komisije Evropske skupnosti Jacquesom Delorsom, 30. 5. 1991 v Beogradu
ZAPIS
o razgovoru predsednika Predsedstva Republike
Slovenije Milana Kučana s predsednikom ministrskega sveta Evropske skupnosti Jacquesom
Santerjem in predsednikom Komisije Evropske
skupnosti Jacquesom Delorsom, 30. 5. 1991 v
Beogradu.
Predsednik Kučan je uvodoma pozdravil Santera
in Delorsa in jima zaželel dobrodošlico. V njunem obisku vidi potrditev obnovljenega interesa
Evrope za Jugoslavijo in pripravljenost Evrope,
da pomaga pri reševanju jugoslovanske krize. To
417 Arhiv predsednika Republike Slovenije.

je vzpodbudno, saj je Evropska skupnost nekaj
časa obračala Jugoslaviji hrbet. Konstatiral je, da
njun obisk, nekaj mesecev po obisku treh
zunanjih ministrov, govori, da se Evropa po svoje
zdaj do Jugoslavije obnaša bolj odgovorno kot pa
Jugoslavija, ali vsaj njeni deli, do miru v Evropi.
Izrazil je pripravljenost, da jima zelo odprto pove
slovenske poglede na krizo v Jugoslaviji, njene
vzroke in možne rešitve. O Jugoslaviji, ki je
komplicirana dežela, obstoji več resnic in je
dobro slišati tudi slovensko resnico, ne da bi
mislili, da je to prava ali edina možna resnica.
Santer se je zahvalil. Imata mandat ministrov ES
iz aprila, da prideta v Jugoslavijo in razgovarjata
s Predsedstvom SFRJ, jugoslovansko vlado in
predsedniki republik. ES je zelo zaskrbljena zaradi situacije v Jugoslaviji, državi, s katero ima
ES že dolga leta prijateljske odnose. Z nami bi se
želeli pogovarjati kako naj bi se Jugoslavija
postopno vključevala v Zahodno Evropo in sploh
v procese nove evropske arhitekture. Za ES
Jugoslavija ne pomeni pozabljenega kotička,
temveč je njihova ambicija, da Jugoslavija
aktivno sodeluje v novi evropski zgradbi. Želijo,
da bi Jugoslavija imela svoj delež in svojo vlogo
v novi evropski arhitekturi. Slovenija lahko,
skupaj z drugimi jugoslovanskimi republikami,
ima pri tem svojo nacionalno samostojnost in
suverenost, ki ji jo, skladno s Pariško listino,
nihče ne odreka in se lahko pridruži Evropi v
okviru svoje države Jugoslavije.
Evropska skupnost je pripravljena podpreti
razgovore z Jugoslavijo predvsem o problemih,
ki so bili vzrok za prekinitev, o spoštovanju
človekovih pravic, varstvu manjšin itd. Niso
prišli, da bi se vmešavali. Želeli bi samo pomagati, da se razreši jugoslovanska kriza in da se
Jugoslavija vključi v Evropo. Zaskrbljeni so zaradi blokade gospodarskih reform, blokade funkcioniranja političnega sistema, blokade v Predsedstvu SFRJ. Pripravljeni so pomagati, če so
tudi vse ravni političnih dejavnikov Jugoslavije
pripravljene prevzeti svoj del odgovornosti.
Dezintegracija Jugoslavije bi imela porazne
konsekvence v drugih delih Evrope – v vzhodni
Evropi, v ZSSR, kar jih posebno skrbi, saj bi to
destabiliziralo ves region – imelo pa bi tudi širše
posledice.
Predsednik Kučan je na to dejal, da v Republiki
Sloveniji nismo niti najmanj zaskrbljeni zaradi
njunega obiska in da interesa ES ne razumemo
kot vmešavanje. Svet je preveč medsebojno odvisen in povezan, da bi se zaskrbljenost za
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situacijo v Jugoslaviji lahko tolmačila kot vmešavanje. Dodal je, da si je tudi sam v razgovorih z
nekaterimi ministri za zunanje zadeve evropskih
držav in ambasadorji Evropske skupnosti prizadeval, da v Jugoslavijo pride misija dobre
volje, sestavljena iz uglednih osebnosti, ki bi nam
pomagala v reševanju jugoslovanske krize in
iskanju mirnih opcij. Tudi v zvezni administraciji
so takšni, ki mislijo, da jugoslovansko krizo
lahko rešijo zvezni organi z enostranskim utemeljevanjem in vsiljevanjem svojih konceptov.
Osebno mu je žal, da Jugoslavija obremenjuje
Evropo s svojimi problemi in krizami. Vendar bi
bilo preveč poenostavljeno, če bi to krizo poskušali prikazati kot problem republiških partikularizmov oz. separatizmov, ali kot zgolj problem spopadanja nacionalizmov. Jugoslovanske
krize ni mogoče razumeti izven konteksta
evropskih zadev. Evropa je v fazi, ko odnosi
znotraj nje niso več obremenjeni in utemeljeni z
ideološkimi razlikami in ko se medsebojno sodelovanje in integracija razvija predvsem na
pragmatizmu, na načelih spoštovanja človekovih
pravic, demokraciji in svobodnem trgu. Po
simbolični zrušitvi berlinskega zidu so se v
Evropi začeli rušiti ideološki anahronizmi, med
njimi tudi integracije, ki so temeljile na ideoloških temeljih in vzvodih. Ni slučajno, da se je
kriza v Jugoslaviji zaostrila, ko je, ZKJ izgubila
realno moč in vpliv na obvladovanje države in ko
je edini integrativni faktor v Jugoslaviji ostala
armada. In tudi ta je še vedno v osnovi ideološka
in politična. Absurdno je, da edino armada brani
takšno Jugoslavijo, kot je danes in jo skuša
ohraniti za vsako ceno. Razrušitev sedanje Jugoslavije bi pomenila eliminiranje enega od ideoloških anahronizmov in potencialnih kriznih
žarišč v Evropi.
Prihodnost ima samo skupnost, ki bi temeljila na
bistveno drugačnih osnovah. Slovenija nikakor
ne želi biti zaprta nacionalna država, toda svoje
odnose na jugoslovanskem prostoru in z Evropo
želi graditi na pragmatičnih osnovah realnih,
zlasti ekonomskih interesov. Želimo nove osnove
sodelovanja, podobne tistim, na katerih je nastala
in se razvijala Evropska skupnost – zlasti odnose
ekonomskega sodelovanja, vzpostavljene na
skupnem tržišču, pa preko teh postopno, če se in
ko se pokaže interes, potreba in možnosti, tudi
razvijanje sodelovanja na drugih področjih možnih skupnih interesov (obramba, zunanja politika
npr.). To svojo zamisel smo lani skupaj s
Hrvatsko formulirali v predlogu konfederalne
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ureditve Jugoslavije. Za zdaj žal nismo dobili
sogovornikov za ta naš predlog.
Za takšne rešitve je nujno, da se v vsaki republiki
izvršijo politične in gospodarske reforme. Mi
smo v Sloveniji te reforme začeli veliko prej kot
Markovićeva vlada in jih bomo nadaljevali tudi,
ko Markovićeve vlade ne bo več. Reforme na
jugoslovanski ravni so doživele blokade. Kajti
one rušijo ideološke pregrade in položaje, ki so
ideološko utemeljeni. One ogrožajo interese nekaterih struktur, ki se potem krčevito upirajo tem
reformam, podobno kot drugje v Vzhodni Evropi.
Skušajo zadržati stare odnose, stare privilegije,
stare formule odnosov v večnacionalni skupnosti.
Ni resnih naporov, da se izvršijo temeljite reforme in da se Jugoslavija preuredi na drugih
osnovah, ki ne bi več priviligirali največjega
naroda. Ustavni mehanizmi ne delujejo, kriza –
politična in ekonomska – se poglablja.
Slovenija si je močno prizadevala, da se po mirni
poti najde dogovor o preureditvi Jugoslavije, o
razdružitvi, ki bi ustvarila pogoje za nova
povezovanja samostojnih držav na tem prostoru.
Ta prizadevanja doslej niso dala rezultatov zaradi
zavračanja nekaterih, da pristopijo k dejanskim
pogajanjem. To je prisililo Slovenijo, da odločitev o osamosvojitvi sprejme enostransko, ne
zato, ker bi to želela, ampak ker za sporazum ni
bilo pripravljenosti, prepričana, da bo le s tem
lahko izzvala resna pogajanja z drugimi partnerji
v Jugoslaviji. Vse jugoslovanske republike bodo
s tem postavljene v položaj, ko se bodo morale
soočiti z vprašanjem, ali so v resnici sposobne
živeti same, ali pa se morajo povezovati z drugimi na novih osnovah. Kajti najbolj rizično bi
bilo za Jugoslavijo in za mir v Evropi, če bi se
Jugoslavija s silo ohranjala takšna kot je.
Santer se je strinjal z ugotovitvijo, da se morajo
odnosi dezideologizirati. Dodal je, da so se v
dosedanjih razgovorih: vsi predsedniki republik
strinjali, da je nujno uvesti tržno ekonomijo in
demokracijo. Vprašal je, kako predsednik Kučan
vidi bodoče odnose med Slovenijo in Jugoslavijo
– konfederalno ali federalno.
Predsednik Kučan mu je odgovoril, da v Jugoslaviji vsi govorimo o demokraciji in tržni ekonomiji, vendar pri tem ne gre vselej za isto
vsebino oz. tolmačenje. Tržna ekonomija in z
državnim intervencionizmom zaščitena družbena
lastnina ne gresta skupaj.
Politične demokracije ne more biti, če se negirajo
in kršijo kolektivne pravice narodnosti oz. manjšin. Nove odnose na jugoslovanskem prostoru je
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potrebno razvijati na istih principih in modelu,
kot se je razvijala Evropska skupnost. Dogovoriti
se je potrebno najprej o skupnem trgu, kasneje
morda, če bo za to interes, potreba in možnosti,
tudi o skupni ali vsaj usklajeni obrambni politiki
ali zunanji politiki itd. Takšna skupnost suverenih držav bi onemogočila politiki največjega naroda, da svoje interese vsiljuje drugim narodom.
Ta skupnost bi tudi pokazala, da je koncept
reševanja nacionalnega vprašanja izključno v
mejah nacionalne države, v kateri bi živeli vsi
pripadniki enega naroda, anahronizem na pragu
tretjega milenijuma, da v Jugoslaviji pelje k prelivanju krvi. Ta koncepcija, ki zahteva poseben
položaj enega naroda, kateremu bi se vsi drugi
morali prilagoditi in podrediti in tako dejansko
priti v položaj manjšin, je nesprejemljiv.
Santer je čestital, če se pri teh hotenjih ravnamo
po modelu Evropske skupnosti in če bomo pri
tem vztrajali. Evropska skupnost oblikuje politično unijo, monetarno unijo itd. Vprašal je, ali so
kakšne šanse, da bi ta projekt in proces bil sprejet
s strani drugih? Kako republike gledajo na to?
G. Kučan je odgovoril, da v aktualnih razmerah
žal ni veliko upanja, da bi s tem uspeli. Odnosi so
obremenjeni s problemom Kosova, s problemom
Srbov na Hrvaškem, s problemom nespoštovanja
človekovih pravic. Makedonija je verjetno v
osnovi pripravljena sprejeti takšen koncept. BIH
načelno tudi še – vendar so pri njej žal možnosti
za sprejetje omejene. V končni fazi bi takšen
koncept bil v interesu vseh republik. Saj bi z
visoko stopnjo varstva in priznavanja človekovih
pravic bilo mogoče razrešiti tako problem Kosova, kot tudi politične avtonomije Srbov na
Hrvatskem. Poudaril je, da bi Evropska skupnost
oz. Zahod na sploh morala imeti odločnejšo pozicijo glede nespremenljivosti notranjih meja,
razen vkolikor se to ne dela sporazumno (KEVS).
Delors je vprašal kaj se bo zgodilo, če Republika
Slovenija 26. junija proglasi neodvisnost. Oziroma, ali bo to enostranska proglasitev, če ne bo
dosežen do takrat sporazum.
G. Kučan je poudaril, da Slovenija ni nikoli
želela enostranske odcepitve, niti da naredi
karkoli v škodo interesov in enakih pravic drugih
narodov. Vendar za pogajanja v aktualni situaciji
ni pripravljenosti s strani drugih. Vezani smo s
plebiscitno odločitvijo. Če do 26. junija ne bo
dogovora, bo osamosvojitev enostransko dejanje.
Potem pričakujemo, da bo prišlo do resnih
pogajanj s tistimi, ki so doslej arogantno odbijali
in to tako na zvezni ravni, kot na ravni nekaterih

republik. Predsedstvo SFRJ je že februarja sklenilo, da mora ZIS pripraviti potrebne preglede in
predloge obveznosti in pravic za razdružitev – pa
je ta sklep ignoriral. Po 26. juniju se bodo morali
vsi pogajati in dogovarjati in najti rešitve, da bi
se končno lahko usmerili v reševanje ekonomskih
in socialnih vprašanj.
Delors je poudaril, da so zelo zaskrbljeni zaradi
ekonomske situacije v Jugoslaviji. Ona se stalno
slabša zaradi poslabšanja politične situacije. Devizne rezerve so katastrofalno padle. Reforma je
blokirana, proizvodnja pada. Jugoslavija kmalu
ne bo več sposobna odplačevati oziroma servisirati svoj dolg.
Prišli so z namenom in pripravljenostjo, da pomagajo Jugoslaviji v tej katastrofalni ekonomski
situaciji. To pa, kot kaže, ne bo šlo zaradi
politične izključnosti. Če ni pri jugoslovanskih
pogajalcih pripravljenosti za koncesije, potem ne
vidi kako bi ES lahko pomagala.
Predsednik Kučan mu je odgovoril, da je Slovenija bila zelo koncilianitna, da pa žal ni uspela
v svojih prizadevanjih. Navedel je kot ilustracijo,
da je v sedemdesetih letih v primerjavi z Avstrijo
gospodarski položaj Slovenije katastrofalno poslabšan. Boji se, da je podpora Evropske skupnosti jugoslovanskim reformam prišla prepozno
in da v aktualni situaciji v Jugoslaviji ni mogoče
izvesti reform, dokler se ne spremenijo same
osnove odnosov, na katerih temelji.
Razgovor je trajal 70 minut.
Zabeležil: Marko Kosin
Ljubljana, 3. 6. 1991

Dok. št. 116:
Povzetek poslanice Kohla in Mitteranda Markoviću
1. Zaskrbljena sta zaradi situacije v Jugoslaviji.
V njej vidita nevarnost za stabilnost regiona in
celotne Evrope. Opozarjata na deklaracije in stališča Evropske skupnosti in dajeta izrecno
podporo misiji Santera in Delorsa.
2. Podpirata vse aktivnosti, ki prispevajo k
obnavljanju dialoga in zaupanja v okviru spoštovanja principov KEVS, zlasti Pariške listine.
3. Dajeta priznanje vsem naporom, ki v aktualni
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težki situaciji težijo k zagotovitvi normalnega
funkcioniranja institucij v Jugoslaviji, kot tudi
nadaljevanju ekonomskih reform.
4. Reafirmirata stališče, po katerem samo miren
dialog, zasnovan na demokraciji, pravni državi,
striktnem spoštovanju človekovih pravic in jamstvu pravic manjšin lahko zagotovi prihodnost
Jugoslavije.
5. Apelirata na vse involvirane osebnosti v
Jugoslaviji, da prevzamejo svojo odgovornost in
da se angažirajo v korist rešitve, ki bi bila
sprejeta na podlagi skupnega sporazuma.
6. Obsojata vsako grožnjo s silo oz, uporabo sile,
ki ne bi samo ogrozila začetka demokratične
reforme, temveč bi tudi v največji meri škodila
približevanju Jugoslavije Evropski skupnosti.
7. In končno, reafirmirata svojo pripravljenost,
da skupaj s svojimi partnerji iz Evropske skupnosti aktivno podpreta politiko dialoga, demokracije in človekovih pravic.

Dvanaestorica smatraju kako takva "jednostrana
djela" ne bi bili "prikladna" budući "proces
unutrašnjih pregovora još nije iscrpljen", dodao
je Poos. On je izjavio kako ona "nemaju nikakve
veze s pravima naroda da raspolažu sami sobom".
EZ će biti spremna prihvatiti nezavisnost jugoslavenskih republika ako ona predstavlja "rezultat
pregovora i unutrašnjih dogovora", izjavio je
Poos, te dodao kako EZ na taj način zauzima stav
"u liniji" sa Sjedinjenim Državama, Austrijom i
Madžarskom.
Dvanaestorica su se između ostalog suglasili da
predlože federalnoj jugoslavenskoj vlasti i republikama koje to žele, pomoć pri izradi novog
demokratskog ustava. Ministri vanjskih poslova
Dvanaestorice su također ponovo potvrdili "svoju
podršku prestrukturaciji gospodarstva zemlje".
EZ treba s Jugoslavijom sutra službeno potpisati
novi financijski protokol, kojim se do 1995.
godine predviđa više od 700 milijuna ECU-a
posudbe.
(Hina)

Dok. št. 117:418
Poročilo hrvaške tiskovne agencije Hina o
tem, da ES ne bo priznala neodvisnosti
Hrvaške in Slovenije
HINA 025 23. 06. 1991.
DVANAESTORICA NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST SLOVENIJE I HRVATSKE
LUXEMBOURG, 23. lipnja (AFP/Hina) – Dvanaest zemalja članica EZ-a složili su se danas u
Luxembourgu da ne priznaju nezavisnost Slovenije i Hrvatske, ako ove dvije republike jednostrano odluče napustiti jugoslavensku federaciju, objavio je luxemburški ministar vanjskih
poslova Jacques Poos.
Ministri vanjskih poslova Dvanaestorice također
su se složili da "odbiju svaki kontakt na visokom
nivou" s tim republikama, ako one napuste jugoslavensku federaciju, dodao je pred novinarima
Poos.
Parlamenti Slovenije i Hrvatske trebaju ovog
tjedna glasovati o nezavisnosti svojih republika,
podsjetio je Poos.

Dok. št. 118:419
Pismo Milana Kučana generalnemu sekretarju OZN 25. 6. 1991
GOSPOD GENERALNI SEKRETAR,
v čast mi je, da Vas lahko obvestim, da je
Skupščina Republike Slovenije danes, 25. junija
1991, sprejela ustavni zakon o razdružitvi Republike Slovenije od Socialistične federativne
republike Jugoslavije in popolni osamosvojitvi.
Zakon je stopil v veljavo takoj. Na temelju te
odločitve se je konstituirala neodvisna in suverena država Slovenija.
Nova država se imenuje Republika Slovenija.
Ozemlje dosedanje Republike Slovenije v okviru
Socialistične federativne republike Jugoslavije je
ozemlje nove neodvisne države Republike Slovenije. Republika Slovenija je takoj prevzela
polno suverenost in efektivno oblast na svojem
celotnem ozemlju. S to odločitvijo je Republika
Slovenija med drugim tudi odvzela pravico SFRJ
419 Informacije iz Slovenije št. 72 (bilten), Zunanja politika

418 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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in njenim organom, da predstavljajo in zastopajo
Slovenijo v tujini.
Skupščina Republike Slovenije je prav tako
sprejela izjavo, da bo zunanja politika Republike
Slovenije miroljubna in bo temeljila na načelih
ustanovne listine OZN. Država Slovenija se je
ustavno zavezala, da bo izpolnjevala vse mednarodne obveznosti.
Republika Slovenija bi želela čimprej postati
članica OZN, saj je pripravljena in dejansko tudi
sposobna izpolnjevati vse obveznosti, ki jih nalagajo ustanovna listina OZN in drugi sklepi
organov OZN.
Kot predsednik Predsedstva Slovenije imam čast
zaprositi za članstvo Republike Slovenje v
Združenih narodih z vsemi odgovornostmi, ki iz
tega izhajajo. Republika Slovenija iskreno upa,
da bo ta prošnja obravnavana na prvi naslednji
seji Varnostnega sveta in na naslednjem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov.
V zvezi s tem na podlagi 58. člena začasnega
poslovnika Varnostnega sveta in 134. člena
poslovnika Generalne skupščine podajam naslednjo izjavo:
V zvezi s prošnjo Republike Slovenije za članstvo v Združenih narodov imam čast v imenu
Republike Slovenije in kot predsednik njenega
Predsedstva izjaviti, da Republika Slovenija sprejema obveznosti, vsebovane v ustanovni Listini
Združenih narodov, in se slovesno zavezuje, da
jih bo izpolnjevala.
Visoko bi cenili, če bi v času, ko teče postopek
odločanja o sprejemu naše države med članice
Združenih narodov, omogočili, da odpremo svoje
opazovalne misije na sedežu v New Yorku in pri
Evropskem uradu ZN v Ženevi. Računamo na
vaše razumevanje. Hkrati vas obveščamo, da se
bomo skušali čimprej vključiti v specializirane
agencije in druge pridružene organizacije OZN.
Prosim, da s tem pismom seznanite članice OZN
in glavne organe vaše organizacije. Sprejmite,
gospod generalni sekretar, izraze mojega visokega spoštovanja.
MILAN KUČAN
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije

Dok. št. 119:420
Mednarodno pravno priznanje Slovenije, gradivo Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije 24. 7. 1991
INTERNO – NI ZA OBJAVO
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Številka: 921 Ljubljana, 24. 7. 1991
MEDNARODNOPRAVNO PRIZNANJE SLOVENIJE
(PREGLED STANJA IN MOŽNI NADALJNJI
KORAKI)
popravljeno besedilo
I. Agresija JA proti Sloveniji je bistveno spremenila možnosti mednarodnega priznanja Slovenije.
Pred 27. 6. je mednarodna skupnost (zlasti ZDA
in Evropska skupnost) vztrajala pri ozemeljski
celovitosti Jugoslavije, podpori in priznavanju
zvezne vlade, kot edinega legitimnega sogovornika, ki je sposoben izvesti gospodarske in
sistemske reforme in popeljati Jugoslavijo iz
krize; pozivala Slovenijo, da naj bo v okviru
enotne, vendar demokratične Jugoslavije še naprej promotor demokratičnih sprememb in
uvajanja tržnega gospodarstva; in izražala strah
pred nekontroliranim razpadom Jugoslavije, zaradi morebitne destabilizacije širšega mednarodnega prostora. Izjavljala je, da v primeru odcepitve, Slovenije ne bo priznala.
Z vojno pa je bila postavljena pod vprašaj
kredibilnost zvezne vlade. Tako glede nadzora
nad JA, kot glede nezmožnosti preprečevanja samovoljnih akcij vojaškega vrha. Precej je obledela slika Markovića kot edinega možnega reformatorja in rešitelja Jugoslavije, omajano je
tudi prepričanje, da je Jugoslavijo mogoče ohraniti kot integrirano državo.
Republika Slovenija se je nasprotno temu dokazala kot organizirana in učinkovita država, ki
lahko efektivno kontrolira svoje ozemlje, kar je
poleg teritorija in prebivalstva eden izmed najpomembnejših atributov države. Legalnost in legitimnost institucij Republike Slovenije pa tako
420 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.
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ni sporna. S pogajanji in dogovori z evropsko
trojico v Zagrebu in na Brionih je dejansko priznana tudi subjektiviteta Republike Slovenije.
Glede na sklep Skupščine Republike Slovenije o
sprejemu brionske deklaracije bo verjetno naša
akcija za mednarodno priznanje nekoliko enostavnejša.
Kljub temu bo pridobitev mednarodno pravnega
priznanja Slovenije in njen sprejem v OZN in
druge mednarodne organizacije najverjetneje dolgotrajen, zapleten in naporen proces. Odločujoči
mednarodni dejavniki še vedno niso pripravljeni
priznati Slovenije, ker se bojijo precedenčnega
učinka takega koraka. Zahod tudi iz strateških
razlogov vztraja pri ohranitvi nekakšne Jugoslavije, pa čeprav v ohlapni obliki. Ocenjuje namreč, da bi njen razpad povzročil državljansko
vojno najširših razsežnosti, ki bi lahko destabilizirala Evropo. Bojijo se množic beguncev in
oblikovanja velike Srbije, ki pomeni potencialno
nevarnost sovjetskega prodora do pristanišč na
toplem Jadranskem morju. V prid ohranitve Jugoslavije se zavzemajo tudi upniki jugoslovanskih dolgov.
II. O razglasitvi neodvisnosti države Slovenije je
predsednik Kučan 26. 6. obvestil Generalnega
sekretarja OZN in napovedal, da bo Republika
Slovenija zaprosila za sprejem v Združene narode.
Tega dne je predsednik Kučan o tem s telegrami
obvestil šefe 98-tih držav, s katerimi ima Jugoslavija diplomatske odnose in izrazil pripravljenost Republike Slovenije, da z njimi vzpostavi
sodelovanje.
Minister za zunanje zadeve dr. Rupel je 26. 6. o
tem obvestil ministre za zunanje zadeve držav
članic Varnostnega sveta, KVSE in zunanjega
ministra Japonske ter zaprosil za mednarodno
priznanje Republike Slovenije. Poslal jim je tudi
tri dokumente, ki jih je o tem sprejela Skupščina
Republike Slovenije. Obvestilo o tem je bilo
poslano tudi vsem veleposlaništvom v Beogradu
in generalnim konzulatom, ki pokrivajo Republiko Slovenijo. Nekaj dni kasneje je bilo Ruplovo
sporočilo in prošnja za priznanje poslano zunanjim ministrom vseh drugih držav sveta.
Zaradi vojne agresije je predsednik Kučan 30. 6.
1991 poslal telegrafski poziv vsem šefom držav
KVSE naj priznajo Slovenijo in jo tako zavarujejo pred nadaljnjo agresijo.
Na vsa ta pisma in pozive za uradno priznanje še
nobena država ni pozitivno odgovorila. Prejeli
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smo dva uradna odgovora in sicer Madžarske in
Liechensteina, v katerih izražajo simpatije za
Slovenijo in poudarjajo nujnost mirne rešitve
jugoslovanske krize.
Republiko Slovenijo je doslej priznala le Republika Hrvaška.
Junaški odpor malega naroda proti agresivni,
moderno opremljeni armadi je sprožil široke simpatije v svetovnem javnem mnenju, ki za Slovenijo zahteva pomoč in priznanje. Prejeli smo
številne izjave strank, obvestila o interpelacijah v
parlamentih in o parlamentarni razpravi v italijanskem in avstrijskem parlamentu z zahtevo po
priznanju Slovenije. V javnem mnenju in političnih strukturah je ustvarjeno vzdušje za mednarodno priznanje Republike Slovenije. Temu je
prispevala tudi široka mednarodna dejavnost in
neposredna komunikacija slovenske vlade in
njenih organov v obdobju po lanskoletnih volitvah, kot tudi odprtost slovenskih oblasti v času
vojne do tujih medijev. Glede na to, da nismo več
na prvih straneh svetovnih množičnih medijev,
čemur je prispevalo veliko število tujih novinarjev v času vojne, je potrebno vztrajati pri doseženi ravni politične prezence in sicer preko
drugih kanalov oblikovanja svetovnega javnega
mnenja. Pomembno je, da smo v zvezi z vojno v
Sloveniji uspeli aktivirati pomembne evropske
institucije KVSE, ES, SE.
Vendar imajo vlade še naprej pretežno rezervirano stališče do priznanja. Prišlo je do evolucije v
stališčih ZDA in Francije. Tako je francoski
predsednik Mitterand 14. 7. izjavil, da "nobene
federacije, pa tudi jugoslovanske ne, ni mogoče
ustvariti s silo". Stališče ZDA pa je, da ni zadržkov do priznanja Slovenije, v primeru, da bo
do razdružitve prišlo po mirni poti. Države z
odklonilnim stališčem imajo svoje specifične razloge (zahodna stališča smo že pojasnili), tako sta
ZSSR in Kitajska še naprej odločno proti, zaradi
svojih notranjih razmer. Afrika se je z ustanovno
listino OAE načelno opredelila proti secesiji, ker
se boji spreminjanja meja na kontinentu itd.
Doslej je le majhno število držav napovedalo
možnost, da bodo ob primernem času morda Slovenijo priznale (tako Avstrija, ČSFR, Bolgarija,
Madžarska, Poljska, Avstralija). Več držav je izjavilo, da bodo to storile, če bi bila Slovenija
ponovno napadena – tako ZRN, ZDA, Italija. To
je bilo izrečeno bolj kot opozorilo JA kot pa je to
dejanski odraz opredelitve za priznanje Slovenije,
vendar je z brionskimi dogovori Slovenija dobila
možnost, da jo zahodna Evropa prizna, če nam bo
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uspelo zadržati kredibiliteto države, ki se obnaša
po evropskih normah, ki svoje težnje rešuje s
pogajanji, ki si prizadeva za mir in spoštuje dogovore. Posebno pomembno je, da bomo v prihodnjih treh mesecih pokazali resnično pripravljenost za konstruktiven dogovor z Jugoslavijo, ki
bo upošteval širše evropske interese in stremljenja.
III. Kot rečeno, mednarodno pravnega priznanja
Slovenije, kljub pozitivnim premikom ne bo lahko doseči.
V prvi fazi bi morali doseči priznanje Slovenije
kot kredibilnega subjekta (prezentacija Slovenije
kot entitete, ki se bo ohranila, razen seveda, če
mednarodna skupnost ne bo dovolila genocida
nad prebivalstvom Slovenije; priznanje pomeni
tudi obrambo pred ponovno agresijo) in sistematično promovirati avtonomno politično identiteto
Slovenije (za razliko od baltskih držav, baskovskih teženj, korziškega problema ipd.; še posebej
bi kazalo izpostaviti različnost politične identitete
Slovenije in Hrvaške). Cilj tega je de facto priznanje Republike Slovenije kot mednarodno
pravnega subjekta v mednarodnih odnosih.
Glede na to, da je eden od elementov, ki jih
države upoštevajo pri odločanju o priznanju, tudi
zagotovilo, da bo država spoštovala sprejete
mednarodne obveznosti, moramo biti pozorni na
dosledno uresničevanje sprejetih mednarodnih
dogovorov (npr. po dogovorih v Zagrebu 30. 6.
/1. 7. o zamrznitvi implementacije deklaracije,
naj bi predstavnik Slovenije sodeloval v Predsedstvu SFRJ za dobo treh mesecev).
Kredibilnost pa bomo nenazadnje dosegli tudi s
tem, da bomo pri kontaktiranju z vladnimi institucijami spoštovali načela "tihe diplomacije".
Glede na to, da slovenska javnost pričakuje hitre
rezultate, bo pač treba selekcionirati dogovore
primerne za medijsko prezentacijo.
Trajanje prve faze bo odvisno tako od uspešnosti
dogovorov na bilateralnem in multilateralnem
področju kot tudi dogovorov znotraj Jugoslavije
v danem trimesečnem roku. Pomembno je doseči
dogovor o razdružitvi z Jugoslavijo, ker bi se
tako proces sodelovanja, znotraj že v Jugoslaviji
vzpostavljenih tokov, lahko nemoteno nadaljeval,
s tem bi tudi veliko lažje in z manjšimi pretresi
potekal postopek sukcesije mednarodnih pogodb
in mednarodnega priznanja. Še enkrat velja poudariti nujnost aktivne vloge Slovenije pri razdružitvenem procesu in našo iniciativnost pri
iskanju mirnega dogovora o razdružitvi med

Slovenijo in Jugoslavijo. Slovenija bi lahko na
ekspertski ravni prispevala k iskanju mirnega dogovora med jugoslovanskimi republikami, ki
imajo interes, da ostanejo v Jugoslaviji.
Vendar bo Slovenija vztrajala pri svoji samostojnosti. Kot samostojna, bo izhajajoč iz svojih
pragmatičnih interesov skušala z Jugoslavijo
vzpostaviti sodelovanje glede konkretnih vprašanj – npr. skupni trg, carinska unija ipd.
Z doseženim dogovorom z Jugoslavijo bomo tudi
lažje sprejeti v OZN in druge mednarodne organizacije.
Pri tem je pomembno, kako se bo država Slovenija izkazala pri reševanju gospodarskih in
socialnih vprašanj, koliko bo demokratična in
učinkovita, koliko bo spoštovala človekove pravice in svoboščine, koliko bo uspela zagotoviti
stabilne pogoje gospodarjenja ter razvoja in
koliko bo odprta v svet. Skratka koliko se bomo
dejansko pokazali kot zrela, moderna, demokratična, učinkovita in uspešna evropska država.
Rezultat druge faze mora biti formalno mednarodno pravno priznanje Republike Slovenije.
IV. Najširšo akcijo za mednarodno pravno priznanje Slovenije je potrebno čimprej začeti. Potrebno se je zavedati, da bo to najverjetneje
daljši, morda celo nekajletni proces. Zato moramo delovati preudarno, profesionalno, organizirano, sistematično, koordinirano ter vztrajno,
pri tem pa uporabljati vse možne potenciale in
metode – od politike, vlade, diplomacije, parlamentov, strank, društev, osebnih zvez in poznanstev do medijev, univerz, institutov, gospodarstvenikov, izseljencev, zdomcev; od uradnih
srečanj do tihe diplomacije, lobiranja, vzpodbujanja zainteresiranosti tujega kapitala oziroma
industrijsko-bančniških struktur do parlamentarcev, javnega mnenja itd.
Večje angažiranje je potrebno tudi v nekaterih
mednarodnih organizacijah (npr. Amnesty International, Parlament for Global Action, Green
Peace ...). Tovrstne organizacije bi lahko na
mednarodnih forumih obsodile agresijo na Slovenijo, problematizirale vprašanje človekovih
pravic na ozemlju Jugoslavije, kot tudi opozorile
na uničevanje okolja, kot posledice agresije. Na
ta način bi podprle osamosvojitvene težnje Slovenije.
Postaviti je treba prioritete v naših prizadevanjih
za mednarodno priznanje, saj nimamo dovolj
moči, da bi delovali proti vsem državam z enako
intenzivnostjo.
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Naše prioritete so:
I. - sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska
Hrvatska nas je že priznala in ostanki bivše
Jugoslavije)
- ZRN, ZDA, države trojke ES (Luxembourg,
Nizozemska, Portugalska)
- Velika Britanija, Francija, ZSSR, Kitajska
(kot stalne članice Varnostnega sveta)
- ostale članice Evropske skupnosti (Belgija,
Danska, Grčija, Irska, Španija, Zvezna Republika
Nemčija)
II. - članice EFTA (Švica, Švedska, Finska, Norveška, Islandija)
- Kanada, Japonska, nestalne članice Varnostnega sveta (Slonokoščena obala, Kuba, Romunija, Jemen, Zaire – do 31. 12. 1991; Avstrija,
Belgija, Ekvador, Indija, Zimbabwe – do 31. 12.
1992)
- ČSFR, Poljska, Bolgarija, Romunija, Turčija,
Albanija
- Argentina, Avstralija
III. - Svet Evrope, Evropska skupnost, EFTA,
druge mednarodne organizacije
IV. - neuvrščene dežele
- države tretjega sveta
Seveda se teh prioritet ne bi togo držali, saj bi se
ob tem skušali usmeriti tudi na države, ki kažejo
pripravljenost, da nas priznajo – ne glede na to,
če so med prioritetnimi ali ne. Pomembno bi bilo,
to bo tudi najtežje doseči, da nas prizna prva
kredibilna država. To bi bil namreč vzpodbuden
precedens za druge.
Za vsako državo bi morali oblikovati poseben
program aktivnosti, zlasti za prioritetne in vsako
posebej obravnavati.
Naše akcije bi morale biti usmerjene na vlade in
ministrstva za zunanje zadeve, parlamente (vladne in opozicijske poslance); stranke (vladne in
opozicijske), gospodarske strukture, medije,
znanstvene in druge institucije, ugledne javne
delavce in najrazličnejše druge nevladne strukture. Ustvarjati moramo lobije, skupine za pritisk
ipd.
Poseben kanal, ki ga kaže sistematično uporabljati, so tuja veleposlaništva v Beogradu in
konzulati, ki pokrivajo Slovenijo.
Program akcij je potrebno napraviti tudi za
vključevanje v mednarodne organizacije. Ker na
sprejem v Združene narode najbrž ne moremo
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računati v kratkem, bi kazalo videti v katere
specializirane agencije in druge mednarodne
organizacije bi se lahko vključili ne glede na
mednarodno priznanje. Zlasti mednarodne organizacije, ki pokrivajo področja tehnično-tehnološke povezave (telekomunikacije, pošte, kontrola zračnega prometa itd.) bi verjetno bile zainteresirane, da se čimprej vključimo v nekakšnem statusu sui generis.
V. Da bi bila aktivnost za pridobitev priznanja
uspešna je prvenstveno treba zagotoviti dobro
koordinacijo na republiški ravni in dobro medsebojno informiranost oziroma pretok informacij.
Zato je v Ministrstvu za zunanje zadeve potrebno
oblikovati medresorsko koordinacijsko telo, ki bi
pripravilo program naših aktivnosti, pritegnilo
vanj vse možne potenciale (razen strank, čeprav
bi bilo zaželjeno tudi z njimi doseči usklajenost)
in skrbelo za njegovo izvajanje. Med nalogami
tega koordinacijskega telesa bi bila tudi pomoč
pri organiziranju njihovega nastopanja in povezovanja (informacije, oblikovanje stališč, pojasnila glede bistvenih vprašanj, pomoč pri pripravi
osnutkov pisem, dokumentov ipd). Tovrstna koordinacija bi omogočala tudi sistematično zbiranje in analizo povratnih informacij oz. sploh informacij o tem.
Glede na omejenost naših resursov bomo primorani, da čimveč komuniciramo z diplomatskim
zborom v New Yorku in Ženevi, kar je zlasti
pomembno pri pridobivanju podpore držav tretjega sveta. Zato bi kazalo čimprej odpreti naše
predstavništvo v New Yorku (v začetku kot novinarsko dopisništvo) in v Ženevi.
Čimprej bi morali tudi vzpostaviti naša politična
predstavništva v Bruslju, Dunaju, New Yorku,
Washingtonu, ZRN, Italiji in Pragi (sedež Sekretariata KVSE).
Prav tako bi kazalo v najkrajšem času odpreti
predstavništvo Republike Slovenije v Beogradu
kot komunikacijsko točko, ki bi servisirala tuja
veleposlaništva (diplomati, novinarji, poslovneži).
Prihodnje tri mesece bi kazalo izkoristiti za intenziviranje kontaktov s trojko, ZRN, ZDA, drugimi
deželami evropske dvanajsterice in za pripravo
nastopa po izteku moratorija. V tem času moramo pristopiti k realizaciji že sprejetega programa pošiljanja emisarjev in vzpostaviti stike s
čim širšim krogom držav.
Najvišji predstavniki Republike Slovenije bi morali še naprej vzpostavljati in vzdrževati intenzivne mednarodne stike.
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VI. Z agresijo JA na Slovenijo se je le-ta znašla v
težkem ekonomskem položaju. Povzročena je
bila velika materialna škoda, blokirane so federalne institucije (predvsem monetarne), zmanjšani oziroma prekinjeni so finančni tokovi in
medbančno sodelovanje kot tudi financiranje že
dogovorjenih projektov. Poseben problem predstavlja prekinitev zavarovanja kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih kreditov (Italija-SACE,
Avstrija-Avstrijska kontrolna banka, ZRN-Hermes). Slovenija, ki je bila še do nedavnega obravnavana kot najbolj kredibilna republika, je
danes nediferencirano postavljana v kontekst
Jugoslavije kot države z največjim ekonomskopolitičnim tveganjem.
V prihodnjih treh mesecih bi morala slovenska
vlada preko svojih emisarjev pri naših največjih
gospodarsko-finančnih partnerjih (Italija, Avstrija, Nemčija, Francija in Velika Britanija) doseči
naslednje:
- diferencirano obravnavanje ekonomsko-političnega tveganja Jugoslavije, s ciljem, da se
vzpostavi ekonomske razmere kot so bile pred
agresijo JA na Slovenijo;
- zagotoviti normalizacijo finančnih tokov in
medbančnega sodelovanja, financiranje že dogovorjenih projektov ter doseči zavarovanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih izvoznih
kreditov s strani tujih partnerjev oziroma držav.
V okviru izvoznih kreditov je potrebno zagotoviti
poseben plafon, katerega garantirajo slovenske
banke, ki imajo potrjeno bilanco ene od svetovno
znanih kontrolnih institucij;
- da se normalizira izvrševanje vseh obstoječih
bilateralnih sporazumov sklenjenih z Jugoslavijo
v tistih aspektih, ki se nanašajo na Slovenijo;
- obnoviti zagotovilo držav, da ne bodo izvajale
morebitnih povračilnih posegov Narodne banke
Jugoslavije (blokado računov bank iz Slovenije;
odvzem pooblastila bankam za opravljanje plačilnega prometa s tujino ipd.).
Dosedaj so vlada, Zunanje ministrstvo Slovenije
in drugi resorni organi navezali stike za normalizacijo ekonomskih odnosov z Italijo, Avstrijo,
ZR Nemčijo. Tovrstne stike je potrebno poglobiti
oz. vzpostaviti tudi z drugimi državami, pomembnimi gospodarsko-finančnimi partnerji Slovenije.
Pri obiskih slovenske vlade oziroma obiskih republiških upravnih organov v tujini, ki zadevajo
ekonomske odnose s tujino, je nujna koordinacija
in medsebojno informiranje med resorji, vključno
z Banko Slovenije in Gospodarsko zbornico Slo-

venije. Enak princip naj bi veljal tudi v primeru
osebnih vabil iz tujine, da bi lahko kar najbolj
izkoristili tudi tovrstne kontakte. Koordinator je
Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vlada Slovenije bi morala v naslednjih treh mesecih sprejeti globalne usmeritve na področju
ekonomskih odnosov s posameznimi državami
oziroma grupacijami držav ter mednarodnimi
ustanovami in organizacijami, z namenom pospešenega preusmerjanja gospodarstva na zunanje
trge in zagotovitve zunanje likvidnosti.

Dok. št. 120:421
Zapis o telefonskem razgovoru z g. Lorbekom
dne 27. 8. 1991
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA
ZUNANJE ZADEVE LJUBLJANA
Ljubljana, 28. 8. 1991
ZAPIS O TELEFONSKEM RAZGOVORU Z G.
LORBEKOM DNE 27. 8. 1991
Zaskrbljen je, ker v ZDA ni nobenih pomikov
glede Slovenije. Po obisku dr. Rupla ne vidi tudi
nobene aktivnosti Slovenije v tej smeri.
Bush molči in ne želi storiti ničesar, ker se
izgleda noče Sovjetski zvezi zaradi njene
podpore v Golfski vojni.
O Sloveniji se v ameriških medijih več ne govori
razen na občasnih poročilih CNN in nedavno v
nekem članku v New York Timesu.
Predlaga, da se ponovno aktiviramo. Da preko
Zimmermanna skušamo priti do Beckerja. Ponovno srečanje z Eagelburgerjem ne bi dalo
ničesar. Treba bi se bilo aktivirati tudi v Kanadi.
Koristno bi bilo, da nekdo pride v ZDA za nekaj
dni, morda skupaj z gospodarstveniki in poleg
administracije obišče tudi Kongres in gospodarske institucije predvsem banke. V začetku
septembra začne Amerika zopet normalno funkcionirati in bi bil primeren čas za naše akcije.
Predlaga tudi, da obiščemo Kanado. Poskusiti bi
bilo priti do Molronea. Lahko tudi Lorbek pri
tem pomaga. Hrvati imajo močan lobi v Kanadi
in bi morda lahko pri tem tudi pomagali. Kanada
421 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.

