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1.01 Izvirni znanstveni članek

Ekonomski momenti slovenskega
osamosvajanja
Stane Granda
Dr., redni profesor, znanstveni svetnik
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: sgranda@zrc-sazu.si

Izvleček:

Slovensko narodno gibanje je bilo vse od leta 1848 kulturno-politični projekt,
ki je zahteval združitev vseh Slovencev, njihov samostojni kulturni razvoj, ki
bi temeljil na podlagi slovenskega jezika. Za pridobivanje somišljenikov, zlasti
preprostih, so bili uporabljeni različni argumenti, tudi gospodarski, ki so izhajali
iz trditve, da bo javna raba slovenskega jezika omogočala hitrejši gospodarski
napredek in cenejše življenje, ker ne bo več treba plačevati prevajalcev. V
jugoslovanskem obdobju so se zaradi spoznanja, da jih nova država gospodarsko
izkorišča in omejuje v kulturnem in socialnem razvoju, začele počasi pojavljati
ideje o osamosvojitvi. Le-te so bile sprva kulturne, kasneje pa so se jim pridružile
še politične.

Ključne besede:

Osamosvajanje, Slovenija, Združena Slovenija, Jugoslavija, gospodarski argumenti.
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Ker Slovenci do slovenske osamosvojitve praktično nismo imeli svoje slovenske države, smo iz občutka jezikovne ogroženosti vse naše bitje in žitje podrejali slovenski kulturi, ki izhaja iz slovenskega jezika. Ta je postala temeljni nacionalni interes. Ko se je ta povezal z znano udbovsko averzijo do tujcev, zlasti
iz kapitalističnega sveta, je postal predmet zlorabe in po slovenski osamosvojitvi cokla razvoja ter vir posmehovanja. To ima širše negativne posledice, ker
blati, zaničuje in ponižuje vse, kar je resnično nacionalni interes, ki bo obstajal,
dokler bodo obstajali narodi in države.
Združena Slovenija je bila vse od svojega začetka do omejene uresničitve v
okviru samostojne Slovenije vseskozi prvenstveno kulturno-politično vprašanje. Prav zato je bila predvsem domena kulturnih in političnih delavcev. Za številne od njih je bilo značilno, da so, vsaj navzven, gospodarsko plat slovenske
združitve in osamosvojitve zapostavljali. To ni bila posledica njenega podcenjevanja, ampak bolj posledica neznanja. Zato nismo imeli in nimamo nobenega
vseslovenskega gospodarskega koncepta in načrta. Še največ, kar smo zmogli,
je bila populistična trditev, da bomo postali nova Švica. Kako priti do tega, ni še
nihče povedal. V preteklih letih samostojne slovenske države smo priča gospodarskemu konceptualnemu tavanju od Nemčije, Italije, ZDA, Finske, Irske, celo
baltiških držav, do Poljske in verjetno še koga. Zaradi nadutosti in starih predsodkov smo spregledali Avstrijo, ki nam je zaradi večstoletnega skupnega življenja najbližja. Tudi bavarske izkušnje bi kazalo bolj upoštevati. Pri tem nam bi
lahko še veliko pomagali koroški Slovenci. Avstrijsko doživljanje in preživljanje
sedanje krize je več kot opozorilo, kako ravnati v prihodnosti.
Kljub navideznemu podcenjevanju ekonomije pa so vsi napori za širjenje in
utrjevanje ideje Združene Slovenije bili v vsakodnevnem in praktičnem, zlasti
drobnem političnem delu, še kako podprti z ekonomskim argumentiranjem. Ne
zato, ker bi se tako zavedali pomena gospodarstva, ali celo verjeli "da družbena bit določa družbeno zavest", ampak zaradi praktičnega spoznanja, da imajo
ljudje radi velike, pogosto celo fantastične ideje in načrte, da se pa pri njihovi
posvojitvi, odločanju o žrtvah zanje, v osnovi sprašujejo, kaj jim bo to prineslo
tako kratkoročno kot dolgoročno. Najzgovorneje nam dopoveduje zgodovina
koroškega plebiscita 10. oktobra 1920, da Slovenci dejansko niso podcenjevali
ekonomskih momentov pri političnih odločitvah. Po ugotovitvah dr. Andreasa
Moritscha1 marsikateri Slovenci niso glasovali za Jugoslavijo (ne Slovenijo), ker
so se kot kmetje bali konkurence hrvaških in srbskih kmetijskih pridelkov. Že do
leta 1930 se je izkazalo, da so imeli prav. Če bi že sredi dvajsetih let organizirali