335

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

in ZDA imajo tesno medsebojno sodelovanje in
bi Kanadčani lahko vplivali na Busha, da prizna
Slovenijo.
Slišal je, da se razmišlja o obisku g. Peterleta.
Opozarja, da g. Peterle v ZDA ni medijsko znan
in da katoliki, razen Kenedijevih, nimajo velikega vpliva na ameriško javno mnenje in administracijo.
Zapisal: Marko Kosin

Dok. št. 121:422
Gradivo za zasedanje Skupščine Republike
Slovenije 2. 10. 1991
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Ljubljana, 30. 9. 1991
URESNIČEVANJE SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
(gradivo za zasedanje Skupščine dne 2. 10. 1991)
Veljavnost moratorija, določenega z Brionsko deklaracijo in veljavnost Memoranduma o razumevanju o delu opazovalne komisije ES se izteka.
V slovenski vladi smo zato razčlenili uresničevanje Brionske deklaracije in pripravili podlage in predloge za izvajanje ustavnega zakona za
izvedbo Temelje ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije po izteku
moratorija.
I. URESNIČEVANJE BRIONSKE DEKLARACIJE
(Strnjen prikaz pozitivnih in negativnih posledic
uresničevanja Brionske deklaracije – s poudarkom na mednarodnem vidiku – je podan v
Prilogi 1A: Analiza uresničevanja Brionske deklaracije in predlogi za aktivnosti Republike
Slovenije po izteku moratorija; gradivu je dodana
tudi PROMEMORIA – Priloga 1B).
1. Republika Slovenija je s sprejetjem ustavnega
zakona sprejela za podlago lastnega gospodar422 Arhiv državnega zbora Republike Slovenije. Gradivo je

bilo obravnavano na 122. seji izvršnega sveta 30. 9.
1991 in nato v redigirani inačici (brez bistvenih
vsebinskih sprememb) na seji skupščine 2. 10. 1991.
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skega sistema naslednje zakone: Zakon o carinski
službi; Zakon o kreditnih poslih s tujino; Zakon o
deviznem poslovanju; Zakon o Banki Slovenije;
Zakon o bankah in hranilnicah; Zakon o Agenciji
Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah; Zakon o predsanaciji, sanaciji,
stečaju in likvidaciji bank in hranilnic; Zakon o
cenah. Za druga področja gospodarstva se v
skladu z ustavnim zakonom do izdaje ustreznih
predpisov Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi,
ki veljajo v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi
ustavnega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije.
S sprejetjem ustavnega zakona so začele na njegovi podlagi ali po dogovoru z ustreznimi organi
SFRJ delovati v Republiki Sloveniji naslednje
ustanove: Banka Slovenije, Republika carinska
uprava, Republiški devizni inšpektorat, Republiška uprava za zračno plovbo, Republiška uprava
za telekomunikacije, Urad Republike Slovenije
za standardizacijo in meroslovje in Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
2. S sprejetjem Brionske deklaracije je Skupščina Republike Slovenije dne 7. julija 1991 za
90 dni ustavila uresničevanje osamosvojitvenih
zakonov.
Skupna Brionska deklaracija je v Dodatku II
določila, da carinsko kontrolo na slovenskih mejah opravljajo slovenski cariniki, zato je slovenski zakon o carinski službi ostal v veljavi in se
izvaja. Pri svojem delu pa carinski delavci uporabljajo zvezni carinski zakon, zvezni zakon o
carinski tarifi in druge zvezne predpise, kot so jih
uporabljali pred 26. junijem 1991.
Druge mejne kontrolne službe (mejna veterinarska, sanitarna, fitopatološka in tržna inšpekcija ter devizni inšpektorat) še vedno opravljajo
kontrolo po zveznih predpisih; njihov pravni status še ni dokončno določen.
Vse mejne in druge službe, katerih dejavnost je
povezana z gospodarskimi stiki s tujino, uporabljajo pri svojem delu štampiljke, žige in
obrazce zveznih organov.
Zaradi velikih težav, ki so jih imela slovenska
podjetja pri pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij, potrdil za uvoz itd. ter pri registraciji zunanje trgovinskih pogodb pri zveznih organih, je
vlada sredi avgusta sprejela sklep, s katerim je
pooblastila Ministrstvo za zunanje zadeve, da na
podlagi zahteve stranke in na podlagi dokazila,
da zvezni organi niso odgovorili na popolno
vlogo v roku 30 dni, izda sklep oziroma odločbo
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s katero odloči o zahtevku, če so izpolnjeni v
zakonu predvideni pogoji.
3. V Brionski deklaraciji je bilo določeno, da se
s 1. avgustom začnejo pogajanja o vseh vidikih
prihodnosti Jugoslavije. Ta pogajanja naj bi obsegala tudi reševanje zatečenih in prihodnjih gospodarskih razmerij med Jugoslavijo in Slovenijo.
Slovenska vlada je že 17. junija 1991 predložila
zvezni vladi sporazum kot podlago za reševanje
odprtih gospodarskih vprašanj v duhu Brionske
deklaracije v treh mesecih po njenem sprejetju. V
sporazumu smo predlagali:
- Slovenska vlada ne bo sprejemala podzakonskih aktov za izvajanje zakonov, sprejetih v
Skupščini Republike Slovenije 25. 6. 1991; zvezna vlada pa se mora zavezati, da ne bo sprejemala
pristranskih ukrepov do Republike Slovenije.
Namesto tega nas je zvezna vlada izločila iz monetarnega sistema, zapirala naš zračni prostor,
omejila izvažanje zdravil itd.;
- Slovenijo naj se spet sprejme v monetarni
sistem Narodne banke Jugoslavije. Tudi to ni izvedeno.
- Carinska služba naj bo v pristojnosti Republike Slovenije, dela pa naj po zvezni zakonodaji
in se o strokovnih vprašanjih svojega dela usklajuje z zvezno carinsko upravo; prihodki carin,
plačanih na območju Republike Slovenije, naj se
na način kot je bil določen v Brionski deklaraciji,
usmerjajo prek posebnega računa v Republiki
Sloveniji.
Dogovorjeno ni bilo nič, niti uresničeno.
- Pristojni zvezni organi naj v skladu z zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakonom
o tujih vlaganjih, zakonom o deviznem poslovanju ter carinskim zakonom izdajajo dovoljenja,
soglasja in registracije v 15-ih dneh po vložitvi
zahtevkov.
Tega zvezni organi v večini primerov niso izvajali.
4. Zadev, ki bi jih morali urediti v prehodnem
obdobju, je bilo 35. Dogovorili oziroma uskladili
se nismo. Nasprotno: namesto potrebnega dogovarjanja je zvezna vlada 27. 7. 1991 predložila
predsedstvu Republike Slovenije dogovor o delovanju države v obdobju junij – september 1991.
Vladi Republiki Slovenije je dogovor predložila z
veliko zakasnitvijo 23. 8. 1991. Slovenska vlada
je odgovorila, da je predlog v nasprotju z Brionsko deklaracijo, predlagani dogovor je namreč
temeljil na zvezni ustavni ureditvi; vprašanja
prihodnje ureditve SFRJ se je dotaknil le obrobno
– čeprav bi zvezna vlada morala v skladu z

Brionsko deklaracijo izdelati v obdobju moratorija bilanco stanja.
5. 12. 8. 1991 je bil v Ljubljani sestanek s
predstavniki zvezne vlade pod vodstvom predsednika Markovića: skupno smo preučili odprta
vprašanja Brionske deklaracije na ključnih gospodarskih področjih in se dogovorili, da slovenska vlada do 16. 8. 1991 pisno pošlje svoja
stališča do denarne politike, carin, zveznega proračuna itd.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da slovenska
vlada sprejme odlok o prenehanju veljavnosti odloka o opravljanju plačilnega prometa iz naslova
primarne emisije, če začne odlok veljati sočasno
z razveljavitvijo odloka sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije o varovanju interesov SFRJ
na področju monetarnega in deviznega sistema.
Sprejem našega odloka je bil zadnji pogoj zvezne
vlade za sprejem Slovenije v monetarni sistem v
skladu z Brionsko deklaracijo. Svet guvernerjev
NBJ se s tem ni strinjal in je zahteval preklic
veljavnosti zakona o Banki Slovenije. Stališče
sveta guvernerjev ni bilo v skladu niti z Brionsko
deklaracijo niti z zakonom o Banki Slovenije, v
katerem je določeno, da je Republika Slovenija
lahko do konca leta 1991 v monetarnem sistemu
NBJ.
V času izvajanja Brionske deklaracije tako v monetarnem sistemu Jugoslavije nismo bili niti en
dan, in to kljub temu, da smo spoštovali monetarne agregate, ki jih je predpisala NBJ za vse
republike, in da je NBJ kontrolirala izvajanje
monetarne politike le v Republiki Sloveniji. V
svetu guvernerjev NBJ je celo zapisniško ugotovljeno, da Slovenija ni kršila zakonsko določenih monetarnih okvirov: ugotavlja pa se tudi,
da so v drugih območjih Jugoslavije monetarne
okvire kršili. Sama NBJ ugotavlja, da emisija
denarja ni v skladu s sprejeto zakonodajo oziroma v skladu z možnostjo uporabe. Predlagali
smo, da se takoj sporazumno določi skupen
račun, na katerega bi vplačevali sredstva carin v
obdobju trimesečnega moratorija in da se v
skladu z Brionsko deklaracijo pooblasti oseba za
nadzor nad temi sredstvi. Predlogu smo priložili
tudi sporazum o sodelovanju pri opravljanju carinske kontrole in drugih mejnih kontrol. Sporazum naj bi v skladu z ustavnim zakonom skupaj z zveznimi organi urejal pretok blaga in
storitev za Slovenijo ter za druge republike v
Jugoslaviji. Zvezna vlada na predlog in sporazum
ni odgovorila, razen ustno na sestanku.
6. V mesecu septembru 1991 sestankov, pogo337
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vorov in usklajevanja na gospodarskem področju
z zvezno vlado zaradi vojne v Republiki Hrvaški
ni bilo.
Vojaška agresija na Republiko Slovenijo in vojna
v Republiki Hrvaški sta zavrli dogovarjanje z
drugimi republikami. Republiki. Hrvaški smo
poslali osnutek Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško ter plačilni sporazum. Za posamezna
področja sodelovanja so oblikovane posebne komisije, ki bodo pripravile potrebne dokumente.
7. Slovenska vlada je 22. 8. 1991 sprejela Temeljna izhodišča za pogajanja z zvezno vlado s
predlogom načel za urejanje medsebojnih pravic
in obveznosti med Republiko Slovenijo in federacijo s predlogom sporazuma o sodelovanju pri
opravljanju carinske kontrole in drugih mejnih
kontrol in predlogom za pogajanja z zveznimi
organi o urejanju gospodarskih stikov s tujino ter
predlogom za uvrstitev v Deklaracijo o urejanju
gospodarskih odnosov z zveznimi organi (Izhodišča s prilogami so bila poslana Skupščini RS
27. 8. 1991).
Enako kot se zvezna vlada ni bila pripravljena
pogovarjati o sporazumnem razdruževanju oziroma sporazumnem urejanju dosedanjih in prihodnjih razmerij v Jugoslaviji do 26. 6. 1991, se ni
bila pripravljena pogajati o zatečenih in prihodnjih razmerjih tudi v tem trimesečnem obdobju – čeprav je bilo tako ravnanje temeljno
napotilo Brionske deklaracije.
Namesto tega je zvezna vlada ravnala tako:
- da je izločila Slovenijo iz kreditno-monetarnega sistema (oziroma je to storil svet guvernerjev NBJ);
- da Republika Slovenija v vsem letu 1991
praktično ni bila udeležena pri uporabi deviznih
rezerv NBJ, ta pa so se v tem času zmanjšale od 9
mlrd $ USA na približno 3 mlrd $ USA;
Slovenija prav tako: ni bila udeležena pri nakupu
na deviznem trgu NBJ;
- da je sprejemala restriktivne ukrepe pri gospodarskih stikih s tujino z negativnim vplivom na
slovensko gospodarstvo;
- da nam je pri carinski dejavnosti vlada očitala
celo nestrokovnost pri delu ter nekatere malverzacije, o čemer je obveščala tudi svet (z dopisom
23. 8. 1991 smo zvezni vladi sporočili, da se carinski nadzor izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, ter poudarili, da ni nikakršnih odmikov
od carinske zakonodaje in da carinska služba
deluje kvečjemu bolje, kot je delovala v okviru
zvezne carinske uprave).
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8. Ministrstvo za promet in zveze je 25. 7. 1991
sporočilo Zveznem sekretariatu za promet in
zveze, da se Republika Slovenija strinja, da v
času moratorija opravljajo kontrolo zračnega
prostora nad Republiko Slovenijo jugoslovanski
organi.
Kljub temu je zračni prostor le občasno odprt,
odvisno od samovolje jugoslovanskih oboroženih
sil. Poleg vsega ostalega povzroča takšno ravnanje Sloveniji ogromno materialno škodo zaradi
letenja iz Celovca, izpada dohodka in dodatnih
stroškov zavarovanja. Direktna škoda na letališču
Ljubljana znaša do 30. 9. 1991 skupaj 75 mio din
(približno 600.000 din dnevno), na letališču Maribor in Portorož pa skupno 10 mio din.
Luka Koper dela s polovičnimi zmogljivostmi,
tako da je izguba prometa skupaj približno 10
mio $. Poseben problem je dodatna blokada pristanišča in povečano zavarovanje za ladje, ker je
Jugoslavija uvrščena med 10 najbolj rizičnih
držav.
Cestni tovorni in avtobusni promet z ostalimi
republikami se je v začetku septembra praktično
ustavil. Po dogovoru s pristojnimi organi Republike Madžarske je ministrstvo za promet in
zveze tovornim vozilom s slovensko registracijo
omogočilo vožnje na relaciji Dolga vas – Subotica preko njihovega ozemlja brez dovolilnic (to
je še vedno edina varna prometna pot).
Kljub dogovoru in naši pripravljenosti spoštovanja vseh obveznosti do skupnosti jugoslovanskih železnic v času moratorija (za reden in
varen promet po vseh železniških progah v smeri
sever – jug in vzhod – zahod), promet na relaciji
Zidani most – Zagreb – Beograd zaradi agresije
na Hrvaškem ne poteka.
(Alternativne poti tečejo preko Kotoribe in Koprivnice na Madžarsko in nato preko Subotice v
Srbijo; nekateri tovori, ki jih HŽP po nalogu
Hrvaške vlade ne sprejmejo v prevoz, so usmerjeni preko Šentilja – Avstrije in Madžarske za
Srbijo.)
Prevozi preko Avstrije so za 100 x dražji; preko
Kotoribe in Koprivnice so prevozi dražji kot
prevozi na relaciji Zagreb – Beograd 30 do 50%.
Zaradi neizpolnjevanja obveznosti drugih republik do mednarodnih finančnih inštitucij je v cestnem gospodarstvu prekinjeno črpanje operativnih
tujih kreditov za gradnjo avtocest. Postopek
črpanja kredita MBOR v višini 60 mi o $, za
katerega je bila kreditna pogodba sklenjena v
maju 1991, je prekinjen (zanj plačujemo commitment fee, ki bo do konca tega leta znašal
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približno 400.000 $). Obstoja tudi nevarnost zaustavitve del na avtocestnem odseku Razdrto
Čebulovica, katerega gradnja se v celoti financira
s kreditom EIB.
Poštna in telekomunikacijska dejavnost je bila že
večkrat motena ali v celoti prekinjena; prekinitev,
ki je nastala 16. 9. 1991, še vedno traja. Mednarodni telefonski promet smo preusmerili preko
Zagreba in delno Dunaja; za promet s Srbijo
uporabljamo vode za polavtomatsko navezovanje
zvez po obhodnih poteh.
9. Po sprejetju Odloka predsedstva SFRJ z dne
18. 7. 1991 so se mejne vojaške enote umaknile,
neposredno varovanje državne meje pa je
prevzela policija Republike Slovenije.
Tako policija zdaj kontrolira prehajanje na 115
mejnih prehodih v Republiki Sloveniji, na meji z
Republiko Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter
potniški promet na osmih mejnih kontrolnih
točkah na meji z Republiko Hrvaško. Poleg tega
je bila vpeljana tudi kontrola nad potniškim
prometom na osmih železniških progah, ki vodijo
iz Hrvaške v Slovenijo.
Slovenska policija je po umiku JA iz mejnih
stražnic začela varovati tudi zeleno-modro mejo z
Republikami Italijo, Avstrijo in Madžarsko.
Zeleno mejo v bližini mejnih prehodov operativno pokrivajo postaje mejne milice, mejna območja pa postaje in oddelki milice s splošnimi
delovnimi področji.
V obdobju moratorija izvajajo ONZ vse osamosvojitvene zakone s področja notranjih zadev, ki
niso v izrecnem nasprotju z določbami Brionske
deklaracije.
10. Na predlog vlade je Skupščina Republike
Slovenije že jeseni 1990 in spomladi 1991 sprejela ustavne in druge sistemske naloge s področja
obrambe. To je omogočilo pravočasen sprejem
ukrepov za zavarovanje postopkov osamosvajanja. Ker so bile te odločitve sprejete pred 25. 6.
1991, jih moratorij Brionske deklaracije ni zajel.
Uresničevanje zakonskih določb se je tako nadaljevalo tudi v času zamrznitve drugih postopkov osamosvajanja Slovenije.
Upoštevaje izkušnje junijsko-julijske vojne smo z
organizacijskimi, kadrovskimi in materialnimi
posegi okrepili Teritorialno obrambo Slovenije.
Tečejo tudi priprave za vpoklic I. redne generacije nabornikov za služenje vojaškega roka.
V času moratorija in po odločitvi o dokončnem
umiku JA iz Slovenije smo v sodelovanju z
odborom staršev uspešno zagotovili vrnitev vseh
ostalih slovenskih vojakov iz JA.

11. Ministrstvo za informiranje ta čas samostojno
ali v vlogi vsklajevalca sodeluje pri vrsti akcij, s
katerimi bomo neodvisno in samostojno državo
Slovenijo predstavili v sosednjih državah in v
Evropi.
V času tik pred koncem moratorija in neposredno
po njem pričakujemo povečan obisk tujih novinarjev. Zanimanje za nadaljnje osamosvojitvene
korake Slovenije bo veliko, zato bomo pripravili
vrsto tiskovnih konferenc v Cankarjevem domu.
Na njih bomo domači in tuji javnosti predstavili
vse aktualne vidike uresničevanja slovenske neodvisnosti.
II. PREDLOGI ZA NADALJNJE URESNIČEVANJE SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
1. GOSPODARSKI SISTEM
1.1 Denarni, bančni in devizni sistem
- Po 7. 10. 1991, oziroma po izteku moratorija,
bomo postopoma izvajali sprejete zakone, katerih
uresničevanje je bilo zaradi moratorija zadržano:
Zakon o Banki Slovenije, Zakon o bankah in
hranilnicah, Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah,
Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic.
Pristojnosti za izvajanje teh zakonov so razdeljene med slovensko vlado in Banko Slovenije.
Nadalje bo slovenska vlada predlagal oziroma bo
Ministrstvo za finance pripravilo ali sodelovalo
pri pripravi zakonov o denarni enoti Republike
Slovenije, o izdajanju kovancev, o jamstvu za
hranilne vloge občanov pri bankah in hranilnicah
ter o jamstvu za devizne hranilne vloge in devizne račune.
Drugi predvideni zakoni se nanašajo na obračunsko poslovanje z določenimi državami (kliring), na pokrivanje deviznih obveznosti Republike Slovenije zaradi dolgoročnega zadolževanja,
na posle za Republiko Slovenijo, ki jih opravlja
Banka Slovenije, na razveljavitev posameznih
prevzetih zveznih zakonov, na izvoz kapitalskih
dobrin na kredit in zavarovanje teh poslov ter na
pogoje in načine vračanja kreditov iz deponiranih
deviz občanov pri NBJ.
Pripravlja se še vrsta podzakonskih aktov, pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na
Republiko Slovenijo, ter gradivo za prevzem
deleža državnih dolgov od SFRJ na podlagi sporazuma o pravnem nasledstvu SFRJ. Ministrstvo
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za finance sodeluje tudi pri ustanovitvi Službe za
revizijo bank in pri sanaciji bank ter se organizira
za izvajanje tistih pristojnosti, ki so po ustavnem
zakonu prešle na Ministrstvo za finance.
- S 7. 10. oziroma s končanim moratorijem bo
vpeljana kontrola nad pretokom blaga, kapitala in
ljudi na mejah Republike Slovenije (tudi z
Republiko Hrvaško). Na tej podlagi bomo pričeli
z zamenjavo jugoslovanskega dinarja s slovenskim dinarjem v obliki natiskanega denarnega
nadomestka (boni Republike Slovenije).
1.2 Fiskalni sistem
- Dograjevanje davčnega sistema.
1.3 Gospodarski s stiki s tujino
Z iztekom moratorija bodo Ministrstvo za zunanje zadeve in drugi pristojni organi prevzeli
pristojnosti, ki so jih doslej izvajali zvezni
organi.
- Pri deviznem poslovanju in kreditnih zadevah
s tujino so v Banki Slovenije pripravljeni ustrezni
podzakonski akti. Z njihovo uveljavitvijo preidejo na Banko Slovenije številne pristojnosti, ki
jih po dosedanjih predpisih opravljali pristojni
upravni organi.
- Zakon o carinski službi se večinoma izvaja.
Pripravljajo se ustrezni podzakonski akti, ki jih
bo treba sprejeti po izteku moratorija. Pripravljajo so tudi slovenski žigi in štampiljke ter napisi
in oznake na carinarnicah in mejnih prehodih.
Republiška carinska uprava je pripravila navodila, nujna za tekoče delo carinske službe v
Republiki Sloveniji.
- Postavlja se lasten informacijski sistem (povezave podatkov med Republiško carinsko upravo,
Banko Slovenije, Statistiko itd.), ki bo po 7.
oktobru omogočil tekoče spremljanje podatkov o
gospodarskih stikih s tujino.
- Na slovensko ministrstvo za zunanje zadeve
se po izteku monatorija prenašajo iz zveznih
upravnih organov predvsem pristojnosti, ki
izhajajo iz zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakona o tujih vlaganjih, nekatere pristojnosti na podlagi carinskega zakona ter podzakonskih aktov. Pri tem večjih problemov ne pričakujemo; dogovorjen je tudi način izvajanja
nalog, ki jih prevzema Gospodarska zbornica
Slovenije.
- Mejna veterinarska, fitopatološka, sanitarna in
tržna inšpekcija imajo v pripravi slovenske žige
in obrazce, ki jih lahko začnejo uporabljati po
izteku moratorija. Prav tako so v njihovih rokah
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tudi dosedanji jugoslovanski žigi (kolikor jih bo
mogoče v prehodnem obdobju še uporabljati).
- Ob izteku moratorija bo treba na meji s
Hrvaško vpeljati efektivno carinsko kontrolo.
Takšna kontrola pomeni tudi izpolnjevanje vseh
ustreznih carinskih formalnosti. Zasnova carinskega režima na meji med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško je pripravljena.
- V vseh dvostranskih pogovorih s predstavniki
tujih državnih organov predlagamo, da nam
omagočijo izvoz in uvoz po dosedanjih pogojih;
o mogočih poskusih zveznih organov, da nam
onemogočajo izvoz in uvoz s prepovedjo uporabe
žigov in štampiljk SFRJ, smo tujino tudi pisno
obvestili in jo hkrati tudi zaprosili, naj v takih
primerih privoli v uporabo žigov Republike Slovenije.
Prek pooblaščencev Republike Slovenije smo navezali tudi neposredne stike z Mednarodno trgovinsko zbornico v Parizu ter Komisijo ES v
Bruslju.
- Pri pridobivanju izvoznih kvot, mednarodnih
ali tujih dovolnilnic in detašmajev ter pri uporabi
ugodnosti bi lahko imeli večje težave predvsem
do konca letošnjega leta. V sodelovanju s pristojnimi zveznimi organi bomo poskušali doseči
dodelitev globalnih kvot za Republiko Slovenijo.
- Pripravljajo se temelji za zakon o prostih conah, za predpis o zavarovanju izvoznih poslov ter
za carinski zakon. V okviru celovitega urejanja
zaščitne politike se pripravljajo temelji za zakon
o carinski tarifi in za predpise, ki se nanašajo na
druge uvozne dajatve.
1.4 Cene
Skupščina Republike Slovenije je 20. maja 1991
sprejela zakon o cenah, ki je pričel veljati 25. 6.
1991. Od uveljavitve zakona je vlada izdala
soglasje k cenam naftnih derivatov in prevoza
potnikov po železnici. V času agresije na Slovenijo je vlada sprejela odlok o določitvi
najvišjih cen za nekatere izdelke (veljal je v
mesecu juliju). Vlada je sprejela še odlok o določitvi cen pšenice, moke in kruha, minister za
trgovino pa je izdal odredbo o načinu oblikovanja
cen za mleko. Trenutno se ne pripravlja noben
dodatni ukrep za kontrolo cen.
2. PRESKRBA
- Pripravljene so materialne bilance poglavitnih
kmetijskih pridelkov in živinorejskih izdelkov ter
živil za osnovno preskrbo, pridobljenih iz pre-
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delave v Republiki Sloveniji.
- Vlada oziroma Ministrstvo za trgovino sproti
usklajuje potrebne količine z dinamiko zagotavljanja dinarskih in deviznih sredstev, skladiščnih
zmogljivosti in tehnoloških možnosti. Pri tem
imajo pomembno vlogo blagovne rezerve, ki se
oblikujejo na podlagi novega zakona o blagovnih
rezervah. Del blagovnih rezerv bo zagotovljen v
deviznih sredstvih (možnosti takojšnjega in cenejšega nakupa iz uvoza ter prihranek pri
skladiščenju in hranjenju velikih količin blaga).
3. INFRASTRUKTURA
3.1 Promet in zveze
- Slovenski prevozniki, ki opravljajo mednarodni cestni tovorni promet so v GZJ 18. 9. 1991
dobili še zadnji kontigent dovolilnic (za obdobje
do konca letošnjega leta).
- Dvostranski pogovori s posameznimi evropskimi državami za ureditev cestnega, tovornega
in avtobusnega prometa tečejo: zasnova predvidenih sporazumov naj bi temeljila na recipročnosti in večji liberalizaciji (ob upoštevanju mednarodnih dogovorov in konvencij).
- Minister za promet in zveze je julija zaprosil
ministre za promet pomembnejših evropskih držav za odobritev dodatnega kontigenta dovolnilnic za mednarodni cestni promet Republiki
Sloveniji, za maloobmejni promet brez dovolilnic
ter za liberalizacijo avtobusnih prevozov. Njihov
odziv je bil pozitiven.
- Slovenski prevozniki imajo 117 rednih medrepubliških prog, v Hrvaški pa vozijo tudi na
lokalnih in primestnih progah. Za nadaljnje dogovarjanje je naš predlog: ohranitev obstoječega
sistema medrepubliških avtobusnih prog ter samostojno določanje pogojev za opravljanje
cestnega prometa s strani posameznih republik
oziroma držav.
- Železniško gospodarstvo Ljubljana je izpopolnilo doslej veljavno pravno ureditev in jo s
posebnim sklepom uveljavilo kot ureditev novih
slovenskih železnic. V okviru dosedanje skupnosti JŽ tečejo pogajanja o skupnem urejanju
nekaterih zadev pri organizaciji notranjega in
mednarodnega železniškega prometa. Slovenske
železnice so povezane z železniškimi upravami
zahodnoevropskih držav pri dejavnostih, ki se
nanašajo na ureditev prihodnjih medsebojnih
zvez.
- S prevzemom pristojnosti pri zračnem prometu se Republika Slovenija odločila za politiko

odprtega zračnega prostora. V stikih s posameznimi državami bo uveljavljala načelo recipročnosti. Republika uprava za zračno plovbo usklajuje koncept svoje dejavnosti in organiziranosti z
Eurocontrolom in letalskimi oblastmi sosednjih
držav. Eurocontrol je pozitivna ocenil odločitev
Slovenije za enovit sistem kontrole zračnega
prometa (za civilne in vojaške potrebe).
Republika Slovenija bo v skladu s Chicaško
konvencijo ponudila mirnodobno vodenje letal v
zgornjem zračnem prostoru eni od sosednjih
držav in se vključila v evropski sistem. Spodnji
zračni prostor bo nadzirala Slovenija sama.
- Vse ladje Splošne plovbe so bile formalno
prodane njenemu podjetju v tujini in vpisane v
tuje vpisnike ladij. Ta ukrep bo veljal, dokler se
ne vpelje slovenski vpisnik ladij.
- Republika Slovenija bo domači in mednarodni
telekomunikacijski ter poštni promet kakor doslej
opravljala v skladu s sprejetimi obveznostmi in
postavljenim omrežjem. Z Avstrijo so bili opravljeni pogovori o posredovanju mednarodnega
telefonskega prometa prek Dunaja. Če bo mednarodni telefonski promet prek Zagreba in Beograda popolnoma pretrgan, bo potrebna poleg že
izvedene preusmeritve mednarodnega prometa na
poštne in telekomunikacijske centre v drugih
državah dodatna preusmeritev prek centrov v
Frankfurtu, Zurichu, Londonu ali Rimu.
- Slovenija bo prevzela vse pristojnosti pri radijskih zvezah. Ustanavlja se Uprava za telekomunikacije.
3.2 Energetika
- Po izteku monatorija ne pričakujemo pretrganja daljnovodnih povezav z zahodnoevropsko
interkonekcijo UCPTE in tudi ne s Hrvaško oziroma z drugimi deli jugoslovanskega elektroenergetskega sistema. (Pri Hrvaški je možna prekinitev kot posledica vojaških spopadov v Republiki Hrvaški). Glavna razloga za ohranitev
povezav sta:
- združeni jugoslovanski elektroenergetski sistemi imajo precejšnje gospodarske in tehnološke
koristi pri medsebojnem sodelovanju;
- UCPTE je zainteresirana za nemoteno povezavo med srednjo Evropo in Grčijo:
- Sprejem Republike Slovenije v UCPTE je
odvisen od mednarodnega priznanja ter od izpolnitve tehnično-tehnoloških normativov, pa tudi
od interesov sedanjih članic za sprejem nove
članice.
- Po izteku moratorija bo Republika Slovenija
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prevzela vse pristojnosti pri hidrometeorološki
službi.
- Slovenski premogovniki lahko v celoti zagotovijo potrebne količine energetskega premoga; za
široko porabo bo treba uvoziti približno 50 tisoč
ton premoga, ekološko sprejemljivejšega za
okolje.
- Pri oskrbi z zemeljskim plinom ne pričakujemo
ustavitve pošiljk iz Sovjetske zveze; treba pa bo
pravočasno skleniti pogodbo o pošiljkah za naslednje leto. V decembru letos bodo predvidoma na
voljo prve količine zemeljskega plina iz Alžirije.
- Pri oskrbi z nafto in njenimi derivati bi popolna ustavitev sodelovanja z jugoslovanskimi
rafinerijami terjala uvoz potrebnih količin nafte
oziroma naftnih derivatov. Če bo zadostni finančnih (predvsem, deviznih) sredstev, bo potrebni
uvoz izvedljiv.
4. VAROVANJE MEJA; TEMELJI DELOVANJA ONZ
- Zakon o nadzoru državne meje je kljub
moratoriju v celoti uresničen, ker je Predsedstvo
Jugoslavije 8. 7. sprejelo sklep o umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije. ONZ so v celoti
prevzeli nadzor na državni meji Slovenije.
- Slovenska policija ni nadomestila Jugoslovanske armade pri varovanju meja, oblikovali smo
novo zasnovo varovanja, imenovano "varna in
zelena meja". Primarni sistem za zagotavljanje
varne meje – v duhu evropskih intergracijskih
procesov – sestavljata aktivno prebivalstvo na naseljenih delih meje, kar predpostavlja poudarjen
razvoj obmejnih območij, ter policija z mobilnimi enotami in stalnimi postajami na mejnih
prehodih. Pomemben pa je tudi sekundarni
sistem planinskih, lovskih ter drugih društev in
organizacij, ki svojo dejavnost opravljajo tudi na
mejnih območjih.
- Z Republiko Hrvaško je treba skleniti sporazum o določitvi kopne in morske meje ter postaviti nove mejne prehode (34 mejnih prehodov,
od tega 26 cestnih in 8 železniških).
- V okviru dogovarjanja o prehodnih razmerjih
med jugoslovanskimi republikami se bo treba
dogovoriti o nekaterih skupnih temeljih politike
do migracijskih tokov.
- Doseči je treba podporo in soglasje zveznih
ustanov, da Slovenija postane pravna naslednica
v mednarodnih pogodbah in sporazumih, ki jih je
SFRJ sklenila z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter
so povezani s slovenskim ozemljem.
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- V skladu z oblikovanjem sodobne države,
javne uprave in policije se pripravljajo zakoni o
javni varnosti, o varstvu ustavne ureditve, o
društvih, o evidencah na področju notranjih zadev, o matičnih knjigah, o varnosti cestnega prometa itd.
- Vlada bo predlagala spremembo in dopolnitev
40. člena zakona o državljanstvu, ki se bo nanašala na osebe, ki so v času agresije na Slovenijo sodelovale z agresorjem.
- Uresničevanje zakona o tujcih je delno povezano z mednarodnim priznanjem Slovenije (komisariat OZN za begunce). V skladu z načrti
tečejo organizacijske, kadrovske, tehnične in
finančne priprave za ustanovitev prehodnega
doma Republike Slovenije za tujce.
- Zakon o potnih listinah državljanov Republike
Slovenije v predhodnih določbah pravi, da se
lahko uporabljajo obrazci potnih listin in vizumov SFRJ še za obdobje enega leta po uveljavitvi
zakona; že izdani potni listi in vizumi se uporabljajo še dve leti po uveljavitvi zakona. Po
koncu moratorija bomo začeli izdajati nove
slovenske potne liste.
5. OBRAMBA IN VARNOST
- Po poteku moratorija bo Teritorialna obramba
Republike Slovenije zmožna v celoti zagotavljati
varstvo ozemeljske celovitosti Slovenije, vštevši
obrambo pred morebitnimi napadi iz zraka.
Problem bo kontrola višjih zračnih plasti nad
Slovenijo, ki pa jo bo v miru zagotavljala Uprava
za zračno plovbo. Čim prej bomo za primer
skrajne sile zagotovili avtonomni sistem tudi za
to.
- Skupščini Republike Slovenije predlagamo,
da vztraja pri dogovorjenem tromesečnem roku
za umik JA iz Slovenije. To pomeni, da mora
zadnji pripadnik zapustiti ozemlje Republike
Slovenije najkasneje do 18. 10. 1991.
- Upoštevaje dejansko stanje, odločenost in
realne možnosti, da Republika Slovenija sama
zagotavlja lastno varnost, na ozemlju Republike
Slovenije niso potrebne nikakršne oborožene sile
tujih držav, ne glede na njihov namen.
- Uspešen odpor agresiji JA na Slovenijo po
razglasitvi neodvisnosti je omogočil hitro in učinkovito rešitev vojaškega vprašanja v Sloveniji. S
tem je bila odstranjena najnevarnejša ovira na
poti k samostojni in mednarodno priznani državi.
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6. ODNOSI S TUJINO
- Zunanjepolitično področje je urejeno z zakonom o zunanjih zadevah. Republika Slovenija s
tem zakonom prevzema vse naloge ZSZZ.
- V skladu s 3. členom ustavnega zakona za
izvedbo Temelje ustavne listine o samostojnosti
neodvisnosti Republike Slovenije je pripravljen
pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na
Republiko Slovenijo; Ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja akt o notifikaciji teh mednarodnih
pogodb drugim pogodbenim strankam.
- V prehodnem obdobju do mednarodnega priznanja bodo pristojni organi Republike Slovenije
v skladu z ustavnim zakonom skrbeli za izpolnjevanje mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila
SFRJ in se nanašajo na Republiko Slovenijo.
- Slovenski delavci v ZSZZ so (razen nekaj
izjem) odpovedali delovno razmerje in se zaposlili v oddelkih Ministrstva za zunanje zadeve.
- Kar zadeva Slovence, ki delajo v DKP SFRJ v
tujini ter nekatere prostore in stavbe DKP v tujini
bo Ministrstvo za zunanje zadeve ravnalo na
podlagi sklepov Skupščine Republike Slovenije o
nadaljevanju osamosvojitvenih dejavnosti.
- Nadaljujejo se načrtovane mednarodne dejavnosti za priznanje Republike Slovenije in navezovanje diplomatskih stikov.
- Po sporazumu z vlado Republike Hrvaške je
bila sestavljena mešana komisija za oblikovanje
vsklajene politike položaja italijanske manjšine v
Istri; pri tem bo posebna pozornost posvečena
taki ureditvi mejnega režima, ki ne bo bistveno
motila enotnosti manjšine in njenega notranjega
pretoka. Mešana komisija lahko trajno opravlja
vlogo, ki jo je doslej opravljala ustrezna koordinacijska komisija na zvezni ravni.
- Predstavništva Republike Slovenije v posameznih državah se bodo ustanavljala glede na
prioritete, ki jih je določila vlada Slovenije, in
glede na priznanje samostojnosti Republike Slovenije. Organizira se konzularna zaščita slovenskih državljanov v tujini. Intenzivirajo se dejavnosti za včlanjevanje Republike Slovenije v mednarodne organizacije, ki bodo pripravljene sprejeti Republiko Slovenijo kot polnopravno članico
ali v kaki drugi obliki glede na njeno formalno
mednarodno priznanje.
7. PRAVNI SISTEM
S sprejetjem Brionske deklaracije je bilo uveljavljanje ustavnih in zakonskih aktov Republike

Slovenije odloženo. Po izteku moratorija bo treba
nadaljevati dejavnost za dejansko uveljavitev
samostojnosti in neodvisnosti. Osrednje mesto
imata uresničitev ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in sprejem nove
ustave Republike Slovenije, na kateri bo temeljila
usklajena, racionalna in sodobna pravna ureditev
Republike Slovenije.
PRILOGA 1 B
h gradivu:
Uresničevanje samostojnosti
in neodvisnosti R Slovenije
30. 9. 1991
PROMEMORIA
1. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se 7.
oktobra 1991 izteče veljavnost moratorija, dogovorjenega z Brionsko deklaracijo, 13. oktobra
1991 pa veljavnost Memoranduma o razumevanju o delu opazovalne misije Evropske skupnosti in mandat te misije. Želimo vas obvestiti, da
bo Republika Slovenija po izteku veljavnosti
navedenih sporazumov nadaljevala s procesom
osamosvajanja, vštevši pridobivanje polne gospodarske samostojnosti in mednarodnega priznanja.
Hkrati bo nadaljevala prizadevanje za dosego
trajnega miru in stabilnosti na jugoslovanskem
prostoru ter pogovore, ki naj pripeljejo do sporazuma o razdružitvi, do delitvene bilance in rešitve vseh vprašanj v zvezi s pravnim nasledstvom SFRJ.
2. Republika Slovenija je podprla pripravljenost
in dejavnost: Evropske skupnosti v prizadevanju
za mirno rešitev jugoslovanske krize. Zato je s
svoje strani izpolnila vse ključne točke Brionske
deklaracije in med drugim odložila uresničevanje
deklaracije o neodvisnosti, sprejete v slovenskem
parlamentu 25. junija 1991. V času moratorija, ko
naj bi stekla pogajanja med sprtimi stranmi, pa so
zvezni organi nasprotno okrepili pritisk in
sprožili pravo gospodarsko vojno proti Sloveniji
(izločili so jo iz monetarnega sistema, ustavili
plačilni promet dopuščali nezakonite omejitve
prometa z izdelki iz Slovenije na jugoslovanskem
trgu, zapirali zračni prostor nad Slovenijo itd.).
3. Ostali del razkrojenega sistema zvezne oblasti
je zgolj fasada za uresničevanje agresivnih teženj
ene izmed republik oziroma za ohranjanje
ustanov in osebja, ki vidi svojo funkcijo samo v
starih vzorcih upravljanja in komandiranja, ki jih
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je demokratični razvoj v nekaterih republikah,
zlasti v Republiki Sloveniji, zavrgel. Takšni
zvezni organi so postali objektivna ovira za
sporazumno reševanje jugoslovanske krize in za
mirno razdruževanja tistih republik, ki so se za to
po plebiscitarni ali drugačni zakoniti poti odločile. Tudi na mirovni konferenci v Haagu bi bilo
zato treba kot subjekte sporazumevanja določiti
republike, predstavnike zveznih ustanov pa postaviti v položaj, ki bi bil v skladu s spremembami razmerij med dosedanjimi konstitutivnimi deli SFRJ. Republika Slovenija zato tudi
poudarja, da ne sprejema možnosti sodelovanja v
nekakšni obnovljeni Jugoslaviji ali novi federaciji, temveč je zanjo sprejemljiva zgolj razprava o razdružitvi. To je, kar zadeva Slovenijo,
lahko tudi edina mogoča platforma sodelovanja
na konferenci v Haagu; pri tem pa Slovenija
seveda ne bo zavirala razdruževalnih ali povezovalnih teženj drugih jugoslovanskih narodov, ki
imajo pravico do samoodločbe.
Slovenija bo tudi v novem statusu prispevala k
vzpostavitvi takih razmer, ki bodo omogočale
ekonomsko sodelovanje z ostalimi deli bivše
SFRJ oz. novimi neodvisnimi državami na tem
prostoru, na novih osnovah in ob upoštevanju
obojestranskih interesov.
4. Podobno kot želi Slovenija po 7. oktobru
končati pogodbo in svoje obveznosti iz Brionske
deklaracije, tako želi po 13. oktobru končati tudi
svoje sodelovanje z Opazovalno misijo, ki je bilo
vseskozi uspešno. Razmere v Sloveniji so se
stabilizirale tako, da po izteku Memoranduma
navzočnost opazovalne misije v Republiki Sloveniji ne bo več potrebna. Prav tako tudi ni potrebe,
da bi v Republiki Sloveniji angažirali mirovne
sile, saj tu vlada mir, zakoniti organi republike pa
v celoti obvladujejo ozemlje in meje.
5. Republika Slovenija pričakuje od vseh držav
razumevanje in podporo v prehodnem obdobju
do popolnega mednarodnega priznanja. Posebej
pomembno bo v tem času obdržati kontinuiteto
gospodarskega sodelovanja. Republika Slovenija
izraža popolno pripravljenost za to, da bo po
uveljavitvi svoje samostojnosti prevzela nase vse
obveznosti, ki jih ima na osnovi mednarodnih
sporazumov SFRJ in se nanašajo na Republiko
Slovenijo, njene institucije, organizacije, pravne
in fizične osebe.

Dok. št. 122:423
Pismo predsednika predsedstva Republike
Slovenije Jamesu Bakerju 7. 10. 1991
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Ljubljana, October 7, 1991
PRESIDENT
His Excellency Mr James Baker III Secretary of
State of the United States of America
Washington
Your Excellency,
At least two powerful reasons compel me to write
to You this personal letter and to seek Your
understanding. The first is my responsibility for
problems which directly concern the future of the
Republic of Slovenia and its inhabitants who are
preparing to set out, in the next few days, on their
life in an independent and sovereign state. The
second reason is our profound concern and
distress because of the increasingly bloody war in
Croatia, which is making life for the nations in all
republics of the disintegrating Yugoslavia more
and more intolerable daily.
Allow me, Your Excellency, to notify You that
the Parliament of the Republic of Slovenia, as the
highest representative body of our state, on
October 2nd, 1991 adopted resolutions which bind
the Government and all its Agencies to continue
after October 7th, 1991, when the three-month
moratorium agreed under the Brioni Declaration
expires, procedures intended to achieve the
establishment of complete independence and
statehood. The Republic of Slovenia, in accordance with the decision of its Parliament, will
continue to cooperate at the Peace Conference in
The Hague, and strive for an agreed solution to
all questions raised by the dissociation of
Slovenia from other parts of the former SFRY as
weil as in efforts towards the re-establishment of
peace and the arranging of relations between and
among individual republics, or rather new
sovereign states on the territory of the former
SFRY.
You are aware that the decision of the Republic
of Slovenia in favour of independence is based
on the plebiscite held on December 23, 1990,
which was convincing evidence of the wishes of
the citizens of Slovenia. The military intervention
423 Arhiv predsednika Republike Slovenije.
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by forces of the Federation, which followed the
Declaration of Independence, has retarded its
implementation. Unfortunately, even the threemonth moratorium which was intended for
negotiations has not brought about any concrete
results, although Slovenia, alone of the participants in the conflict, constantly put forward
initiatives and presented proposals and ideas for a
solution to the Yugoslav crisis.
We know that the coming days, weeks and
months will be a decisive time in the history of
our nation. We must walk a path which the
majority of European nations walked long ago
and we must overcome barriers and problems
familiar to all nations and states which have set
out on the adventure of building a new, more
democratic and more free society. We are
convinced, Your Excellency, that we can count
on the support and understanding of the United
States of America, a state which is in many
respects the leader of democracy- in the free
world. We also expect recognition from You and
a pragmatic understanding of the needs of our
country during this transitional period, especially
of our economy. I hope that we are not expecting
too much.
Mr. Secretary, events in the country which was
once the homeland of Slovenes as well as other
nations are developing with lightening speed and
with a logic which, for its inhabitants, is ruthless
and tragic. May I respectfully urge that You
direct part of Your creativity, influence and the
power of Your great state, towards ending the
armed conflict and destruction. Cities are falling,
priceless cultural monuments, cathedrals and
museums, villages and their picturesque shrines
are all being destroyed. Let them become again
fond places for Americans from all parts of the
United States to visit. Has this generation of
warmongers the right to destroy what has been
formed over the centuries by many generations of
creative spirits?
I hope, Your Excellency, that my letter will
contribute to relations between us and our nations
and that You will understand it as evidence of
our deep trust in You personally and the state
which You so successfully represent throughout
the world.

Dok. št. 123:424
Beležka o razgovoru s šefom političnega oddelka nemškega zunanjega ministrstva, gospodom Chrobogom, Ljubljana 8. 11. 1991
Dimitrij Rupel
BELEŽKA O RAZGOVORU S ŠEFOM POLITIČNEGA ODDELKA NEMŠKEGA ZUNANJEGA MINISTRSTVA, GOSPODOM CHROBOGOM
Ljubljana, 8. novembra, ob 16.10.
V pogovoru z zunanjim ministrstvom ZRN sem
glede Rimske konference izvedel naslednje. V
Rimu so sprejeli dva dokumenta, dokument
NATO in deklaracijo o Jugoslaviji. V zvezi s to
drugo so Nemci zadovoljni, čeprav niso dosegli
vsega, na primer niso dosegli imenovanja glavnega krivca jugoslovanske krize. Nemško zunanje ministrstvo je sedaj predvsem zaposleno s
pospeševanjem priznanja Slovenije in Hrvaške,
pri čemer mislijo, da sta priznanje in mir različni
stvari. Nemci predlagajo, da se konferenca v
Haagu nadaljuje, čeprav samo s kooperativnimi
republikami, brez Srbije. Pogoj za priznanje je
splošna ureditev jugoslovanske situacije – glede
manjšinskih pravic in mednarodnih garancij
zanje. Nemci splošno ureditev interpretirajo kot
ureditev razmer v vsaki posamezni republiki.
Konferenco v Haagu si predstavljajo kot konferenco o izpolnjevanju pogojev za priznanje. Predlagajo, naj v ponedeljek pišemo Lordu Carringtonu in ga prosimo, naj skliče konferenco o
izpolnjevanju teh pogojev in ureditvi problemov
republik (na primer razdruževanje). Nemci nam
bodo poslali posebno pismo s podrobnostmi v
ponedeljek. Kancler Kohl vabi Kučana in
Tudjmana v Bonn po 14. novembru, ko bo mimo
francosko-nemški summit.
(Rupel)

Respectfully Yours,
Milan Kučan PRESIDENT
424 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slo-
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Dok. št. 124:425
Zabeležka razgovora g. Keisuke Oba, političnega svetnika japonskega veleposlanštva z
g. Miho Vrhuncem, svetovalcem IS 8. 11. 1991
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
ZABELEŽKA
razgovora g. Keisuke Oba, političnim svetnikom
japonskega veleposlaništva z g. Mihom Vrhuncem, svetovalcem IS, dne 08. 11. 1991 v prostorih MZZ.
Do razgovora je prišlo na željo g. Obe, ki za
najavitev obiska ni koristil ustaljenih protokolarnih poti, saj se je za razgovor obrnil direktno
na g. Marka Kosina.
Uvodoma je g. Keisuke Oba poudaril, da njegov
obisk ni uradni obisk Republike Slovenije, ampak, da gre za neuradni obisk predstavnika
veleposlaništva Japonske, ki ima jurisdikcijo na
ozemlju Jugoslavije in s tem tudi na področju
Republike Slovenije.
Dejal je, da je priznanje Slovenije najprej stvar
Evrope, in da se bo Japonska v zvezi s tem
ravnala na osnovi opredelitev evropskih držav in
ZDA. V Republiko Slovenijo je prišel po informacije.
Iz razgovora je bilo razvidno, da je veleposlaništvo slabo in zelo enostransko informirano o
dogodkih, trenutni politični in ekonomski situaciji v Republiki Sloveniji. (g. Oba ni vedel, da
imamo lasten denar, da lahko v nekatere države
potujemo z lastnimi potnimi listi. Prav tako ni
vedel oziroma ni hotel vedeti, da sami neposredno vzdržujemo stike z visokimi državnimi
predstavniki v drugih državah itd.)
Gospod Miha Vrhunc mu je pojasnil aktualni
politični trenutek v Republiki Sloveniji ter osamosvojitvene korake, ki jih je Republika
Slovenija sprejela. Poudaril mu je, da je Republika Slovenija sedaj povsem neodvisna in
samostojna državaa in da je tako v praksi tretirana s strani vseštevilnejših evropskih držav.
Najboljši dokaz temu so obiski najpomembnejših
predstavnikov Republike Slovenije v evropskih
državah, ki se odvijajo na najvišji ravni. Prav
tako nekatere države že odpirajo svoje DKP
predstavništva v Ljubljani ali pa jih bodo v
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najbližji prihodnosti. Zato so za nas vsi dogovori
in stiki DKP z beograjskimi oblastmi nični.
Na predlog g. Vrhunca, ki je izrazil željo, da bi
Japonsko v začetku naslednjega leta obiskal dr.
Dimitrij Rupel, je g. Oba odgovoril, da bo to
prenesel ambasadorju in MZZ. S tem v zvezi bi
želeli imeti točen datum predvidenega obiska.
Na našo pripombo, da je zaradi znanih razmer
veleposlaništvom v Beogradu skorajda onemogočeno spremljanje dogodkov v Republiki Sloveniji, je g. Oba odgovoril, da bo po priznanju
Republike Slovenije Japonska morala razmišljati
tudi o prenosu jurisdikcije na veleposlaništvo Japonske v Avstriji.
Gospoda Oba je še zanimalo kako je z trgovanjem z Republiko Srbijo in z našo pomočjo
Republiki Hrvaški (ob priliki je slišal, da se
Hrvati pritožujejo, da jim ne pomagamo). Na oba
vprašanja mu je g. Vrhunc odgovoril.
Na koncu razgovora smo g. Keisuke Obu predali
noto in vzorčna potna lista-(speciment), informativni material o Republiki Sloveniji, ter izrazili
željo, da DKP v Beogradu intezivirajo obiske v
Republiki Sloveniji.
Zabeležil: Robert Basej

Dok. št. 125:426
Zapis o razgovoru predsednika predsedstva R
Slovenije Milana Kučana in predsednika Izvršnega sveta Skupščine R Slovenije Lojzeta
Peterleta s predsednikom Republike Italije
Francescom Cossigom 3. 11. 1991
Ljubljana, 4. 11. 1991
ZAPIS o razgovoru predsednika Predsedstva R
Slovenije Milana Kučana in predsednika Izvršnega sveta Skupščine R Slovenije Lojzete Peterleta s predsednikom Republike Italije Francescom Cossigom 3. 11. 1991 v Novi Gorici
Predsednik Kučan je pozdravil Cossigo na
slovenskih tleh in mu zaželel dobrodošlico.
Zahvalil se je Italiji in vsem Italijanom, ki so nam
pomagali v težkih dneh vojne. Izrazil je upanje,
da bomo novo leto pričakali kot samostojna
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država. Slovenija sodeluje na Haaški konferenci
konstruktivno, vendar s težavami in odrekanji, saj
nas pestijo veliki ekonomski problemi, ki jih ne
moremo uspešno reševati zaradi odlašanja z
mednarodnim priznanjem. Poudaril je, da bo R
Slovenija še naprej zagotavljala italijanski manjšini visoko stopnjo zaščite, ki je višja od evropskih standardov. Pričakuje, da bo tudi Italija tako
postopala. Tako slovenska manjšina v Italiji kot
italijanska pri nas se ne moreta pohvaliti z gospodarsko močjo in bogastvom. Zahvalil se je za
obisk. Vprašal je kako Cossiga vidi našo perspektivo?
Cossiga je dejal, da je to za njega poseben dan.
Vsi so presenečeni zaradi njegovih akrobatskih
dejanj. Zjutraj je položil vence na vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne v Redipugli, na
grobove italijanskih in avstroogrskih vojakov.
Hkrati so praznovali dan zedinjenja Italije in dan
oboroženih sil. Položil je venec v Rižarni. Potem
je kot prvi šef italijanske države položil venec na
fojbe pri Bazovici. To je bila simbolična gesta
milosti in pomiritve. Moramo biti hrabri in
priznati temne strani zgodovine ter gledati v
bodočnost. Bil je povabljen s strani slovenske

manjšine, da položi venec štirim slovenskim
fantom ustreljenim v Bazovici. Edini razlog, da
tega ni storil je bilo pomanjkanje časa oziroma
prenapet program. Vendar je o bazoviških žrtvah
govoril na seji občinske skupščine v Gorici. Na
tej seji so bili tudi predstavniki slovenske manjšine. Kot predsednik Republike Italije države
svobodnih in enakih ljudi, jim je zagotovil polno
zaščito. Italija spoštuje pravice vseh manjšin:
slovenske, francoske, nemške, ladinske in dejal
je, da je na svojo narodnost lahko ponosen
vsakdo, ki spoštuje tudi druge narode.
Pred mesecem je v Benetkah sprejel italijansko
manjšino iz Hrvaške in Slovenije. Ob tej priložnosti je sprejel tudi begunce iz Istre. Italijanski
manjšini je dejal, da ima dve dolžnosti – da
ohrani vernost do svoje nacionalnosti, do italijanstva, in da bodo lojalni do republik/držav v
katerih živijo. Italija se bo zanimala in ščitila to
manjšino ne da bi se vmešavala v notranje
zadeve. To je povsem mogoče. Naše meje so bile
že doslej odprte, vzpostavili smo medsebojno zaupanje in ga bomo v bodoče še bolj utrdili. Nove
meje ne bi smele oteževati medsebojne komunikacije in pretoka.

Francesco Cossiga, italijanski predsednik je obiskal Slovenijo (Novo Gorico) 3. novembra 1991,
ko še ni bilo jasno ali, oziroma kdaj bo ES priznala Slovenijo in Hrvaško. Cossiga je povedal,
da bo Italija priznala Slovenijo skupaj z drugimi članicami ES. Drugič se je s slovenskim
vodstvom srečal v Ljubljani 17. januarja 1992 (foto Igor Modic, fotodokumenatcija Dela).
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Italijanska vlada je zelo angažirana pri reševanju
jugoslovanske krize tako bilateralno kot na komunitarni ravni v ES. Med ministrom za zunanje
zadeve Italije in R Slovenije je bilo nekaj srečanj.
Računajo na prispevek Haaške konference in
sposobnost lorda Carringtona. Situacija je
zapletena zaradi odnosov Srbija-Hrvaške-JLA.
Trudijo se dopovedati Srbiji naj se obnaša bolj
modro. Nihče ne želi izriniti Srbije iz Evrope – to
ne bi bilo nikomur v prid. Situacija s Slovenijo je
enostavnejša. Hrvaška pa je bolj kompleksna,
tako zaradi srbskega prebivalstva, kot tudi zaradi
vojne na njenih tleh.
Problem so povezave, ki naj bi, če bi bilo možno,
še naprej obstajale med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami kot neodvisnimi državami,
vsaj med tistimi, ki bi to želele. Italija bi to želela
zaradi ohranitve ravnotežja na Balkanu. Seveda
to ne zadeva Slovenije, ki je srdenjeevropska
država in ne balkanska. Vendar je spričo zgodovinskih okoliščin bila nekaj desetletij združena
z jugoslovanskim prostorom, zlasti skozi NOV.
Toda samo vi lahko odločite v takšnih povezavah
boste, če boste!
Javno mnenje v Italiji je, in mnoge večinske
stranke to zahtevajo, da vlada prizna Slovenijo.
Zlasti je aktiven Piccolli. Odločili smo se, da
priznamo Slovenijo skupaj z drugimi vladami
ES. To bi bilo miroljubno dejanje. Današnji obisk
ni znak priznanja Slovenije, vendar je dokaz
prijateljstva, ki ga Italija in on osebno goji do
Slovenije. V Italiji in ES ga bodo kritizirali zaradi tega. No, njemu ni mar za to kritiko.
Važno je, da se nadaljujejo pogajanja o rešitvi
jugoslovanske krize. Bolj, ko bodo pogajanja
napredovala, bolj bodo stvari zrele za pravo
rešitev. Haaška konferenca, če drugo ne, bo pokazala kdo je za konstruktivne rešitve, kdo je za
mir, kdo je na pravi strani. Potem bo tudi lažje
ukrepati. ES ima dobro voljo in je pripravljena,
da pomaga. Tudjmanu je povedal, da seveda
lahko računa na pomoč ES, da pa ES ne more
nadomestiti njegovih prizadevanj za morebiten
sporazum s Srbi. Dogovori direktno zainteresiranih in vpletenih ob pomoči ES so nenadomestljivi.
Druga alternativa so mirovne sile. Vendar, ali so
one realno mogoče. Italija je sodelovala pri intervenciji v Libanu. Tam je šlo za reševanje človeških življenj. Ne bi bežala od tega v Jugoslaviji, če bi to prispevalo k reševanju življenj.
Toda ali je to realno? Prihod italijanskih,
nemških ali celo avstrijskih čet na jugoslovanska
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tla bi izzvalo negativne zgodovinske remeniscence. Kdo naj potem sodeluje v mirovnih
četah? Finci in Skandinavci? Mirovne sile so
skrajna, zelo tvegana možnost. Seveda, če se bo
vojna na Hrvaškem nadaljevala bi se proti Srbiji
lahko uporabil 39. člen Ustanovne listine.
Prava pot so pogajanja. Haaška konferenca. To je
tudi pot za formalno priznanje. V teh pogajanjih
ste vi Slovenci bolj gledalci kot igralci, vendar
gledalci z znatnim vplivom na težo. Prepričan je,
da se bo tudi v sami Srbiji marsikaj spremenilo.
Že dejstvo, da ne morejo več računati s podporo
SZ je oslabilo pozicijo sedanjega vodstva. Italija
izvaja določen pritisk na srbsko vodstvo za večjo
konsiljatornost.
Na koncu je Cossiga omenil zaplet v zvezi s
tranzitom JLA preko Trsta. Zvezna vlada in general Kadijević so uradno zahtevali dovoljenje za
prehod enot JLA iz Slovenije. Najprej je to šlo po
vojnih kanalih – armada je zaprosila italijansko
armado. Potem pa je bila na podlagi zahteve
pučističnega dela Predsedstva, takšna zahteva
sprožena pri predsedsedujočen ES. Vprašali so
tudi Cossigo za mnenje. Bil je pripravljen to
dovoliti. Nekaj časa so razmišljali, da bi zadevo
rešili pozitivno, saj so želeli pomagati, da se
Slovenija reši vojske. Nikakor niso nameravali
storiti nekaj kar bi bilo v škodo Sloveniji in
Hrvaški. Ravno nasprotno. Toda Kadijević jim je
rekel, da ne bi želeli iti preko Kopra, ki da je
preblizu Hrvaške, niti preko Hrvaške. Sovražni
vojski, ki se umika je, če je treba zgraditi tudi
zlate mostove, da bi lahko zbežala. Pri razmišljanjih o odobritvi prehoda jih je vodilo prijateljstvo do Slovenije in ne kaj drugega. Ko so
videli našo reakcijo in delikaten položaj Trsta so
odklonili zahtevo. Zadovoljen je, da smo se
sporazumeli z JLA, da je odšla preko Kopra.
Predsednik Kučan se je zahvalil za izvajanje
Cossige. Njegov obisk je ocenil kot veliko dejanje. Pozornost Slovenije je usmerjena na mednarodno priznanje, rešitev jugoslovanske krize in
vrnitev miru na ta prostor. Haaška konferenca je
konferenca, ki naj zagotovi mir. Pri tem želimo
pomagati. razumemo jo kot sestanek kjer naj se
jugoslovanski narodi sami odločijo o svojo bodočnosti. Slovenija se je že odločila. Italija nam
je pri tem pomagala, nas razumela in se ji zato
zahvaljujemo. Razumemo Evropo, ki želi, da se
na jugoslovanskem prostoru zadržijo neke vezi.
Todo to kar sedaj možno je zelo deformirano.
Morda bo to mogoče v bodočnosti. Sedaj manjka
osnovno medsebojno zaupanje. Vojna je vse po-
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rušila, ogromno število ljudi je moralo zapustiti
svoje domove. Kako v taki situaciji govoriti o
povezavah? Cossiga mu je v Rimu rekel, da je
problem kako rešiti srbsko vprašanje. Nesreča
Srbov je v tem, da iščejo rešitev vedno v škodo
drugih narodov. Nujna je miroljubna rešitev in mi
smo pripravljeni sodelovati pri njenem iskanju.
Z našimi problemi in našimi rešitvami ne bi želeli
škoditi drugim in jim dejansko tudi ne škodujemo. Seveda je nam bilo lažje, ker so nam
sosedje pomagali in nas razumeli. Želimo, da bi
Italija imela dobre odnose z vsemi jugoslovanskimi republikami.
Predsednik Peterle se je prav tako zahvalil za
obisk Cossige in poudaril interes ES za poglobitev sodelovanja z Italijo in čimbolj pogoste
medsebojne stike.
Razgovoru so prisostvovali z italijanske strani
predsednik deželnega odbora Biasutti, goriški
župan Scarano, generalni sekretar Predsednika
Republike Berlinguer, dipl. svetnik Goria, generalni konzul Cristiani in drugi, z naše strani predsednik Skupščine občine Nova Gorica Pelhan.
Srečanje je potekalo v zelo prijateljskem vzdušju.
Zapisal Marko Kosin

Dok. št. 126:427
Nekateri elementi za oceno sedanjega mednarodnega položaja Slovenije 25. 11. 1991
Ljubljana, 25. 11. 1991
Služba za analizo in planiranje
NEKATERI ELEMENTI ZA OCENO SEDANJEGA MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE
I. UVOD
Po več kot štirih mesecih od proglasitve Slovenije za samostojno in neodvisno državo in več
kot mesecu dni po prenehanju moratorija je
mednarodni položaj Slovenije še vedno glede
svojih trenutnih primarnih ciljev (mednarodno
priznanje Slovenije, vodenje samostojne ekonomske politike, uradna navezava stikov z relevantnimi mednarodnimi organizacijami in s prija427 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slo-

venije.

teljskimi državami, učinkovita zaščita v tujini
živečih ali tja potujočih državljanov Slovenije)
globoko vpet v reševanje kompleksne jugoslovanske krize. Mirovna konferenca v Haagu, ki
naj bi zagotovila tudi mednarodno priznanje
Slovenije, je zašla v pat-pozicijo z začasno prekinitvijo in z gospodarskimi sankcijami proti
Jugoslaviji. Te prizadevajo vsaj začasno tudi
Slovenijo. Zvezna vlada in zvezne institucije so
postale orodje v rokah Srbije in samozvanega
"okrnjenega predsedstva". Proti Sloveniji se vodi
intenzivna gospodarska vojna. Vojna JLA in
Srbije (s Črno goro) proti Hrvaški eskalira. Vse
to ustvarja v širših krogih Slovencev razočaranje
nad Evropo in drugimi zaradi impotentnosti pri
reševanju krize, združeno tudi z moralnim ogorčenjem, ker da bi ES, ZDA in OZN, tudi ZSSR,
lahko storili več za prenehanje vojne, če bi to
hoteli, da je izenačevanje agresorja z žrtvijo
sprenevedanje, da je odlašanje s priznanjem oblika pritiska na Slovenijo, naj bi se vendarle povezala s tistimi v Jugoslaviji, ki so odgovorni za
ta strahotna vojna grozodejstva. Ekonomski
problemi in stopnjevanje inflacije po monetarni
osamosvojitvi pa vzbujajo skrb. Ljudje so prepričani, da bodo učinkoviti ukrepi za odpravo
možni šele po mednarodnem priznanju, in zato so
zaskrbljeni zaradi odlašanja.
Po drugi strani – poleg izjav, da vprašanje priznanja ni politično sporno – obstajajo tudi pozitivni znaki. Deset držav že priznava slovenske
potne liste, na številnih mednarodnih srečanjih in
v mednarodnih dokumentih je Slovenija de facto
priznana kot enakopraven partner. Vrata številnih
uradov državnih predsednikov in zunanjih ministrstev so odprta predstavnikom Slovenije. Negativni učinki mnogih omejitvenih ukrepov zvezne
vlade so bili s strani drugih držav relativizirani z
neupoštevanjem ali le delnim upoštevanjem ali s
pragmatičnim protiukrepi, pa tudi z aktivno
pomočjo (konzularna zaščita, zračni promet itd.).
Pričujoča razmišljanja naj bi dala nekatere elemente za razumevanje časa, pogojev in okvirov,
v katerih se danes nahaja mlada država Slovenija
s svojim prioritetnim ciljem, čimprej doseči mednarodno priznanje.
II. INTERNACIONALIZACIJA
1. Slovenija je internacionalizacijo svojega problema – napad JLA po nalogu ZIS – dosegla z
Brionsko deklaracijo. Takratni hitri poseg ES je
bil prvenstveno namenjen preprečitvi sovražnosti
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– za Evropo je bila prva prava vojna po l. 1945
na kontinentu moralni šok, saj je reševanje
sporov s silo nesprejemljivo. Sprejetje same
deklaracije, kljub nekim neugodnim elementom,
je za Slovenijo pomenilo nekakšno dejansko priznanje samostojnosti. Podpora Nemčije načelu
samoodločbe je prišla nepričakovano (zlasti za
Markovićevo zvezno vlado in Lončarja, ki glede
na prejšnje izražanje podpore "integriteti Jugoslavije" s strani nemške diplomacije tega ni pričakoval) in pokazala neenotnost v stališčih posameznih evropskih držav.
Po neuspehih ES, da bi preprečila eskalacijo
sovražnosti na Hrvaškem in da bi v času tromesečnega moratorija dosegla politično rešitev
ali vsaj realne elemente zanjo, je s pobudo za
Mirovno konferenco v Haagu prišlo do odločitve
za reševanje YU-krize na daljši rok. Predhodno
se je "disciplinirala" Nemčija, da ne bo več s
svojimi grožnjami o priznanju Sl. in H. "če sovražnosti ne bodo prenehale" izstopala iz enotne
politike ES. Z nadaljevanjem konference kljub
istočasnim vojnim akcijam in kršitvam premirja
ter končno s sprejetjem načela o "obeh straneh
kot enakih krivcih" se je vse bolj utrjevala pozicija Srbije proti Hrvaški (ki je bila edina
prizadeta s sklepom o embargu na uvoz orožja).
S tem so se objektivno dale proste roke agresivnosti JLA, ki je s podaljševanjem konference dobivala tudi vse več časa, da "obračuna s Hrvaško"
in ustvari ugodne pogoje Srbiji za premirje po
načelu "fait accompli" (primer Ciper). Slovenija
je prišla na konferenci "na stranski tir", postala
"bolj gledalec kot igralec". Obenem pa je izpostavljena tihemu pritisku, da bi sprejela Carringtonov mirovni predlog zlasti glede carinske unije,
kar se kaže skozi toleranco ekonomske vojne, ki
jo vodi proti njej zvezna vlada. Istočasno ZDA,
pa tudi drugi občasno očitajo, da je ona s svojo
"preforsirano enostransko odločitvijo" povzročila
tragična dogajanja v Jugoslaviji. Priznanje se
odlaga na konec konference, čeprav je po odhodu
JLA Slovenija vzpostavila vse "klasične elemente" za mednarodno suverenost.
2. KVSE, formalno mandant ES, je nastopila v
funkciji pomočnika politiki, ki jo je diktirala ES
oz. ZDA. Njen krizni mehanizem je bil tudi
pokritje za pošiljanje opazovalcev ES najprej v
Slovenijo, potem pa še na Hrvaško, v Srbijo in
BiH. Pada v oči večja aktivna vloga ZDA, ki je
skrbela tudi za to, da "prosrbska" usmerjenost
ZSSR ne bi blokirala naporov ES, in večja zadržanost Nemčije. V podpori pozicij Sl. in H. so
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zlasti izstopale verbalno Madžarska, Avstrija in
na svoj način, Albanija. Jugoslovanski predstavnik v KVSE je razvodenil vsak ostrejši ukrep.
3. Evropski svet je s tem, ko je sprejel sklep o
odvzemu posebnega statusa Jugoslaviji, pokazal
med mednarodnimi organizacijami najbolj izrazito približevanje slovenskim stališčem. Sedaj je
v teku postopek, da bi status posebnega gosta
dobila Slovenija.
V Evropskem parlamentu je že dogovorjena
iniciativa za priporočilo priznanja Sl. in H., propadla zaradi akcije poslancev socialistične frakcije. V socialistični internacionali se še vedno
daje prednost načelu neokrnjene suverenosti pred
načelom samoodločbe in s tem "integriteti Jugoslavije" pred priznanjem Slovenije. Izjema je
SPD (kjer pa ima Brandt, ki je predsednik SI,
bolj dvoumno stališče), in bolj fleksibilno stališče
avstrijskih in italijanskih socialistov. Vsi pa so
pripravljeni podpreti rešitev, ki jo bo sprejela ES.
4. Nato-pakt je odločno odklonil kakršnokoli
intervencijo v Jugoslaviji, tudi manifestativno
(n.pr. "manevri ladjevja"). Nedavni sestanek v
Rimu je bil izkoriščen za uvedbo sankcij ES proti
Jugoslaviji. Nadaljeval se je z "evro-ameriškim
srečanjem" v Haagu, ki je bil posvečen vprašanju
enotne politike do bivšega komunističnega
vzhoda. O tem je sprejel poseben dokument, ki
ga lahko razumemo tudi kot nekak "kodeks
obnašanja za bivše komunistične države. Deklariral je tudi "poenotenje stališč ZDA s stališči ES
v zvezi z Jugoslavijo". Povezanost teh sestankov
ni le slučajna – kaže, da ZDA ne nameravajo
opustiti NATO-pakta kot dejavnika svojega
vpliva v Evropi.
5. WEU – že skoraj pozabljena Zahodnoevropska unija naj bi postala okvir za evropsko vojaško
posredovanje, kar se je zaradi intenzitete vojaškega konflikta v Jug. pokazalo za nerealno že
v sami zasnovi. Pokazala pa je na interes nekaterih evropskih držav (zlasti Francije, ki bi
želela s tem tudi določeno protiutež vplivu
NATO-pakta), da bi imela Evropa svojo organizacijo interventnih vojaških sil.
Medtem je WEU sklenila poslati v Jadransko
morje vojne ladje zaradi" zaščite humanitarnih
akcij".
6. OZN se je z razpravo v Varnostnem svetu
(pogoj za to je bil pristanek jug. zvezne vlade) in
z misijo Cyrusa Vancea že vključila v razplet
YU-krize. Dosedanji rezultati za obe "secesionistični republiki" niso vzpodbudni. Embargo na
orožje kot edini realni sklep resolucije VS je
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prizadel le Hrvaško, poročilo Vancea je pisano
dosledno upoštevajoč teorijo "enake ekvidistance
do vseh notranjih dejavnikov YU-krize kot krivcev". V razgovorih s slovenskimi predstavniki pa
je Vance povedal, da bi bilo preuranjeno priznanje škodljivo. Ekonomski del poročila je
"pisan tako, kot da bi ga diktiral Marković".
Politično reševanje "paketa" bi bilo v OZN še
mnogo bolj dolgotrajno z znatno večjimi pritiski
na ohranitev "integritete Jug.". Zlasti bi to podpirala večina "neuvršečnih" in sploh izvenevropskih držav. Zato je ponudba "okrnjenega predsedstva" za prihod mirovnih sil v Jug. tudi (poleg
namena, doseči "ciprsko rešitev") v funkciji prenosa obravnave YU-krize iz ES v OZN.
Ta prenos ni verjeten (s tem bi ES izgubila na
ugledu, kar trenutno ni v interesu ZDA), bolj
verjetno je, da bo OZN še naprej ostala v igri z
obravnavo vprašanja embarga (poleg orožja še
nafta) in beguncev in novimi misijami C. Vancea. Sedaj se vključuje z mandatom mirovnim
silam, da pridejo na področje Jug., vendar ob
pogoju popolnega predhodnega premirja.
III. POZICIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1. ES je bila prisiljena, da se spoprime s
problemom jugoslovanske krize v razmerah:
a) ko so v toku zamotani procesi nadaljnje integracije držav članic, ki presegajo prejšnjo zasnovo "Evrope 1992" (v tem pogledu je trenutno
zelo pomemben predstoječi sestanek v Maastrichtu v zvezi s "politično unijo");
b) ko je razpadel vzhodni blok in ko pospešeno
razpada ZSSR; avgustovski neuspeli državni udar
razvoja ni poenostavil, ampak je ta postal, kot
kaže, še bolj nepredvidljiv (potencialna nevarnost
uporabe jedrskega orožja vnacionalistično-Secesionističnih konfliktih tako znotraj "imperija" kot
posameznih republik); ko Evropa kot celota, pod
vodstvom ES, išče ne samo svojo novo strukturo,
ampak tudi svojo novo vlogo v svetu, s tem pa
tudi nove odnose z ZDA, ki so postale edina
svetovna "supersila".
2. V teh razmerah so se pokazala, posebno v
zvezi s pojavom (združene) Nemčije kot nove
(stare) prevladujoče sile v Srednji Evropi (Italija
poskuša to kompenzirati s forsiranjem Heksagonale) nova (stara) nasprotja in nezaupanja med
najvažnejšimi članicami. Ko je kazalo, da bi
lahko bila ogrožena os Bonn-Pariz kot temelj ES
(na kar naj bi "anglosaksonski blok" ZDA –
Anglija čakal z zadovoljstvom), sta Nemčija in

Francija manifestirali enotnost (obisk Mitteranda
priključenim nemškim deželam in skupna izjava
o Jug.). Italija, prej odločen zagovornik "integritete", pa je postala bolj fleksibilna do priznanja
Sl. in H. Brez podcenjevanja pomena teh pojavov, ki Sl. lahko koristijo, pa tudi škodujejo,
moramo ugotoviti, da med članicami ES, posebno v trenutku, ki ga mnogi ocenjujejo kot
kritičnega v njenem razvoju, odločilno pravladuje
usmerjenost k enotnosti, ki ne bi ogrozila iskanja
skupnih rešitev v smislu zgoraj navedenih prioritet. Zato se nihče (tudi Nemčija) ne želi ob
različnih stališčih do Yu-krize spustiti v preveč
samostojne akcije.
Neenotnost se je pokazala tudi v različnem odnosu do pravice na samoodločbo (strah pred
"presedanom" zaradi lastnih podobnih problemov, najbolj izraženo pri Španiji), zaradi posebnih interesov do Yu-prostora (Grčija z ozirom na
Makedonijo, Italija z ozirom na manjšino) ali
zgodovinsko pogojenih navezav (Francija –
Srbija, Anglija – Jugoslavija). Javno mnenje je
bilo slovenskemu osamosvajanju bolj naklonjeno
kot vladne politike, pri tem v strankarskem
spektru prednjačijo "desne" "desno-sredinske" in
"zelene" ter "radikalne" stranke pred levimi. Podpora demokrščanskih strank je bila že tudi
predmet neutemeljenih špekulacij v tisku, srbskem in tudi svetovnem. Morda bi morale slovenske leve stranke ob tem ponovno oceniti
intenzivnost in uspešnost svojih strankarskih
stikov. Dejanska moč in njena teža v lastnem
političnem prostoru sta seveda zelo pomembni za
mednarodno recepcijo vsake stranke. Ob že
zgoraj omenejenem stališču Socialisične internacionale bi bilo namreč kot zanimivost omeniti, da
je Miloševićeva v "socialistično" preimenovana
stranka že našla v njenem okviru posamezne
zagovornike predloga, da se jo uvrsti med kandidate za sprejem.
Neenotnosti ob Yu-krizi pa so v okviru "dvanajsterice" že navrgle zaenkrat bolj "tiho" vprašanje, ali bo konsenz lahko ostal sprejemljiv
princip odločanja v načrtovani "skupni zunanji
politiki".
3. Uspešno zasnovana v bipolarnem svetu, ES. v
novih evropskih in globalnih pogojih še ni
konstituirana v kapaciteti, da bi lahko vedno in
takoj reševala lastne probleme. Je več težav ima
pri reševanju problemov drugih. Njeno dosedanje
angažiranje v YU-krizi je bilo v bistvu neuspešno
in neproduktivno razen v Sloveniji.
a) Mir na kontinentu je resno ogrožen s pravo,
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zelo intenzivno in rušilno vojno, obstajajo pa
možnosti za nevarno destabilizacijo in spopade
drugod, zlasti v SZ. Zahodni scenarij transformacije Vzhodne Evrope na temelju zahodnih
družbenih modelov postaja vprašljiv in potreben
dopolnitve, ko se je pokazalo, da "neligitimno"
reševanje nastalih problemov s silo ostaja realno
dejstvo in da je prepričanje, kako vsaj v Evropi
do tega ne more več priti, bilo le utopična želja;
b) Sodelovanje s prostim pretokom blaga, uslug
in kapitala (pretok ljudi je zaradi nevarnosti
dotoka ekonomskih emigrantov in beguncev za
ES zaenkrat, razen v lastnem tradicionalnem
območju, relativizirana in "nadzorovana" vrednota) je z vojno na IM-prostoru v veliki meri
prekinjeno s posledicami, ki jih občutita tudi
Evropa in svet. Hude psihološke posledice bodo
tudi v bodočnosti, po vojni, resna ovira, da bi se
ta del Evrope povezoval. Za ES (in ZDA) je bilo
gornje načelo gotovo eno od bistvenih, zato je
podpirala in še podpira (tudi z "mehčanjem vseh"
ob uvedenih sankcijah) "integriteto Jugoslavije",
vedno z zamudo pristajajoč na predloge, ki so
prihajali iz Slovenije, čeprav ji je istočasno priznavala, da v procesu demokratizacije YU-prostora predstavlja lokomotivo. Carringtonov predlog prvič odstopa od vztrajanja na ohranitvi
Jugoslavije.
c) Stabilnost na kontinentu je z razpadom Jug.
ogrožena, zato želijo ES in ZDA ta razpad, če ga
že ne morejo zadržati, nadzorovati. Večina vidi
jamstvo v ohranitvi politično-varnostnega statusa
quo, kar naj bi jamčila, če že ne integralna, vsaj
takšna "Jugoslavija", ki bi ohranila identiteto,
odnosi med deli pa bi bili konstituirani tako, da
ne bi ogrožali komaj doseženega ravnotežja
("Vsaj določena kontrola iz enega mesta, iz Beograda"). S tem pa se interno ne strinjajo države,
ki bi z novo razporeditvijo sil, "brez enotne
kontrole iz Beograda", lahko pridobile, kot Nemčija, Italija in Avstrija. Na drugi strani "pokomunistična" ZSSR, ne več kot supersila, le kot
evropska velesila, s protežiranjem Srbije kaže, da
hoče biti v igri.
Nemčija, ki jo bo združitev le začasno zadržala v
gospodarskem razvoju, je s svojo v izvoz naravnano ogromno industijsko močjo postala gonilna sila združevanja v Evropi, ki naj bi čimprej
odprlo tudi vzhodni trg. Ocenila je, da je na YUprostoru večja ovira za to podpiranje integritete,
ki se ne more uveljaviti drugače kot s silo, (kar
tudi v perspektivi nevarno "onesnažuje" evropski
prostor), kot podpiranje v demokratičnem pro352

cesu nastalih "separatizmov", ki bodo lahko z
medsebojnim dogovorom v lastnem interesu bolj
učinkovito odpravili z razdružitvijo nastale prepreke. Druge evrospke države, ki jim je "nova"
Nemčija še neodprta knjiga in zato vsaj delno
"sumljiva", je že zaradi tega ne podpirajo, najbolj
pa nasprotuje Anglija, ki je tudi najbolj zadržana
do bolj intenzivnega evropskega združevanja.
4. Gledano iz stališča ES, bo čim bolj efikasna
propustnost bivšega YU-prostora ostala v prioritetnem interesu ES tudi po priznanju novih
držav. Sama je nastala iz ekonomske asociacije in
prerašča v politično, da bi v konkurenci s svetom
(zlasti z ZDA in Japonsko) lahko delovala čim
bolj enotno in povezano. Sedaj se je, po končanih
pogajanjih z EFTA, ta prostor znatno razširil.
Verjetno se mu bodo v določeni obliki priključile
tudi ZDA. Vključevanja vzhodnih držav v ta
European Economic Area bo potekalo postopno,
skladno s sposobnostjo delovati po standardih in
konkurenčnih pravilih ES s prepustitvijo določenih "nacionalnih" pristojnosti nadnacionalnim
organom. Na priključitev kot gotovo zaželjeno
perspektivo se mora pripravljati Slovenija tako z
notranjo zakonodajo kot s prilagajanjem bolj
zahtevnim standardom in trgovinskim navadam,
pa tudi s primerno pragmatično politiko do
bivšega YU – prostora ki naj bi pomagala, da bi
bilo tudi v bodoči ureditvi na njem čim manj
medsebojnih ovir. Ekonomska povezanost z YU
– prostorom bo še naprej v slovenskem interesu,
ki bo tudi obojestranski, saj ekonomski interesi
najhitreje premagujejo politične predsodke.
V interesu ES in s tem tudi našega vključevanja v
njo, EFTA ali EEA je gotovo:
a) čimbolj neoviran tranzit s čim bolj
izenačenimi pogoji za vlaganje v njegovo
tehnološko zaostalo infrastrukturo; pretok ljudi,
blaga in storitev s čim manj carinskimi
pregradami in mejnimi formalnostmi; čim bolj
enotni pogoji za kapitalna vlaganja z možnostmi
širšega trga;
c) čim bolj poenotene upravne formalnosti ter
tehnični in drugi standardi;
d) posluh za skupno reševanje ekoloških
vprašanj (kar je ena od najbolj "nadnacionalnih"
evropskih prioritet);
Ob tem pa bo pomembna tudi naša kooperativnost pri vprašanju vračanja dolgov bivše Jug.
(kar bo nedvomno eden od "trdih orehov" pri
obravnavi vprašanj sukcesije), ki se naj ne bi
kazala skozi popustljivost, ampak iniciativnost.
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IV. POZICIJA ZDA IN ZSSR
1. Stališče ZDA je velikega, če ne ključnega
pomena za razrešitev YU-krize in s tem tudi za
priznanje Slovenije. čeprav so se po neuspelem
Bakerjevem posredovanju v Beogradu ZDA navidezno umaknile iz reševanja YU-krize in ga
prepustile ES, so ostale ves čas iz ozadja delujoči
aktivni dejavnik. Z njimi so vsklajene bistvene
smernice reševanja YU-krize po "slovenski vojni", kot so:
a) vztrajanje na kompleksni rešitvi pred priznanjem Sl. in H.;
b) odklanjanje "nemške opcije", ki je dajala z
grožnjami o takojšnjem priznanju Sl. in H.
prednost zaustavitvi agresije (pri tem pa se ZDA
niso odrekle verbalnim opozorilom, ki pa so
imele le moralno in ne politično težo);
c) neupoštevanje ideoloških elementov ("demokratične severozahodne republike" proti "južnemu komunističnemu bloku" i.p.) in dajanje absolutne prednosti strateškim;
č) teorija ekvidistance do "treh krivcev za
sovražnosti" – Srbije, JLA in Hrvaške, ki pomeni
tudi tihi pristanek na Miloševićevo vojaško
zmago;
d) odklanjanje kakršnihkoli vpletenosti NATOpakta.
Če so v okviru ES ta stališča relativizirana z
nasprotujočimi si stališči posameznih držav, so v
ZDA le s posameznimi, na tako maloštevilnimi
akcijami v obeh domovih Kongresa, ki pa jih
administracija, kot je javno povedala, ne bo
upoštevala, po drugi strani pa je v Kongresu
prisoten tudi upošteven "srbski lobby", ki se mu
je delno pridružil tudi židovski.
Najnovejši rimski sklepi o sankcijah, ki so jih
ZDA že podprle, skupaj s haaškim poenotenjem
stališč v zvezi z Jugoslavijo, pa kažejo na to, da
želijo ZDA v bodoče biti tudi direktno udeležene
v reševanju YU-krize in da ES to sprejema.
V State Department so večkrat poudarili nesprejemljivost slovenskega "enostranskega akta odcepitve". ZDA pa ne bi nasprotovale popolnemu
odhodu Sl., če bi "ostanek Jug." našel formulo
določene lastne integracije in se z odhodom
strinjal.
2. ZDA še nimajo definirane politike do prostora
bivše Jugoslavije, pri tem pa še vedno dajejo
prednost njegovi integriteti. Prioritetna skrb ZDA
je razpad ZSSR, pri čemer "nacionalizme", v negativnem smislu, v jug. prostoru enačijo s tistimi
v sovjetskem. Nepredvidljivost razvoja v ZSSR

postaja okoliščina za novo presojo. Ker so se
povečali konkurenčni interesi v ES delujočih
pomembnih držav, medsebojno in v odnosu do
ZDA, postaja za ZDA vprašljivo, ali je "prepustitev" tega prostora ES zadostna zaščita lastnih
interesov. Jug. prostor pomeni izhod na Sredozemsko morje tudi za države, ki lahko nastanejo
iz ZSSR. Zato ni izključeno, da bodo ZDA v
bljižnji bodočnosti definirale bolj aktivno lastno
politiko do tega prostora. Trenutno pa sočastnost
"nacionalizmov s secesionističnimi težnjami" v
ZSSR z razpadom Jug. ni okoliščina, ki bi šla v
prid Sloveniji.
3. Na nedavnem razgovoru s predstavniki Srbskega demokratičnega foruma je Warren Zimmermann takole formuliral politiko ZDA (po Danasu 29. 10. 91): ZDA bodo vztrajale na zahtevi,
da se očuva enotnost jug. političnega prostora. Po
njihovi oceni je to predpogoj za stabilnost in
varnost tako tega prostora kot celotne regije. Pri
tem bodo vztrajale na upoštevanju pravic manjšin
v vseh dosedanjih federalnih enotah, od Srbov na
Hrvaškem do Albancev na Kosovu. Ne bodo
upoštevale možnih samostojnih akcij posameznih
evropskih držav in novih držav na tem prostoru
ne bodo posamično priznavale, tudi ne Sl. in H.
Priznale bodo vse skupaj, ko bodo definirani
njihovi bodoči medsebojni odnosi.
Predsednik Bush je dne 9. 11. 1991 v Haagu,
navezujoč na ugotovitev v preambuli "dokumenta
enotne evropske politike do vzhoda", da obstaja v
Evropi nevarnost destabilizacije porajajočih se
demokracij, ki da mora biti presežena z rigoroznim spoštovanjem principov KVSE, izpostavil
v svojem govoru dvoje glavnih nevarnosti za
"novo Evropo": eksplozijo "starih sovraštev, ki
izvirajo iz predsodkov, netolerance in sumničenj", ter nevarnosti "zloveščih revanšizmov, ki
morajo biti preseženi z demokracijo in spremembami, z vladovino večine, ki naj spoštuje
pravice manjšine".
4. ZSSR se je v tej krizi postavila na srbsko stran
in pokazala, da ima tudi po prenehanju Varšavske
zveze svoje lastne interese kot velesila v Evropi.
S skupno izjavo v ES in ZDA je pokazala, da bo
tudi ob tem vprašanju spoštovala skupno dogovorjeno politiko, z vabilom Miloševiću in
Tudjmanu pa tudi lastno iniciativnost. Njene
lastne težave s podpisom "unijskega dogovora"
so gotovo del pojasnila za njeno privrženost
integriteti Jug., ne pojasnjujejo pa vseh vzgibov
takšne politike. Po neuspelem puču se takšna
politika ni spremenila.
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Pri tem je značilno, da se je po puču spremenila
politika Ruske federacije, ki se je z izjavami proti
naftnemu embargu postavila očitno na stran
"integralistov" in s tem pokazala naravnanost v
korist Srbije. Prej je demokratično podpirala secesionizem baltiških držav in takrat s prijateljskim poudarkom sprejela predstavnike Slovenije. Tudi ona se v zadnjem času srečuje s secesionističnimi tendencami v lastnem okviru. Še
bolj pa tu verjetno prihaja do izraza, da po puču,
ki jo je iz "opozicijske" dvignil v "državotvorno"
silo, vse bolj prevzema funkcije ZSSR kot celote
(administrativni sistemi se že tako v znatni meri
prepletajo). To pa bo verjetno izostrilo pozornost
ZDA, ki bolj zaupajo Gorbačovu kot Jelcinu.
V. POZICIJA REPUBLIK SRBIJE IN ČRNE
GORE
1. Pozicije Srbije in Črne gore se v največji meri
prekrivajo, kar je v večji meri posledica na
skupni ideologiji temelječega paktiranja vodstev
in velike odvisnosti Bulatovićeve ekipe od Miloševića, kot pa skladnosti interesov obeh republik.
Niansirana razlika ob Bulatovićevem strinjanju s
Carringtonovim predlogom v Haagu, medtem že
izglajena, je bila verjetno vendarle manj dogovorjena skupna taktika kot bolj znanilec globljih
procesov v črnogorski družbi, za katere pa je
vprašljivo, ali bi lahko bil njihov nosilec tandem
Bulatović – Djukanović. V Črni gori je namreč
opozicija relativno močna ("zeleni" kot črnogorsko-nacionalno naravnan element, nosilci oblasti pred antibirokratsko revolucijo, liberalnodemokratski krogi, muslimani itd., tudi propagandna predpriprava na vojno je znatno zaostajala za srbsko). Zaenkrat pa črnogorska politika še naprej uboga srbsko.
2. Glavni strateški cilj, ki ga danes zasleduje
srbska politika, je:
a) iz ruševin SFRJ z vsemi možnimi sredstvi,
tudi z najbolj brutalnim nasiljem, kar ji, omogoča
zavezništvo z JLA, ustvariti državno tvorbo, v
kateri bodo v okviru memorandumskih mej
"Velike Srbije" živeli vsi Srbi in ostali narodi, ki
bodo na to pristali ali bodo v to prisiljeni, seveda
pod srbsko dominacijo;
b) z diplomatsko aktivnostjo in ustrezno propagando ustvariti pogoje, da bo ta državna tvorba
priznana mednarodopravno kot edina pravna naslednica bivše SFRJ.
3. Srbija se je (s Črno goro) dejansko "pustila
prisiliti na sodelovanje na Haaški mirovni kon354