1

Andreas Moritsch, "Die wirtschaftliche und soziale Lage der Kärntner Slowenen und deren Einfluss
auf die Volksabstimmung 1920", v: Helmut Rumpler (ur.), Kärntens Volksabstimmung 1920.
Wissenschaftliche Kontroversen und historisch-politische Diskussionen anlässlich des internationalen Symposions Klagenfurt 1980 (Klagenfurt, 1981), 215–231.
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v zgornjem delu slovenske Štajerske podoben plebiscit kot na Koroškem, saj so
nekateri nemški nacionalisti tako idejo zagovarjali, bi bil izid zelo vprašljiv. Razočaranje nad gospodarskimi in družbenimi razmerami je bilo namreč izjemno.2
Varovanje slovenskega nacionalnega interesa v preteklosti, zlasti do prevlade kapitalizma, pa še tudi po njem, je vselej tesno povezano s socialnim vprašanjem. To je pogojeno z gospodarskim. Priznati moramo, da je njihovo prepletanje zelo zapleteno področje raziskovanja in razmišljanja. Na to vpliva že dejstvo, da obstaja v slovenski zgodovinski stroki najširše nesoglasje, od kdaj sploh
lahko v zgodovini govorimo o narodu. Mnogi so se v novejšem času namreč
oprijeli nekaterih definicij naroda, ki so predvsem plod raznih sodobnih teorij,
v veliki meri tudi ameriških pogledov na preteklost, kjer večinoma nacionalnega vprašanja sploh ne razumejo. Že trditev, da smo Slovenci šele z osamosvojitvijo postali nacija, je skregano tako z našo zgodovino kot srednjeevropsko tradicijo. Pretresljivo je poslušati rabo pojma "nacionalen", še zlasti takrat,
ko je zavestno uporabljen namesto "državen". Temu pojmu se, zaradi globokih
usedlin kardeljanstva, ki je državo stalno videlo na postelji za umirajoče, ali pa
nekritičnega sprejemanja anglosaške teorije, mnogi izogibajo. V zadnjem času
razglašajo celo Big band jazz orkester RTVS za nacionalni jazz orkester.
Številni moderni pisci očitajo nasprotnikom njihovih pogledov o nacionalnem vprašanju, da vnašamo retrogradne poglede na nacionalno problematiko. Resnica je ravno obratna. Dejstvo je, da ne izhajajo iz časa in prostora,
Slovenci smo Slovenci vsaj od Brižinskih spomenikov dalje, ampak postavljajo
definicijo naroda in ji potem, kot čevelj na noge skušajo natakniti preteklost.
Če za starejša obdobja ni primerna, potem ni napačna, ampak zanikajo obstoj
naroda. Tako kot vse, ima tudi pojem narod svoj zgodovinski razvoj in sta njegovo pojmovanje in raba odvisna od časa in prostora. Slovenci smo bili najkasneje 1848. leta mednarodno, v smislu takratnega časa, sprejeti za narod v
političnem smislu, čeprav smo v jezikovno-kulturnem pojmovanju te besede
stoletja starejši. Ni enoznačnosti, kot nimajo narodi enake preteklosti. Narod
zasledimo že v Svetem pismu pri Judih, na našem ozemlju dokumentirano v
rimskih obračunih s Kelti. Kako drugače, kot z nacionalnim ozadjem, lahko
razložimo pripovedi iz daljne preteklosti o likvidacijah vseh moških pripadnikov naroda, ko so ostale le ženske in deklice. Tako so dejansko uničevali narode, čeprav je ta v nekem smislu še naprej delno živel, vsaj nekaj časa, preko
ženskega potomstva.

2

Stane Granda, "Kmet na Slovenskem Štajerskem in v Prekmurju v letih 1919–1929", v: Kmet in kmetijstvo v panonskem prostoru po prvi svetovni vojni do svetovne gospodarske krize = Seljak i seljaštvo u
panonskom prostoru poslije prvog svjetskog rata do svjetske privredne krize. Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci 1981, ur. Jože Koropec, Janko Kuster, Vanek Šiftar (Maribor, 1981),
224–262.
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V slovenski starejši zgodovini so praviloma povezovali z nacionalno-ekonomsko-socialnim vprašanjem upor proti germanizaciji sredi 8. stoletja, delno
celo Ljudevita Posavskega v začetku 9. stoletja, zlasti pa kmečke upore, kjer je
bila celo postavljena sintagma, da od njih pelje direktna pot v NOB. Danes se
temu mnogi krohotajo, najbolj tisti, ki so do nedavnega razglašali Engelsovo
razlago nemške kmečke vojne za enega biserov znanstvenega zgodovinopisja.
Ne želim polemizirati, ampak le vprašati, ali sta pojma slovenski kmečki upor
1515 in velika nemško kmečka vojna v letih 1524–25, terminološko res tako
zgrešena, kot nam skušajo nekateri danes dopovedati ali, če povem bolj jasno,
so bili naši starejši kolegi res tako slaboumni in nasilni nad preteklostjo, kot
jim očitamo. Ali je res naše znanje v zadnjih letih tako naraslo, da se lahko norčujemo iz dela naših prednikov, mednarodno priznanih zgodovinarjev, izpred
nekaj desetletij. Bili so vrhunski strokovnjaki, tudi danes nam jih ne manjka. Žal
nekateri v svoji neskončni želji po dokazovanju mednarodne razgledanosti, ki
zasluži najgloblje spoštovanje, preveč nekritično sprejemajo teorije in poglede,
pri katerih je trajnost enaka življenju enodnevnic.
Osebno povezujem, čeprav se načelno ne odpovedujem odkritjem tovrstne problematike za starejše obdobje, k temu me napeljuje dejstvo, da je Matija
Vertovec v uvodu v Vinorejo, knjigo z izrazito gospodarsko problematiko, ki je
izšla v Ljubljani pri Blazniku 1845. leta. kar 18-krat omenil Slovenijo, ekonomske momente slovenske osamosvojitve z letom 1848. Ne moremo zanikati, da
je ideja Združene Slovenije praktično do leta 1918 povezana z obstojem črno-žolte monarhije, ne pa s slovensko samostojno državo. Prav tako ne moremo
spregledati poglede ne ekonomske razmere Slovencev in njihovo prihodnost v
Združeni Sloveniji, ki naj bi jih ta izboljšala.
Vzemimo za uvod samo znameniti članek dr. Jožefa Muršca,3 ki ga je ta objavil v Gratzer Zeitungu4 kot uvod oziroma utemeljitev slovenskega načelnega
nacionalnega gibanja za Združeno Slovenijo in operativnega peticijskega gibanja. Posebno o ekonomiji resda ne razglablja, pač pa z njo argumentira slovenske zahteve, zlasti jezikovne. Tako otroci ne morejo uporabiti šolskega znanja v
domačem jeziku, ker so ga prejeli samo v tujem in jim manjka slovensko izrazoslovje. Takrat je namreč bila navada, da je bila dolžnost izobražencev, branja
veščih ljudi, da knjige, tudi one o napredku kmetijstva, preprostim ljudem berejo in razlagajo. Zaradi pomanjkanja slovenske terminologije, ki se je niso mogli
nikjer naučiti, je bilo to pogosto nemogoče. Oblastem očita načrtno onemogočanje intelektualnega in od njega odvisnega gospodarskega napredka in kot dokaz