ferenci, vendar se dobro zaveda njenega pomena
in tudi tega, da je, dokler je njen zaveznik JLA,
na tej konferenci njena vloga ena od osrednjih. V
tej situaciji izkorišča konferenco tudi za to, da
pred mednarodno javnostjo prekriva prave motive in cilje svoje agresivnosti in je pripravljena
tudi na izsiljevanje s prekinitvijo (odgovarjal bi ji
prenos reševanja v OZN), vendar se sodelovanju
v mednarodnem reševanju YU-krize ne misli
dokočno odpovedati. V to jo silijo vsaj trije
razlogi:
a) izogniti se neugodnim reakcijam Evrope in
velesil, ne da bi pri tem žrtvovala svoje temeljne
strateške interese in opredelitve;
b) če ne gre drugače, želi vsaj pridobiti na času
toliko, da realizira svoje in črnogorske ozemeljske zahteve, nato pa resneje pristopi k pogajanjem, vendar s pozicije gotovih dejstev;
c) iz ekonomskih razlogov ne more tvegati popolne mednarodne izolacije.
4. Za dosego svojih ciljev uporablja na konferenci, pa tudi sicer v svojim mednarodni javnosti,
z veliko propagandno intenziteto, sledečo taktično argumentacijo:
- ogroženost Srbov izven matične republike;
- navidezno – verbalno si prizadeva za ohranitev Jug. kot "demokratične federacije enakopravnih narodov", pri tem pa ji gre na roko, da še
obstoječi zvezni organi tej politiki sledijo in bo to
aparat storil tudi, če bo "dala odstaviti" Markovića in Lončarja;
- z zamenjavo vzrokov in posledic poskuša
relativizirati svojo krivdo za razpad SFRJ, dokazujoč, da sta za to krivi "separatistični republiki", ne pa njen hegemonistični hipernacionalizem in politika centralizacije, s katero je
hotela v svojo korist prerazporediti politično in
gospodarsko moč;
- s sklicevanjem na pravico do samoodločbe
narodov, vendar le, ko se to nanaša na srbski
narod izven matične republike, medtem ko
drugim narodom, ki so na njenem območju,
odreka tudi pravico do autonomije, in prikrivajoč,
da bi realizacija "samoodločbe Srbov" Hrvaško
teritorialno in demografsko več kot razpolovila;
- s proglašanjem republiških mej za administrativne, da ne bi bile ovira njeni načrtovani
ekspanziji, ki jo uveljavlja z vojaško silo JLA;
Ta propaganda argumentacije je v svetovni javnosti in tudi delno pri vladah v reševanju YUkrize udeleženih držav naletela na presenetljivo
veliko odzivnost, kar kaže na slabo poznavanje
bistvenih elementov krize, pri vladah pa tudi na
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njihovo taktično naravnanost, vršiti s tem pritisk
na druge udeležence.
a) Miloševićeva ekipa je ujeta v lastno past svoje
populistične, nacionalistične in ekspanzionistične
politike, ki jo bila začeta z "antibirokratsko revolucijo". Na meji politične smrti bi bil zato vsak
pristanek na suverenost Hrvaške, BiH in tudi
Makedonije v nespremenjenih mejah, na ostajanje "Krajin" v mejah Hrvaške tudi ob največji
zagotovljeni zaščiti manjšin in mednarodni kontroli, na avtonomiji Kosova, Sandjaka, Hrvatov
in Madžarov v Vojvodini. Zato bo tvegala skrajna zaostrovanja z ES in drugimi "reševalci" Yukrize. V zavesti, da bo določene kompromise enkrat morala sprejeti, bo to odlagala, poslužojoč se
dalje vojnega nasilja v inteziteti, ki jo bo ocenila
kot primerno. Pri tem pa vendarle ne moremo
podcenjevati Miloševićeve že večkrat izkazane
spretnosti, da mu ne bi uspelo sprejeti potrebne
kompromise tudi s političnim preživetjem;
b) vzdrževanje vojne euforije je potrebno, da bi
se z "nacionalno enotnostjo" prikrival gospodarski bankrot in blažile socialne tenzije;
JLA je sprejela zavezništvo z Miloševićem, ker
vidi v njegovem režimu, izhajajočim ob nespremenjenih strukturah iz totalitaristične realsocialistične ideologije, jamstvo za preživetje s svojimi privilegiji vred. Milošević je ujet tudi v
realizacijo te obljube;
c) politična opozicija v Srbiji je šibka. Koketira z
velikosrbskimi apetiti ali pa je projugoslovanska,
nasprotovanje vojni pa je že postalo "disidenstvo". V ozadju stoji kot tiha možnost pomembnejše spremembe – ki jo podpira tudi Vuk
Drašković – vrnitev Karadjordjevićev na prestol,
ob rušenju Miloševića.
VI. POZICIJA HRVAŠKE
1. Hrvaška je na udaru agresije Srbije in JLA. Ni
v slabšem položaju le na bojišču, kjer jo napada
ena najmočnejših evropskih armad, ampak tudi v
propagandni vojni, kjer je svetovna javnost s
presenetljivo pripravljenostjo sprejala nekatere
srbske propagandne parole, (da je sukcesor
fašizma NDH z genocidnimi nameni nad srbsko
manjšino, da izziva spopade z JLA računajoč na
mednarodno vojaško intervencijo, da je preganjala srbsko manjšino, ki se v resnici v glavnem iz načelno – ideoloških in taktičnih rezlogov
o takšnem statusu ni hotela pogovarjati, čeprav
pa tudi Hrvaška do tega vprašanja ni imela
primernega političnega posluha). Svetovno

javnost je le v majhni meri uspela prepričati, da
za agresijo niso vzrok deklarirani nameni obrambe Jugoslavije in zaščite Srbov kot manjšine,
ampak uveljavljanje skrajno nacionalističnega
memorandumskega projekta "Velike Srbije", po
katerem bi po maksimalni varianti, ki je še vedno
"v igri", zaradi "enakopravne pravice na samoodločbo" cca. 300.000 hrvaških Srbov izgubilo to
pravico cca. 2.300.000 Hrvatov, Hrvaška pa
izgubila skoraj dve tretjini svojega ozemlja. Na
takšen projekt ne pristaja in tudi v bodoče ne bo
mogla pristati nobena hrvaška stranka, saj
izničuje eksistenčni temelj hrvaške nacije. To je
osrednji vzrok, da se razplet YU-krize se vedno
kaže kot brezizhoden, saj agresivne možnosti
Srbije in JLA niso izčrpane, ES pa reagira le z
vsiljevanjem premirij (doslej 14), za katere se
naprej ve, da ne bodo spoštovana. Sredi septembra je celo proglasila Hrvaško za enakega
krivca teh kršitev in nadaljevanja sovražnosti,
neupoštevajoč razliko med agresorjem in tistim,
ki se brani. Hrvaška je na vojnem področju ob
hudi razliki v oborožitvi (in kot kaže pomanjkljivi, v začetku le na strankarskem principu
delujoči predhodni organizacijski pripravljenosti)
pokazala presenetljivo veliko žilavost in upornost, predvsem tudi veliko motiviranost svojih
obmrabnih sil, vprašljivo pa je, kdaj bo agresija
ustavijena. Čeprav sta Srbija in JLA morda že
spoznali, da vseh memorandumskih ciljev ne
bosta mogli uresničiti s silo, so njuni nameni v
tem trenutku še vedno nepredvidljivi.
2. Hrvaški notranjepolitični položaj ni stabilen,
kljub temu, da je (verjetno z zamudo) dosegla
sporazum o sestavi vlade nacionalne enotnosti v
vojnih pogojih. V porastu je podpora desničarski
Paragini Hrvaški stranki prava, ki v tej vladi ni
zastopana. V vladajoči HDZ je vse očitnejši
razkol na "Tudjmanovo" in "desno" krilo. Nekateri opozicijski voditelji so se vidno uveljavili z
delom v vladi. Na predsednika Tudjmana letijo
številne kritike: da je vodil preveč "kompromisarsko" politiko in da je nihal v svojih strateških opredelitvah, pri taktičnih pa sprejemal
neustrezne poteze; da H. ni na ustrezen način
organizacijsko pripravil na vojno, s svojimi posegi v vojne operacije pa pretežno škodoval; da
se je dogovoarjal z Miloševićem o delitvi Bosne
in mu pri tem prepustil del Hrvaške, kot n.pr.
Vukovar, kar naj bi bil razlog, da le-ta ni dobival
dovolj pomoči; da zanemarja parlament in vlado
na račun svojega štaba svetovalcev, ki naj bi mu
omogočili "osebno oblast", kar ni vedno v nacio355
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nalno korist itd. Ker so v vojnih pogojih možnosti za parlamentarno razreševanje konfliktov
omejene, ne izključujejo nekateri analitiki nevarnih poskusov nasilne spremembe, zlasti iz
"desne" strani.
Z aretacijo Parage in vukovarskega "heroja" Dedakovića-Jastreba se je notranji obračun že začel,
v za Hrvaško zelo tragičnem trenutku, ko bi
potrebovala največ homogenosti in enotne obrambne volje in naporov. Ali bo ES to "honorirala", je vprašljivo.
3. V razpletu jug. krize sta Sl. in H. nastopali,
večkrat s hrvaškim časovnim razmikom, ob v
temelju enakih principih (demokratični pluralizem, samoodločba, evropska usmerjenost) "konvojsko"; tako ju je sprejela tudi svetovna javnost,
zlasti tisti del, ki je osamosvajanje podpiral kot
demokratično. Po sklepu JLA o odhodu iz Slovenije ta povezanost "dveh siamskih dvojčkov"
ni več v strateškem interesu Slovenije, saj se
njeni pogoji za priznanje znatno razlikujejo od
hrvaških, še naprej pa je v interesu Hrvaške, ki se
zanj zavzema tudi na Haaški konferenci. Tam pa
je stopil v ospredje od ES proglašeni "konvoj
vseh republik, ki priznanje želijo". Na vprašanje,
ali je imela Sl. možnosti, da se od te povezansoti
s Hrvaško odtrga, moramo odgovoriti negativno.
Odločujoče pogoje je diktirala ES, ki ni imela
doslej namena, ločeno reševati položaja Slovenije. Medijska kampanja s takšno argumentacijo
bi imela le za posledico, da bi priznanju naklonjeni del javnosti očital Sl. "egoizem".
Bodoči razvoj obeh držav, ki sta se medsebojno
priznali in vzdržujeta prijateljske stike, nosi v
sebi možnosti na različne poglede ob urejanju
posameznih vprašanj (morska meja, ribarjenje,
imovinska vprašanja, odškodnina v zvezi s pokojninami hrvaških zavarovancev, dolgovi hrvaških podjetij, jamstvo LB za devizne vloge hrvaških varčevalcev, nekomplementarnost industrije
itd). Njihovo strpno in konstruktivno reševanje je
v interesu Sl. za katero bo H. sosed z najdaljšo
mejo in bodo preko njenega prostora takle povezave z jugovzhodno Evropo.
VI. BOSNA IN HERCEGOVINA
Njeno stališče do razpleta YU-krize pogojuje notranja situacija, za katero sta značilni obstoj in
polarizacija treh narodov. Nacionalne stranke teh
treh narodov (muslimanskega – SDA, srbskega –
SDS in hrvaškega – HDZ BiH) so na volitvah
zmagale in v koaliciji sestavile vlado, ki pa je v
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popolni pat-poziciji, ker se SDS dogovora ne drži
in se popolnoma podreja politiki, vodeni iz
Beograda. Tudi formalno: Srbi so legalno izvoljenemu predsedniku Izetbegoviću, Muslimanu,
odrekli pravico, da jih zastopa, ker da so za to
pooblastili Miloševića. Parlament je, ob obstrukciji srbskih poslancev, sprejel sklep o suverenosti
BiH, povezan z opcijo ostanka v Jugoslaviji.
"Srbski narod BiH" je v organizaciji SDS referendumsko potrdil, da želi skupaj s Srbijo ostati v
enotni Jugoslaviji – kar pomeni kot minimun za
obstoj BiH pristanek na federacijo po meri Beograda. Pri tem se je z ustanavljanjem srbskih
"Krajin", čemur so sledili Hrvati s svojo, začel v
zametku proces "kantonizacije" BiH, ki lahko
pripelje v vojno s katastrofalnimi posledicami, če
ga ne bo nadomestil trojni sporazum. Zanj so
zlasti Muslimani, ki imajo relativno večino in
skupaj s Hrvati nasprotujejo pošiljanju rekrutov
in rezervistov v JLA, na drugi strani pa imajo od
"hrvaške vojne" gospodarske koristi, saj se le-ta
vodi v znatnem delu iz ozemlja BiH, kjer se
nahaja veliko število enot JLA (pet korpusov –
največja regionalna koncentracija vojaštva v
Evropi).
V tej situaciji so na ozemlju BiH že opazovalci
ES in republiško vodstvo, ob nasprotovanju
Srbije, zahteva, da bi na njeno ozemlje prišle tudi
morebitne "modre čelade".
VII. MAKEDONIJA
Tudi ta republika je sprejela deklaracijo o suverenosti, s prednostno opcijo ostati v konfederativno urejeni Jugoslaviji, pri tem pa nacionalistično naravnana VMRO – DPM, ki ima v
Sobranju relativno večino, daje prednost popolni
neodvisnosti. Ovira temu so neurejeni odnosi s
sosedi. Grki in Bolgari ne priznavajo obstoja
mekedonske nacije in s tem obstoja makedonske
manjšine na lastnem ozemlju, in navajajo, da je
"titoistična tvorba iz leta 1944". Grke moti naziv
"Makedonija", ker da je "ukraden" iz grškega
antičnega izročila, očitajo pa Makedoncem tudi,
da imajo do Grčije ozemeljske zahteve. Bolgarska pozicija je prožnejša: pripravljeni so priznati makedonsko državo, kljub nespremenjenemu stališču do nacije. To je pogojeno s tradicionalnim kofliktom s Srbijo v zvezi z makedonskim teritorijem, pa tudi s "tiho" računico, da
bi ga v ugodni mednarodni konstelaciji kdaj v
bodočnosti priključili Bolgariji, saj so zanje Makedonci dejansko Bolgari. V Srbiji niso trenutno

VIRI 19, 2004

toliko glasne tradicionalne aspiracije na "Južno
Srbijo", ampak napovedi o nujnosti spremembe
"administrativne" meje, če bi se Makedonija
osamosvojila (zlasti Kumanovo, čeprav v njem ni
srbske večine). Pomemben del Makedoncev
(predvsem prenovitelji, ki je iz njihovih vrst
predsednik Gligorov, in reformisti) dajejo prednost določeni institucionalni povezanosti z Jugoslavijo iz ekonomskih razlogov.
Poseben notranji problem so neurejeni odnosi s
številno albansko manjšino (cca. četrtina prebivalstva), ki s svojim tretmanom niso zadovoljni,
to pa odpira tudi možnost zapletov z Albanijo.
Notranji konflikt, s še nejasnim razpletom, so
odnosi z JLA. Makedonija je zaprla rekrutiranje
in vpoklic rezervistov ter zahteva vrnitev svojih
vojakov iz "hrvaške vojne", kar JLA ne spoštuje,
po drugi strani pa so znaki, da JLA svoje enote iz
Makedonije umika.
Pred kratkim je sprejela novo ustavo. Gligorov je
izjavil, da želi istočasno s Sl. in H. priznanje tudi
Makedonija.
VIII. PROBLEM FEDERALNIH ORGANOV
Ena od posledic razpada Jugoslavije je popolna
ustavno-pravna zmeda, v kateri delujejo nelegitimni, nelegalni (tako je mandat ZIS prenehal 15.
junija 1991) in po potrebi okrnjeni predstavniški
(Predsedstvo SFRJ, Zvezna skupščina z Zveznim
izvršnim svetom kot svojim izvršilnim organom)
in drugi organi (Ustavno sodišče, JT, NBJ, itd.)
na podlagi že davno presežene Ustave SFRJ iz l.
1974. Vse republike na ozemlju veljavnosti te
ustave so medtem sprejele lastne, ki bivši zvezni
ne nasprotujejo le v posameznih določilih, ampak
so z njimi oblikovale temeljno drugačni družbeni
sistem. Zvezni organi nimajo več ozemlja s prebivalstvom na katerem bi izvajali efektivno oblast. Njihove oblastne in upravne akte priznavajo
le še nekatere posamezne republike in tudi te le
selektivno tiste, ki jim politično ustrezajo.
Medtem, ko je svetovna mednarodno-pravna znanost zelo pozorna in restriktivna v teoriji pri
pogojih za nastanek držav, pa tej absurdni pravni
situaciji ni doslej posvetila pozornosti. Zlasti pa
je pomembno, da v meddržavnem življenju
nastopajo ti nelegitimni in po sestavi bistveno
okrnjeni organi s polno avtoriteto in priznano
fikcijo, da še vedno v zelo pomembnih svetovnih
in evropskih organih zastopajo vse dele Jugoslavije. Občasno so ti zahtevali optične popravke,
kot pri vztrajanju na izvolitvi Mesića ali nega-

tivnem odnosu do štiričlanskega Predsedstva
SFRJ, medtem ko je na primer Markovićeva
zahteva po odstopu obrambnega ministra svoje
vlade, ki je bila zavrnjena z ironično aroganco,
bila le obrobno opažena v medijski javnosti. Ker
se tudi njihovi ukrepi v mednarodnem življenju
upoštevajo (odvzem licence letalom Adria Airways, plačevanje pomoči za hrvaške begunce v
Sloveniji zvezni vladi i.dr.; včasih z določeno
pragmatično zadržanostjo kot pri nekaterih monetarnih ukrepih), je to povzročilo Sloveniji že
mnogo škode in se na ekonomskem področju
izkoristilo za pravo "vojno" proti njej. Ker sta
tudi pod Markovićem in Lončarjem zvezna
administracija in diplomacija nastopali praktično
na srbskih proti "secesionističnim" pozicijam, je
imela tako Srbija že doslej poleg neoficielnega
"lobbyja" na razpolago še uradnega, ki mu je bil
odprt dostop do pomembnih osebnosti in institucij. To pomeni monopolni položaj v informiranju vseh uradnih sogovornikov v državah, v
katere niso posebej potovali (in bili sprejeti)
predstavniki drugih republik.
Z "državnim udarom" v Predsedstvu SFRJ (prevzem oblasti s strani "okrnjenega" štiričlanskega
Predsedstva in aktiviranjem delegatov v Zvezni
skupščini za zakonodajne iniciative in sedaj tudi
za odstavitev Markovića in Lončarja) je srbskočrnogorski blok tudi formalno identificiral zvezno politiko s svojo lastno. Vprašljivo je, ali bo
reakcija v svetu na to ustrezna. Verjetno bo le
verbalna, ker še vedno obstaja pri velikem delu
pomembnih mednarodnih dejavnikov prepričanje, da Jug. mora biti, dokler se formalno ne
ukine, zastopana, pa čeprav ustavno-pravno
vprašljivo. To bo Sloveniji še nadalje povzročalo
škodo. Izpodbijanju legitimnosti zveznih organov
bi morali zato posvečati polno pozornost, po
možnosti poskušati za to pridobiti še druge republike bivše Jug. in izkoristiti za to tudi možne
negativne reakcije ob Markovićevi odstavitvi.
Ob tem je pomemben tudi fenomen "Marković",
ki je glede na svoj politični imidž dajal (in še
daje) neligitimni federalni fikciji "nevtralno"
politično pokritje. Ni izključeno, da bo njegova
"odstavitev" preložena zaradi spoznanja, da bi to
bilo za Srbijo negativno, ali zaradi posredovanja
kakšne zunanje države (zlasti ZDA).
Posebno pereče bo postalo vprašanje zastopanja v
OZN, če bo prišlo do obravnave YU-krize v
njenem okviru, saj ni pričakovati, da bi tja sprejeli zastopnike posameznih republik.
Vprašanja legitimnosti zveznih organov se bo kot
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pomembno pravno vprašanje pojavilo v zvezi s
sukcesijo. S srbskim predlogom arbitražni komisiji Haaške konference se je postopek že začel.
Slovenija mora biti na to pripravljena z dobrimi
argumenti v prid tezi o "razdruževanju", ki je v
mednarodnem pravu manj obdelana kot srbska
teza o "zakrivljeni odcepitvi".
IX. PROBLEM JLA
V vrtincu vsesplošne YU-krize je t.i. JLA poseben fenomen. Je ena najmočnejših vojaških
formacij v Evropi, tehnično opremljena od obeh
prejšnjih blokov. V procesu razpadanja zveznih
organov bivše SFRJ se je otresla vsakršne zakonite politične kontrole in po reorganizaciji po
neuspehu v slovenski vojni dobila izrazit srbskočrnogorski profil. Oficirski kader iz teh republik
je že prej v njej prevladoval, sedaj pa tudi vojaški
del nadomešča z rezervisti iz njiju. Fenomen je
tudi po tem, da ima svojo lastno stranko, ki
navezuje na komunistično izročilo, kar je tudi
eden od elementov, ki jo povezuje z Miloševićem, z unitarističnim dodatkom "gibanja za
Jugoslavijo". Odkrito je stopila na stran srbske
politike in izvršuje njene "memorandumske" nacionalistične cilje, pričakujoč, da bo "Srboslavija" tudi najboljši garant za privilegije oficirskega in drugega kadra. Pri tem pa vedno obstaja
v njej skupina, ki bi želela ohranitev Jugoslavije
v starih mejah. (To je ugotovil tudi Cyrus Vance
po svojem obisku v Jugoslaviji). V njej je tudi
pomemben industrijsko-vojaški kompleks, iz katerega neposredno izhaja znaten del vodilnega
kadra (Kadijević, Brovet, Mamula itd.). Le-ta je s
svojim vplivom v 80-tih letih zadrževal tržno
usmerjene reformske projekte, ker je rizik svoje
razvejane prodaje orožja, zlasti v "tretjem svetu",
in velike stroške s tem povezanih razvojnih projektov, želel pokrivati s "socialitično" prerazporeditvijo sredstev, ki so se stekale v proračun oz.
t.i. "izvenproračunsko porabo". Tudi Marković je
dovoljenje za svoje reforme dobil s pristankom
na megalomanski projekt "supersonic". Pri tem
so nastala nedvomno tudi pomembna poznanstva
z zahodnimi industrijskimi krogi, ki imajo lahko
svoj vpliv tudi na današnja zahodna stališča do
YU-krize in do JLA.
Fikcija generalitete JLA je bila, da bo v kritičnem
trenutku sposobna zagotoviti mir in enotno
Jugoslavijo. Dolgo je zadrževala prehod v pluralistično demokracijo v Jug. Sedaj je svoj aksiom
"bratstva in enotnosti" spremenila v vodenje
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brutalne in krvave vojne proti hrvaškemu narodu,
v katerem brez moralnih pomislekov neposredno
napada civilno prebivalstvo, potem ko je že pred
tem neuspešno surovo napadla Slovenijo. Pri tem
je zanimivo, da to ravnanje ne naleti na pravo in
enodušno obsodbo v evropskih in svetovnih institucijah, zlasti tudi v ES in OZN, kljub stalnemu kršenju premirij, ki so jih delno podpisali
tudi armadni predstavniki. Ob sicer ponavljajočih
se verbalnih obsodbah je dejansko v mednarodni
skupnosti spoštovan in pomemben enakopraven
partner v pogajanjih za mir. S pretvarjanem v
srbsko-črnogorsko vojsko (o tem je že zavzeto
stališče v srbski skupščini) se kaže tudi pravi
značaj vojne, ki jo vodi. Za tiste, ki se s problematiko ne ukvarjajo podrobneje (in takšnih bi
bilo zlasti v OZN, če bi se tja preneslo reševanje
spora, mnogo) pa še ohranja videz legalne vojne
sile, ki se bori proti "nelegalnemu secesionizmu".
Napori, da se ji odvzame vsaka legitimnost za
poseganje v reševanje YU-krize, bi morale biti s
strani Slovenije ena od pomembnih nalog. Kljub
temu, da je to manj verjetno, še vedno tudi ni
izključen ponovni napad na Slovenijo.
X. STALIŠČA REPUBLIK NA HAAŠKI KONFERENCI
Na konferenci so se, ob Carringtonovem predlogu, izkristalizirala sledeča stališča republik:
Srbija se je, skupaj s Črno goro, opredelila za
skupno državo na podlagi "beograjske pobude".
To bi bila ohlapna federacija najmanj dveh
republik in srbskega naroda iz Hrvaške in BiH,
odprta tudi drugim republikam ali narodom z
mednarodno-pravno subjektiviteto. Ta skupna
država bi bila edina pravna naslednica SFRJ.
Imela bi skupni trg, skupni denar, skupno finančno, monetarno in davčno politiko.
Hrvaška želi biti samostojna država, vendar je
pripravljena sodelovati v nekakšni ohlapni asociaciji suverenih republik in v carinski uniji.
Pripravljena je priznati posebni status srbski
manjšini ob mednarodnem nadzoru po pogojem,
da tudi manjšine v Srbiji uživajo podoben status.
BiH se zavzema za federacijo suverenih, mednarodno priznanih republik, če bi v njej bili Srbija
in Hrvaška, BiH pa bi ostala posebna republika v
dosedanjih mejah. Vse republike bi bile naslednice Jugoslavije. Strinja se s carinsko unijo in
želi tudi višje stopnje gospodarskega sodelovanja. Makedonija je za ohlapno zvezo samostojnih, mednarodno priznanih republik, ki ne bi
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imele posebnih skupnih organov, pač pa carinsko
unijo. Tudi zveza bi lahko imela mednarodno
subjektiviteto.
Slovenija želi postati suverena in samostojna
država. Pripravljena je na povezavo v obliki
skupnega trga, z ostalimi republikami pa bi
sklepala posebne aranžmane, zaradi česar tudi
namerava naprej sodelovati na konferenci.
Po odklonitvi sprejetja srbskega amandmaja na
zadnjem zasedanju konference je le-ta prekinjena. Stališča so si podobno nasprotujoča, kot so
bila na začetku letošnjega leta, ko so se začeli
"potujoči sestanki predsednikov republik". Ob
stališču, da naj bi prišlo priznanje šele na koncu
konference "v paketu" in da nekatere republike
postavljajo kot svoj pogoj pristanka na "zvezo
suverenih republik", da se le-tej priključi tudi
Slovenija, so to ovire, ki bi lahko proces priznanja zavrle in odložile.
XI. POZICIJA SLOVENIJE
1. Slovenija se je v mednarodnem življenju pojavila kot posebna entiteta in samostojna država s
sledečimi značilnostmi:
a) kot prvi pobudnik novih demokratičnih odnosov na YU-prostoru, ki je prva izvedla pluralistične volitve in sprožila enake procese v
drugih republikah. To je v mednarodni skupnosti
vzbudilo pozornost in ji preneslo ugled.
b) kot prva od republik bivše Jug., ki je na
podlagi ustavne pravice do samoodločbe izvedla
plebiscit in proglasila samostojnost in neodvisnost in postala prva žrtev agresije JLA. Njeno
odločno reakcijo, obrambno pripravljenost in
sposobnost ter politično enotnost sistema in
prebivalstva, ki se je pri tem pokazala, je svet
sprejel s simpatijami. Neuspeh agresije in odhod
JLA je ustvaril tudi "klasične" pogoje za dosego
državne suverenosti.
Sl. pa je še vedno žrtev agresivne "ekonomske
vojne", ki jo vodi proti njej ZIS vojnih ciljev.
Povezovanje in sodelovanje z vsemi v Evropi,
tudi z novimi državnimi tvorbami na bivšem YUprostoru je interes, ki je v glavnem identičen z
interesi ES in drugih mednarodnih dejavnikov,
pri čemer pa so razlike o obsegu in intenziteti te
povezanosti. Sl. ne želi institucionalnih povezav
samo v YU-prostoru, ampak širše, saj je ta prostor za Sl. samo del širšega evropskega prostora.
Do tega pa mora biti Slovenija odprta s propustnimi mejami "po standardih ES" in z demokratičnih razvojem v svoji notranji politiki.

c) Neodvisnost in mednarodno priznanje,
slovenski primarni interes, ni povsem v skladu z
enotnimi evropskimi in drugimi interesi, pri
čemer imajo posamezne države do tega različen
pristop. V tem se kažejo njihovi posebni interesi
po posebnem vplivu na posameznih območjih,
pri čemer igra slovenski zaradi svojega geografskega položaja pomembno vlogo. Ravnotežje interesov posameznih držav postaja v "postbipolarnem" svetu zopet zelo pomembno. Slovenija
mora zato dokazovati s svojo nenavezanostjo na
nobeno od skupin držav znotraj Evrope, da kot
nova država ne bo ogrozila obstoječi status-quo
in da njene meje ne bodo prepreka ekonomskim
in drugim tokovom v Evropi.
XII. SKLEPNE UGOTOVITVE
Mednarodno priznanje Sl. ni več sporno, obstaja
pa vprašanje konsenza v ES in z ZDA o času in
pogojih uvedbe nove države v Evropo, obenem
pa še tendenca, da bi bilo to priznanje povezano z
neke vrste "deljeno suverenostjo" z novo meddržavno asociacijo, ki naj bi po Carringtonovem
predlogu nastala na YU-prostoru. Sl. izpolnjuje
vse običajne pogoje za mednarodno priznanje
(teritorij, prebivalstvo in efektivna oblast), ne
obstajajo pa mednarodni pogoji za takšno odločitev. Ti pa niso odvisni od pravnih kategorij,
ampak od političnih. Na drugi strani federalni
organi, ki nimajo niti svojega prebivalstva, niti
teritorija niti efektivne lastne oblasti, uživajo v
mednarodni javnosti polno legitimiteto, čeprav je
le tej dobro znano, da gre za fikcijo in ne za
realnost. To so sicer absurdne situacije, ki pa so
del današnjega političnega reševanja YU-krize, ki
je s prekinitvijo Haaške konference, predlogom
za prihod mirovnih sil in uvedbo sankcij prišla v
kritično fazo.
ES, očitno pod pritiskom ZDA, ki trenutno z njo
najizraziteje soglaša Anglija, ni izpolnila prejšnje
obljube, da bo v primeru prekinitve konference
reagirala proti krivcem in da bo takoj priznala
republike, ki to želijo, če se ob tem sovražnosti
ne bodo ustavile. Sankcije, ki jih je uvedla z
nedoločno obljubo, da se bodo uporabljale le
proti nekooperativnim republikam (katerih izbor
je časovno preložen, veleposlanik ZDA pa je
prišel v Ljubljano povedat, da ZDA temu nasprotujejo in zagovarjajo daljši neselektivni pristop)
objektivno najbolj prizadevajo Slovenijo, ki ima
kar 69% izvoza usmerjenega na področje ES.
Tako so se vojni nelegitimne zvezne vlade in
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Srbije protisankcij, ki bi Sl, izvzela, ne bi nadomestila osnovne slovenske zunanjepolitčne strateške usmeritve k priznanju s strani ES. V kolikor
pa v Maastrichtu dne 10. decembra pride do formiranja "politične unije", ne da bi bilo predhodno
doseženo soglasje o priznanju, bodo "solistične
akcije" posameznih držav praktično izključene.
Mesec december je bil od raznih politikov ES,
predvsem nemških in italijanskih, pa tudi Van
den Broeka, imenovan kot rok, v katerem naj bi
dozoreli pogoji za priznanje republik, ki to želijo.
Potek Haaške konference ob nevsklajenih stališčih glavnih reševalcev YU-krize je te obljube
relativiziral. Posebno pomebna bosta v neposredni prihodnosti dva datuma: 2. december, ko
naj bi ES razpravljala o selekciji – republik glede
na sankcije, in 10. december, sestanek ES v
Maastrichtu. Vse opcije glede sprejetja možnih
sklepov so odprte.
Skupina službe za analizo; koordinator Franc
Pristovšek

Dok. št. 127:428
Vrhunski sestanek Evropske skupnosti v
Maastrichtu 9. in 10. 12. 1991 (poročilo Iva Seničarja)
pripravil Ivan Seničar
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Služba za analizo in planiranje
Ljubljana, 28. novembra 1991
VRHUNSKI SESTANEK EVROPSKE SKUPNOSTI v Maastrichtu 9. in 10. decembra 1991
1. Priprave na vrhunski sestanek ES. Zanimanje
za srečanje v Maastrichtu, Nizozemska, je vse
večje. J. Delors, predsednik Evropske komisije,
in predsednika H. Kohl in F. Mitterrand ter drugi
v ES dramatično opozarjajo, da bi neuspeh v
Maastrichtu resno oslabil Evropo. V Maastrichtu
bodo obravnavali vprašanja evropske prihodnosti, predvsem pa možnosti za skupno zunanjo,
ekonomsko-monetarno in obrambno politiko ES.
428 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.
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Pogajanja o tem so se pričela lani decembra v
Rimu. Prvi predlog sporazumov o nadaljnjem
povezovanju držav članic ES je spomladi pripravil Luksemburg, sedanji radikalnejši predlog
pa Nizozemska. Sestanek v Maastrichtu operativno pripravljajo ministri za zunanje zadeve, za
finance in za obrambo. Pomemben sestanek
ministrskega sveta ES pred Maastrichtom bo 2.
decembra. O dilemah, ki bodo predmet odločanja
na vrhunskem sestanku, so govorili tudi na
samitu NATO v Rimu 7. in 8. novembra, prav
tako pa tudi na vseh bilateralnih srečanjih med
članicami ES. V teh dneh nizozemski premier in
minister za zunanje zadeve obiskujeta vse članice
ES z namenom, da zagotovita ustrezni kompromis v Maastrichtu.
2. Dnevni red sestanka v Maastrichtu. Obravnavali naj bi več vprašanj, predvsem pa naslednja: – sporazum o politični uniji; – sporazum
o ekonomsko-monetarni uniji; – skupno obrambno politiko; – listino o skupni socialni
politiki; – znotraj teh točk ali posebej pa še
usklajevanje imigracijske politike, skupni pristop
k mednarodnemu kriminalu (nemški predlog za
ustanovitev evropske policije EUROPOL) itd.
Jugoslovanska kriza ni na dnevnem redu sestanka, vendar bo močno prisotna v dveh smislih:
a) kot kriza, ki resno ogroža mir v Evropi in
zahodni scenarij transformacije Vzhodne Evrope;
b) kot neuspeh ES pri posredovanju v tej krizi.
3. Mednarodni položaj pred Maastrichtom. Po
spremembah v zadnjih letih in mesecih prihaja
čas, da se svet na novo "uredi". V tej novi
ureditvi naj bi bila mednarodna skupnost asociacija svobodnih držav. S tem se načelno vsi
strinjajo, različno pa ocenjujejo način, kako do
take ureditve priti. Konec hladne vojne in zaton
komunizma nista prinesla stabilnosti v svetu.
Zahod pričakuje "eksplozijo revščine" v mnogih
delih sveta, prisotni so že nacionalni in etnični
preporodi ter spopadi, večnacionalni "imperiji"
razpadajo, demokratizacija v nekdanjih socialističnih državah prinaša nove politične, varnostne
in ekonomske probleme. Poseben izziv za ES
pomeni razvoj v Sovjetski zvezi in v državah
Vzhodne in Srednje Evrope. Evropskim previranjem botruje tudi namera ZDA, da ostanejo
močno prisotne v Evropi. Amerika pa je v Evropi
soočena z izzivom, da je sicer zmagala v hladni
vojni, da pa lahko to Evropo tudi "izgubi". Izziv
za ZDA je tudi nastajanje "Evropskega ekonomskega prostora" (ES + EFTA od 1. januarja 1993.
leta dalje). Postavlja se torej vprašanje, kakšno
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bo mesto Evrope v novi mednarodni ureditvi je
bila ES doslej dinamični trgovinski in gospodarski blok, zdaj pa je čas, da preraste tudi v politično velesilo. Če pa želi Evropa igrati svetovno
vlogo, mora doseči politično in ekonomsko unijo
in mora jasno izraziti tudi svojo "obrambno
identiteto". V tem procesu pa postajajo vse bolj
razvidni različni interesi posameznih držav članic
ES. Doslej so se najbolj profilirali interesi
Nemčije, Velike Britanije in Francije. Nemčija je
brez dvoma vodilna sila prihodnje Evrope. Za
zdaj še ne "zlorablja" svoje ekonomske moči v
politične namene, nič pa ne skriva, da razmišlja
tudi o samostojnih političnih potezah in da se pri
prevzemanju svoje nove mednarodne odgovornosti po združitvi (3. oktobra 1990) "ozira" pc
Srednji in Vzhodni Evropi. Nemčija se ne zavzema za svojo posebno vlogo v Evropi, ampak
za močno ES, v kateri bo tako ali drugače dominirala. Velika Britanija se ni pripravljena izdatno odreči svoje suverenosti na račun "kontinenta", zato poudarja svoje in evropske atlantske
povezave in se še naprej "ozira" k ZDA. Francija
ocenjuje, da je prišel čas, ko se Evropa lahko
postopoma znebi ameriške dominacije in vzame
svojo usodo v lastne roke. Pri tem Francija računa, da si bo povrnila vsaj del vodilne vloge v Evropi. Takšno vlogo naj bi ji omogočala njena lastna politična in ekonomska "teža", pa tudi "politični prostor" med Veliko Britanijo, ki bo ostala
"ujetnik" ZDA, in Nemčijo, ki naj bi čim dlje nosila "prisilni jopič" v obliki Evropske skupnosti.
4. Razlike v zvezi s politično unijo in skupno
zunanjo politiko ES. Bistvo predlagane politične
unije je naslednje: skupna zunanja politika na
področjih skupnih interesov, skupna obrambna
politika, večja pooblastila Evropskega parlamenta, večinsko odločanje na nekaterih področjih
in povečanje učinkovitosti ES. Izhodiščna ocena
je, da je za večjo in učinkovitejšo vlogo ES na
lastnem kontinentu in v svetu nujna skupna zunanja politika. Ta je potrebna tudi zaradi nameravane razširitve skupncsti. Pri tem pa se
pojavljata dve težnji oziroma dilema: a) ali
najprej zelo jasno opredeliti "hišni red" v ES, red,
ki se mu bodo morale pridružene in nove članice
brezpogojno prilagoditi; b) ali pa bi bilo bolj
smotrno še naprej krepiti KVSE, postopoma širiti
in urejati skupnost in šele potem dokončno
opredeliti pravila medsebojnih odnosov. J. Delors
se odločno zavzema za prvo pot, ki je osnova tudi
predlaganih dokumentov za Maastricht. Politično
sodelovanje ES je bilo že doslej razvito, vendar

je bilo preveč omejeno. Pri potrebi po opredeljevanju skupne zunanje politike se postavlja
dvoje vprašanj: a) ali je potrebno za ta namen
ustanoviti novi mehanizem ES, saj je bilo doslej
usklajevanje bolj prepuščeno bilateralnim pobudam in stikom, oziroma bilo je neuspešno, na
primer pri posredovanju v jugoslovanski krizi; b)
kako sprovesti večinsko odločanje? Ali naj se
uporablja samo pri manjšem številu vprašanj, ali
pa naj se najprej opredeli zunanjepolitični okvir s
soglasjem vseh, večinsko pa naj se sprejemajo le
izvedeni ukrepi.
Pri oblikovanju predloga za politično unijo je
prišlo do številnih razlik in konfrontacij. Na eni
strani Nemčija in Francija poudarjata evropsko
identiteto ter nujnost skupne zunanje politike v
odnosih s Sovjetsko zvezo, Vzhodno Evropo in
ZDA, o čemer naj bi odločali večinsko. Na drugi
strani pa Velika Britanija poudarja, da so ključni
element evropske identitete specialni odnosi
Evrope s Severno Ameriko na temelju skupnih
vrednot in interesov; prav ti atlantski odnosi so
po britanskem mnenju bistveni del ideje o širši
Evropi, ki dobiva svojo podobo v KVSE. Tema
dvema težnjama se pridružujejo ostale članice
ES, vendar vsaka s svojimi pridržki. Z Veliko
Britanijo se bolj ali manj strinjajo Italija, Danska,
Portugalija in Nizozemska, z nemško-francoskim
gledanjem pa delno Španija. Pri tem pa so razlike
tudi znotraj posameznih tendenc, npr. Francija in
Nemčija se zavzemata za politično unijo, toda se
ne strinjata o tem, kakšna naj bi bila njena oblika:
Nemci želijo Ep z večjimi pooblastili, Francozi
pa ne. Glede skupne obrambne politike se strinjata Francija in Nemčija, rezerve pa imajo
Velika Britanija, Danska, Nizozemska in Portugalija. Nemčija je že zagrozila, da ne bo podpisala sporazuma o ekonomsko-monetarni uniji,
če drugi (Velika Britanija) ne bodo sprejeli politične unije.
5. Razlike v zvezi s skupno obrambno politiko. S
koncem Varšavsega pakta, zatonom komunizma
in z razpadanjem Sovjetske zveze se je varnostna
situacija v Evropi sicer spremenila, vendar ne v
smislu, da nevarnosti ni več. "Sovjetsko nevarnost" so zamenjali "riziki", ki so vsem očevidni.
Varnostna ocena NATO navaja naslednje glavne
rizike: – nadzor nad sovjetskim jedrskim orožjem
v okolščinah, ko SZ razpada; – nepredvidljivost
razvoja v sovjetskih oboroženih silah; – nestabilnost v Vzhodni in Srednji Evropi; – položaj na
Balkanu; – situacija na Bližnjem Vzhodu in v
Magrebu. Navedeni riziki so zadosten razlog, da
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je potrebno NATO še okrepiti, v ES pa opredeliti
skupno obrambno politiko. V ES obstaja soglasje
o tem, da se ustanovijo evropske oborožene sile v
okviru Zahodnoevropske unije (WEU – 9 članic
ES; vse razen Grčije, Irske in Danske). Toda
Francija in Nemčija želita, da naj bi bila ta vojska
čimbolj samostojna (evropska), Velika Britanija
pa, naj bi bila v strogem soglasju z NATO.
Velija Britanija in Italija sta v začetku oktobra
objavili izjavo o tem, da je potrebno močneje
izraziti evropsko "obrambno identiteto", ki naj
pripelje do skupne obrambne politike ES, in sicer
v skladu z varnostno politiko NATO. WEU naj
razvije evropsko dimenzijo na področju obrambe
in naj bo torej obrambna komponenta evropske
politične unije. WEU naj razvije sile za reagiranje (intervencije) izven ozemlja članic NATO.
Nemčija in Francija pa sta ponudili drugačen
koncept. Predsednika H. Kohl in F. Mitterrand
sta v pismu Nizozemski sredi oktobra predložila,
da naj se osnuje francosko-nemški korpus (do
50.000 vojakov) kot zametek evropskih obrambnih sil. Sedež WEU naj se preseli iz Pariza v
Bruselj, obrambna politika ES pa naj bo "komplementarna" tisti, ki jo ima NATO. To je v
bistvu predlog, da naj se ES tudi obrambno
osamosvoji znotraj NATO, kar pomeni evropski
sistem obrambe brez ZDA.
Na samitu NATO v Rimu je bila sprejeta nova
strategija atlantske zveze, katere bistvo je: NATO
je potrebno bistveno okrepiti, ZDA pa ostanejo
bistveni sestavni del evropske varnosti. Nemčija
in Francija sta o dokončni vlogi WEU, o njenih
povezavah z NATO in o drugih pogojih za
ustanovitev evropske vojske pa bodo razpravjali
na sestanku v Maastrichtu.
6. Nekatera vprašanja v zvezi z ekonomsko-monetarno unijo. Po analizi Centra za evropske
politične študije v Bruslju je ekonomska razvitost
držav članic ES naslednja. Na osnovi "indikatorjev ekonomsko-monetarne unije", ki zajemajo
pet kriterijev (inflacija, proračunski deficit, javni
dolgovi, nezaposlenost, plačilna bilanca), so vse
članice ES razporedili v tri skupine. V prvi
skupini (nadpovprečni ekonomski rezultati) so
Francija, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija,
Danska in Luksemburg. Pri tem je zanimivo, da
je na prvem mestu Francija, ki je tako (začasno)
prehitela Nemčijo, ki pa drago plačuje svojo
združitev. V drugi skupini (rezultati nekoliko pod
povprečjem) so Belgija, Portugalija, Španija in
Irska. V tretji skupini (slabši rezultati) pa sta
Italija in Grčija.
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Razprava v Maastrichtu o ekonomski uniji bo
zajela, med drugimi, še naslednja vprašanja:
skupna ekonomska politika; skupna monetarna
politika oziroma projekt za vzpostavitev evropskega sistema centralnih bank ES in s tem v zvezi
ustanovitev (1994) Evropskega monetarnega inštituta; prihodnost evropske obračunske enote
ekuja in skupno valuto od 1997. dalje. Sporazum
o uniji predvideva tudi posebno proceduro za
kaznovanje članic v primeru nekontroliranega
proračunskega deficita; načrt sporazuma zahteva
v takem primeru sankcije, toda Italija in druge
manj razvite članice ES temu nasprotujejo.
7. Sklepne ugotovitve in mnenje.
- Razlike in nasprotja med članicami ES niso
nova, povečujejo pa se s popuščanjem starih blokovskih vezi in pod pritiskom novih izzivov, kot
so: razpad SZ, pričakovanja novih demokracij v
Evropi, prevlada ZDA v mednarodnih odnosih,
jugoslovanska kriza. Ta nasprotja ogrožajo nadaljnjo integracijo ES in ponovno odpirajo vprašanja
ravnotežja na kontinentu. Seveda tudi slabijo
pozicijo ES na evropski in svetovni sceni. J.
Delors je sam izjavil: če se v Maastrichtu ne bomo
mogli sporazumeti, potem nimamo več pravice, da
dajemo nasvete drugim in jih kaznujemo s sankcijami za to, ker se nočejo sporazumeti.
- Realno je pričakovati, da bo v Maastrichtu
dosežen kompromis, saj si ES ne more privoščiti
"svetovnega neuspeha". Kompromis bi bil, da bi
z nekaterimi določili politične in monetarne unije
še počakali, ali da bi bile mogoče izjeme. Toda,
uspeh, neuspeh in značaj kompromisa bo vplival
tudi na nadaljnje širjenje ES, na nastajanje
prihodnjega političnega zemljevida Evrope, s tem
pa tudi na priznavanje oziroma nepriznavanje
novih držav na kontinentu. J. Delors je obljubil,
da bo takoj, ko bo sprejeta politična unija, predlagal ministrskemu svetu ES, naj skupnost razširi
na 18 ali 24 držav članic, saj, če ES ne bo
izpolnila realnih pričakovanj "čakajočih držav",
se bodo te začele še bolj obračati k posameznim
državam, npr. k Nemčiji.
- Čeprav jugoslovanska kriza ni na dnevnem
redu v Maastrichtu, pa bo vsekakor obremenila
vrhunski sestanek ES. Evropska skupnost se
mora rešiti bremena tega svojega neuspeha, zato
bi bilo mogoče pričakovati, da bo poskušala
presekati ta vozelj že 2. decembra na zasedanju
ministrskega sveta, do sestanka na vrhu 10. decembra, ali pa da bo v Maastrichtu sprejela
okvirno rešitev, ki naj bi bila uresničena v
naslednjih tednih. Je Nemčija s priznanjem Re-
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publike Slovenije pred tedni grozila JA in Srbiji,
sedanje izjave nemškega zunanjega ministra
zvenijo kot grožnja s priznanjem tistim članicam,
ki se v tem (in še v marsičem drugem) z Nemčijo
ne strinjajo. Druge članice do teh "groženj" ne
morejo biti ravnodušne, saj je prav jugoslovanska
kriza dala priliko Nemčiji in Franciji, da radikalno zahtevata ustanovitev evropske vojske, ki
bi uveljavljala evropsko politiko. Skratka, vrhunski sestanek v Maastrichtu ne more biti uspešen,
tudi ne v obliki kompromisa, če ES še naprej
doživlja poraze v jugoslovanski krizi.
ES je doslej odrekala mednarodno priznanje
Republiki Sloveniji v glavnem iz dveh razlogov:
– prvič, da priznanje ne bi povzročalo še hujšega
nasilja v drugih delih nekdanje Jugoslavije in da
z njim ne bi prejudicirali rešitve jugoslovanske
krize, in – drugič, da bi Slovenijo prisilili nazaj v
nekakšno jugoslovansko skupnost in da bi se na
ta način izognili tudi presedanu za druge v
nekdanji Jugoslaviji in v Evropi. Vse večjemu
številu članic ES pa tudi v svetu pa postaja očito,
da nobeden od navedenih razlogov nima več
prave vrednosti. Nasilje Srbije in JA prispeva k
temu, da se v svetu oblikuje nova ocena jugoslovanske krize in s tem nova osnova za njeno
rešitev: mednarodno priznanje naslednic Jugoslavije. In še več: prav reševanje političnih vprašanj,
"zaščita manjšin" in spreminjanje meja s krvavim

nasiljem bi lahko postalo v Evropi in v svetu
nevaren presedan, če bi mednarodna skupnost
priznala rezultate srbskih osvajanj.
- Mednarodno priznanje Republike Slovenije
sicer ni na dnevnem redu nobenega mednarodnega sestanka, vendar pa je na dnevnem redu
političnega procesa v Evropi in mednarodnega
osveščanja. V zvezi z odločitvami ES so mogoče
tudi naslednje rešitve:
- (1) da ES ukine sankcije proti Republiki Sloveniji in jo kot celota mednarodno prizna;
- (2) da ES ukine sankcije proti Republiki
Sloveniji in da njeno takojšnje mednarodno priznanje prepusti tistim članicam, ki bi se tako
same odločile;
- (3) da ES tokrat še ne ukine sankcij proti
Republiki Sloveniji in je še ne prizna, vendar
nam ponovno obljubi priznanje v paketu rešitev
jugoslovanske krize;
- (4) da ES obljubi priznanje Republike Slovenije pcd pogojem, da se RS kot suverena država
poveže z drugimi suverenimi državami v jugoslovansko "asociacijo" (Opomba: trenutno ni indikacij, da bi ES na takem stališču vztrajala);
- (5) ni povsem verjetno, da bi Nemčija ali druge
članice ES priznale Republiko Slovenijo v
nasprotju s stališčem ES, še posebej v primeru, če
bodo v Maastrichtu sprejeli sporazum o politični
uniji;

Italijanski zunanji minister Gianni de Michelis. Ves čas je nasprotoval osamosvojitvi Slovenije
in jo tudi kasnje krivil za razpad Jugoslavije. Svetel trenutek je imel na sestanku zunanjih ministrov
ECA MC ES 16. decembra 1991 v Bruslju, ko so razpravljali o priznanju. Predlagal je formulo,
po kateri je Namčija priznala Slovenijo 19. decembra 1991, vendar z veljavnostjo 15. januarja 1992
(foto Diego Andrés Gomez, Mladina, objavljeno v: Od vojne do priznanja).
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- (6) v primeru neuspeha sestanka v Maastrichtu, ko sporazum o politični uniji ne bi bil
sprejet, bi imele Nemčija in druge države članice
"porste roke", da same priznajo Republiko Slovenijo. Tako priznanje pa Republiki Sloveniji ne
bi v celoti koristilo.
- ES je doslej odrekala mednarodno priznanje
Republiki Sloveniji v glavnem iz dveh razlogov,
prvič, da priznanje ne bi povzročalo še hujšega
nasilja v drugih delih nekdanje Jugoslavije in da
z njim ne bi prejudicirali rešitve jugoslovanske
krize, in drugič, da bi Slovenijo prisilili nazaj v
kakršnokoli jugoslovansko skupnost, ki bi zadržala svojo mednarodno subjektiviteto. Evropski
skupnosti pa tudi v svetu postaja očito, da
nobeden od navedenih razlogov nima več prave
vrednosti. Nasilje Srbije in JA prispeva, da se v
svetu oblikuje nova ocena jugoslovanske krize in
s tem osnova za njeno rešitev: reševanje političnih vprašanj s krvavim nasiljem bi lahko v
Evropi (in svetu) postal nevaren presedan, če bi
mednaro dna skupnost priznala rezultate srbskih
osvojitev.
Mednarodno priznanje Republike Slovenije ni na
dnevnem redu nobenega mednarodnega sestanka,
vendar je na dnevnem redu mednarodnega
osveščanja. V zvezi z odločitvami ES so mogoče
tudi naslednje rešitve:
(1) da ES ukine sankcije proti Republiki Sloveniji in jo kot celota mednarodno prizna;
(2) da ES ukine sankcije proti Republiki Sloveniji in da njeno takojšnje priznanje prepusti
tistim članicam, ki bi se tako same odločile;
(3) da ES ne ukine sankcij proti Republiki Slovenije in je ne prizna, vendar ponovno obljubi
priznanje v paketu rešitev jugoslovanske krize;
(4) da ES obljubi priznanje Republike Slovenije
pod pogojem, da se RS kot suverena država
poveže z drugimi suverenimi državami v jugoslovansko asociacijo;
(5) ni verjetno, da bi Nemčija ali druge članice
ES priznale Republiko Slovenijo v nasprotju s
stališči ES, še posebej v primeru, če bodo v
Maastrichtu sprejeli sporazum o politični uniji;
(6) v primeru neuspeha sestanka v Maastrichtu,
ko sporazum o politični uniji ne bi bil sprejet, bi
imela Nemčija "proste roke", da sama prizna
Republiko Slovenijo. Tako priznanje pa Republiki Sloveniji ne bi v celoti koristilo.

Dok. št. 128:429
Poročilo o obisku Z. Dragana, pomočnika
ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije v LR Kitajski od 4. do 7. 12. 1991
ZAUPNO
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ljubljana, 14. 12. 1991
POROČILO o obisku Z. Dragana, pomočnika
ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije v
LR Kitajski od 4. do 7. 12. 1991
Obisk je bil realiziran na povabilo kitajske strani.
Uradni gostitelj je bil Kitajski narodni institut za
zunanje zadeve (formalno nevladna ustanova,
sicer pa tesno povezana z MZZ LRK).
Kitajski sogovorniki: podpredsednik Inštituta Ma
Xusheng (trije krogi pogovorov ob prisotnosti
skupine ekspertov za Evropo in Jugoslavijo);
Zhou Keren, pomočnik ministra za zunanjo
trgovino; Ru Xin, podpredsednik Akademije za
družbene vede (s sodelavci za mednarodna vprašanja); predsednik in podpredsednik Združenja za
prijateljstvo s tujimi državami, Xan Xu in Chen
Haosu; Tian Zengpei, prvi namestnik zunanjega
ministra (v obdobju 1986/1988 veleposlanik v
Jugoslaviji, pred tem pa v ČSFR in v Moskvi) –
sklepni pogovori in poslovilna uradna večerja.
Poleg pogovorov s predstavniki centralnih organov sta bila organizirana na kitajsko pobudo dva
sestanka s predstavniki province Shandung o
možnostih gospodarskega sodelovanja (druga
največja provinca z intenzivno gospodarsko rastjo, velikimi prirodnimi resursi in močno usmerjenostjo na tuja tržišča).
Zelo koristna so bila neuradna srečanja z veleposlaniki (nekdanjimi kolegi iz obdobja 19851989, ki so še na dolžnosti v LRK) ES, švice,
ZRN, Japonske, Albanije in PLO.
Posebni pogovori o konkretnih vprašanjih ekonomskega sodelovanja z vodjema predstavništev
Slovenijalesa in Konovinotrada v Pekingu, g.
Ulagom in Burzevskim in s predstavnikom GZJ,
g. J. Smoletom, ki pa praktično zastopa interese
tistih slovenskih podjetij, ki nimajo svojih stalnih
predstavništev v LRK.

429 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.
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Glavni cilji obiska:
a) Informiranje kitajske strani o dosedanjih aktivnostih RS pri reševanju jugoslovanske krize in
o slovenskem osamosvajanju (pred 26. 6. 1991, v
času moratorija in posebej po 8. oktobru); o
zagotavljanju pogojev za mednarodno priznanje,
bilateralno in z vključevanjem v mednarodne
organizacije (preverjanje odnosa LRK do tega
občutljivega vprašanja).
b) Oceniti možnosti in pripravljenost kitajskih
partnerjev za revitalizacijo celotnih bilateralnih
odnosov med obema državama, posebej ekonomskih, ki so pred tremi do štirimi leti dosegli
relativno visok nivo in dokaj razvejano strukturo.
c) Predaja pisma ministra dr. Rupla za ministra
LRK za zunanje zadeve Qian Qiachena. Priprave
za obisk dr. Rupla v začetku prihodnjega leta.
3. Rezime osnovnih ocen, stališč in predlogov
kitajskih sogovornikov:
a) Pozitivno so ocenili obnovitev neposrednih
stikov s predstavniki RS. Čeprav dokaj skrbno
spremljajo notranje in mednarodne vidike dogajanj v nekdanji Jugoslaviji in v R Sloveniji
(omenjali so ne le ambasado in predstavništvo
agencije Xinhue v Beogradu, temveč tudi svojo
diplomatsko mrežo v Evropi) so bili hvaležni za
mnoge nove elemente o "resnici, ki ima očitno
več obrazov". Še posebno, ker zelo zaskrbljeno
spremljajo razplet, saj so imeli v zadnjih petnajstih letih izredno (celo posebne) razvite odnose z Jugoslavijo in z vsako njeno republiko. To
želijo ohraniti tudi v bodoče ne glede ali bo šlo za
"eno, dve ali več držav oziroma njihovih zvez".
Pokazali so visoko stopnjo pripravljenosti za
strpen dialog in ne le za "golo" medsebojno informiranje ("zaradi boljšega razumevanja dejanske situacije in ne zaradi vmešavanja v jugoslovanske notranje zadeve", kar so večkrat poudarjali).
Zainteresirani so za direktne kontakte z vsemi
republikami. Niso posebej omenjali zveznih
organov, hkrati pa niso oporekali argumentom o
nelegitimnosti sedanjih ostankov organov bivše
federacije. Z zanimanjem so poslušali tudi
razlago, da je med nedavnim obiskom v Pekingu
Borisav Jovič očitno zastopal lahko samo srbskočrnogorske interese. Pogosto so poudarjali, ne
želimo, le-da prosimo, da pri dejstvih: o vzrokih,
razvoju in posledicah jugoslovanske krize, o
agresorjih in žrtvah agresije, o demokratično
izraženi volji narodov, itd.).
b) V želji po poglabljanju sodelovanja in medsebojnega razumevanja so takoj sprejeli sugestijo

za obisk ministra dr. Rupla. Predlagali so že
orientacijski termin – takoj po kitajskem Novem
letu (po 10. februarju 1992). Namestnik zunanjega ministra je približno takole formuliral odgovor (tipično kitajski, vendar zelo indikativen):
"če vas bomo do tedaj priznali, bo to uradni
medržavni prijateljski obisk, če pa iz različnih
razlogov še ne, bomo pač realizirali po formi
neuradni obisk, de-facto pa ne bo nobenih bistvenih razlik, niti v tretmanu, niti v programu
obiska." Hkrati se je v imenu zunanjega ministra
zahvalil za pismo dr. Rupla, ki da ga je minister
"preučil z velikim zanimanjem".
c) Vse bolj jim postaja jasno, čeprav tega nočejo
povsem priznati (najmanj javno), da Jugoslavija
definitivno razpada. Zato so sedaj v fazi pozornega spremljanja in analiziranja ter v pričakovanju končnega razpleta. Postopno zapuščajo
svojo tradicionalno formulo nevmešanja v notranje zadeve (čeprav gre za grobo kršenje
človekovih in narodovih pravic) in brezrezervnega podpiranja enotnosti Jugoslavije in njenih institucij. Postajajo bolj pragmatični v ocenah
realne situacije in možnih opcij. Sedaj že sprejemajo določeno stopnjo internacionalizacije
jugoslovanske krize kot neizogibno in podpirajo
napore Haaške konference in VS OZN (predvsem
vse aktivnosti za učinkovito prekinitev vojne in
pa kitajskega je mogoče vzpostavitev trajnega
premirja, pogajanja in rešitve problemov, pa da
so stvar predvsem sprtih strani). še vedno so proti
naftnem embargu, mirovne sile pa so podprli le
kot neprecedenčni primer, ker pač tako želijo vse
sprte strani. Omenjali so sicer, da se nekatere
države ES (brez imenovanja), pa tudi izven nje,
le preveč ultimativno in interesno – selektivno
vmešavajo v razplet jugoslovanske krize.
d) Večkrat so poudarjali, da razumejo, nekateri
celo z odkritimi simpatijami, specifičen položaj
Slovenije, ki pa ga jasno razlikujejo od hrvaškega. Pri tem so ponavljali načelno stališče, da
spoštujejo pravico narodov v vseh federalnih
skupnostih do samoodločbe (LRK je centralno
vodena enotna država). Izrecno so omenili, da je
"LRK vseeno, ali bo v OZN namesto enega dosedanjega sedeža, več sedežev za samostojne
države, ki bi nastale iz dosedanjih jugoslovanskih
republik, če bo takšna volja narodov in njihov
medsebojni sporazum".
Iz konkretnih razprav o vprašanju Kitajskega
uradnega priznana R Slovenije izluščiti predvsem
naslednje:
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Eksplicitno:
- prosijo za razumevanje njihovega opreznega
pristopa, ker da želijo ostati nepristranski in imeti
podlago za dobre odnose z vsemi tudi po razpletu
jugoslovanske krize;
- ne podpirajo nobene notranje ali zunanje
aktivnosti, ki bi razširjala vojni požar v Jugoslaviji in zaostrovala že tako skrajno zapleteno
krizno žarišče v tem delu Evrope.
Implicitno:
- zavedajo se, da je Slovenija praktično (in v
precejšnji meri tudi formalno) že zunaj Jugoslavije, gre le še za trenutek formalne mednarodne in notranje verifikacije priznanja (pogosto
so spraševali kakšne so možnosti, da bi RS
priznale tudi druge republike, razen Hrvaške,
posebej Srbija);
- poleg do sedaj omenjenega, bodo imele velik
vpliv na njihovo dokončno odločitev: opredelitve
"najbližjih in najbolj zainteresiranih" držav Evrope, odločitev ZDA in nadaljnji razvoj dogodkov
v nekdanji Sovjetski zvezi (očitno je, da jim
trenutna rigidna pozicija ZDA celo odgovarja v
njihovem taktiziranju, sicer bi se morali hitreje in
jasneje odločati).
OPOMBA: Na njihovo odločanje je že in bo še
zelo pomembno vplivalo naše načelno stališče do
odnosov s Tajvanom. Zahvalili so se namreč za
naš principielni pristop k enotni Kitajski, nimajo
pa nič proti, če celo še pospešeno razvijamo
gospodarsko sodelovanje neposredno med poslovnimi partnerji, ne pa med državnimi organi.
4. V Ministrstvu za zunanje ekonomske odnose
(in v nekaterih drugih pogovorih) so izražali poudarjeni interes za postopno oživljanje gospodarskih odnosov med LRK (z Hong Kongom) in
R Slovenijo. Največkrat so omenjali pozitivne
izkušnje, zlasti z nekaterimi slovenskimi firmami: Smeltom, Slovenijalesom, Iskro, Kovinotehno oziroma Kovinotradom, Jugotekstilom in še z
nekaterimi. Poudarjali so, da je po letu 1985 od
vseh oblik razvitejšega ekonomskega sodelovanja
med LRK in Jugoslavijo več kot 70 odpadlo na
slovensko gospodarstvo.
Obrazložili so značilnosti novega zunanjetrgovinskega sistema, ki da daje več samostojnosti
samim gospodarskim subjektom, kar naj bi bila
tudi vzpodbuda za tuje partnerje. Podrobneje so
se zanimali za trenutno ekonomsko situacijo v
Sloveniji, za rekonstrukcijo in stabilizacijo slovenskega gospodarstva, za politično in ekonomsko tveganje in bodoče povezovanje RS z
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državami ES in EFTE (posebej z nemškim, italijanskim in avstrijskim gospodarstvom).
5. Nekatere sklepne ocene in sugestije:
a) Pri nadaljnji strategiji in taktiki naših odnosov
z LRK, s to najštevilčnejšo državo na svetu, bi
kazalo premišljeno in pragmatično uresničevati
naše kratkoročne in še posebej dolgoročne interese. Ne glede na obstoječo marksistično dogmatsko komunistično oblast v LRK (ki pa se
obnaša v mednarodnih, ekonomskih in političnih
odnosih izredno pragmatično) in veljavni sistem
izgradnje socializma z takoimenovanimi kitajskimi značilnostmi (o bistveno upočasnjenem
tempu ekonomskih in še zlasti političnih reform),
bi morali slej ko prej upoštevati več nespornih
dejstev. Predvsem, LRK je vplivna stalna članica
VS OZN; je azijsko-pacifična regionalna sila, ki
je zadnja leta v veliki meri normalizirala odnose
z vsemi sosednjimi državami; zapadne države so
že v celoti deblokirale ekonomske odnose in v
precejšnji. meri tudi politične (po pokolu
študentov na Trgu Nebeškega miru), zato spet
ofenzivno nastopajo na ogromnem kitajskem
tržišču; LRK je dosegla v lanskem in letošnjem
letu pomembne rezultate v plačilno-bilančnem
suficitu (11 milijard oziroma 7 milijard dolarjev),
povečala devizne rezerve na okoli 30 milijard
dolarjev, ob skupnem obsegu zunanjega dolga
cca 50 milijard dolarjev, pri čemer znašajo
anuitete le okoli 12% letnega deviznega priliva,
pa tudi v kmetijstvu je dosegla solidne rezultate,
kljub velikim poplavam v letošnjem letu.
b) Obisk ministra dr. Rupla bi kazalo realizirati v
predloženem terminu, še posebej, če bo LRK
med tem že priznala RS. Če pa šlo za večji
časovni zamik pri uradnem priznanju, bi morali
biti kljub temu zainteresirani za neuradni obisk v
predloženem terminu in s tem za dialog na
visokem nivoju (seveda ob kvalitetnem političnem in ekonomskem programu obiska). Najracionalneje bi bi bilo zagotoviti "paketni" obisk
LRK, Japonski, Južni Koreji in Tajlandu.
c) MZZ (posebej ekonomski sektor) in GZS bi
morala, skupaj z zainteresiranimi podjetji, skrbneje proučiti konkretne možnosti, pogoje in
oblike bodočega gospodarskega sodelovanja z
LRK (vključujoč Hong Kong in razširitev neposrednih zvez s poslovnimi partnerji na Tajvanu). Obstajajo tudi zamisli posameznih podjetij
za reesportne posle na relaciji RS, nekatere
republike iz dosedanje Sovjetske zveze in LRK,
za odpiranje konsignacijskih skladišč za kitajsko
blago v RS in enega oziroma dveh predstavništev
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nekaterih korporacij v RS, ki bi pokrivali tudi
nekatere države centralne in vzhodne Evrope.
OPOMBA: V času mojega bivanja v Pekingu je
bil, npr., na uradnem enotedenskem obisku v
LRK predsednik vlade ČSFR s 100-člansko
vladno gospodarsko delegacijo.
d) Razmisliti bi veljalo o organiziranju obiska
ožje skupine predstavnikov Kitajskega združenja
za prijateljstvo s tujimi državami, Inštituta za
zunanjo politiko in Xinhue. Tako bi postopno
krepili medsebojno zaupanje, boljše razumevanje
in poznavanje. To je hkrati poznan in preverjen
način oživljanja stikov s Kitajci, še posebej po
sicer kratkem, a delikatnem obdobju zastojev in
problemov v bilateralnih odnosih.
ZAPISAL: Zvone Dragan
POSLANO:
- Lista A
F. Horvat, preds. GZS
Listi B in C

Dok. št. 129:430
Zapis pogovora zunanjega ministra RS dr.
Dimitrija Rupla z zunanjim ministrom ZR
Nemčije Hansom Dietrichom Genscherjem v
Bruslju 16. 12. 1991
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ljubljana, 18. 12. 1991
ZAPIS
POGOVORA ZUNANJEGA MINISTRA RS
DR. DIMITRIJA RUPLA Z ZUNANJIM MINISTROM ZR NEMČIJE HANSOM DIETRICHOM GENSCHERJEM V BRUSLJU, 16.
DECEMBRA 1991
Dr. Rupel se je z ministrom Genscherjem sestal
na sedežu Evropske skupnosti v Bruslju, pred
ministrskim sestankom ES, ki je bil posvečen
jugoslovanski krizi in priznanju republik bivše
SFRJ. Ker je bil razgovor opravljen v trenutku,
ko zunanji ministri ES še niso dosegli sporazuma,
je vključeval nekatere elemente, ki jih je razplet
bruseljskega sestanka presegel.
430 Ministrstvo za notranje zadeve.

Genscher je na začetku poudaril, da je francoskonemški dokument, ki vsebuje kriterije za mednarodno priznanje vseh republik oziroma novih
držav v vzhodni in srednji Evropi pomemben
dosežek in temelj za nadaljnje pogovore. Nemci
si bodo prizadevali, da bi Slovenijo in Hrvaško
priznali čimprej, zato bodo predlagali, da bi
povabili v Bruselj predsednika (oziroma predsednika Predsedstva) obeh republik ali pa da bi
od Slovenije in Hrvaške zahtevali, da v roku
štiriindvajsetih ur odgovorita na vprašanja, ki bi
veljala kot kriterij za priznavanje. V primeru
pozitivnih odgovorov bi bila pot do priznanja
odprta, in obe republiki bi lahko priznanje dobili
do konca tedna.
Genscher je tudi poudaril, da je Nemčija zadovoljna z rezultatom zasedanja Varnostnega
sveta in da je tudi Velika Britanija zagotovila, da
pristaja na nemško-francoski načrt. V Varnostnem svetu so uresničili tesno sodelovanje Francije, Belgije in Avstrije, pri čemer je Nemčija,
ker ni članica Varnostnega sveta, delovala "iz
druge vrste". Nemški veleposlanik v Londonu
jim je po konsultacijah v zunanjem ministrstvu
potrdil, da Velika Britanija sodi, da Resolucija
Varnostnega sveta ni ovira za priznanje.
Genscher je povedal tudi, da je govoril s Šeparovičem in mu je svetoval, naj prav tako kot dr.
Rupel, pride v Bruselj (Šeparoviča ni bilo na
sedež ES – op. I. V.).
Na vprašanje dr. Rupla, kako si razlaga negativno
stališče in aktivnost ZDA proti priznanju Slovenije in Hrvaške, je Genscher odgovoril, da je
početje Busha "neverjetno". Med možne razloge
za takšno obnašanje je vključil veleposlanika
Zimmermanna in Eagleburgerja.
Nemški minister je izključil možnost, da bi
države Evropske skupnosti pri priznanju Slovenije in Hrvaške dosegle enotnost. Povedal je,
da se je pogovarjal z grškim kolegom in ga
prosil, naj ne sodeluje pri odločitvi, naj torej
abstinira. Ne ve, kako bo ravnala Španija, mogoče bo ta država kljub problemom, ki jih ima v
zvezi s priznanjem in so rezultat notranjega položaja, bolj prilagodljiva sedaj, ko sta Francija in
Nemčija dosegli soglasje. Francija bo sledila
Nemčiji.
Ob koncu pogovora je Genscher povedal, da
bodo imeli vladno sejo v četrtek zvečer in na tej
seji bodo objavili priznanje Slovenije, na osnovi
kriterijev, ki bodo uporabni tudi za druge republike bivše SFRJ. O vseh teh vprašanjih je
govoril tudi z De Michelisom in Andreottijem.
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Hans Dietrich Genscher, nemški zunanji minister med srečanjem s slovenskim predsednikom in zunanjim ministrom v Beljaku 2. julija 1991. Soočenje z jugoslovansko aroganco (na beograjskem letališču
so od njega zahtevali, naj pokaže potni list) in z vojnimi razmerami, zaradi katerih ni mogel priti v
Slovenijo, je odločilno vplivalo na njegovo presojo razmer v Jugoslaviji (fotodokumentacija Dela).
Slednji mu je potrdil, da Italija sprejema francosko-nemški dokument. V stalnem kontaktu je
tudi z avstrijskim zunanjim ministrom Mockom,
kar je pomembno, saj je Avstrija članica Varnostnega sveta.

ZAPIS
o razgovoru ministra za zunanje zadeve dr.
Dimitrija Rupla z ministrom za zunanje zadeve
Madžarske Gezo Jesenskyim, dne 16. 12. 1991 v
Bruslju.

Zabeležil:
Ivo Vajgl

Do razgovora je prišlo neposredno po podpisu
sporazuma o pridruženem članstvu Madžarske v
ES in pred ministrskim sestankom ES o priznanju
Slovenije in Hrvaške.
Minister Rupel je sogovornika seznanil z vsebino
svojih razgovorov z ministroma Genscherjem in
Hurdom. Zanimalo ga je madžarsko stališče
glede našega priznanja. Le-to je bilo do sedaj
nekoliko previdno, vendar se je gibalo v nemški
smeri. Izrazil je upanje, da nas bo Madžarska
priznala v najkrajšem času.
Minister Jesensky je odvrnil, da so njegovi vtisi
bolj slabi. Madžarska si prizadeva za mir in v tem
okviru za priznanje jugoslovanskih republik, ki si
to želijo. Zahodu že dolgo dopovedujejo, da je
novonastajajoče demokracije – države na jugoslovanskih in sovjetskih tleh, potrebno med
drugim podpreti tudi s priznanjem, vzpostavo
diplomatskih odnosov in sprejemom v mednarodne organizacije, če se hočemo izogniti kaosu.
Slišati pa je argumente, da trenutek še ni pravi.

Dok. št. 130:431
Zapis o razgovoru ministra za zunanje zadeve
dr. Dimitrija Rupla z ministrom za zunanje
zadeve Madžarske Gezo Jesenskyim 16. 12.
1991 v Bruslju
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
SEKTOR ZA EVROPO IN SEVERNO AMERIKO
431 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

nije.
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Sprašujejo se, ali bo Srbija čez mesec dni res bolj
pripravljena umakniti se z okupiranih območij
kot danes. Obstaja nevarnost, da se svet navadi
na vojno na Hrvaškem. Pomembno je delovati
takoj. ES na žalost ni enotna. De Michelis je
začel kolebati. Izgleda, da bosta Nemčija in
Danska ostali osamljeni. Enotno priznanje bi bilo
zelo pomembno. Do tega pa zaenkrat ne bo
prišlo. Boji se, da zopet ne bo jasnega in odločnega sporočila Srbom, ki bi lahko zamajalo tudi
Miloševića. Strinjajo se z našim argumentom, da
bi jih odlašanje s priznanjem lahko vzpodbudilo
k še večji agresivnosti.
Zaradi svoje manjšine v Vojvodini morajo biti
previdni. Le-ta ne sme postati grešni kozel.
Pripravljeni so iti s priznanjem 24 ur za Nemčijo,
pod pogojem, da le-ta ne bo osamljena. Srbi
namreč uspevajo s propagando o nekakšnem
novem rajhu. Zanimalo ga je, kako gledamo na
Hrvaško, misli, da so naše možnosti za priznanje
boljše. Prav tako je želel slišati naše mnenje o
eventualnem spreminjanju meja. Obstojajo namreč mnenja, da morajo Srbi nekaj dobiti, da bi
pristali na mir.
Dr. Rupel je obrazložil naše odnose s Hrvaško in
se odločno izrekel proti vsakršnemu spreminjanju
meja.
Minister Jesensky je izrazil zadovoljstvo, da so
Hrvati sprejeli nov zakon o manjšinski zakonodaji in pristopili k deklaraciji o manjšinski zaščiti, ki so jo Madžari nedavno podpisali z
Ukrajinci. Želi, da bi jo podpisala tudi Slovenija.
Dr. Rupel je odgovoril, da bomo deklaracijo nemudoma proučili. Spomnil je tudi ministra Jesenskega, da je vedno dobrodošel gost v Ljubljani.
Zapisal Božo Cerar

ZABELEŽKA
telefonskega razgovora g. A. Nabernika z dopisnikom časopisa Delo na Dunaju, g. B. Grobovškom
Na svoji letni konferenci dne 15. 12. 1991 je
Svobodnjaška stranka Avstrije sprejela naslednjo
resolucijo:
"Vodstvo Svobodnjaške stranke Avstrije poziva
zvezno vlado, da se z vsemi raspoložljivimi
sredstvi in čim prej zavzame, da bo Slovenija
staroavstrijski, nemško govoreči manjšini zagotovila enake zaščitne pravice kot jih zagotavlja po
velikosti primerljivi italijanski in madžarski
manjšini."
Opomba: V zunanjem ministrstvu Republike
Avstrije zagotavljajo, da resolucija zanje v zvezi
z našim priznanjem ni relevantna.

Dok. št. 132:433
Zapis o razgovoru ministra za zunanje zadeve
dr. D. Rupla z ministrom za zunanje zadeve
Portugalske prof. Joao de Deus Pinheirom 17.
12. 1991 v Bruslju
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ljubljana, 18. 12. 1991
Sektor za Evropo in Severno Ameriko
ZAPIS
o razgovoru ministra za zunanje zadeve Dr. D.
Rupla z ministrom za zunanje zadeve Portugalske
Prof. Joao de Deus Pinheirom z dne 17. 12. 1991
v Bruslju

Dok. št. 131:432

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
Številka: 921-04/91
Ljubljana, 16. 12. 1991

Do srečanja je prišlo dan po ministrskem
sestanku dvanajsterice, na katerem je bilo govora
o priznanju Slovenije in Hrvaške.
Po mnenju ministra Pinheira moramo biti z
rezultati sestanka ministrov vsekakor zadovoljni.
O priznanju Slovenije ni nobenih dvomov. Vsi
čutijo simpatije do nas. Sporno ni tudi priznanje
Hrvaške, čeprav je položaj težak. Problemi pa
bodo z drugimi republikami: – BiH in Make-

432 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

433 Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

Obvestilo o Resoluciji avstrijske Svobodnjaške
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donijo. Grki so zelo trdi. Vendar misli, da bodo
na koncu vendarle konstruktivni in morda sprejeli
ime Republika Slovanska Makedonija.
V tem trenutku pogojev ne izpolnjuje tudi Srbija.
Dobro bi bilo, da Srbija sodeluje. Nihče ne more
sprejeti njihove okupacije. Na začetku januarja
bo komisija Badinterja dala dvoje novih priporočil. Boji se, da ne bodo šla v srbsko smer. V
pravnem oziru bo prišlo do dokaj nerodnih
situacij. Obstajali bodo deli bivše Jugoslavije
brez državnosti. Postavlja se vprašanje, kako bo z
veleposlaništvi v Beogradu. Tu so še opazovalci
ES. Glede njih bo treba z novimi subjekti skleniti
ustrezne nove sporazume itd. Debata na ministrskem sestanku je bila dokaj vroča in
odločitev vse prej kot lahka. No, enotnost ES je
ohranjena. Prišlo je do razumnega kompromisa.
Bilo bi pa čisto nekaj drugega, če bi nas priznalo
le nekaj držav, če bi šlo torej za parcialno
odločitev.
Dr. Rupel je izrekel zadovoljstvo, da zaradi nas
ni prišlo do razcepa v Skupnosti. Izrazil je strah,
da agresivnost Srbije in JA v prihodnjih dneh
vendarle ne naraste.
Minister Pinheiro je opozoril, da bo po 15. 1.
1992 potrebno začeti s postopki vključevanja v
mednarodne organizacije (KEVS, ES, MMF,
itd.). Predlaga, da sledimo pot baltskih držav. Pri
tem nam je obljubil njihovo pomoč, kot predsedujočega ES. Strinjal se je z našim planiranim
nastopom v pogovorih s komisarjem Matutesom
v KES istega dne. Podrobno smo ga namreč
seznanili s problemi glede sankcij ES, pa tudi z
bodočimi koraki. Po mnenju Pinheira je najbolje,
če v odnosih z ES sledimo primeru Poljske,
Madžarske in Češke in Slovaške Republike in da
se obrnemo na komisarja Andriesena. Pri tem je
ponovno poudaril, da lahko računamo na njih.
Slovenija ne bi smela imeti težav. Cenili bi našo
pomoč pri reševanju jugoslovanske krize, posebno, če se bodo stvari zavlekle.
Glede našega takšnega ali drugačnega zastopstva
v Lisboni ne bo nikakih težav. Našlo so bo prehodno rešitev. Svojega predstavnika lahko pošljemo takoj. Je zelo dobrodošel. Veleposlanik
Korošec je bil pri njih zelo cenjen. Tudi sami bi
želeli imeti neko zastopstvo v Zagrebu in Ljubljani. Najbrž bo to odpravnik poslov.
Minister Rupel je povabil ministra Pinheiro, da
čimprej obišče Ljubljano.
Zapisal: Božo Cerar
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Dok. št. 133:434
Odločitev nemške vlade o priznanju Slovenije
19/12/91 20:43 +49 228 349374 BRANKO
ZUPANC BONN PAGE 03
zelo nujno!!!
Biro Republike Slovenije Bonn, 19. 12. 1991
v Zvezni Republiki Nemčiji 19.20
Bonn
Štev.: 254/91
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
Zadeva: Odločitev nemške vlade o priznanju
Slovenije
V nadaljevanju vam pošiljamo pravkar sprejet
tekst izjave glasnika nemške vlade Vogela v
zvezi z odločitvijo o priznanju Slovenije in
drugih jugoslovanskih republik, ki se bodo odzvale pozivu ES do 23. 12. Iz teksta izhaja, da bo
za Slovenijo in Hrvaško formalno priznanje
lahko izrečeno pred božičem, brž ko bosta predložili izjavo, da izpolnjujeta vse postavljene pogoje.
dr. Boris Frlec
19. Dezember 1991
Nr. 490/91
Der Sprecher der Bundesregierung, Dieter Vogel,
teilt mit:
Das Bundeskabinett hat heute völkerrechtlichen
Anerkennung der jugoslawischen Republiken
zugestimmt, die bis zum 23. 12. 1991 erklären,
daß sie als unabhängige Staaten anerkannt
werden wollen und daß sie in der Erklärung der
Außenminister der Gemeinschaft über Jugoslawien vom 16. 12. 1991 ausgeführten Bediengungen erfüllen, nämlich.
- die Verpflichtungen akzeptieren, die in den
Richtlinien der EG-Außenminister vom 16. 12.
1991 enthalten sind;
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- die Bestimmungen akzeptieren, die in dem
Abkommensentwurf enthalten sind, der der
Jugoslawien-Konferenz vorliegt, insbesondere
die Bestimmungen in Kapitel II über Menschenrechte und Rechte nationaler oder ethnischer
Gruppen;
- weiterhin die Bemühungen des VN-Generalsekretaers und des VN-Sicherheitsrates und
die Fortsetzung der Jugoslawien-Konferenz
unterstützen.
Der Bundesminister des Auswärtigen wird unmittelbar nach dem 23. 12. mit den Republiken,
die die o. g. Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllen, in Gespräche über die Vorbereitung der Aufnahme diplomatischer Beziehungen eintreten, die am 15. 01. 1992 erfolgen
soll. Bei erfolgreichem Verlauf dieser Gespräche
werden die bereits vorhandenen deutschen
Generalkonsulate in Botschaften umgewandelt.
Soweit deutschen Generalkonsulate nicht vorhanden sind, werden Botschaften errichtet; für
eine Übergangszeit wird eine Doppelakkreditierung vorgenommen.
Diese Entscheidung des Bundeskabinetts entspricht den am 16. 12. 1991 in Brüssel getroffenen Beschlüssen der Außenminister der
Europäischen Gemeinschaft. Mit diesen Beschlüssen wird dem Umstand Rechnung getragen, daß eine Reihe jugoslawischer Republiken sich in freier Selbstbestimmung auf
demokratischerund rechtsstaatlicher Grundlage
für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben.
Im Falle Sloweniens und Kroatiens wird, sobald
die eingangs ganannten Voraussetzungen
vorliegen, die Anerkennung, wie von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl am 27. 11. 1991 angekündigt, noch vor Weihnachten förmlich ausgesprochen werden können.
Gleichzeitig wird die Bundesregierung sich für
eine Fortführung und den erfolgreichen Abschluß
der Friedenskonferenz in Jugoslawien einsetzen
19/12/1991 20:43 +49 228 349374 BRANKO
ZUPANC BONN PAGE 05
Unsere Bereitschaft zur Anerkennung gilt für alle
Republiken in Jugoslawien, die dies wünschen
und die Voraussetzung hierfür erfüllen. Die
Bundesregierung hat von Anfang an betont, daß
wir gute und freundschaftliche Beziehungen zu
allen Republiken und Völkern Jugoslawiens
entwickeln wollen.
Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die

Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft
mit denjenigen Republiken, die anerkannt werden, ausgebaut und vertieft werden sollen. Es
kommt jetzt darauf an, Hilfe bei der Überwindung der Schäden zu leisten, die der Krieg
hinterlassen hat, und den Wiederaufbau zu fördern.