3
4

Stane Granda, "Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49", Kronika 55, št. 1 (2007).
"Theilweise Beleuchtung der drückenden Sprach und damit verknüpfen lebensverhältnisse der
Slovenen in Steiermark, Krain, Kärnthen, Istrien, im Triestiner und Görzer Gebiete", Gratzer Zeitung,
17., 18., 22. in 26. april 1848.
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navaja Bleiweisove Novice, "popolnoma nepolitičnega časopisa o kmetijstvu in
obrti", za katerega je bilo potrebnih šest prošenj, da je oblast odobrila njihovo
izhajanje. Življenje slovenskega državljana, ki večinoma ne zna toliko nemškega
jezika, da bi razumel uradne akte, je dražje, ker si mora plačati prevajalca. To je bil
eden izjemno močnih in prepričljivih argumentov. "Z velikim strahom podpisuje
slovenski kmet zadolžnice, kupne in druge pogodbe, saj niti ne ve, kaj je vse podpisal." Prav državno zapostavljanje slovenskega jezika naj bi bilo krivo, da je vse,
"kar je slovenskega, temno, revno, zaničevano in tlačeno ..."
Tudi protifrankfurtska propaganda je bila zelo ekonomsko utemeljevana.
Združena Nemčija bi bila za Slovence bistveno dražja, kot je Avstrijsko cesarstvo. Lahko bi se celo zgodilo, da bi plačevali dvojne davke: za svojega avstrijskega in še skupnega nemškega cesarja. Nenazadnje hoče velikonemštvo izrabiti Slovence, da bi prišlo do Adrije in tam zgradilo svojo floto. Slednja je dejansko bila del nemškega načrta. Kot je znano, jo je aktivno podpiral tudi dr. Anton
Füster z revolucionarnega Dunaja, najvidnejši "Slovenec", v resnici Kranjec, saj
preskoka iz kranjstva v slovenstvo nikoli ni zmogel.
Ekonomske momente je bilo slišati tudi v bojih za in proti podpisovanju
peticije za Združeno Slovenijo. Tako so nasprotniki Združene Slovenije nagovarjali slovenske kmete, da odločanje za Nemčijo pomeni odpravo fevdalizma
in zlasti cerkvenih dajatev, Slovenci pa so uporabljali praktično iste argumente.
Samo v nasprotni smeri. To je zlasti prihajalo do izraza pri delu s kmeti, ki jih
je najbolj zanimalo vprašanje načina odprave fevdalnega reda, po drugi strani pa tudi prednosti Združene Slovenije, ki jo je bilo mogoče najbolj uspešno
zagovarjati prav z dejstvom, da bo poslej v javnosti slišana tudi kmetova beseda,
kar se bo lahko zgodilo zgolj zato, ker bo slovenski jezik v Sloveniji uraden. Za
uspešno politično delo je bilo nujno, da so pri zagovarjanju slovenskih stališč
sodelovali ljudje, ki niso bili povezani s fevdalnim družbenim redom. To pa so
bili v veliki meri dijaki in študenti, nižji uradniki, zlasti domačini, v nobenem
primeru pa duhovniki, razen če niso bili mladi kaplani. Gospodarsko-socialno
vprašanje je bilo močnejše od navezanosti na Cerkev.
Pri pozdravu, ki naj bi ga dr. Kočevar prebral na seji sabora hrvaške "troedine kraljevine", je slišati tudi zahtevo po tesnejši zvezi s Hrvati "v duhovnem in
materialnem oziru".5 To sta že pred tem zagovarjala tako Majarjeva kot Murščeva osnutka peticije. Idejo je čutiti tudi pri slovenski, takoimenovani "hrvaški"
peticiji.6