Dok. št. 134:435
Sporočilo predstavnika zvezne vlade ZRN,
Dietra Vogla o priznanju jugoslovanskih republik 19. 12. 1991
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
PREVOD
NUJNO!
Številka: 490/9
Ljubljana, 19. 12. 1991
Predstavnik (Port parol) zvezne vlade ZRN,
Dieter VOGEL sporoča:
Zvezni kabinet je danes soglašal s priznanjem
jugoslovanskih republik, ki bodo do 23. 12. 1991
izjavile, da želijo biti priznane kot samostojne
države ter da bodo izpolnjevale pogoje navedene
v izjavi zunanjih ministrov Evropske skupnosti v
Jugoslaviji z dne 16. 12. 1991 in sicer:
- da sprejemajo obveznosti, ki so vsebovane v
smernicah zunanjih ministrov ES z dne 16. 12.
1991;
- da sprejemajo obveznosti, ki so vsebovane v
osnutku sporazuma, ki je osnova za Mirovno
koferenco o Jugoslaviji, posebej še določbe in
poglavje II. o človekovih pravicah ter pravicah
narodnostnih in etničnih skupin;
- še naprej morajo podpirati prizadevanja Generalnega sekretarja Združenih narodov in Varnostnega sveta in podpirati nadaljevanje mirovne
konference o Jugoslaviji;
Zvezni minister za zunanje zadeve bo neposredno
po 23. 12. z republikami, ki izpolnjujejo zgoraj
naštete pogoje, začel razgovore o pripravah za
vzpostavitev diplomatskih odnosov, ki naj bi
stopili v veljavo 15. 1. 1992.
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Nemški konzul v Sloveniji dr. Günter Seibert in predsednik P RS Milan Kučan 23. decembra 1991 med
izročanjem listine, s katero je ZRN priznala Republiko Slovenijo (z veljavnostjo 15. januarja 1992).
Prva država (poleg Hrvaške in nekaterih nekdanjih sovjetskih republik) je bila sicer Islandija, ki je
priznala Slovenijo 19. decembra 1991 (foto Igor Modic, fotodokumentacija Dela).
V primeru uspešnega poteka teh razgovorov bodo
že obstoječi nemški Generalni konzulati spremenjeni v veleposlaništva. Če pa tam še ni nemških
Generalnih konzulatov, bodo vzpostavljena veleposlaništva; v prehodnem obdobju so predvidene
dvojne akreditacije.
Ta odločitev zvezne vlade je v skladu s 16. 12.
1991 v Bruslju sprejetimi sklepi zunanjih ministrov Evropske skupnosti. S temi sklepi se
upoštevajo okoliščine, da se je več jugoslovanskih republik na demokratični in državnopravni osnovi odločilo za neodvisnost.
V primeru Slovenije in Hrvaške bo, ko bodo
predloženi zahtevani pisni pogoji, kot je to že
najavil zvezni kancler Kohl 27. 11. 1991, takoj,
še pred božičem, sledilo formalno priznanje.
Istočasno se bo zvezna vlada zavzemala za nadaljevanje in uspešen zaključek Mirovne konference o Jugoslaviji.
Naša pripravljenost za priznanje velja za vse republike v Jugoslaviji, ki to želijo in ki za to izpolnjujejo pogoje. Zvezna vlada je že od samega
začetka vedno poudarjala, da želi razvijati prijateljske in dobre odnose z vsemi republikami Jugoslavije.
Zvezna vlada je mnenja, da se mora sodelovanje
Evropske skupnosti s tistimi republikami, ki bodo
priznane, nadalje razvijati in poglobiti. Sedaj je
pomembno, da se uredi pomoč pri premostitvi
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škode, ki je nastala zaradi vojne in pospeši
obnova.
Prevedla: Nevenka Jeglič

Dok. št. 135:436
Zabeležka o razgovoru dr. Rupla z zunanjim
ministrom Španije g. Ordonesom 9. 1. 1992 v
Madridu
Ljubljana, 13. 1. 1992
ZABELEŽKA O RAZGOVORU DR. RUPLA Z
ZUNANJIM MINISTROM ŠPANIJE G. ORDONESOM DNE 9. 1. 1992 V MADRIDU
Razgovori so bili v službeni rezidenci g. Ordonesa. Razgovoru so s španske strani so prisostvovali generalni sekretar MZZ, ambasador –
specialni svetovalec ministra, namestnik direktorja sektorja za vzhodnoevropske dežele in referent za Jugoslavijo. Ordones je priredil g. Ruplu
tudi večerjo.
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Dr. Rupel je izrazil zadovoljstvo ker se je srečal z
ministrom, poudaril je, da Slovenija želi mednarodno priznanje Evrope in da je za RS izredno
pomembno priznanje Španije.
Ordones je odgovoril, da vprašanje priznanja
Slovenije ni bilo nikoli vprašljivo, saj je Slovenija po vseh podatkih poseben primer. Nihče v
Evropski skupnosti ni dvomil, da Slovenija izpolnjuje vse pogoje za mednarodno priznanje.
Vprašljivo pa je bilo ali se Slovanijo lahko prizna
samo. Ni se želelo iz jugoslovanske situacije
delati še večjih težav. Tako, da je Slovenija
zaradi tega bila nekakšna žrtev jugoslovanske
situacije. Priznanje Slovenije ni problem, in jo bo
Španija 15. januarja priznala. Problem priznanja
drugih republik, npr. Hrvaške, ki ima problem
meje, manjšin, Makedonije in BiH. Zanimalo ga
je mnenje dr. Rupla ali bi se lahko priznalo 15.
januarja samo Slovenijo in Hrvaško ter odložilo
priznanje Makedonije in BiH. S priznanjem
Makedonije ima težave Grčija, glede BiH pa je
ocena, da bi priznanje lahko povzročilo vojno.
Dr. Rupel je dejal, da je vprašanje BiH najtežje.
Ocena v Sloveniji je, da bi BiH morala biti
priznana ker bi s tem bila preprečena vojna. Na
ozemlju BiH je veliko število JA. Poleg tega
imajo tako Srbija in Hrvaška, da Bosno razdelijo.
Srbi v BiH poskušajo ustanoviti svojo državo.
BiH je nemogoče deliti, saj je prebivalstvo tako
pomešano, da bi bila delitev mogoča le ob velikem preseljevanju. To pa bi prav gotovo izzvalo
veliko vojno. Zato se zavzamamo za mednarodno
priznanje BiH. BiH bi želela dobre odnose s
Srbijo in Hrvaško. Izetbegović je govoril v
Bruslju o odprtih mejah, brezcarinskem sodelovanju, če bi BiH uredila odnose s svojimi tremi
etničnimi skupinami, Srbija ne bi imela izgovorov, da ji dela probleme. Makedonija je lažji
problem, kot BiH, tam imajo albansko manjšino,
problem je z Grčijo, ki neopravičeno dela probleme z imenom. Makedonija nima nobenih
ozemeljskih aspiracij do grškega ozemlja. Grki in
Srbi podobno gledajo na Makedonijo. Razumemo
inter Srbije za Solun in komunikacije z Egejskim
morjem. Vendar to ni razlog za odlaganje priznanja.
Ordones je komentiral, da bi odlaganje priznanja
BiH torej ustvarilo več problemov. Ni povsem
siguren, če bodo Grki pripravljeni odstopiti od
svojega stališča glede imena Makedonije. Vprašal je, kako gledamo, če bi Srbija in Črna gora
zadržali ime Jugoslavija.
Dr. Rupel mu je odgovoril, da je to glavni

problem. Srbija bi želela biti izključni naslednik
Jugoslavije in se polastiti sedeža v Združenih
narodih in mednarodnih organizacijah, premoženja, itd. Jugoslavija je bila ustvarjena s sporazumom šestih republik in vseh šest republik so
njene naslednice. Zato Slovenija nasprotuje
takšnim aspiracijam Srbije.
Med večerjo je bilo govora kako delegitimizirati
"zvezne" organe v mednarodnih organizacijah, ki
se kar naprej predstavljajo kot Jugoslavija, dejansko pa predstavljajo Srbijo. Ordones je tudi dejal,
da bo Španija odprla veleposlaništvo v Ljubljani,
vendar ne takoj, ker nimajo predvidenih sredstev
za to. Bodo pa pokrivali Slovenijo v prvi fazi iz
nekega drugega diplomatskega predstavništva.
Vprašal je kaj bi za nas bilo sprejemljivo, dr.
Rupel mu je dejal, da morda iz Dunaja, Rima ali
Budimpešte.

Dok. št. 136:437
Skupno sporočilo o navezavi diplomatskih
odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
Republika Slovenija in Republika Avstrija sta, na
podlagi obojestranske odločitve, da poglobita
prijateljske odnose in politično, gospodarsko ter
ostalo sodelovanje med državama, v soglasju, da
se ti odnosi in sodelovanje gradijo na načelih
Združenih narodov ter Konference o varnosti in
sodelovanju v Evropi, v soglasju, da vsa meddržavna vprašanja, ki se bodo porajala v zvezi z
novo ureditvijo odnosov, rešujeta s pogajanji,
sklenili, da navežeta diplomatske odnose z veljavnostjo od dneva podpisa tega skupnega sporočila in da vzajemno odpreta diplomatski misiji
na ravni veleposlaništev.
Ljubljana, dne 15. januarja 1992
Za Republiko Slovenijo:
Minister za zunanje zadeve
Za Republiko Avstrijo:
Avstrijski generalni konzul
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Zunanja ministra Avstrije in Slovenije Alois Mock in Dimitrij Rupel 18. januarja 1992.
Mock je bil v časih največje izoliranosti Slovenije njen podpornik, glavni vir informacij
in prenašalec stališč v ES (foto Igor Modic, fotodokumentacija Dela)
Dok. št. 137:438
Zabležka o pogovoru predsednika Predsedstva
Republike Slovenije Milana Kučana s predsednikom Republike Italije Francescom Cossigo v Ljubljani 17. 1. 1992
PREDSEDSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 18. januarja 1992
ZABELEŽKA
o pogovoru predsednika Predsedstva Republike
Slovenije Milana Kučana s predsednikom Republike Italije Francescom Cossigo, v Ljubljani, 17.
1. 1992
Na pogovoru so z naše strani sodelovali: Ciril
Zlobec, dr. Dušan Plut, Lojze Peterle, dr. Dimitrij
Rupel, dr. Janez Dular, Marko Kosin in Marjan
Šiftar.
Z italijanske strani so sodelovali: senator Claudio
Vitale, namestnik ministra za zunanje zadeve
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Republike Italije, veleposlanik Sergio Berlinguer,
generalni sekretar predsedstva Republike Italije,
veleposlanik Franco Ferretti, šef diplomatskega
ceremoniala Republike Italije, minister Franco
Corrias, diplomatski svetovalec predsednika
Republike Italije, prefekt Enzo Mosino,
svetovalec za notranje zadeve predsednika Republike Italije, general Carlo Jean, vojaški svetovalec predsednika Republike Italije, minister
Ludovico Ortona, tiskovni predstavnik predsednika Republike Italije, in Fabio Cristiani, generalni konzul Republike Italije v Ljubljani.
Pred pričetkom pogovora je predsednik Cossiga
predsedniku Kučanu izročil dekret italijanske
vlade o priznanju Republike Italije in imel ob tem
krajši nagovor, v katerem je utemeljil odločitev
Italije in čestital slovenskemu narodu za pridobitev statusa subjekta v mednarodnih odnosih.
Predsednik Kučan se je zahvalil in s slovesnimi
besedami izrazil tudi pripravljenost Slovenije, da
po svojih močeh prispeva k ustvarjanju vsestranskih vezi med državami v Evropi po načelih,
ki jih je Evropa postavila kot izhodišče za
sodelovanje.
Podpisana je skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in
Republiko Italijo.
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Na začetku uradnega pogovora je predsednik
Cossiga izročil predsedniku Kučanu odlikovanje
"Vitez velikega križa", Reda za ZASLUGE, in
poudaril, da je to najvišje odlikovanje, ki ga
Italija dodeljuje tujim državnikom. Predsednik
Kučan se je zahvalil in z obžalovanjem gostu
sporočil, da Slovenija še nima državnih odlikovanj, predsednik Cossiga pa je šaljivo dodal, da
bo na odlikovanje pač počakal.
V pozdravnem nagovoru je predsednik Kučan
izrazil, med drugim, tudi zadovoljstvo, ker je
predsednik Cossiga prvi tuji šef države in sploh
državnik, ki je obiskal novo, neodvisno državo
Slovenijo. Zahvalil se je za priznanje in za vso
pomoč Italije v času, ko je izgledalo, da je
mednarodno priznanje Slovenije še zelo daleč,
nekateri pa so celo mislili, da je nedosegljivo.
Predsednik Kučan je dejal, da taki dvomi pri nas
niso prevladovali, prepričani pa smo bili tudi, da
nas bo Italija priznala, saj nas veže stoletna
skupna zgodovina in interes za razumevanje v
prihodnje. Naši medsebojni odnosi niso bili vedno prijazni, vendar pa je sedaj čas za razmišljanje
o prihodnosti, nad katero ne vidimo senc. Tudi
manjšine, ki živijo v naših državah, lahko odigrajo pozitivno vlogo za povezovanje med našima narodoma, ki ima sicer že dolgo tradicijo in
se odvija na raznih ravneh. Predsednik Kučan je
izrazil zadovoljstvo zaradi vzpostavitve diplomatskih odnosov, pa tudi z izbiro prvih ambasadorjev, gospodov Kosina in Cristianija.
V nadaljevanju je predsednik Kučan izrazil pripravljenost Slovenije, da po najvišjih evropskih
normah zaščiti italijansko manjšino, ki živi v
Sloveniji, da ji zagotovi svobodno komuniciranje
z delom italijanskega naroda, ki živi v Republiki
Hrvaški in tudi z matico. Obenem pa Slovenija
upa, da bo tako ravnala tudi Italija in da bo
zagotovila vsem Slovencem v Furlaniji-Julijski
krajini enak status. Zapleti, ki smo jim bili priča
pri bilateralnem dogovarjanju o teh problemih v
zadnjih dneh, ne bi smeli vplivati na naše prihodnje sodelovanje.
Predsednik Kučan je poudaril pripravljenost
Slovenije, da bo spoštovala obveznosti, ki jih je v
odnosih z Italijo sprejela bivša Jugoslavija. Ob
koncu svojega nagovora pa je dejal, da je Italija
večkrat ponovila svojo pripravljenost za pomoč
Sloveniji pri vzpostavljanju sodelovanja s svetom. Dejal je, da je sedaj taka pomoč Sloveniji
potrebna in da potrebujemo oporo pri povezovanju z evropskimi in svetovnimi organizacijami.
Slovenija pa bo skrbela za to, da bo za tako

sodelovanje izpolnila vse pogoje, s konstruktivnim sodelovanjem v mirovnem procesu in pri
vseh drugih vprašanjih miroljubne razdružitve
bivše Jugoslavije.
Predsednik Francesco Cossiga se je zahvalil in
nato dejal, da se z današnjim sporazumom končuje pomembno obdobje. Spomnil je, da je
Italija, tudi pred meseci, v celoti bila za priznanje
Slovenije, razlike so bile le v ocenah, kako hitro
naj do tega pride. Sam je bil najprej za takojšnje
priznanje, vendar je kasneje spoznal, da je pomembno, če do priznanja pride na ravni Evropske
skupnosti, saj bi to pripomoglo tudi priznavanju s
strani drugih držav. Poudaril je, da glede tega
tesno sodeluje z Vatikanom, ki ga je, med drugim
obvestil tudi o svoji nameri za potovanje v Slovenijo in Hrvaško. Predsednik Cossiga je dejal,
da je bilo nejasno tudi kakšno bi bilo stališče
beograjske vlade, če bi Italija Slovenijo priznala
ločeno. Menil je, da je njegov obisk v Sloveniji
in na Hrvaškem preizkušnja za beograjske oblasti, saj so morale jugoslovanske vojaške oblasti
dati določena zagotovila glede varnosti njegovega potovanja. Izrazil je zadovoljstvo, ker so
prejeli poročila o zmanjšanih vojaških dejavnostih.
Predsednik Cossiga je dejal, da so sprejeli na
znanje, da bo Slovenija spoštovala in izpolnjevala napram Italiji obveznosti, ki jih je prevzela
Jugoslavija. To bo olajšalo bodoče sodelovanje,
saj bomo bilateralne in multilateralne sporazume
samo potrdili, ne bo potrebno izvesti celotne procedure sprejemanja. Italija bo podprla prizadevanja Slovenije za sodelovanje z evropskimi
organizacijami, pa tudi slovensko kandidaturo za
članstvo v OZN. Pri ocenah možnosti pa moramo
biti realisti, počakati je potrebno na soglasje ZDA
in Rusije. Italija bo sicer tema državama sporočila svoje mnenje, to bo storil tudi predsednik
Cossiga, ki bo v kratkem obiskal ZDA in Rusijo.
Gre pa, razen tega, še za sodelovanje z mnogimi
drugimi profesionalnimi, branžnimi, strokovnimi
organizacijami in ne nazadnje tudi za Evropsko
skupnost, ki je poseben problem. V Maastrichtu
je italijanska stran jasno poudarila, da ni mogoče,
da bi se Evropska skupnost združevala in da ne bi
bila odprta za sodelovanje z drugimi. V Evropi so
nastopile nove razmere, ko ni več zaostrovanja
med Vzhodom in Zahodom, priznati pa je
potrebno, da ima Evropska skupnost pri procesu
integracije probleme. Italija lahko Sloveniji pomaga pri približevanju Evropske skupnosti.
Problemi, ki jih bo imela, so podobni tistim, ki
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jih imajo Hrvaška, Madžarska, ČSFR, Poljska in
še nekatere druge države. Pomagala bo tudi pri
KVSE. Vendar kar zadeva KVSE, se vprašanje
sprejema povezuje z mnenjem ZDA in Rusije,
brez njunega soglasja tega ni mogoče rešiti.
Predsednik Cossiga je v nadaljevanju dejal, da je
z vsem omenjenim v zvezi še eno pomembno
vprašanje, to je vprašanje varnosti. To je postalo
dramatično v dneh državnega udara v nekdanji
Sovjetski zvezi. Takrat je izjavil, da suverenost in
ozemeljska nedotakljivost Madžarske, Rumunije,
ČSFR, Poljske ni samo v interesu teh držav,
temveč tudi držav NATO. Italija je na stališču, da
je suverenost in ozemeljska nedotakljivost vsake
od VE držav tudi v interesu vseh drugih
evropskih držav. Ko je bil Jelcin v Rimu, je
najavil zahtevo Rusije za sprejem v NATO. S
tem bi se značaj te organizacije spremenil in tudi
to bo potrebno proučiti.
Predsednik Cossiga je dejal, da Italija ne ponuja
sama svoje vojaške pomoči za obrambo drugih
držav. Za vojaško pomoč je Italijo zaprosila
Albanija, to je storila v času predsednikovega
obiska v Tirani. Šlo je predvsem za pomoč pri
distribuciji pomoči prebivalstvu, čemur Albanija
ni bila kos. Predsednik Cossiga je dejal, da je
tedaj izrazil pomislek, češ, da je bila Italija
okupator Albanije, Albanci pa so odvrnili, naj to
Italije nikar ne skrbi in da je napočil nov čas.
Tako, je dejal predsednik, smo pripravljeni pomagati tudi vam, če boste za to zaprosili. Tudi
OZN je Italija dala na znanje, da svojih sil ne bo
ponujala, je pa pripravljena sodelovati v mirovnih akcijah.
Predsednik Cossiga je dejal, da podpira mirovna
prizadevanja Evropske skupnosti, dejavnost lorda
Carringtona in mirovne akcije OZN in Vance-a
in da je zadovoljen, ker je tudi Slovenija za
nadaljnje sodelovanje na mirovni konferenci. Ko
je bil v Zagrebu, je zato tudi obiskal sedež opazovalne misije.
Predsednik Cossiga je dejal, da je o priznanju
Republike Slovenije in Republike Hrvaške in o
svojem potovanju obvestil ambasadorja Jugoslavije v Rimu, da je svoje potovanje predstavil kot
dejanje prijateljstva in prispevek miru. Jugoslovanski ambasador glede tega ni protestiral.
Predsednik Cossiga je dejal, da je sam zelo dobro
sodeloval s prejšnjo Jugoslavijo na vseh funkcijah, ki jih je opravljal. Sedaj, ko je Italija
priznala Slovenijo in Hrvaško, pa je jasno, da
jugoslovanski ambasador ne more predstavljati ti
dve republiki. Proučujejo možnosti priznanja
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drugih republik. Računati je potrebno, da je SFRJ
še vedno subjekt mednarodnega prava, ki sicer
nima jurisdikcije na območju Slovenije. Italija je
v nerodnem položaju, ker ni prekinila odnosov z
beograjskim predsedstvom.
Glede bilateralnih odnosov med našima državama je predsednik dejal, da je med oddaljenimi
državami sicer manj sporov, je pa veliko lažje
imeti prijatelje med sosedi. Prijatelji pa se med
sabo kregajo. Zgodovina in geografija sta nas
vedno povezovali, zato so narodi in ljudje na tem
prostoru zelo povezani.
Kar zadeva manjšine je predsednik dejal, da sam
ne more vstopiti v pogajanja, zagotovil pa je, da
bo zastavil ves svoj ugled za dosego sporazuma
med Italijo in Slovenijo glede manjšin. Tudi
sicer, je dejal, ga imajo za zaščitnika manjšin,
npr. na Južnem Tirolskem, kjer ima med Nemci
veliko prijateljev.
Zaključil je z besedami, da je prepričan, da bo
sporazum dosežen. Predlagal je, da naj bi se o
tem podrobneje pogovarjali tudi pri večerji.
Predsednik Kučan je soglašal in pogovor zaključil.
Zabeležila Ida Močivnik

Dok. št. 138:439
Mirovna konferenca o Jugoslaviji, arbitražna
komisija, mnenje št. 7 o mednarodnem priznanju Republike Slovenije s strani Evropske
skupnosti in njenih držav članic, 11. 1. 1992
MIROVNA KONFERENCA O JUGOSLAVIJI
ARBITRAŽNA KOMISIJA
MNENJE ŠT. 7
O MEDNARODNEM PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE S STRNI EVROPSKE
SKUPNOSTI IN NJENIH DRŽAV ČLANIC
S pismom dne 19. decembra 1991, naslovljenim
na predsednika Sveta ministrov ES, je Minister
za zunanje zadeve Republike Slovenije zaprosil,
da države članice Evropske skupnosti priznajo to
republiko.
439 Arhiv predsednika Republike Slovenije. Mnenje (tudi

mnenja št. 2, 3, 8, 9 in 10 so – v sicer malenkostno
drugačnem prevodu – objavljeni tudi v Rupel: Skrivnost
države, str. 242.251, 290-297).
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Arbitražna komisija je pričela proučevati to
prošnjo upoštevajoč določila Deklaracije o Jugoslaviji in smernice o priznanju novih držav v
Vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi, katere je 16.
decembra 1991 sprejel Svet ministrov Evropske
skupnosti, ter proceduralna pravila, katera je v ta
namen sprejela 22. decembra 1991.
Da bi prošnjo lahko proučila, se je Komisija
seznanila z naslednjimi dokumenti, katere ji je
poslala Republika Slovenija:
- Odgovori na vprašalnik Komisije, poslan
zadevnim republikam dne 24. decembra 1991;
- Deklaracijo o samostojnosti Slovenije, katero
je 25. junija 1991 sprejela Skupščina Republike
Slovenije;
- Ustavno listino, katero je ta isti organ sprejel
istega dne;
- Ustavni zakon o izvajanju Ustave, brez datuma;
- Deklaracijo iste Skupščine z dne 20. novembra;
- Besedilo Ustave od 23. decembra 1991;
- Kratko notico o sistemu volitev;
- Kratko notico o zaščiti manjšin;
- Dokumente v zvezi s plebiscitom z dne 23.
decembra 1990;
- Zakon o zunanjih zadevah od junija 1991.
Glede na razpoložljive informacije in po zaslišanju poročevalca, Arbitražna komisija podaja
naslednje mnenje:
1 - Kakor že poudarjeno s pismom od 19. decembra 1991, je Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije v imenu le-te zaprosil
Evropsko skupnost in njene driave članice, da
priznajo Republiko Slovenijo. Ta prošnja potrjuje
prošnjo v istem smislu, katero je Republika
Slovenija formulirana 26. junija 1991.
Dejanja pred prošnjo za priznanje od 19.
decembra lahko strnemo v naslednje:
Plebiscit o eventuelni osamosvojitvi Republike
Slovenije je bil organiziran 23. decembra 1990;
na vprašanje "ali naj Slovenija postane suverena
in samostojna država?" je absolutna večina
volivcev odgovorila pritrdilno (Deklaracija o
samostojnosti od 25. junija 1991); po rezultatih,
katere je posredovala Republika, je 88,5% volivcev volilo za samostojnost, 4% pa proti njej.
Na osnovi teh rezultatov in upoštevajoč spodletele predloge oz. poskuse konsensualnega, sporazumnega preoblikovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), je Skupščina
Republike Slovenije 25. junija 1991 sprejela deklaracijo o samostojnosti, na temelju "soglasnega

predloga vseh strank, skupin oz. delegatov,
zastopanih v parlamentu".
Po dodatnih informacijah, katere je Republika
Slovenija posredovala 8. januarja 1992 na zahtevo Arbitražne komisije, glede volilnega sistema in strukture oblasti v Republiki Sloveniji, je
sedanja Skupščina rezultat volitev, ki so se vršile
v aprilu 1990, po katerih je bil formiran Izvršni
svet, katerega podpira šest strank, ki imajo v
Skupščini večino.
Tozadevno velja omeniti, da 81. člen nove
Ustave od 23. decembra 1991 predvideva "splošne, enakopravne, neposredne in tajne volitve". V
skladu z ustavnim zakonom o izvrševanju te
Ustave, bo sedanja Skupščina opravljala svoje
funkcije do volitev novega parlamenta ("Narodne
skupščine"), ki naj bi se vršile, tako izgleda,
aprila ali junija 1992.
Politični nadzor, katerega vrši Skupščina, izhaja
iz Deklaracije od 20. novembra te Skupščine:
slovenska delegacija, ki se udeležuje Haške
konference, je dolžna Skupščino obveščati o razvoju pogajanj ter sprejetih stališčih oz. stališčih,
katera je treba sprejeti.
Ista Deklaracija podčrtuje, da "je osnovni cilj
zunanje politike Republike Slovenije vsestransko
mednarodno, priznanje (…), utrditev mednarodnega položaja, pospešitev realizacije popolnega
članstva v Združenih narodih ter drugih mednarodnih in finančnih organizacijah ...".
V skladu s to smernico je torej Minister za
zunanje zadeve zaprosil za priznanje Republike
Slovenije. Republika Slovenija v svojem odgovoru na vprašalnik pojasnjuje, da so njeno
prošnjo za priznanje predhodno podprli Izvršni
svet, predsedstvo in Komisija za zunanje zadeve
pri Skupščini Republike Slovenije.
2. V splošnem, prošnja za priznanje, katero je
19. decembra formiral Minister za zunanje zadeve, kakor stoji v odgovoru na vprašanja Komisije, pomeni "formalen izraz sprejemanja Deklaracije o Jugoslaviji in pogojev za priznanje novih
držav v Vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi".
Kar zadeva vsakega izmed teh pogojev, Komisija
ugotavlja:
a) Glede spoštovanja določil Listine Združenih
narodov, Končnega sklepa Helsinške deklaracije,
Pariške listine; deklaracija o samostojnosti od 25.
junija 1991 predvideva spoštovanje teh mednarodnih aktov; enako velja za prošnjo za priznanje
od 19. decembra. Republika Slovenija poudarja,
da namerava zaprositi za članstvo v Združenih
narodih in KEVS.
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Poleg tega, 8. člen Ustave od 23. decembra 1991
določa: "Zakoni in drugi predpisi morajo biti v
skladu s splošno priznanimi načeli mednarodnega
prava in mednarodnimi pogodbami, ki Slovenijo
zavezujejo. Ratificirane in objavljene pogodbe se
sprovajajo neposredno".
Kar zadeva določila, katera, tako kaže, slovenski
pravni red spoštuje, poleg človekovih pravic,
načela zakonitosti in zagotavljanja demokratičnega sistema, Republika v svojem odgovoru na
vprašanja Komisije citira vrsto ustavnih določil,
ki v zadostni meri upoštevajo spoštovanje teh
načel v pravnem oziru.
Končno, Republika Slovenija se zavezuje, da
sprejema mednarodne mehanizme za nadzor
spoštovanja človekovih pravic, vključno s posameznimi zahtevami pred Evropsko komisijo o
človekovih pravicah.
b) Glede zagotavljanja pravic etničnih in narodnostnih skupin in manjšin, v skladu s sprejetimi
obveznostmi v okviru KEVS-a:
V svoji prošnji za priznanje, Republika Slovenija
izjavlja, da njena Ustava in njeni zakoni spoštujejo prej omenjene pravice. Omenja določene
člene iz svoje Ustave (členi 61 da 63), ki
določajo svobodno izražanje etnične in narodnostne identite, svobodno rabo jezikov in pisave
v upravnih in pravnih postopkih, prepoved etničnih, socialnih, verskih ali drugih diskriminacij;
sklicuje se na določeno število zakonov, ki omogočajo te svoboščine, na področju rabe jezikov v
izobraževanju ali pravnih zadevah.
Poleg tega, 3. člen "Osnovne ustavne listine" od
25. junija 1991, 64. člen Ustave – kakor tudi
člena 5. in 81. zagotavljajo italijanski in madžarski manjšini določeno število posebnih pravic
(pravico do lastnih narodnih emblemov, do lastne
narodne identitete ter izobraževanja v njihovem
lastnem jeziku, pravico do določene politične
avtonomije ter do minimalnega zastopanja v
republiških ali lokalnih organih, pravico do veta
na predpise glede statusa teh manjšin, ...).
c) Glede spoštovanja nedotakljivosti ozemeljskih
meja, je Republika Slovenija svojo obvezo, ki se
pojavlja že v deklaraciji o samostojnosti od 25.
junija 1991, ponovila tudi v prošnji za priznanje
od 19. decembra. Meje so opredeljene v 2. členu
"Osnovne ustavne listine" od 25. junija 1991,
brez spremembe glede na obstoječe meje.
Republika Slovenija tudi poudarja, da z mejnimi
državami oz. republiko (Hrvatska) nima nobenega ozemeljskega spora.
d) Glede obveznosti v zvezi z razoroževanjem in
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neširjenjem jedrskega orožja kakor tudi varnostjo
in regionalno stabilnostjo, Republika Slovenija
poudarja, da je volja po pridobitvi samostojnosti
in suverenosti z mirnimi sredstvi zajeta že v
Deklaraciji o samostojnosti od 25. junija 1991;
poleg tega je svojo oborožitev, po umiku zvezne
armade, od 25. oktobra dalje, skrčila na minimum, ki je še potreben za obrambo njenega
ozemlja.
Tako v svoji prošnji za priznanje kot v odgovoru
na vprašalnik Komisije, Republika Slovenija
sprejema obveznost glede nasledstva mednarodnih pogodb, katere je podpisala Jugoslavija na
tem področju, vključno s pogodbo o neširjenju
jedrskega orožja iz leta 1968; v ostalem načrtuje,
potem ko bo priznana, pripraviti predloge na
področju regionalne varnosti in stabilnosti.
e) Glede sporazumnega reševanja vprašanj, ki
zadevajo nasledstvo držav in regionalne spore
(vključno z zatekanjem k arbitraži), Republika
Slovenija, tako v svoji prošnji za priznanje kot v
svojem odgovoru na vprašalnik komisije, sprejema ta pogoj; poudarja tudi, da je bilo takšno
tudi njeno stališče od samega začetka Konference; končno sprejema, da bi se strani strinjale,
načelo arbitraže kot rešitve, z razsodbo arbitraže,
ki bi zavezovala.
3 - Sklicujoč se na Deklaracijo Skupščine od 20.
novembra 1991, ki že omenja "njeno podporo
osnovnemu konceptu načrta lorda Carringtona",
Republika Slovenija, v svoji prošnji za priznanje,
izjavlja, da sprejema načela osnutka Konvencije
Mirovne konference o Jugoslaviji z dne 4.
novembra 1991.
Poleg tega, Republika Slovenija poudarja, da so
Ustavo od 23. decembra revidirali tako, da v
celoti odgovarja osnutku prej omenjene Konvencije.
Kar zadeva podrobneje II. poglavje osnutka
Konvencije, glede človekovih pravic in pravic
narodnostnih in etničnih skupin, globalna analiza
Ustave od 23. decembra omogoča naslednje ugotovitve:
Zdi se, da II. poglavje Ustave, pod naslovom
"Človekove pravice in osnovne svoboščine" (členi 14 do 65), pravilno zagotavljajo zaščito
človekovih pravic.
Podrobneje, so človekove pravice, o katerih govori člen 2, a) 1) osnutka Konvencije, ugotovljene v naslednjih členih:
- člen 17 opredeljuje pravico do življenja in
smrtno obsodbo;
- členi 18, 21 in 34, zadevajo pravico do člo-
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veškega dostojanstva in prepoved mučenja in
nečloveškega in ponižujočega ravnanja;
- člen 49 prepoveduje prisilno delo;
- člena 19 in 20 sta posvečena pravici do
svobode in osebne varnosti;
- pravico do pravosodja s pravičnim sodnim
postopkom, domneve nedoločnosti in obrambe,
jamčijo členi 23, 24, 25, 27 do 30);
- spoštovanje zasebnosti je opredeljeno v členih
37 in 38;
- člena 41 in 46 jamčita svobodo misli, vesti in
vere, vključno s pravico do upora vesti;
- svoboda izračanja je zajamčena s členoma 39
in 45;
- pravica do združevanja je predvidena v členu
42;
- pravica do zakonske zveze in osnovanja družine je priznana v členih 53 do 59.
Izvrševanje teh pravic brez diskriminacije zagotavlja predvsem člen 14 (splošno določilo) in
členi 22, 43, 49 (posebna področja).
b) kar zadeva pravice narodnostnih in etničnih
skupin ter njihovih članov, Komisija ugotavlja,
da je 14. člen osnovni člen za področje enakopravnosti in nediskriminacije, zlasti kar zadeva
nacionalnost, raso, jezik, politična ali druga
prepričanja oz. "okoliščine";
- 16. člen, ki strogo uokvirja možnost suspenza
pravic in temeljnih svoboščin, ne dopušča, da bi
takšen suspenz lahko impliciral neko diskriminacijo v smislu prej omenjenega 14. člena; poleg
tega, določenih svoboščin (n.pr.: pravice do
življenja) ni mogoče suspendirati;
- načelo nediskriminacije se pojavlja na posameznih področjih, tako predvsem osebna svoboda (19. člen), pravica do glasovanja (43. člen),
izbira dela (49. člen), pravica do izražanja svoje
pripadnosti neki narodnosti ali nacionalni skupnosti (61. člen);
- pravice otrok varuje več določil členov 53 do
58, ter specifičneje 54. člen);
- pravica do uporabe svojega jezika je
zajamčena v dveh členih, 61. in 62.;
- kar zadeva udeležbo v zadevah javnega pomena, se spomnimo, da je pravica do glasovanja
splošna in enaka za vse (43. člen), da se ta
udeležba lahko vrši neposredno ali preko zastopnikov (44. člen) in da je končno pravica do
zaposlitve zajamčena z 49. členom;
- kar zadeva italijansko in madžarsko manjšino,
in kot že omenjeni 64. člen Ustave potrjuje
spoštovanje njihove kulturne, jezikovne, vzgojno-izobraževalne identitete, pravico do uporabe

lastnih simbolov. Komisiji je bila posredovanih
tudi nekaj zakonov iz leta 1977 in 1980. Ti
zakoni na t.im. "mešanih" območjih zagotavljajo:
- pravico do uporabe italijanskega ali madžarskega jezika pred jurisdikcijo in pravico, da javni
resor stori isto;
- zaščito kultur in italijanskega ter madžarskega
jezika v državnih izobraževalnih ustanovah na
osnovni in srednji stopnji.
Na koncu lahko tudi zabeležimo, da poleg tega,
da Republika Slovenija sprejema, kot že poudarjeno, mednarodne mehanizme za kontrolo
spošovanja človekovih pravic, Ustava od 23.
decembra ustanavlja Ustavno sodišče, pristojno
zlasti za sankcioniranie kršenja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, na temelju posameznih
zakonov in aktov.
4 - Zaradi vsega tega je Arbitražna komisija
mnenja, da Republika Slovenija izpolnjuje pogoje smernic glede priznanja novih držav v
Vzhodni Evropi in v Sovjetski zvezi, kakor tudi
pogoje Deklaracije o Jugoslaviji, katere je 16.
decembra 1991 sprejel Svet Ministrov Evropske
skupnosti.
Pariz, 11. januarja 1991
R. Badinter L. R.

Dok. št. 139:
Zahvalno pismo Milana Kučana papežu Janezu Pavlu II ob mednarodnem priznanju Vatikana Slovenije (13. 1. 1991) in povabilo, naj
obišče Slovenijo, Ljubljana 15. 1. 1992
Ljubljana, 15. januarja 1992
Njegova Svetost
Papež Janez Pavel II. Vatikan
Vaša Svetost,
dovolite mi, da se Vam v tem za slovenski narod
in slovensko državo tako pomembnem trenutku
najiskreneje zahvalim za vse Vaše napore in
prizadevanja za vzpostavitev trajnega miru na
prostoru bivše Jugoslavije in v svetu, globoko
prepričan, da je prav mir prva in največja vrednota človeštva.
Prosim Vas, da prejmete tudi mojo najglobjo
zahvalo za Vaše razumevanje in človeško toplino, s katero ste podpirali težko pot osamosvajanja slovenskega naroda in graditev njegove
379
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državnosti, saj sem prepričan, da bi, brez Vašega
vztrajnega, neposrednega in zelo jasnega zavzemanja tudi pri državah članicah Konference o
varnosti in sodelovanju v Evropi za vstop samostojne in suverene Slovenije v družino evropskih narodov in držav, bila naša pot neprimerno
težja in daljša.
Uradno sporočilo Državnega sekretariata Svetega
sedeža o priznanju naše državnosti vzbuja v nas
še posebno zadovoljstvo, saj se zavedamo, da
odpira novo stran zgodovine odnosov med suvereno slovensko državo in Svetim sedežem.
Vaša Svetost,
Sedanji zgodovinski trenutek nas še posebej
zavezuje k uresničitvi najplemenitejših namer po
duhovni in materialni rasti našega naroda in vseh
državljanov Slovenije, ki pripadajo drugim narodom. Med temi hotenji je tudi naša odločna
privrženost načelom in normam, ki zadevajo
celoto človekovih pravic in pravico vsakogar, da
svobodno izpričuje svoje versko prepričanje.
Sklicujoč se na takšno usmeritev naše mlade
države in večkrat izpričano željo velikega dela
našega prebivalstva, Vam, Vaša Svetost, imam
čast posredovati prisrčno vabilo, da obiščete Slovenijo.
Vaša Svetost, izkoriščam to priložnost, da Vam
ponovno izrazim svoje najglobje spoštovanje.
Milan Kučan

Dok. št. 140:440
Beležka o pogovorih delegacij R Slovenije in R
Hrvaške ob podpisovanju pogodbe o vzpostavitvi diplomatskih odnosov in o gospodarskem sodelovanju, Zagreb 6. 2. 1992
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za zunanje zadeve
BELEŽKA O POGOVORIH DELEGACIJ R
SLOVENIJE IN R HRVAŠKE OB PRILIKI
PODPISOVANJA POGODBE O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV IN O
GOSPODARSKEM SODELOVANJU
(Zagreb, 6. 2. 92)
440 Arhiv

Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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S slovenske strani prisotni Kučan, Peterle, Rupel,
Bavčar, Šešok in uradniška ekipa. S hrvaške
strani Tudjman, Domijan, Gregurić in odgovarjajoči resorni ministri.
Delegacija RS je bila sprejeta z najvišjimi protokolarnimi častmi. Pogovori so se odvijali v vili
Zagorje.
Predsednik Kučan je izrazil zadovoljstvo, da je
do pogovorov na tako visoki ravni po daljšem
obdobju končno prišlo. Kaže se potreba, da se
pogovorimo o splošnih odnosih med državama,
kar se na tak način to ni zgodilo od časov vojne v
Sloveniji naprej. Dosedanja pozornost je veljala
stanju, ko ni bilo več ne vojne v Sloveniji in ne
miru v Hrvaški in je bila večina naporov usmerjena na vprašanje priznanja obeh držav s strani
mednarodne skupnosti. Med tem je šlo življenje
naprej in med državama so nastali določeni
nesporazumi in problemi. Obe vladi sta jih poskušali reševati, vendar odnosi niso takšni kot bi
nujno morali biti. Del teh problemov je hipoteka
izhajajoča iz prejšnjih časov, del pa jih je novejšega datuma. Še posebej so pereči nekateri
problemi z gospodarskega področja.
Odnose med državama je potrebno razreševati na
načelih mednarodnega prava, v skladu z dokumenti sprejetimi v Helsinkih, Parizu in Pragi in
upoštevaje dosežke haške mirovne konference o
Jugoslaviji. Na tej osnovi bi lahko nastale probleme razreševali na normalen način.
Ostaja dejstvo, da priznanje obeh držav še ni
kompletno in da ostaja nerealizirano s strani
nekaterih velesil; nismo še člani OZN in vsi smo
videli odpore po tem vprašanju na KEVS. Na
drugi strani želi Srbija v tej ali drugi obliki
postati mednarodno praven naslednik bivših
pravic, ne pa tudi obveznosti SFRJ.
Predsednik Tudjman se je strinjal z omenjeno
oceno stanja. Dodal je, da je osnovna naloga RH
končati vojno z Srbijo. Tu nastajajo problemi z
Babičem. Vendar bodo te težave rešili tudi s
pomočjo OZN. Bistveno pri tem je, da sta tako
srbska stran, kot tudi JNA interno ocenili, da je
nadaljevanje vojne proti Hrvaški za njiju kontraproduktivno in da nimajo izgledov na zmago.
Strinja se, da naj se odnosi med obema državama
urejajo na načelih mednarodnega prava. Kot vse
kaže nas bodo v kratkem priznali Rusi, potem pa
lahko v kratkem podobno ukrenejo tudi ZDA.
Težišče krize se sedaj seli v Bosno. Hrvaška je za
suverenost Bosne, če se ta ne bo realizirala v
nekakšnih okvirih SFRJ in če bodo zaščiteni tako
suverenost kot interesi hrvaškega naroda. Angaž-
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man mirovnih sil mora pomeniti umik JNA z
ozemlja Hrvaške in razorožitev paravojaških
formacij. V tej zvezi je Goulding delal probleme,
ker je poskušal nastopati enostransko. Tako na
primer ni predvidel pošiljanje mirovnih sil na
področje Knina, češ da tam ni spopadov. Zahteval je, da se začasno na teh področjih suspendira suverenost RH da se sile in razmestijo po
črti med krajinami in ozemljem pod kontrolo
hrvaških sil. Hrvaška pristaja na mirovne sile, če
ob vzpostavitvi lokalnih organov in oblasti ter
lokalne policije ni v vprašanju suverenost RH
nad temi ozemlji.
Predsednik vlade Peterle je izrazil zadovoljstvo,
da je sporazum o gospodarskem sodelovanju med
državama usklajen. Ostaja več odprtih problemov
in dogovoriti se je treba, kdaj bo rešeno vprašanje
posebnega sporazuma v zvezi z bančno materijo
in javnim dolgom. Za to predlaga rok enega
meseca. Na nivoju ministrov naj se reši tudi
problem tranzita električne energije v Slovenijo
preko Hrvaške. Problem je tudi plačevanje lesa in
umetnih gnojil v konvertibilnih sredstvih. Ne bi z
naše strani želeli kar koli pogojevati, vendar smo
tudi mi v težavah.
Minister Šešok je menil, da je sporazum o gospodarskem sodelovanju vsebinsko precej prazen.
Za reševanje odprtih problemov se je potrebno na
tem nivoju dogovoriti o rokih, če ne bo rešeno
vprašanje banke in že visokega salda terjatev bo
prišlo do zastoja na področju registracij bank,
leasinga, na področju zavarovalništva, bančnih
garancij slovenskih bank za hrvaške komitente
ipd. Nerešena so mnoga vprašanja s področja
prometa in ribištva. Vprašanja niso problem na
strokovni ravni. Odločitev okrog LB morajo
sprejeti šefi držav ali vlad. Pozitivno je v sporazumu razrešeno vprašanje zaščite premoženja,
carine, dvojnega obdavčenja in nekontingentiranega blagovnega prometa.
Predsednik Gregurić smatra, da sporazum ni tako
slab. Mogoče je celo preveč konkreten. Vendar
spričo tesne povezanosti obeh prostorov potrebujemo še konkretne sporazume. Pri tem je tudi
pomembno konkretno sodelovanje gospodarskih
zbornic in posameznih panog. Odprt je tako tudi
problem izgradnje avtoceste Šentilj-Zagreb in
dinamike te izgradnje. Na tem je zelo zainteresirana tudi Avstrija. Strinja se za rok enega
meseca za konkretne rešitve. G. se je zahvalil za
nekompliciran tranzit blaga čez Slovenijo v času
najhujših spopadov na Hrvaškem in upa, da bo to
tudi v bodoče potekalo brez hujših zastojev.

Tranzit električne energije za Slovenijo in tranzit
na splošno je problem spričo vojnih razmer. Težave z medsebojno trgovinsko bilanco obstojijo,
vendar bi bilo bolje, da jih razrešujemo polagoma, v dveh fazah in ne naenkrat. Likvidacija
hrvaškega salda v konvertibilni valuti ni mogoča.
To bi namreč nujno vodilo k znižanju obsega
menjave, kar pa bi bil problem tudi za Slovenijo.
Dvomi, da bi se problem LB lahko rešil v enem
mesecu.
Na pripombo predsednika Peterleta, da je potrebno vprašanje prometa reševati globalno, je
Gregurić repliciral, da je to problem notranjih
odnosov v Sloveniji in da so zainteresirani za
koncesijo za izgradnjo avtoceste.
Predsednik Kučan je opozoril, da je veliko gospodarskih težav vezanih na dejstva iz preteklosti.
Ni še delitvene bilance in še bomo morali na
primer vprašanje LB reševati pred tem sami, bo
to zelo težavno opravilo. Problem je tudi v tem,
da ne najdemo skupnega jezika z guvernerjem
NBH, če vprašanje sukcesije ne bo v doglednem
času rešeno, se moramo o LB dogovoriti sami.
To pa pomeni tudi možnost registracije naših
bank na Hrvaškem in vrsto drugih rešitev, kot so
vprašanja naših skupnih terjatev za investicijska
dela, ki so jih pod jugoslovanskim naslovom
opravljale v glavnem slovenske in hrvaške firme
v tretjih deželah, ki sedaj več ne plačujejo teh
obveznosti. Potrebno bi bilo tudi pospešiti akcijo
za zamrznitev jugoslovanskega premoženja v
tujini. Je za to, da se v enem mesecu uredijo
odprta gospodarska vprašanja.
Predsednik Tudjman je na to izjavil, da problem
prostega splošnega dostopa Slovenije na morje
lahko povežemo z Phyrnsko avtocesto.
Minister Rupel je poročal o številnih kontaktih, v
katerih ga sogovorniki – tako na primer Dienstbier in De Michelis – opozarjajo na dejstvo, da
naše priznanje ni kompletno. Njihovo mnenje je,
da brez priznanja ZDA in brez vključenosti v
OZN, IMF in v druge mednarodne organizacije
naša nadaljnja pot ne bo lahka. To dejstvo nam
lahko otežkoča naše prestrukturiranje. Sogovorniki so izrazili željo, da o tem dejstvu obvestimo
tudi hrvaško stran, še posebej v zvezi razrešitve
vprašanja pošiljanja mirovnih sil OZN. Gotovo
gre pri tem tudi za nekakšno pogojevanje in
izsiljevanje, češ, če o teh stvareh ne prepričate
Hrvate, boste tudi vi imeli težave. Znane so v tej
zvezi izjave Bakerja in Busheva izjava, da OZN
meni, da nismo najbolj kooperativni.
Glede meje se pojavljajo v javnosti mnoge na381
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pačne interpretacije in pretiravanja. V dosedanjih
stikih smo se dogovorili o načinu pristopa k
označevanju meje, ne pa o meji kot takšni. Meja
pa je sicer obojestransko določena in jasna in to
je potrebno tudi javno povedati. Z naše strani
smo menili, da je potrebno morsko mejo urediti
na zadnje, saj jo je nemogoče določati, dokler ni
urejena kopenska.
Odločili smo se, da 12. 2. 92 naša skupščina
sprejme izjavo o priznanju Makedonije. O tem je
imel Genscher še nedavno določene zadržke in
Mock je opozarjal na moralni in praktični vidik
takšnega priznanja. Postavlja vprašanje, kaj bo v
zvezi s tem storila Hrvaška. Vprašanje priznanja
BiH se načelno postavlja a je praktično še vendar
oddaljeno. Smo za priznanje BiH, le to prispeva k
miru in varovanju naše suverenosti.
Glede sukcesije v Bruxellesu ni prave volje za
ustanovitev ustrezne komisije – to naj bi po
sedanjih stališčih ES opravila komisija za ekonomske odnose. Mnenja je, da bi to vprašanje
morali oboji, RS in RH, postaviti zelo trdo in
odločno ter koordinirano.
Kot znano nismo podpisali tripartitnega sporazuma v zvezi z manjšinami. Razlogi za to so
poznani in se nahajajo v dejstvu naših obvez do
slovenske manjšine v Italiji. Predlagamo ustanovitev skupne komisije o dopolnjevanju Osimskih sporazumov.
Predsednik Tudjman je na to menil, da je dejstvo,
da se v zvezi z prihodom mirovnih sil vrši pritisk
na RH. So za sporazum po tem vprašanju, vendar
ne bodo odstopili pri principih. Zelo se strinja z
ministrom Ruplom glede meje in da gre samo za
ureditev tehničnih vprašanj. Bil bi le za priporočilo, da bi bilo čim manj zastojev na obmejnih prehodih in ne ve, če je nujno, da se
gradijo na meji ločeni objekti na obeh straneh.
Minister Bavčar je pojasnil, da so bili skupni
objekti na začetku tudi ideja slovenske strani, ko
so se o tem pogovarjali notranji resorji 4 dni pred
potekom moratorija. Takrat so bile tudi usklajene
lokacije prehodov, vendar je hrvaška stran kasneje odstopila od mnogih konkretnih elementov
dogovora.
Predsednik Tudjman je na to izjavil, da naj bi
bilo skupno stališče, da se gre na skupne gradnje
objektov na mednarodnih prehodih, kjer je to le
mogoče. Strinjal se je, da bo tudi R Hrvaška 12.
2. 92 uradno priznala neodvisnost in suverenost
Makedonije. Vprašanje BiH je bolj delikatno.
Vezano je na konec vojne v R Hrvaški, na
rezultat referenduma in na željo ter formalno
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izraženo zahtevo po priznanju s strani same
Bosne. Zelo se strinja z predlogom, da vprašanje
sukcesije postavimo skupno in zelo odločno.
Na to je predsednik Kučan predlagal, da vztrajamo na posebni sukcesijski komisiji in zaprosil
Tudjmana naj v svojem srečanju s Carringtonom
omeni to stališče. Vprašanje okrog sukcesije se
namreč v Bruxellesu slabo odvija.
Minister Šeparović je za to, da se sklop Osimskih
sporazumov ohrani takšen, kot obstoja. Gre za
možnost dograjevanja Osima, ne pa za revizijo.
Strinja se za ekspertno bilateralno skupino, ki naj
ta vprašanja prouči.
Minister Bavčar smatra, da je potrebno takoj
pristopiti k sklepanju sporazumov o obmejnem
prometu, o skupnih poteh ob meji, o deportacijah,
o lokacijah mejnih prehodov, o urejanju mejnih
incidentih, o opravljanju kontrole potniškega prometa in o drugem. Omogočiti tehnični komisiji za
mejo začetek dela. O vsem tem imamo osnutke
sporazumov in potrebujemo kooperativnost
hrvaških notranjih organov za takojšnje sklepanje
teh sporazumov.
Predsednik Tudjman je za to, da se omenjena
vprašanja rešijo v roku enega meseca na ministrski ravni (Vekić-Bavčar). Glede sporazuma o
diplomatskih odnosih predpostavlja, da bodo na
nivoju veleposlanikov.
Minister Rupel se strinja s tem in omeni, da bo
naša stran na začetku poslala v Zagreb odpravnika poslov, ki naj tehnično usposobi predstavništvo in pripravi vse, kar je potrebno za
prihod veleposlanika.
Na koncu pogovorov je predsednik Kučan še
enkrat vprašal, kako hrvaška stran ocenjuje nadaljnji potek vojne, še posebej v primeru, če
mirovne sile ne bi iz kakršnih koli razlogov prišle
v Hrvaško.
Predsednik Tudjman je odgovoril, da je hrvaška
vojska sedaj dobro oborožena in da bodo v
skrajnem slučaju pač nadaljevali z osvobodilno
vojno. To bo seveda neugodno, ker bi želeli
pristopiti k obnovi dežele.
Zabeležil: Tažo Jančar
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Govor generalnega sekretarja OZN Butrosa Butrosa Galija ob sprejemu
Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije v OZN 22. maja 1992.
Dok. št. 141:441

Dok. št. 142:442

Priporočilo Varnostnega sveta OZN za sprejem Slovenije v OZN (resolucija št. 754, 18. 5.
1992)

Odločitev Generalne skupščine OZN o sprejemu Slovenije v OZN (res. 46/236, 22. 5. 1992)

Resolution 754 (1992) of 18 May 1992
The Security Council,
Having examined the application of the republic
of Slovenia for admission to the United nations,
Recommends to the general Assembly that the
republic of Slovenia be admitted to the embership in the United nations.
Adopted without a vote at the 3077th meeting.

United Nations
A/RES/46/236
General Assembly
Distr. GENERAL
22 May 1992
ORIGINAL:
ENGLISH
A/RES/46/236
86th plenary meeting
22 May 1992
Admission of the Republic of Slovenia to
membership in the United Nations
The General Assembly,
Having received the recommendation of the
Security Council of 18 May 1992 that the Republic of Slovenia should be admitted to
membership in the United Nations, Having
considered the application for membership of the
Republic of Slovenia, Decides to admit the
Republic of Slovenia to membership inthe United
Nations.

441 Spletna stran OZN, dokumenti.

442 Prav tam.
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Dok. št. 143:
Govor predsednika Predsedstva Republike
Slovenije Milana Kučana na zasedanju OZN,
22. 5. 1992 v New Yorku443
SLOVENIJA PRIZNAVA IN BO PRIZNAVALA ENAKO PRAVICO TUDI DRUGIM
NARODOM
Generalna skupščina Združenih narodov – plenarna seja - sprejem novih članov v OZN
Govor predsednika Predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana
New York, OZN, 22. maj 1992
Gospod predsednik,
spoštovani delegati,
gospe in gospodje.
Dovolite mi, da se v imenu Republike Slovenije
zahvalim Generalni skupščini OZN, da nas je
sprejela v članstvo te največje in najpomembnejše mednarodne organizacije sodobnega sveta.
Slovenija bo kot članica OZN v življenju mednarodne skupnosti tako kot že doslej delovala
dosledno v skladu s črkami in duhom Ustanovne
listine OZN in drugih dokumentov, ki so nastali v
dolgoletnem koristnem delovanju razvejanega
organizma OZN.
S sprejemom v Organizacijo združenih narodov
se je slovenskemu narodu izpolnila zgodovinska
težnja, da vstopi v mednarodno skupnost. S svojo
pobudo, ustvarjalnostjo in odgovornostjo bo tako
skupaj z drugimi članicami OZN nadaljeval poslanstvo, ki ga je začel izpolnjevati, ko je že leta
1945 s svojim zavestnim soglasjem znotraj nekdanje SFRJ in kot njen del bil vključen v OZN in
njena plemenita prizadevanja za boljšo, srečnejšo
in mirnejšo ureditev našega planeta.
Slovenija je država majhnega naroda v osrednji
Evropi, kjer živi slovenski narod že več kot kot
tisoč let. Jezik in bogata kultura sta Sloveniji že
od nekdaj dajali značilnosti sodobne in razvite
nacije. Gospodarsko in politično je bila Slovenija
še do 15. januarja letos, do svojega mednarodnega priznanja, po svoji volji republika znotraj
443 Spletna

stran bivšega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana (govori):
http://www2.gov.si/uprs/uprs_slo.nsf/4f0e6b3d16bb4c8dc125678c003a80a
b/911d410a2a455907c125678d006b0718?OpenDocu
ment
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SFRJ. Splet neprijaznih zgodovinskih okoliščin
je vzrok, da šele proti koncu drugega tisočletja
vstopamo med vas kot samostojna, za enakopravno sodelovanje in povezovanje odprta država.
Po razpadu avstroogrskega cesarstva po 1. svetovni vojni se je Slovenija, v takratnih zgodovinskih okoliščinah povezala z drugimi južnoslovanskimi narodi v skupno državo, Kraljevino
Jugoslavijo. Ta zveza niti Sloveniji niti drugim
narodom v državi, ni pomenila uresničenja njihove težnje po enakopravnem življenju in ohranjanju lastne identitete. Zato je ta majava država
ob napadu nacističnih in fašističnih držav v letu
1941 tudi na hitro razpadla. Slovensko odporniško gibanje, ki je v času 2. svetovne vojne
preraslo v slovensko vojsko in omogočilo ustanovitev lastne suverene države, je bilo sestavni
del zavezniških protifašističnih sil in je samo
osvobodilo svoje nacionalno ozemlje. Po 2. svetovni vojni je Slovenija, kot enakopravni del nove, federativne Jugoslavije, postala, prav zaradi
njene vloge v zavezniški koaliciji, eden od ustanovnih članov Organizacije združenih narodov.
Tudi nova Jugoslavija ni zmogla zadovoljiti zgodovinskih teženj narodov, ki so jo sestavljali. Ni
bila sposobna odgovoriti na izziv novih zgodovinskih okoliščin, ki so nastale v Evropi v zadnjih nekaj letih, posebej z zrušitvijo Berlinskega
zidu. Nekdanja Jugoslavija je s kljubovanjem
emancipacijskim procesom narodov, demokratizaciji doma in spremembam v svetu vse bolj
postajala dejavnik nestabilnosti v tem delu
Evrope. Razpad Jugoslavije z vrsto nerešenih
notranjih vprašanj in protislovij, s svojim velikim
razvojnim zaostajanjem za civilizacijskimi procesi in težnjami v svetu ter nesposobnostjo slediti
emancipacijskim procesom v državah na Vzhodu
Evrope, ki jih je mogoče v marsičem primerjati s
procesom dekolonizacije po 2. svetovni vojni, je
bil zgodovinska nujnost.
Slovenija je bila prva dežela v tem delu Evrope,
ki je razumela, da so za nadaljnje preživetje
potrebne globalne in vsestanske družbene in ekonomske reforme. Prizadevala si je, da bi jih
uveljavila brez večjih pretresov. Na žalost se je
neprilagodljivi, birokratski sistem nekdanje Jugoslavije, zlasti njene oborožene sile, na te težnje
odzval s silo in uporabo orožja, čemur se je Slovenija morala upreti.
Slovenija je z demokratičnim plebiscitom potrdila voljo svojega ljudstva, da na temelju trajne
in neodtujljive pravice naroda do samoodločbe,
zapisane v dokumentih ZN ter v skladu z
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določbami mednarodnega prava, postane samostojna in suverena država.
Ob razglasitvi samostojnosti, 25. junija 1991, je
Slovenski parlament odločil, da bo Republika
Slovenija v mednarodni skupnosti delovala dosledno na temeljih Ustanovne listine OZN ter da
bo spoštovala vse mednarodne sporazume in konvencije, h katerim je pristopila in katere je potrdila kot republika nekdanje Jugoslavije.
Samostojnost Slovenije ni usmerjena zoper nikogar. Vseskozi je priznavala in bo priznavala
enako pravico tudi drugim narodom. S svojimi
sosedi in z drugimi državami želi Slovenija
ohranjati in vzdrževati dobre in prijateljske odnose ter se tvorno vključevati v združevalne procese sodobnega sveta. Slovenija želi to najprej
potrditi z vstopom v razvejani sistem OZN, kasneje pa tudi v druge institucije mednarodnega
združevanja.
Moderna zgodovina pozna več načinov varovanja
gospodarskih interesov, kulture in dostojanstva
narodov. Slovenski narod si je v času, ki ga živi,
izbral pot postavitve lastne nacionalne države. Ta
pot ni edina v današnjem času, tudi ni najpomembnejša. Danes že prihaja in bo prihajalo še
pogosteje, v prihodnosti pa bo prihajalo do postavitev mnogonacionalnih skupnosti. Te so mo-

goče le ob najvišjem mogočem spoštovanju demokracije in pod pogojem, da narod sam upravlja
s svojo usodo, o skupni usodi z drugimi pa
odloča s soglasjem. Slovenija se ni osamosvojila
zato, da bi postala otok sredi sveta, ki se vse bolj
združuje, ampak zato, da bi si v procesih združevanja, v katere vstopa, zagotovila ustrezno vlogo in pravično ravnanje. V današnjem svetu teče
vzporedno proces nastajanja nacionalnih držav in
njihovega povezovanja. Bistvena naloga mednarodne skupnosti je, da znanstveno in politično
ustvarjalnost uporabi za iskanje takšnih formul,
ki bodo zagotavljale spoštovanje individualnosti
in koristno sožitje. Slovenija je pripravljena v
trenutku, ko ljudstva na ozemlju bivše Jugoslavije pretresa kriza in vojna, prispevati k uveljavitvi narodnih posebnosti vseh in k skladnemu
sožitju med vsemi.
Slovenija se bo dosledno zavzemala za nenasilno
reševanje konfliktov v svetu. Vključila se je že v
Konferenco o varnosti in sodelovanju v Evropi
ter poskuša v okviru Bruseljske konference, po
svojih močeh, prispevati k reševanju ne le gospodarske krize, ampak tudi tragične in nesmiselne vojne, ki divja na delu njenega nekdanjega
ozemlja.

Milan Kučan s slovensko delegacijo med zasedanjem generalne skupščine OZN
22. maja 1992
385

VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (III. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE)

Slovenija se bo tudi v prihodnje trudila s svojimi
pobudami in aktivnostjo prispevati k miroljubni
politični rešitvi jugoslovanske krize in doseči
sporazumno in enakopravno ureditev vprašanja
državnega nasledstva SFRJ. Tega si ne more
enostransko prisvojiti nobena republika nekdanje
zvezne države. Slovenija bo nadaljevala z reševanjem hudih humanitarnih problemov, ki so
nastali kot posledica vojne na Hrvaškem in v
Bosni in Hercegovini. Zdaj nudi zatočišče več
deset tisočem beguncev iz teh sosednjih držav in
bo, skupaj s prizadevanji mednarodne skupnosti,
skušala ublažiti njihovo trpljenje ter doseči, da se
bodo z ustavitvijo vojne in nasilja lahko čimprej
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vrnili na svoje domove. Slovenija bo storila vse,
kar bo mogla, da se zaustavi nesmiselna in kruta
vojna v njeni soseščini in bo tudi po njenem
koncu pripravljena sodelovati s sosednjim državami pri skrbi za odpravo vojnih posledic in
zagotavljanju blaginje in prosperitete ljudi na teh
nesrečnih prostorih.
Gospod predsednik,
želim vam, da še nadalje uspešno vodite delo
Generalne skupščine, državam članicam pa prosperiteto pri njihovem razvoju v svetu miru in
plodnega mednarodnega sodelovanja.
Hvala.
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KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH DOGODKOV

1974
21. februar
Sprejem nove ustave SFRJ. Ustava je močno
okrepila samostojnost republik in avtonomnih pokrajin ter uvedla nov, zapleten delegatski sistem.
28. februar
Sprejem nove ustave SRS.
1975
1. avgust
Podpis Zaključnega akta KEVS v Helsinkih. Podpisali so ga šefi vlad vseh evropskih držav (razen
Albanije), ZDA in Kanade. (KEVS se je začela 3.
julija 1973 in je imela namen vzpostaviti varnostne mehanizme za preprečevanje konfliktov v
Evropi.) V Helsinški deklaraciji, sestavnem delu
Zaključnega akta, je med drugim zapisano tudi
načelo o nespreminjanju meja v Evropi.
1977
18. oktober
Prvi javni nastop punkovskega ansambla Pankrti
v telovadnici gimnazije Moste v Ljubljani.
1978
20.-23. junij
11. kongres ZKJ. Zadnji, na katerem je še sodeloval Josip Broz Tito.
1979
3. maj
Zmaga konservativcev na volitvah v Veliki Britaniji. Predsednica vlade je postala Margaret
Tatcher.
7.-9. junij
Prve neposredne volitve v Evropski parlament.
december
Začetek sovjetske okupacije Afganistana.
1980
26. februar
Imenovanje Alojzija Šuštarja za ljubljanskega
nadškofa in metropolita.
1. april
Podpis dolgoročnega sporazuma o sodelovanju
med EGS in SFRJ. Odpravljene ali omiljene so
bile carine za 70% industrijskih izdelkov iz Jugoslavije in sprejete delne olajšave za kmetijske pridelke.

4. maj
Smrt predsednika SFRJ Josip Broza Tita. Umrl je
v ljubljanskem Kliničnem centru. Njegovega pogreba v Beogradu se je udeležilo 209 delegacij iz
127 držav, med njimi številni predsedniki držav,
vlad, strank in druge ugledne osebnosti. S Titovo
smrtjo se je v Jugoslaviji končalo obdobje t. i. titoizma, specifične (samoupravne) socialistične ureditve.
7. junij
Uvedba stabilizacijskih ukrepov v Jugoslaviji.
Vlada je devalvirala dinar za 30% in zamrznila
cene ter s tem priznala, da je država v hudi
gospodarski krizi, ki so jo dotlej zaradi Titove
bolezni prikrivali.
14. avgust
Stavka poljskih delavcev, ki so zasedli ladjedelnico v Gdansku.
4. november
Zmaga konservativca Ronalda Reagana na predsedniških volitvah v ZDA.
1981
1. januar
Včlanjenje Grčije v EGS.
11. marec
Začetek demonstracij na Kosovu. Demonstracije
so se pod geslom Kosovo – republika! razširile
tudi na druga kosovska mesta. Posredovala je
JLA, predsedstvi SFRJ in ZKJ sta demonstracije
ocenili kot "kontrarevolucijo" in 2. aprila sprejeli
sklep "o razglasitvi kriznih razmer na Kosovu",
nato pa odločitev o uvedbi izrednih razmer na
območju občine Priština.
10. maj
Izvolitev socialista Françoisa Mitterranda za
francoskega predsednika.
17. september
Ustanovitev sindikata Solidarnost na Poljskem.
Na njem so zahtevali referendum o nezaupnici
vladi. Komunistično vodstvo je to štelo za nastanek opozicijske stranke, sindikalnega voditelja
Lecha Wałęsa so zaprli, v spopadih s policijo in
vojsko pa je bilo več ljudi ubitih.
13. december
Uvedba izrednih razmer na Poljskem. Ukazal jih
je general Wojtiech Jaruzelski zaradi protikomunističnih nemirov, ki jih je organiziral opozicijski
sindikat Solidarnost, in zaradi bojazni pred mo387
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rebitno intervencijo SZ, tako kot se je zgodilo
1956 na Madžarskem in 1968 na Češkoslovaškem. (Ukinjene so bile 21. julija 1983.)
1982
26.-29. junij
12. kongres ZKJ. Kongres ni sprejel pobud za
omejitev pristojnosti republiških organizacij ZK,
sprejel pa je sklep o ustanovitvi komisije, ki naj
bi napisala Kritično analizo funkcioniranja političnega sistema. (Delovati je začela 1983 pod
vodstvom Josipa Vrhovca, delo je končala 1985.
Njeni pisci so vzrok za jugoslovansko krizo
videli v deformacijah sistema, ne pa v samem
sistemu, ki naj bi ostal tak, kot je bil zapisan v
ustavi iz 1974.) Na kongresu so se začeli javni
konflikti v vodstvu ZKJ.
avgust
Objava dokumenta Začetne osnove dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije. Izdelala ga je
1981 ustanovljena komisija ok. 300 politikov in
znanstvenikov pod vodstvom Sergeja Kraigherja,
tedanjega predsednika predsedstva SFRJ, ki je
menila, da temeljev jugoslovanskega sistema ni
treba spreminjati.
4. oktober
Zmaga CDU na volitvah v ZRN. Novo vlado je
sestavil krščanski demokrat Helmut Kohl. (Kancler je ostal kar 16 let, do septembra 1989, in je
odločilno prispeval k združitvi Nemčije.)
23.-24. oktober
Kongres ZSMS v Novem mestu. Podprl je mirovna, ekološka, feministična in druga gibanja
civilne družbe ter jim dal možnost, da delujejo v
okviru mladinske organizacije.
10. november
Smrt Leonida Brežnjeva, dolgoletnega sovjetskega partijskega in državnega voditelja (nasledil
je 1964 odstavljenega Nikita Hruščova). Uvedel
je kolektivno vodstvo in izvajal politiko tekmovanja z ZDA za prevlado na svetu. Nasledil ga
je Jurij Andropov, nekdanji dolgoletni vodja
sovjetske obveščevalne službe (KGB).
1983
9. junij
Zmaga konservativcev na volitvah v Veliki Britaniji. Predsednica vlade je drugič postala Margaret Tatcher.
11. avgust
Objava članka Cirila Zlobca (in nato Janeza
Menarta 1. septembra) s kritiko t. i. skupnih
programskih jeder. S tem se je začel protest slo388

venskih pisateljev proti poenotenju vzgoje in
izobraževanja v državi.
13. oktober
Ustanovitev Gledališča Sester Scipion Nasice.
Bilo je del alternativne kulture mladih, imenovane Neue slowenische Kunst (NSK), ki je temeljila na kolektivizmu. Združenih je bilo več
umetnostnih področij, poleg gledališča tudi rockovska skupina Laibach (Trbovlje 1980) in likovna skupina Irwin.
1984
8.-18. februar
14. zimske olimpijske igre v Sarajevu.
9. februar
Smrt sovjetskega partijskega in državnega voditelja Jurija Andropova. Nasledil ga je Konstantin
Černenko.
17.-26. junij
Druge neposredne volitve v Evropski parlament.
6. november
Druga zmaga Ronalda Reagana na predsedniških
volitvah v ZDA.
1985
9. in 10. januar
Odmevna javna tribuna Slovenski narod in slovenska kultura v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Organiziralo jo je DSP.
11. marec
Smrt sovjetskega partijskega in državnega voditelja Konstantina Černenka. Nasledil ga je Mihail
Gorbačov.
11. april
Smrt albanskega državnega in partijskega voditelja Enverja Hoxha. Na stalinističen način je
vladal v Albaniji od 1956, sprva v povezavi s SZ,
nato s Kitajsko, na koncu pa v popolni osamitvi
države. Z njegovo smrtjo se je v Albaniji postopoma in previdno začel proces destalinizacije.
18.-20. april
9. kongres Zveze književnikov Jugoslavije v Novem Sadu. V razpravi o kulturni enotnosti Jugoslavije so se sprli. (Zveza je v naslednjih letih
zašla v krizo in 1990, ko so iz nje izstopili
slovenski pisatelji, razpadla.)
19.-21. november
Srečanje Mihaila Gorbačova in Ronalda Reagana
v Ženevi. To je bilo od 1979 prvo srečanje
predsednikov velesil, govorila sta o atomskem
razoroževanju. S srečanjem se je začela končevati hladna vojna.
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3. december
Podpis Rimske pogodbe. Članice ES ter Portugalska in Španija so se dogovorile, da bodo do
1992 odpravile notranje meje in zagotovile enoten evropski trg s prostim pretokom ljudi, kapitala in blaga.
1986
17.-19. april
10. kongres ZKS v Ljubljani. Vodstvo ZKS je
prevzela reformistična struja pod vodstvom Milana Kučana.
26. april
Eksplozija v jedrski elektrarni Černobil v Ukrajini. 28 ljudi je umrlo, več kot 200 jih je moralo
na zdravljenje v bolnišnico. (Za posledicami sevanja je v naslednjih letih zbolelo več tisoč ljudi,
mnogi med njimi so umrli.)
8. junij
Zmaga nekdanjega predsednika OZN Kurta
Waldheima na avstrijskih predsedniških volitvah.
Zaradi razkritja njegove dejavnosti v nemškem
Wermachtu med drugo svetovno vojno na Balkanu (tudi v Jugoslaviji) je izvolitev v tujini naletela na ostre reakcije.
25.-28. junij
13. kongres ZKJ. Na njem so delegati iz JLA
kritizirali napade na JLA in zahtevali, naj vojska
prevzame vodenje države, ker ZKJ in druge
družbenopolitične sile tega niso zmožne storiti.
24. september
Objava delov Memoranduma SANU v časopisu
Večernje novosti v Beogradu.
12. oktober
Srečanje Gorbačova in Reagana v Reykjaviku na
Islandiji. Predsednika sta govorila o razoroževanju obeh velesil, vendar sestanek ni bil uspešen.
19. december
Konec konfinacije svetovno znanega sovjetskega
disidenta Andreja Saharova. (Od 1980 je živel v
pregnanstvu v sibirskem mestu Gorki.)
1987
januar
Začetek reforme, "perestrojke", v SZ pod vodstvom Mihaila Gorbačova. (Za reformo je bila
najprej značilna "glasnost", to je možnost, da
ljudje javno povedo, kaj mislijo, sledil je neuspešen poskus gospodarske reforme, ki je zelo
poslabšal življenjski standard, zaradi česar je
postal Gorbačov močno nepriljubljen.)

18. februar
Izid 57. številke Nove revije s prispevki za slovenski nacionalni program.
16. marec
Javna tribuna DSP v Cankarjevem domu v Ljubljani o amandmajih k zvezni ustavi. Z njo se je
začela oblikovati ustavna alternativa, ki je združevala razna društva in organizacije.
april-maj
Afera zaradi plakata za dan mladosti (Titov
rojstni dan). Slovenska skupina Novi kolektivizem je za predlogo plakata vzela nacistični
plakat Richarda Kleina.
6.-8. junij
Demonstracije mladih v Berlinu. Zahtevali so porušitev Berlinskega zidu. Začele so se v vzhodnem
Berlinu v času, ko je na zahodni strani potekal pop
koncert Davida Bowieja (6. junija). Vzhodnoevropska policija je demonstrante razgnala.
3. september
Smrtonosni streli v paraćinski vojašnici. Albanski
vojak Aziz Kelmendi je z brzostrelko ubil štiri
vojake in nato še sebe.
7. september
Obisk predsednika NDR Ericha Honeckerja v
ZRN. To je bil prvi državniški obisk kakega
vzhodnonemškega voditelja v zahodni Nemčiji.
23. september
8. seja CK ZK Srbije v Beogradu. Bila je zaključno dejanje v spopadu dveh frakcij, ki se je
začel maja. Seja je bila začetek Miloševićevega
pohoda na oblast v Srbiji.
8.-10. december
Srečanje Mihaila Gorbačova in Ronalda Reagana
v Washingtonu. Podpisala sta dogovor o razoroževanju.
10. december
Odstop dolgoletnega voditelja češkoslovaške
komunistične partije Gustava Husaka.
15. december
Ustanovitev prvega neodvisnega sindikata v Litostroju v Ljubljani. Ustanovil ga je France Tomšič.
1988
7. januar
Odločitev za spremembo srbske ustave. (S sprejetjem amandmajev je srbska skupščina potem
zavlačevala, saj je Srbiji, potem ko je Milošević
konec istega leta z mitingi dosegel zamenjavo
političnih vodstev v obeh pokrajinah – in tudi v
Črni gori -, staro stanje ustrezalo, ker je v federaciji lahko nastopala s tremi glasovi.)
389
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17. januar
Demonstracije proti komunističnem režimu v
vzhodnem Berlinu. V njih je sodelovala skupina
ok. 120 pripadnikov raznih gibanj in organizacij
za mir in človekove pravice, ki je za proteste
izkoristila tradicionalno proslavo ob obletnici
uboja komunističnih voditeljev Rose Luxemburg
in Karla Liebknechta.
februar
Ustanovitev komisije DSP za pripravo gradiva
nove slovenske ustave (t. i. pisateljske ustave).
14.-18. marec
Obisk Mihaila Gorbačova v Jugoslaviji. Med
drugim je bil tudi v Sloveniji, ki jo je označil za
"socialistični laboratorij".
25. marec
Seja vojaškega sveta v Beogradu. Politični liberalizaciji v Sloveniji je pripisal protirevolucionaren značaj in sklenil, da bo ukrepal.
14. april
Začetek umika 115.000 sovjetskih vojakov iz
Afganistana. (Zadnji vojak je državo zapustil 15.
februarja 1989.)
10. maj
Druga izvolitev Françoisa Mitteranda za francoskega predsednika.
12. maj
Ustanovitev Slovenske kmečke zveze (v okviru
SZDL) in Zveze slovenske kmečke mladine (v
okviru ZSMS).
sredina maja
Uvedba t. i. majskega paketa ekonomskih ukrepov. Vlada Branka Mikulića jih je bila prisiljena
sprejeti pod pritiskom Mednarodnega denarnega
sklada. V jugoslovansko gospodarstvo so bili
uvedeni nekateri tržni mehanizmi. Zamrznitev
plač je povzročila nezadovoljstvo in proteste delavcev, ukrepi so v naslednjih mesecih propadli.
25. maj
Odstop voditelja madžarske KP in države Janosa
Kádárja. Od 1956, ko so sile Varšavskega pakta
intervenirale na Madžarskem, je bil vodilni
madžarski politik. Dopustil je specifično, mehkejšo inačico komunizma, ki je na gospodarskem
področju omogočala več zasebne pobude, vendar
je bil tesno povezan s SZ.
31. maj
Aretacija Janeza Janše.
1. junij
Srečanje Mihaila Gorbačova in Ronald Reagana
v Moskvi. Ratificirala sta sporazum o razoroževanju raket srednjega dosega.
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3. junij
Ustanovitev Odbora za varstvo pravic Janeza
Janše. Nastal je na pobudo Igorja Bavčarja.
Kmalu se je preimenoval v Odbor za varstvo
človekovih pravic. (Deloval do aprila 1990.)
27. junij
Množične demonstracije v Bukarešti. Ok. 50.000
ljudi je protestiralo proti manjšinski politiki romunskega voditelja Nicolaeja Ceauşescuja, ki je
hotel porušiti ok. 15.000 romunskih vasi (vključno z naselji romunskih Madžarov in Nemcev) in
zgraditi velikanski kmetijsko-industrijski kompleks.
3. julij
Konferenca sovjetske KP o reformah v Moskvi.
Ok. 500 delegatov je po ostrih polemikah podprlo
kompromisno usmeritev, ki jo je predlagal Mihail
Gorbačov.
9. julij
Miting v podporo enotni Srbiji v Novem Sadu. Z
njim se je začela t. i. protibirokratska revolucija –
rušenje političnih vodstev, ki so nasprotovala
ideji o združitvi vseh ozemelj, kjer žive Srbi, v
eno državo.
18.-27. julij
Proces proti četverici pred vojaškim sodiščem v
Ljubljani. Ivan Borštner je bil obsojen na štiri
leta, Janez Janša in Franci Zavrl na leto in pol,
David Tasić pa na pet mesecev zapora.
4. oktober
Ustanovitev Sveta za varstvo človekovih pravic
pri RK SZDL.
17. oktober
17. seja CK ZKJ v Beogradu. Na glasovanju o
zaupnici predsedstvu CK ZKJ edino srbski
predstavnik ni dobil podpore. To je bilo označeno
za "neprincipialno koalicijo" proti Srbiji.
5. november
Zmaga konservativnega politika Georgea Busha
na predsedniških volitvah v ZDA.
30. december
Odstop zvezne vlade pod vodstvom Branka Mikulića. V zgodovini socialistične Jugoslavije se je
kaj takega zgodilo prvič.
1989
11. januar
Ustanovitev Slovenske demokratične zveze.
15. januar
Množična manifestacija v Pragi na kraju, kjer se
je 16. januarja 1969 v protest proti vojaški intervenciji sil Varšavskega pakta zažgal češki študent
Jan Palach. (Protesti in demonstracije so se na-
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daljevali tudi v naslednjih tednih, opozicija je
zahtevala izpustitev zaprtega pisatelja in disidenta Václava Havla – izpustili so ga 13. maja -, v
peticiji s podpisi več kot 1000 javnih osebnosti
pa, naj se oblast začne z njo pogajati.)
19. januar
Izvolitev zvezne vlade pod vodstvom Anteja
Markovića.
4. februar
Stavka albanskih rudarjev v rudniku Trepča.
Vzrok je bila napovedana sprememba srbske
ustave, s katero bi bil ukinjen avtonomni položaj
Kosova in Vojvodine. (Rudarji so ostali v jami
do konca februarja.)
16. februar
Ustanovitev Socialdemokratske zveze.
27. februar
Uvedba izrednih razmer na Kosovu. Razglasilo
jih je predsedstvo SFRJ in s tem prisililo rudarje
v Trepči, da so prekinili stavko. (Izredne razmere
so bile ukinjene 12. julija.)
27. februar
Množično zborovanje z naslovom Za mir in sožitje ter proti uvedbi izrednih razmer na Kosovu
v Cankarjevem domu v Ljubljani. Organizirale so
ga različne uradne in opozicijske organizacije. V
nekaterih govorih so bila zaznavna tudi razmišljanja, da bi Slovenija lahko zapustila skupno
državo.
28. februar
Študentske demonstracije pred skupščino SFRJ v
Beogradu. Organizirala jih je srbska politika kot
odgovor na zborovanje v Cankarjevem domu.
Ok. 5000 študentom se je čez dan pridružilo več
tisoč delavcev. Množica je zahtevala aretacijo
albanskega komunističnega voditelja Azema
Vllasija. (Milošević je obljubil aretacije albanskih voditeljev, do katerih je nato res prišlo. Proti
Sloveniji je Srbija uvedla gospodarsko vojno.)
3. marec
Začetek delovanja Koordinacijskega odbora organizatorjev zbora v Cankarjevem domu. V njem
so predstavniki opozicije in družbenopolitičnih
organizacij skušali oblikovati politični program.
(Ker niso našli skupnega jezika, sta nastala dva
programa: Majniška deklaracija 1989 in Temeljna listina Slovenije.)
28. marec
Sprejem amandmajev k srbski ustavi. S tem je
bila odpravljena avtonomija Kosova in Vojvodine.
26. marec
Parlamentarne volitve v SZ. Volivci so prvič po

70 letih lahko izbirali med več kandidati. V
Moskvi je vodja mestne partijske organizacije in
zagovornik reform Boris Jelcin dobil skoraj 90%
glasov.
2. april
Neposredne volitve za člana predsedstva SFRJ.
Izvoljen je bil Janez Drnovšek, ki je premagal
uradnega kandidata Marka Bulca. (Slovenska
skupščina ga je 14. aprila tudi uradno razglasila
za člana predsedstva SFRJ iz Slovenije, 15. maja
je po utečenem vrstnem redu postal predsednik
predsedstva.)
5. april
Začetek okrogle mize na Poljskem. Rezultat pogajanj med opozicijo in oblastjo je bila pogodba,
ki je določila, da bodo prve volitve za poslance v
senatu povsem svobodne, za poslance v sejmu pa
je oblast dovolila svobodne volitve za 35% mest.
Tudi delovanje sindikata Solidarnost je bilo spet
dovoljeno.
2. maj
Odprtje Madžarske proti zahodu. Vojaki so začeli
odstranjevati bodečo žico, alarmne sisteme in
druge ovire na 350 km dolgi meji med Madžarsko in Avstrijo. Ukrep je bil posledica reformne politike na Madžarskem po Kádárjevem
odstopu. (Ograja je bila v celoti odstranjena do
začetka 1990, kar je povzročilo množičen beg iz
Madžarske in drugih vzhodnoevropskih držav na
Zahod.)
8. maj
Protestno zborovanje zaradi odhoda Janeza Janše
na prestajanje kazni. Na zborovanju je bila
prebrana tudi Majniška deklaracija 1989.
4. junij
Krvava zadušitev mirnih demonstracij v Pekingu.
Vojska je na 100.000-glavo množico (večinoma
študentov), ki se je na Trgu nebeškega miru
zbirala od sredine aprila in zahtevala spoštovanje
človekovih pravic, demokratizacijo ter gospodarske reforme, krenila s tanki. Po neuradnih
podatkih je bilo ubitih ok. 3600 ljudi, po uradnih
pa 300. (Po zatrtju upora so zaprli ok. 120.000
ljudi, 34 usmrčenih. Ravnanje kitajskih oblasti je
izzvalo množične proteste po svetu.)
4. in 18. junij
Prve večstrankarske volitve na Poljskem. Solidarnost je v senatu dobila 99 sedežev od 100
možnih, v sejmu pa (po dogovoru z okrogle
mize) vseh 160 sedežev, za katere so bile možne
svobodne volitve. S podporo manjših strank je
član Solidarnosti Tadeusz Mazowiecki postal
prvi nekomunistični predsednik vlade. V 24391
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članski vladi so bili tudi štirje komunistični
ministri.
11. junij
Ustanovitev stranke Zeleni Slovenije.
16. junij
Rehabilitacija Imreja Nagya na Madžarskem. Bil
je predsednik vlade v času madžarske revolucije
in upora proti SZ 1956, usmrčen 1958. Žalne
slovesnosti ob rehabilitaciji v Budimpešti se je
udeležilo ok. 300.000 ljudi.
22. junij
Objava Temeljne listine Slovenije.
28. junij
Svečana proslava na Kosovu ob 600-letnici kosovske bitke. Udeležil se je je ves jugoslovanski
državni vrh, vključno z novoizvoljenim predsednikom zveznega predsedstva Janezom Drnovškom. Glavni govornik, predsednik predsedstva
SR Srbije Slobodan Milošević, je napovedal
možnost oboroženih spopadov v Jugoslaviji.
22. september
Ustanovitev Okrogle mize pri RK SZDL. Nasledila je Koordinacijski odbor organizatorjev
zbora v Cankarjevem domu. V njenem okviru naj
bi se predstavniki oblasti in opozicije po poljskem vzoru dogovorili za izvedbo večstrankarskih volitev. (Novembra je razpadla.)
26. september
Izredna seja CK ZKJ v Beogradu. Preprečila naj
bi sprejetje amandmajev k slovenski ustavi.
Kljub pritisku slovenski člani zveznega CK niso
popustili, češ da so dolžni upoštevati interese
lastnega naroda.
27. september
Sprejem ustavnih amandmajev v slovenski skupščini. Okrepila se je suverenost republike, črtano
je bilo tudi določilo o vodilni vlogi ZKS, s čimer
je bil omogočen formalni nastanek drugih političnih strank.
7. in 8. oktober
Obisk Mihaila Gorbačova v NDR. Prebivalci so
ga navdušeno pozdravili, začele so se množične
demonstracije v Leipzigu in Berlinu z zahtevami
po demokraciji.
8. oktober
Preimenovanje madžarske KP v socialistično
stranko.
18. oktober
Odstop vzhodnonemškega voditelja Ericha Honeckerja. NDR je vodil od 1971.
23. oktober
Preimenovanje Madžarske iz "ljudske republike"
v "republiko".
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9. november
Odprtje meje med NDR in ZRN. Odločitev o tem
je pod pritiskom množic sprejelo vzhodnonemško vodstvo. (Mejo je v naslednjih dneh
prestopilo nekaj milijonov ljudi. Ljudje so najprej
zasedli, nato pa postopoma začeli rušiti Berlinski
zid, ki je bil skoraj tri desetletja simbol razdeljene Evrope. Na Zahod je prek njega prebegnilo 41.000 ljudi, 80 jih je bilo pri tem ubitih.
Zadnja žrtev, 22-leten mladenič, je padla 6.
februarja 1989.)
17. november
Predsedstvo SFRJ je sprejelo predlog ustavnih
sprememb, po katerem naj bi se Jugoslavija preoblikovala v moderno federacijo. Slovenija je
predlog zavrnila.
24. november
Množične demonstracije v Pragi. Zaradi njih je
odstopilo celotno vodstvo češkoslovaške KP.
27. november
Ustanovitev predvolilne koalicije Demos. Ustanovile so jo Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovenski
krščanski demokrati, Kmečka zveza Slovenije.
(Kasneje so se pridružili še Zeleni Slovenije,
Liberalna stranka in Sivi panterji.)
28. november
Objava načrta o združitvi Nemčij. Načrt, ki je
obsegal deset točk, je objavil kancler Helmut
Kohl. Po združitvi naj bi Nemčija do skupnih
volitev delovala kot nekakšna konfederacija.
1. december
"Miting resnice" v Ljubljani. Napovedalo ga je
Združenje za vrnitev Srbov in Črnogorcev na
Kosovo (Božur) za obletnico nastanka Kraljevine
SHS. Z vlaki in avtobusi naj bi nanj prišli Srbi iz
vse Jugoslavije. Slovenske oblasti so miting prepovedale in pripravile stroge varnostne ukrepe.
Zbralo se je le nekaj ljudi, večinoma v Ljubljani
živečih Srbov.
2. december
Srečanje Georgea Busha in Mihaila Gorbačova
na Malti. Podprla sta demokratične procese v
Evropi. Bush je SZ in vzhodnoevropskim državam ponudil gospodarsko pomoč.
10. december
Prve večstrankarske volitve po 1948 na Češkoslovaškem. Zmagal je Državljanski forum,
koalicija strank in skupin pod vodstvom Václava
Havla.
18. december
Predstavitev programa gospodarskih reform. Premier Ante Marković je v zvezni skupščini pred-
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stavil program reform (cilj reformnih ukrepov, ki
so začeli veljati 1. januarja 1991, sta bila tržno
gospodarstvo in privatizacija). Uvedel je fiksni
tečaj dinarja (v razmerju do DEM 7 : 1).
22. in 23. december
11. kongres ZKS. Sklenili so, da bodo na kongresu ZKJ zahtevali preobrazbo ZKJ v zvezo
samostojnih organizacij, demokratizacijo Jugoslavije in da morebitna drugačna stališča na
zveznem kongresu ne bodo zavezovala slovenskih delegatov.
28. december
Izvolitev Slovaka Aleksandra Dubčka za predsednika češkoslovaškega parlamenta. Dubček je
bil vodja čeških komunistov v času "praške
pomladi" 1968 in nato odstavljen.
29. december
Zmaga Václava Havla na predsedniških volitvah
na Češkoslovaškem.
1990
8. januar
Razpis prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji.
20.-22. januar
14. (izredni) kongres ZKJ v Beogradu. Vsi predlogi slovenskih delegatov za reformo ZKJ in Jugoslavije so bili zavrnjeni, zato so slovenski in
hrvaški delegati kongres zapustili. (Po neuspešnih poskusih, da bi kongres nadaljevali, je
ZKJ razpadla.)
4. februar
Konferenca ZKS v Ljubljani. Potrdila je odločitev slovenskih delegatov za odhod s 14.
kongresa ZKJ, razglasila osamosvojitev ZKS in
spremenila ime v ZKS – Stranka demokratične
prenove. Milana Kučana je na predsedniškem
mestu zamenjal Ciril Ribičič.
20. februar
Sklep predsedstva SFRJ o uvedbi izrednih razmer
in posredovanju JLA na Kosovu zaradi albanskih
demonstracij in nemirov. (Sredi marca je srbska
milica prevzela funkcije pokrajinske. Iz dotedanjih zveznih odredov milice, ki naj bi skrbeli
za mir na Kosovu, sta najprej Slovenija, nato pa
še Hrvaška umaknili svoje enote. Izredne razmere so bile ukinjene 18. aprila.)
24. februar
Prve večstrankarske volitve v Litvi in Moldaviji.
V obeh republikah sta zmagali nacionalistični
opozicijski stranki. V naslednjih tednih so večstrankarske volitve potekale tudi v drugih sovjetskih republikah.

1. marec
Razorožitev hrvaških miličnikov v Pakracu. Razorožili so jih srbski kolegi, ki so na postaji tudi
sneli hrvaško in obesili srbsko zastavo. (Naslednji
dan je hrvaška milica postajo zavzela. Po samovoljni odločitvi predsednika predsedstva SFRJ je
intervenirala JLA, da bi ločila sprti strani.)
7. in 8. marec
Sprejem novih dopolnil k slovenski ustavi. Iz
uradnega naziva republike je bil izpuščen pridevnik "socialistična". Sprejeta je bila tudi Deklaracija o urejanju razmerij, ki imajo splošni
pomen za Slovenijo. Z njo je skupščina izvršnemu svetu naložila, naj pripravi konfederalni
načrt o ureditvi Jugoslavije (kar je ta do konca
mandata konec aprila tudi storil).
11. marec
Razglasitev neodvisnosti Litve. Nova oblast je
objavila kontinuiteto z državno neodvisnostjo, ki
jo je Litva dosegla 1918. V Moskvi so odločitev
novega, nekomunističnega vodstva zavrnili.
13. marec
Odprava vodilne vloge sovjetske KP.
15. marec
Uvedba funkcije predsednika države v SZ. Parlament je izvolil Mihaila Gorbačova.
18. marec
Prve večstrankarske volitve v Latviji in Estoniji.
V obeh republikah sta zmagali nacionalistični
opozicijski stranki.
25. marec
Prve večstrankarske volitve na Madžarskem.
Zmagale so opozicijske konservativne stranke.
Prvi nekomunistični predsednik vlade je postal
József Antall, vodja Madžarskega demokratičnega foruma (krščansko-demokratske stranke).
6. april
Predlog občine Knin za oblikovanje Skupnosti
občin severne Dalmacije in Like, v katerih je
živelo srbsko prebivalstvo.
8. in 22. april
Prve večstrankarske volitve v Sloveniji. Zmagala
je združena opozicija (Demos). Na volitvah v tri
zbore (družbenopolitični zbor, zbor občin in zbor
združenega dela – vsak od zborov je štel po 80
poslancev) je Demos skupaj dobil 126 glasov, od
drugih strank pa največ Stranka demokratične
prenove (bivša ZKS). V skupščino je posamično
prišlo deset strank, predstavniki obeh manjšin in
nekaj neodvisnih kandidatov. Neposredno je bilo
izvoljeno predsedstvo republike: za predsednika
Milan Kučan, za člane pa Matjaž Kmecl, Ivan
Oman, Dušan Plut in Ciril Zlobec.
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22. in 23. april
Prve večstrankarske volitve na Hrvaškem (nadaljevanje 5. in 6. maja). Zmagala je HDZ z 42%
(v parlamentu je zaradi volilnega sistema dobila
58% vseh sedežev). Za predsednika je bil izvoljen Franjo Tuđman.
30. april
Razglasitev neodvisnosti Estonije.
4. maj
Razglasitev neodvisnosti Latvije.
5. maj
Začetek pogovorov o nemški združitvi. Ministri
štirih velesil (ZDA, SZ, Velike Britanije in Francije) ter obe nemška ministra (DDR in ZRN) so razpravljali o pogojih za nemško združitev (t. i. pogajanja 2 + 4). Glavna problema sta bila priznanje
nemško-poljske meje in članstvo Nemčije v Natu.
15. maj
Menjava predsednika predsedstva SFRJ. Novi
predsednik je postal srbski predstavnik Borisav
Jović. Zavzel se je za to, da bi zvezna skupščina
čim prej sprejela zakon o odcepitvi republik.
17. maj
Konstitutivna seja nove slovenske skupščine. Za
predsednika je bil izvoljen France Bučar.
17. maj
Izvolitev nove slovenske vlade. Predsednik republike je mandat za sestavo nove vlade zaupal predsedniku SKD Lojzetu Peterletu, ker so krščanski
demokrati znotraj Demosa dobili največ glasov in
so po internem dogovoru med koalicijskimi strankami do tega imeli pravico. Nova vlada je štela 27
članov, med njimi tudi nekaj ministrov iz opozicijskih vrst.
17. maj
Začetek razoroževanja slovenske TO. (Slovensko
predsedstvo je po intervencijah s terena predajo
orožja zaustavilo 19. maja.)
20. maj
Prve večstrankarske volitve v Romuniji. Zmagala
je Fronta narodne rešitve.
23. maj
Zamrznitev deklaracije o neodvisnosti Litve. To
je Litva storila pod pritiskom SZ.
10. in 17. junij
Prve večstrankarske volitve v Bolgariji. Zmagali
so reformirani komunisti.
26. junij
Razpustitev kosovske skupščine in ukinitev pokrajinskega IS. Sklep je sprejela skupščina SR Srbije.
Kosovski Albanci so začeli organzirati vzporedno
ilegalno oblast z lastnimi volitvami in predstavniškimi organi, šolskim in drugimi sistemi.
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2. julij
Sprejem Deklaracije o suverenosti republike Slovenije v republiški skupščini. Deklaracija je bila
predvsem manifestativne narave.
2. julij
Napad Iraka na Kuvajt.
2. julij
Ponovna izvolitev Mihaila Gorbača za generalnega sekretarja KP SZ. Boris Jelcin je iz partije
izstopil.
5. julij
Zamenjava kosovskega predstavnika v predsedstvu SFRJ. Sklep o tem je sprejela srbska skupščina.
8. julij
Spravna slovesnost v Kočevskem Rogu. Potekala
je pred množičnim grobiščem po vojni pobitih
domobrancev. Na njej sta sodelovala predsednik
predsedstva Milan Kučan in nadškof Alojzij
Šuštar. Udeležilo se je je več deset tisoč ljudi.
16. julij
Dogovor Kohla in Gorbačova o tem, da bodoča
združena Nemčija lahko ostane v Natu. Po združitvi naj bi na ozemlju NDR še tri do štiri leta
ostale sovjetske čete, Nato pa v tem času tam ne
bi nameščal svojih eno. Bodoča nemška vojska
naj ne bi štela več kot 370.000 vojakov.
18. julij
Sprejem predloga predsedstva za pripravo nove
ustave v slovenski skupščini.
25. julij
Sprememba hrvaškega grba, zastave in uradnega
imena države. Hrvaški sabor je iz uradnega
imena Hrvaške črtal pridevnik "socialistična" ter
uvedel nov grb in zastavo.
avgust
Začetek delovanja t. i. manevrske strukture Narodne zaščite.
7. avgust
Razglasitev Kosova za republiko. Razglasila ga
je ilegalna kosovska skupščina.
8. avgust
Sprejem zvezne zakonodaje o izvedbi večstrankarskih volitev v Jugoslaviji. (Volitve zaradi nasprotovanja Slovenije in Hrvaške ter nato razpada
Jugoslavije nikoli niso bile izvedene.)
17. avgust
Referendum o kulturni avtonomiji v Kninski
krajini. (Sledili so nacionalni nemiri, ki so se
razširili na Liko, Kordun, Slavonijo, Banijo in
zahodni Srem, kjer so ustanavljali SAO, ki so se
izrekle za priključitev k Srbiji oz. Jugoslaviji.)
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9. september
Srečanje Georgea Busha in Mihaila Gorbačova v
Helsinkih. Prvič po drugi svetovni vojni sta imeli
obe velesili enako mnenje o regionalni krizi (zalivski vojni). Govorila sta tudi o nemški združitvi
in zmanjševanju strateške oborožitve.
12. september
Konec pogajanj o nemški združitvi na srečanju v
Moskvi.
28. september
Sprejem ustavnih dopolnil o obrambi v slovenski
skupščini. Pristojnost nad TO v miru je prevzelo
republiško predsedstvo (ob morebitnem napadu
od zunaj je še vedno veljalo določilo o enotnosti
oboroženih sil SFRJ).
1. oktober
Razglasitev avtonomije Kninske krajine.
3. oktober
Slovesna razglasitev združitve ZRN in NDR.
4. oktober
Prvo skupno zasedanje nemškega parlamenta
(nekdanje ZRN in NDR).
4. oktober
Objava hrvaško-slovenskega predloga za konfederacijo. (Druge republike so ga zavrnile.)
4. oktober
Zasedba štaba TO v Ljubljani. Zasedli so ga
pripadniki JLA, potem ko je predsedstvo odstavilo načelnika TO v Sloveniji Ivana Hočevarja
in na njegovo mesto imenovalo Janeza Slaparja.
24. oktober
Pogovor delegacije Demosa s predstavniki srbske
opozicije v Beogradu. Pred volitvami v Srbiji je
srbska opozicija na Jugoslavijo gledala podobno
kot Milošević.
21. november
Zasedanje KEVS v Parizu, formalna razglasitev
konca hladne vojne. Sprejeli so Pariško listino za
novo Evropo in ustanovili nekatere nove organe
KEVS, med njimi odbor visokih uradnikov in
center za preprečevanje spopadov s sedežem na
Dunaju.
7. november
New York Times je objavil vest o predvidevanju
CIE, da bo Jugoslavija razpadla najkasneje v 18
mesecih.
11. november
Prve večstrankarske volitve v Makedoniji. Zmagala je nacionalistična opozicijska stranka
VMRO – DPMNE. Za predsednika je bil izvoljen
Kiro Gligorov, ki je že prej več kot 40 let
opravljal vodilne funkcije v Makedoniji in
Jugoslaviji.

18. november
Prve večstrankarske volitve v BiH. Vsak od treh
narodov je glasoval za svojo nacionalno stranko
(HDZ je dobila 14,7% glasov, Srbska demokratska stranka 26,5% in Stranka demokratične
akcije 37,8% glasov). Reformirani komunisti so
dobili le 6%, Markovićeva Zveza reformnih sil
pa 5,6%. Predsednik je postal Alija Izetbegović.
19. november
Javna predstavitev stranke ZKJ – Gibanje za
Jugoslavijo. Prvo zborovanje je bilo v Sava
centru v Beogradu.
22. november
Odstop Margaret Tatcher. Novi britanski premier
je postal konservativec John Major.
9. december
Večstrankarske volitve v Črni gori in Srbiji.
Zmagali sta socialistični stranki, ki sta izšli iz
nekdanje ZK.
9. december
Izvolitev Lecha Wałęsa za predsednika Poljske.
22. december
Sprejem nove (t. i. božične) ustave na Hrvaškem.
Uvedla je polpredsedniški sistem.
23. december
Plebiscit o osamosvojitvi Slovenije.
26. december
Uradna razglasitev rezultatov plebiscita. Glasovanja se je udeležilo 93,2% volilnih upravičencev, za je glasovalo 88,2% vseh volivcev. (Po
zakonu naj bi bila plebiscitna odločitev uresničena v šestih mesecih.)
1991
januar, februar
Pogovori v predsedstvu SFRJ o rešitvi jugoslovanske krize. Udeleževali so se jih predsedniki
(predsedstev) republik, predsednik zvezne vlade
Ante Marković, obrambni minister ter nekateri
drugi predstavniki vlade.
7. januar
Poseg sovjetskih padalskih enot v baltiških republikah. Sovjetsko vodstvo je želelo preprečiti
izvedbo osamosvojitvenih ukrepov.
8. januar
Razkritje vdora Srbije v jugoslovanski denarni
sistem. V javnosti se je razvedelo, da si je pri
NBJ iz primarne emisije "sposodila" 18 milijard
in 243 milijonov dinarjev (1,4 milijarde dolarjev).
9. januar
Objava memoranduma slovenske vlade. V njem
je zvezni vladi očitala zapoznelo in neučinkovito
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reagiranje na srbski vdor v jugoslovanski denarni
sitem in napovedala, da bo federaciji za proračun
nakazovala le kotizacijo. Memorandum je potrdila tudi slovenska skupščina.
9. januar
Sprejem sklepa o razorožitvi in razpustitvi vseh
posebnih enot, ki niso v sestavi JLA. Sklep je
sprejelo zvezno predsedstvo.
11. januar
Sovjetski vojaški ukrepi v Vilni. Vojaki so zasedli glavne državne urade, poskus zasedbe radia
in TV jim ni uspel. Med branilci je umrlo 15
ljudi, 64 pa je bilo ranjenih.
17. januar
Sklep skupščine SFRJ, da se nobena republika ne
more odcepiti, dokler ne bodo določeni pogoji,
po katerih se lahko uresniči v ustavi zapisana
pravica do samoodločbe. (Sklep je bil reakcija na
uspešno izveden plebiscit o osamosvojitvi Slovenije decembra 1990.)
24. januar
Pogovor slovenske in srbske delegacije v Beogradu o slovenskem predlogu za konfederacijo.
(Bil je interpretiran kot slovensko priznanje, da
imajo Srbi pravico živeti v eni državi, in kot
srbski pristanek, da se Slovenija lahko odcepi.)
26. januar
Pogovor o predlogu za konfederacijo med slovensko delegacijo in vodstvom BiH v Sarajevu.
30. januar
Pogovor o predlogu za konfederacijo med slovensko in črnogorsko delegacijo v Ljubljani.
6. februar
Pogovor o predlogu za konfederacijo med slovensko in makedonsko delegacijo v Ljubljani.
9. februar
Referendum o neodvisnosti Litve. Udeležilo se
ga je 84,5% volilnih upravičencev, od tega jih je
90,55% glasovalo za.
20. februar
Sprejem resolucije o razdružitvi v slovenski
skupščini. Z njo je Slovenija po neuspešnih pogovorih o konfederaciji skupščinam drugih republik predlagala sporazumno razdružitev SFRJ
na dve ali več suverenih in neodvisnih držav.
(Naslednji dan je podobno resolucijo sprejel tudi
hrvaški sabor. Zvezno predsedstvo je 1. marca ob
predloga zavrnilo.)
20. februar
Demonstracije v Albaniji. Demonstranti so odstranjevali spomenike Enverja Hoxhe. Vlada je
morala odstopiti.
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25. februar
Ukinitev Varšavskega pakta. Zunanji in obrambni ministri vzhodnoevropskih držav so sklep o
tem sprejeli na srečanju v Budimpešti.
28. februar
Razdružitev SAO Krajine od Hrvaške. Sklep sta
sprejela t. i. srbski nacionalni svet in izvršni
odbor SAO Krajine v Kninu z utemeljitvijo, da se
Srbi nimajo namena ločiti od jugoslovanske
države.
3. marec
Referendum o neodvisnosti Latvije in Estonije.
Prebivalci so se z veliko večino izrekli za.
marec
Srečanje hrvaškega in srbskega predsednika,
Franja Tuđmana in Slobodana Miloševića, v Karađorđevu. Dogovarjala sta se o zrušitvi vlade
Anteja Markovića in delitvi BiH. (Naslednji
sestanek v zvezi z delitvijo BiH sta imela 14.
aprila v Tikvešu v bližini Osijeka, kasneje sta se
v zvezi s tem sestala še večkrat, kot predsednika
48-krat.)
8. marec
Sprejem ustavnega zakona o služenju vojaškega
roka v slovenski skupščini. Z njim služenje
vojaškega roka v JLA za državljane Slovenije ni
bilo več obvezno.
9. marec
Množične demonstracije v Beogradu. Organizirala jih je opozicija proti Miloševićevemu
režimu. Srbsko vodstvo se je za pomoč obrnilo
na JLA.
12. marec
Seja zveznega predsedstva o uvedbi izrednih
razmer v SFRJ. O tem so razpravljali na zahtevo
JLA.
13. marec
Skrivni obisk Veljka Kadijevića v SZ. Jugoslovanski obrambni minister je brez vednosti vlade
in predsedstva SFRJ tam iskal podporo za
armadne ukrepe.
14. in 15. marec
Nadaljevanje seje zveznega predsedstva o uvedbi
izrednih razmer v SFRJ. Del seje je potekal v
podzemnih bunkerjih JLA na Dedinju v Beogradu. Polovica članov predsedstva se z uvedbo
izrednih ukrepov ni strinjala. Zato je tedanji
predsednik predsedstva Borisav Jović po seji
odstopil, da bi s tem vojski omogočil uresničitev
načrta, vendar vojaški vrh državnega udara ni
upal izvesti. (Čez nekaj dni je zato srbska
skupščina Jovićev odstop zavrnila in tudi sam ga
je preklical.)
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17. marec
Referendum o bodoči povezavi sovjetskih republik. Volivci so se izrekli za ustanovitev Skupnosti
neodvisnih držav. Referendum so bojkotirali v
baltiških državah, Gruziji, Armeniji in Moldaviji.
18. marec
Ustanovitev koordinacijskega telesa republiških
organov za primer izrednih razmer. Uvedlo ga je
slovensko predsedstvo. (Med intervencijo JLA v
Sloveniji je koordinacijsko telo usklajevalo ukrepe osamosvajanja na vojaškem, političnem in
diplomatskem področju.)
19. marec
Objava zahteve vojaškega sveta za redno financiranje JLA, vrnitev TO pod armadno pristojnost
in nemoten potek nabora v Sloveniji. Vojaški
svet je podprl tudi premier Ante Marković, ki je
od Slovenije zahteval, naj preda poveljevanje TO
armadi in prekliče sklep o nepošiljanju nabornikov v JLA. Armada je kmalu zagrozila, da bo
po 15. maju sama prišla po nabornike, če jih
dotlej Slovenija ne bo začela ponovno pošiljati.
27. marec
Sestanek predsednikov republik v Splitu. Razpravljali so o reševanju jugoslovanske krize in
bodoči ureditvi Jugoslavije.
31. marec
Spopadi med milico SAO Krajine in hrvaškimi
miličniki na Plitvicah. Pri tem sta bila dva mrtva,
več pa ranjenih, vmešala se je tudi JLA.
31. marec
Na referendumu v Gruziji se je za neodvisnost
izreklo 99% volivcev.
31. marec
Prve večstrankarske volitve Albaniji. (Drugi krog
volitev je bil 7. aprila.) Zmagali so komunisti, za
predsednika države so izvolili Ramiza Alijo, nekdanjega Hoxhevega sodelavca.
1. april
Sprejem proračuna v skupščini. Najbolj sporna
postavka v predlogu proračuna so bila sredstva za
obrambo (v proračunu sta bili dve postavki: za
JLA in za TO).
2. april
Slovenija je federaciji nehala plačevati carine.
4. april
Sestanek predsednikov republik v Beogradu.
Pogovarjali so se o reševanju jugoslovanske krize
in bodoči ureditvi Jugoslavije.
11. april
Sestanek predsednikov republik na Brdu pri
Kranju. Pogovarjali so se o reševanju jugoslovanske krize in bodoči ureditvi Jugoslavije.

18. april
Sestanek predsednikov republik na Ohridu. Pogovarjali so se o reševanju jugoslovanske krize in
bodoči ureditvi Jugoslavije.
24. april
Predlog odloka zveznega sekretariata za finance
o izvajanju carinskih predpisov. Vzrok je bila
odločitev Slovenije o neplačevanju carin. Po tem
odloku naj bi v Sloveniji državljani in podjetniki
carino plačevali v gotovini in tako zbran denar s
helikopterjem prevažali v Beograd. (Odlok je
vlada sprejela 20. maja, a ker je Slovenija podpisala, da bo carine plačevala, in iz bojazni pred
konfliktom je z uvedbo odloka – za to naj bi
poskrbeli vojska in milica – odlašala.)
29. april
Sestanek predsednikov republik na Cetinju. Pogovarjali so se o reševanju jugoslovanske krize in
bodoči ureditvi Jugoslavije. To je bil zadnji tovrstni sestanek. (Napovedano srečanje v Stojćevcu 7. maja je zaradi zaostrovanja razmer
odpadlo.)
2. maj
Poboj hrvaških miličnikov v Borovem Selu.
Storilci so bili četniki, ki so prišli iz Srbije.
(Sledil je prihod JLA z obrazložitvijo, da mora
zaščititi srbsko prebivalstvo pred morebitnim
hrvaškim maščevanjem. To je sprožilo demonstracije proti JLA 6. maja v Splitu, v katerih je bil
en vojak ubit.)
7. maj
Razširjena seja predsedstva SFRJ o uvedbi izrednih razmer. Zahtevala jo je JLA z argumentacijo, da je Jugoslavija v državljanski vojni
(povod so bili mednacionalni spopadi Hrvaškem). JLA je dobila omejena pooblastila za intervencijo na Hrvaškem.
8. maj
Odstop podpredsednika vlade Jožeta Mencingerja
in finančnega ministra Marka Kranjca zaradi nesoglasij o konceptu privatizacije.
15. maj
Stipe Mesić zaradi nasprotovanja srbskih politikov ni bil izvoljen za novega predsednika predsedstva SFRJ.
19. maj
Referendum o neodvisnosti Hrvaške. Za je glasovalo 78% volivcev.
23. maj
Incident med TO in JLA v učnem centru TO v
Pekrah pri Mariboru.
29. in 30. maj
Obisk predstavnikov ES Jacquesa Delorsa in
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Jacquesa Santerja. Podprla sta enotno Jugoslavijo, Markoviću pa obljubila več kot pet milijard
dolarjev pomoči.
5. junij
Pogajanja slovenske delegacije z zveznim premierjem in zveznim sekretarjem za obrambo v
Beogradu. Premier je predlagal, naj bi Slovenija
svojo odločitev o osamosvojitvi "zamrznila", kar
je slovenska stran zavrnila.
6. junij
Bosansko-makedonski predlog za "skupnost
jugoslovanskih republik". Predvidel je nekaj
vmesnega med federacijo in konfederacijo. Republike bi imele izvirno suverenost, vendar bi jo
delno prenesle na skupnost, lahko pa bi bile
mednarodno priznane. Druge republike so predlog zavrnile.
12. junij
Zadnji obisk Anteja Markovića v Sloveniji pred
razglasitvijo osamosvojitve. Skupščino je skušal
prepričati, naj se premisli, češ da bo sicer ES
odrekla vso pomoč Jugoslaviji.
12. junij
Izvolitev Borisa Jelcina za ruskega predsednika.
19. junij
Dokončen umik Rdeče armade iz Češkoslovaške
in Madžarske. Na Poljskem in na območju
nekdanje Vzhodne Nemčije je Rdeča armada
ostala še do 1994.
21. junij
Obisk ameriškega zunanjega ministra Jamesa
Bakerja v Beogradu. Ločeno se je pogovarjal s
predstavniki federacije in predsedniki republik.
Zagotovil je, da ZDA podpirajo enotno Jugoslavijo, kar si je premier Marković razlagal kot tiho
soglasje za discipliniranje Slovenije.
23. junij
Dogovor članic ES, da ne bodo priznale neodvisnost Slovenije in Hrvatske, če se bosta enostransko odcepili od jugoslovanske federacije.
25. junij
Sprejem ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije. Slovenska skupščina je s tem razglasila osamosvojitev Slovenije.
25. in 26. junij
Zvezna vlada je Sprejem sklepa o nadzoru
slovenskih meja. Zvezna vlada je odločila, da
bosta to nalogo prevzeli zvezna milica in JLA.
Prepovedala je tudi postavljanje mejnih prehodov
med republikami. S tem je JLA lahko začela
intervencijo v Sloveniji.

398

26. junij
Slovesnost na Trgu revolucije v Ljubljani ob
razglasitvi osamosvojitve.
26. junij
Enote 13. korpusa JLA z Reke so pod poveljstvom generala Marjana Čada brez bojev zasedle
mednarodne mejne prehode na Primorskem.
27. junij
Oklepna enota JLA je prestopila hrvaško-slovensko mejo. Prvi spopad med TO in JLA je bil pri
zaselku Poganci med Metliko in Novim mestom.
Tudi iz vojašnic v Sloveniji so enote JLA šle
proti mejnim prehodom in jih večinoma zasedle.
27. junij
Slovensko predsedstvo je sprejelo sklep o izvajanju pripravljenih ukrepov za oviranje prodora
enot JLA, za blokado infrastrukturnih objektov
ter obrambo objektov in komunikacij. S tem je
omogočilo, da sta milica in TO lahko začeli
zaustavljati pohod JLA.
28. junij
Spopadi med slovenskimi obrambnimi silami
(milica, TO) in JLA.
28. junij
Prihod "trojke" ES v Beograd in nato v Zagreb.
Dogovorili so se o ustavitvi sovražnosti, o izvolitvi Stipeta Mesića za predsednika predsedstva SFRJ, o obnovitvi dela predsedstva ter (z
nejasno formulacijo) o "zamrznitvi" osamosvajanja Slovenije.
29. junij
Nadaljevanje spopadov z JLA. Zvečer je republiška skupščina na zaprti seji podprla dotedanje
odločitve slovenskega vodstva.
29. in 30. junij
Sestanek šefov držav in vlad ES v Luksemburgu.
Potrdili so dogovor "trojke" ES v Zagrebu.
30. junij
Druga pogajanja s "trojko" ES v Zagrebu o
interpretaciji dogovora o "zamrznitvi" osamosvajanja Slovenije.
30. junij
Prihod delegacije zvezne vlade pod vodstvom
Anteja Markovića v Ljubljano. Dogovorili so se
o prekinitvi ognja in deblokadi zajetih kolon
JLA. (A spopadi so se nadaljevali.)
1. julij
Izvolitev Stipeta Mesića za predsednika predsedstva SFRJ.
2. julij
Srečanje Milana Kučana in Dimitrija Rupla z
nemškim zunanjim ministrom Hansom Dietrichom Genscherjem v Beljaku.
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2. julij
Posredovalna misija predsednika Stipeta Mesića
in člana predsedstva SFRJ Vasila Tupurkovskega
v Ljubljani.
3. julij
Občasni spopadi v Sloveniji. Zvezna vlada je
imenovala komisijo za pogajanja.
3. in 4. julij
Sestanek odbora visokih uradnikov KEVS v
Pragi. Obravnaval je krizo v Jugoslaviji, predlagal opazovalno misijo in ustanovitev mednarodne konference o Jugoslaviji.
4. julij
Umik enot JLA v vojašnice. Objektom JLA so
začeli dovajati vodo in elektriko, znova je stekel
promet.
5. julij
Sestanek zunanjih ministrov ES v Haagu. Sprejeli so deklaracijo o Jugoslaviji z zahtevo po
zamrznitvi vseh osamosvojitvenih dejanj od 25.
junija dalje.
7. julij
Pogajanje med "trojko" ES ter predstavniki zvezne oblasti, Slovenije in Hrvaške na Brionih. Sprejeli so Brionsko deklaracijo, po kateri je Slovenija za tri mesece "zamrznila" osamosvojitev.
10. julij
Potrditev Brionske deklaracije v slovenski skupščini.
13. julij
Memorandum o izvajanju Brionske deklaracije.
Podpisali sta ga ES in Slovenija.
18. julij
Odločitev predsedstva SFRJ o umiku JLA iz Slovenije. Pred tem naj bi iz armade odpustili vse slovenske vojake (odlok o tem je bil izdan 24. julija).
22. julij
Hudi spopadi med hrvaškimi gardisti in srbskimi
uporniki ter JLA v vasi Mirkovci pri Vinkovcih.
(Spopadi so se v naslednjih dneh razširili.)
25. julij
Predlog Janeza Janše na svetu Demosa za zamenjavo vlade. Lojzeta Peterleta naj bi zamenjal
Igor Bavčar. Predlog ni bil sprejet.
29. julij
Sestanek zunanjih ministrov ES v Bruslju. Sodelovali so predstavniki zvezne vlade in zveznega
predsedstva. Sprejet je bil sklep, da se opazovalna misija ES razširi tudi na Hrvaško.
31. julij
George Bush in Mihail Gorbačov sta v Moskvi
podpisala pogodbo o zmanjševanju strateškega
jedrskega oboroževanja.

4. avgust
Obisk "trojke" ES v Beogradu z namenom, da
doseže premirje na Hrvaškem. Misija ni uspela,
Srbija je trdila, da ni z nikomer v vojni, in
premirja ni hotela podpisati.
7. in 8. avgust
Sprejem resolucij o Jugoslaviji na zasedanju
KEVS v Pragi. Med drugim so zahtevale, da se
morajo najkasneje do 15. avgusta začeti pogovori
o usodi države.
12. avgust
Konec slovenske "misije dobre volje" pod vodstvom Dušana Pluta. Misija naj bi spodbudila
pogajanja o razdružitvi. Obiskala je Sarajevo,
Skopje in Zagreb (Srbija in Črna gora sta pogovore zavrnili). Z razdružitvijo se je strinjala
Hrvaška, Makedonija in BiH sta vztrajali pri
predlogu Izetbegovića in Gligorova za "skupnost
jugoslovanskih republik".
25. avgust
Napad srbskih rezervistov in JLA na Vukovar.
Na zasedenih ozemljih so Srbi začeli etnično
čiščenje.
19. avgust
Neuspel državni udar proti Gorbačovu v SZ.
24. avgust
Gorbačov je odstopil kot sekretar KP.
24. avgust
Rusija je priznala Litvo, Latvijo in Estonijo.
27. avgust
ES je priznala Litvo, Latvijo in Estonijo.
27. avgust
Sprejem Deklaracije o Jugoslaviji na zasedanju
zunanjih ministrov ES. V njej so zapisali, da ES
ne bo priznala nobenih sprememb meja, do katerih ne bi prišlo na miren način in s sporazumom, ocenili, da deli JLA aktivno podpirajo
srbsko stran, in opozorili Srbijo, da tvega mednarodno izolacijo, če ne bo privolila v premirje.
2. september
Podpis sporazuma o premirju, o razširitvi dejavnosti opazovalcev ES na Hrvaško in o začetku
haaške mirovne konference o Jugoslaviji. V navzočnosti "trojke" ES so ga v Beogradu podpisali
predsedniki jugoslovanskih republik, zveznega
predsedstva in zvezne vlade.
7. september
Začetek haaške mirovne konference o Jugoslaviji. Vodil jo je Peter Carrington. Na prvem
zasedanju sta bila sprejeta deklaracija o miru in o
pogajanjih v Jugoslaviji ter sklep o ustanovitvi
arbitražne komisije.
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8. september
Referendum o neodvisnosti Makedonije. Za je
glasovalo 74,14% volilnih upravičencev. Albanci
in Srbi so referendum bojkotirali.
10. september
Konstituiranje arbitražne komisije haaške mirovne konference pod vodstvom francoskega pravnika Roberta Badinterja. Člani so bili predsedniki
ustavnih sodišč Francije, Belgije, Italije, Nemčije
in Španije.
25. september
Prva razprava o krizi v Jugoslaviji v VS OZN. V
resoluciji št. 713 je VS sprte strani pozval, naj
spoštujejo premirje, in uvedel embargo na izvoz
orožja v Jugoslavijo.
3. oktober
Sestanek okrnjenega predsedstva SFRJ (srbskega
bloka) v Beogradu. Sprejet je bil sklep, da predsedstvo deluje v okoliščinah neposredne vojne
nevarnosti (tj. v dosegljivi sestavi). Druge republike so to štele za državni udar in seje niso
priznale, enako tudi ES.
7. oktober
Za Slovenijo se je iztekel moratorij, sprejet z
Brionsko deklaracijo.
8. oktober
Odločitev slovenske skupščine o poimenovanju
prve slovenske denarne enote. Izbrano je bilo ime
tolar. V obtok je prišel v obliki bonov, ki so bili
zamenjani za jugoslovanski dinar v razmerju 1 :
1. (Prvi pravi tolarski bankovci so bili izdani
septembra 1992.)
8. oktober
Generalni sekretar OZN Perez de Cuéllar je
bivšega ameriškega zunanjega ministra Cyrusa
Vancea imenoval za posebnega odposlanca v
Jugoslaviji.
17. oktober
Prva verzija Carringtonovega načrta za rešitev
jugoslovanske krize (sledile so še tri verzije).
26. oktober
Dokončen umik JLA z ozemlja Slovenije (dogovorjeni rok je bil 18. oktober, vendar so ga zaradi
tehničnih težav podaljšali).
24. oktober
Srbski poslanci v BiH so razglasili samostojno
skupščino srbskega naroda v BiH.
5. november
Srbija je zavrnila četrto verzijo Carringtonovega
načrta za rešitev jugoslovanske krize. Zaradi tega
je bila haaška mirovna konferenca prekinjena.
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8. november
Zunanji ministri ES so na zasedanju v Rimu
uvedli gospodarske sankcije proti Jugoslaviji,
zamrznili so trgovinski sporazum ter ukinili programe pomoči.
19. november
Padec Vukovarja. Srbske enote so izvedle pokol
ranjenih in zajetih hrvaških vojakov in civilistov.
7. december
Začel je veljati Zakon o denacionalizaciji.
8. december
Ocena arbitražne komisije haaške mirovne konference, da je Jugoslavija v procesu razdružitve
in se morajo zato problemi nasledstva reševati v
skladu z načeli mednarodnega prava.
8. december
Sklep Rusije, Belorusije in Ukrajine o trojni
zvezi.
9.-11. december
Zasedanje predsednikov in premierjev držav
članic ES v Maastrichtu. Podpisali so dokumente
o evropski gospodarski, denarni in politični uniji.
15. december
VS OZN je sprejel resolucijo o Jugoslaviji št.
724. V njej ni priporočil priznanja Slovenije in
Hrvaške, vendar ga tudi ni izrecno prepovedal.
Sprejel je sklep, naj se v Jugoslavijo pošljejo
opazovalci, ki bodo pripravili vse potrebno za
prihod modrih čelad.
17. december
Ministrski svet ES je po dolgotrajni razpravi na
predlog Nemčije sprejel sklep, da bo 15. januarja
1992 priznal Slovenijo in Hrvaško, če bosta republiki to želeli in pogoje za priznanje izpolnili
do 23. decembra.
20. december
Odstop predsednika zvezne vlade Anteja Markovića.
21. december
Ustanovitev Skupnosti neodvisnih držav. Predsedniki 15 sovjetskih republik so na sestanku v
Alma-Ati v Kazahstanu sklenili, da SZ ne obstaja
več, da mora Gorbačov kot predsednik odstopiti,
republike pa bodo ustanovile Skupnost neodvisnih držav. Pravna naslednica SZ je postala
Rusija. Tri baltiške republike, Litva, Latvija in
Estonija, ter Gruzija, ki so že razglasile neodvisnost, se Skupnosti neodvisnih držav niso pridružile.
23. december
Sprejem Ustave Republike Slovenije.
23. december
Nemčija je priznala Hrvaško in Slovenijo.
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25. december
Odstop Mihaila Gorbačova, ukinitev centralnih
institucij SZ.
30. december
Razpad Demosa.
31. december
Formalno prenehanje obstoja SZ.
1992
3. januar
Konec vojne na Hrvaškem. Po petnajstih neuspešnih dogovorih o prekinitvi sovražnosti je
šestnajsti sporazum obveljal. (VS OZN je 22.
februarja sprejel sklep o napotitvi 14.000 enot
Unproforja na Hrvaško, da so varovale razmejitvena območja med Srbi in Hrvati. Sledil je
umik JLA. Maja 1995 je hrvaška vojska osvobodila zahodno Slavonijo, avgusta pa še SAO
Krajino in zasedla Knin. Večina srbskega prebivalstva, ok. 170.000, je zbežala v Srbijo, Krajina je bila etnično očiščena.)
2. januar
Generalni sekretar OZN je postal Butros Gali.
9. januar
Sestanek predsednikov bivših jugoslovanskih republik v okviru haaške mirovne konference.
Glavni predmet obravnave je bila sukcesija. Sestanek je bil neuspešen.
13. januar
Slovenijo je priznal Vatikan.
15. januar
Slovenijo so uradno priznale države članice ES.
Badinterjeva komisija haaške mirovne konference je ugotovila, da od bivših jugoslovanskih
republik pogoje za mednarodno priznanje izpolnjujeta Slovenija in Makedonija. Hrvaška bi morala natančneje določiti pravice manjšin, bosanski
prebivalci pa niso večinsko izrazili jasne volje za
ustanovitev samostojne države.
17. januar
Obisk italijanskega predsednika Francesca Cossiga v Sloveniji. Cossiga je bil prvi državnik, ki
je obiskal uradno priznano Slovenijo.
1. marec
Referendum o neodvisnosti BiH. Srbi so ga
bojkotirali (sklicujoč se na svojo odločitev, da
ostanejo v Jugoslaviji), Hrvati in Muslimani so se
ga udeležili (za je glasovalo 99,4% udeležencev
oz. 63% vseh volilnih upravičencev).
3. marec
Alija Izetbegović je razglasil neodvisnost BiH.
27. marec Srbi v BiH so razglasili Republiko
srbsko.

5. april
Začetek oboroženih spopadov v BiH. (Začela se
je krvava vojna, ki se je končala novembra 1995
s t. i. daytonskim sporazumom. V njej so se med
sabo spopadali vsi trije narodi. Povzročila je
množično begunstvo, 2.200.000 beguncev, tj. polovico prebivalstva, največ, 56%, je bilo Muslimanov oz. Bošnjakov, kot so se začeli imenovati.
Ubitih je bilo ok. 230.000 ljudi, od tega 71%
Bošnjakov, 174.000 pa ranjenih. Med različnimi
oblikami nasilja je Rdeči križ ugotovil ok. 20.000
posilstev. Vojna je bila hkrati mednacionalni,
kulturni in verski spopad. Uničenih je bilo 1239
cerkvenih objektov, od tega 82% islamskih.).
6. april
ES je BiH priznala kot neodvisno državo.
7. april
ZDA so priznale Slovenijo.
15. april
Umik JLA iz Makedonije. Po njenem odhodu je
tja prišlo 300 ameriških vojakov.
22. april
Nezaupnica vladi Lojzeta Peterleta.
27. april
Ustanovitev srbsko-črnogorske federacije Zvezne
republike Jugoslavije.
maj
Ustanovitev vojske Republike srbske. Republika
srbska s sedežem v Banjaluki je za poveljnika
novoustanovljene vojske imenovala generalpolkovnika Ratka Mladića.
14. maj
Izvolitev nove vlade pod vodstvom Janeza
Drnovška.
19. maj
Umik JLA iz BiH.
22. maj
Včlanitev Slovenije v OZN. Ob 10.25 po ameriškem času je bila na zasedanju generalne skupščine Slovenija sprejeta v OZN kot 176. polnopravna članica. Na istem zasedanju sta bili sprejeti tudi BiH kot 177. in Hrvaška kot 178. članica.
23. julij
Dogovor Češke in Slovaške o ločitvi na dve
neodvisni državi. (Veljati je pričel 1. januarja
1993.)
31. julij
Potrditev veljavnosti Osimskih sporazumov. Republika Slovenija in Italija sta si o tem izmenjali
diplomatske note. Italija je Sloveniji priznala sukcesijo sporazumov, s čimer je bila med drugim potrjena tudi obstoječa italijansko-slovenska meja.
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3. november
Izvolitev Billa Clintona za ameriškega predsednika.
11. november
Sprejem zakona o lastninjenju družbenih podjetij.
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6. december
Druge večstrankarske parlamentarne in predsedniške volitve. Relativno večino je dobila LDS in
predsednik vlade je znova postal Janez Drnovšek.
Na predsedniških volitvah je že v prvem krogu
zmagal Milan Kučan.
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VRSTNI RED DRŽAV, KI SO PRIZNALE SLOVENIJO444
1. Hrvaška 26. 6. 1991, vzajemno priznanje444
2. Litva 30. 7. 1991, sklep parlamenta
3. Gruzija 14. 8. 1991, pismeno obvestilo
sovjetske ambasade v Beogradu
4. Latvija 29. 8. 1991, sklep parlamenta
5. Estonija 25. 9. 1991, sklep parlamenta
6. Ukrajina, 12. 12. 1991, sklep parlamenta
7. Islandija 19. 12. 1991, sklep parlamenta
8. Švedska 19. 12. 1991, seja kraljevega sveta
za zunanjo politiko
9. Zvezna republika Nemčija 19. 12. 1991,
sklep zvezne vlade (izročil ga je 23. 12. 1991
generalni konzul dr. Günter Seibert v
Ljubljani, sporazum o navezavi diplomatski
odnosov je bil podpisan 15. 1. 2002)
10. Belorusija 27. 12. 1991, sklep parlamenta
11. Vatikan 13. 1. 1992, sporočilo predstavnika
Svetega sedeža za tisk
12. San Marino 14. 1. 1992, sklep vlade
13. Danska 15. 1. 1991 ob 13.50 uri, sklep vlade
14. Avstrija 15. 1. 1992 ob 14 uri, sklep vlade
15. Švica 15. 1. 1992, obvestilo generalnega
konzula iz Zagreba
16. Malta 15. 1. 1992
17. Velika Britanija 15. 1. 1992 (ustna izjava
zunanjega ministra Douglasa Hrta ob 13h 47,
kasneje isti dan tudi diplomatska nota)
18. Portugalska 15. 1. 1992
444

Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Obstaja več seznamov, večinoma so nepopolni in začasni in so se spreminjali. Nekateri imajo
naveden tudi čas priznanja oziroma čas prejetja
obvestila, drugi ne. Razlike so zlasti pri državah, ki
so Slovenijo priznale isti dan najbolj številčno 15.
januarja 1992, pri bolj oddaljenih državah je vlogo
igrala tudi časovna razlika, ponekod je bila najprej
ustna izjava ministra za zunanje zadeve ali kakega
drugega visokega uradnika in je uradno obvestilo
prišlo šele naknadno. Zato se tudi objavljeni seznami
v nekaterih publikacijah (glej npr. Rupel: Skrivnost
države str. 251-256 ali Od vojne do priznanja str.
113) za 15. januarja in od 15. januarja dalje razlikujejo. Glede na okoliščine lahko zanesljiv vrstni
red ugotovimo le za prvih 12 držav (do San Marina)
oziroma do 14. januarja 1992. 15. januarja 1992, ko
je Slovenijo priznala Evropska skupnost, so razlike
pri nekaterih državah malenkostne, druge, kot npr.
Italija pa so jo priznale šele naslednji dan ali celo
precej kasneje (npr.Grčija). Kriterij uvrstitve (ustna
izjava ali uradno obvestilo) je za 15. januar 1991 v
nekaterih primerih nejasen. Od 22 mesta dalje (Madžarska) pa so v MZZ spisek naredili predvsem na
podlagi agencijskih vesti in ne neposrednih sporočil
držav, ki so v različnih oblikah prihajala kasneje.

19. Francija 15. 1. 1992, izjava ministrstva za
zunanje zadeve (izjava zunanjega ministra
ob 12 10, kasneje isti dan tudi diplomatska
nota)
20. Belgija 15. 1. 1992, sklep vlade
21. Evropska skupnost v celoti 15. 1. 1992,
uradna izjava s sedeža v Bruslju ob 14 uri 25
minut
22. Madžarska 15. 1. 1992
23. Poljska 15. 1. 1992
24. Norveška 15. 1. 1992
25. Bolgarija 15. 1. 1992
26. Kanada 15. 1. 1992
27. Španija 15. 1. 1992
28. Luksemburg 15. 1. 1992
29. Irska 15. 1. 1992
30. Avstralija 16. 1. 1992
31. Nova Zelandija 16. 1. 1992
32. Češkoslovaška 16. 1. 1992
33. Italija 16. 1. 1992
34. Argentina 16. 1. 1992
35. Čile 16. 1. 1992
36. Urugvaj 16. 1. 1992
37. Lichtenstein 16. 1. 1992
38. Finska 17. 1. 1992
39. Romunija 18. 1. 1992
40. Albanija 21. 1. 1992
41. Nizozemska 24. 1. 1992
42. Brazilija 24. 1. 1992
43. Paragvaj 27. 1. 1992
44. Bolivija 29. 1. 1992
45. Turčija 6. 2. 1992
46. Makedonija 12. 2. 1992
47. Ruska federacija 14. 2. 1992
48. Burkina faso 20. 2. 1992
49. Kirgizistan 28. 2. 1992
50. Iran 8. 3. 1992
51. Kolumbija 3. 3. 1992
52. Peru 14. 3. 1992
53. Japonska 17. 3. 1992
54. Libija 17. 3. 1992
55. Ciper 24. 3. 1992
56. Južnoafriška republika 2. 4. 1992
57. Združene države Amerike 7. 4. 1992
58. Grčija 11. 4. 1992
59. Nikaragva 14. 4. 1992
60. Republika Koreja 15. 4. 1992
61. Izrael 16. 4. 1992
62. Egipt 16. 4. 1992
63. Združeni arabski emirati 21. 4. 1992
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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Sudan 21. 4. 1992
Alžirija 24. 4. 1992
Tunis 25. 4. 1992
Kitajska 27. 4. 1992
Maroko 27. 4. 1992
Sultanat Oman 28. 4. 1992
Moldavija 24. 3. 1992
Tajska 1. 5. 1992
Malezija 4. 5. 1992
Filipini 5. 5. 1992
Venezuela 7. 5. 1992
Demokratična ljudska republike Koreja 8. 5.
1992
Indija 11. 5. 1992
Pakistan 11. 5. 1992
Singapur 15. 5. 1992
Jordanija 16. 5. 1992
Bangladeš 19. 5. 1992

81. Indonezija 20. 5. 1992
82. Sprejem v OZN 22. 5. 1992 ob 10.25 po
ameriškem času
83. Kuba 22. 5. 1992
84. Mehika 26. 5. 1992
85. Zelenortski otoki 18. 5. 1992
86. Sri Lanka 28. 5. 1992
87. Panama 28. 5. 1992
88. Mavretanija 2. 6. 1992
89. Kuvait 14. 6. 1992
90. Ekvador 15. 6. 1992
91. Slonokoščena obala 18. 6. 1992
92. Libanon 30. 6. 1992
93. Kazahstan 10. 8. 1992
94. Jamajka 13. 8. 1992
(od tu dalje ni več sistematičnega
spremljanja)
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