5

6

Stane Granda, "Graška Slovenija v letu 1848/1849", Zgodovinski časopis 28 (1974): 68 (dalje: Granda,
"Graška Slovenija").
Stane Granda, "Die slovenisch-kroatischen Beziehungen im Revolutionsjahr 1848/49", v: Andreas
Moritsch, (ur.), Der Prager Slavenkongress 1848 (Buchreihe des Institutes für den Donauraum und
Mitteleuropa, Bd. 7) (Wien–Köln–Weimar, 2000), 137–170.
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Do zanimivega primera je prišlo v štajerskem deželnem zboru. Slovenec
Vinko Gurnik je imel, kot zvest pristaš monarhije, mogoče pa tudi njene policije, kar nekaj težav s svojim slovenstvom. Načelno je bil pristaš Združene Slovenije, v štajerskem deželnem zboru pa je takrat, ko so slovenski poslanci zahtevali delitev štajerske dežele, ni podprl. Po njegovem mnenju združitev naj ne bi
bila mogoča iz trgovskih, obrtnih, prometnih vzrokov in skupnega deželnega
premoženja. Dr. Jožef Krajnc, ki je bil tesneje povezan z graško Slovenijo in celo
eden njenih ideologov, je zato z njim polemiziral in zapisal, da deželno premoženje ni samo last štajerskih Nemcev, ampak tudi tamkajšnjih Slovencev, ki
imajo pravico do svojega deleža in zavrnil trditev, da bi imelo nerazdeljeno premoženje za Slovence več koristi. Dotedanja poraba skupnega premoženja naj
bi celo ignorirala slovenske kulturne in materialne potrebe. Zahtevo po delitvi
premoženja so Slovenci leta 1848 zahtevali tudi na pripravah za medstanovski
sestanek jeseni v Linzu, ki pa ga ni bilo.7 Podobno zahtevo so Slovenci zastopali
tudi na sestanku slovanskih lip v Pragi koncem leta: "Da se premoženje štajerske dežele primerno razdeli in se tedaj našemu odločnemu narodu odračuni in
žnjim gre, kar mu gre."8 Štajerski primer nam popolnoma jasno pokaže, da je bil
ekonomski vidik pri predvideni delitvi dežel pomembno vprašanje. Slovenci so
nemški večini očitali, da je deželne dohodke dotlej uporabljala le v korist večinskega nemškega prebivalstva in da je treba ob delitvi dežel deliti tudi skupno
deželno premoženje.
Ekonomska misel ni bila odsotna tudi v nadaljnjih sedmih desetletjih slovenskih političnih in gospodarskih prizadevanj, vendar se ni nikoli oblikovala v samostojni gospodarski načrt za Slovence. Pravzaprav so za ekonomsko
problematiko skušali izrabiti vsako priliko. V tem primeru je tipična peticija iz
leta 1861, ki je v naši strokovni literaturi zelo podcenjena.9 Že število podpisov,
blizu 20.000, je impozantno. Njihovo realno vrednost lahko izmerimo, če primerjamo sedanjo zahtevo slovenske volilne zakonodaje, da mora kandidatna
lista zbrati 1000 podpisov v vsakem volilnem okraju, pa je to problem celo za
tako stranko, ki se lahko opre na Zvezo borcev. Napačno pri omenjanju te peticije je tudi to, da jo predstavljajo kot posledico februarskega patenta, čeprav je
bila napisana že pred njim. Čeprav ji očitajo, da Združene Slovenije skoraj ne
omenja oziroma to naredi mimogrede in v nepomembni zvezi, je dejstvo, da je
bila ravno takšna in na tistem mestu v tistem času uporabljena omemba edino
logična. Predvidena ni bila nobena notranjepolitična reorganizacija monarhije,
kar je za takšne zahteve predpogoj, ampak varčevanje, kjerkoli je mogoče. Po

7
8
9

Granda, "Graška Slovenija": 72–73.
Prav tam, 75.
Stane Granda, "Politični in idejni viri slovenske peticije 1861. leta", v: Pirjevčev zbornik (Koper, 2011),
317–334.
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tem, ko so v peticiji 1861. leta gospodarsko utemeljili zahtevo po enotnosti slovenskega jezika:
Po stopnji omike ravna se vse, kar je življenju podlaga: kmetijstvo, kupčijstvo,
obertnijstvo, veda. Brez omike zastajajo posamni ljudje, kakor tudi celi narodi za
drugimi; nasledek duševnega zastajanja pa je materialno hiranje. Celi narodi se
morejo pa omikati samo s pomočjo jezika, kterega jih je mati učila,

so prešli na zahtevo po Združeni Sloveniji ravno v imenu racionalizacije državne ureditve oziroma uprave v obliki skromnega konstruktivnega predloga:
Ali bi se ne dale te razkazane silne potrebe slovenskega naroda, ki je ta čas v več
političnih okrajih razdeljen, dosti lože in z manjšimi stroški deržavnega zaklada
odpraviti s tem, da bi se vse slovenske pokrajine postavile pod eno najvišo administrativno poglavarstvo.

Ta predlog je bil po eni strani naiven, po drugi pa kaže, kakšno mnenje so o
takratni oblasti imeli naši predniki.
Z gospodarskimi vprašanji so prepleteni tudi slovenski tabori, vendar večinoma bolj v lokalnem in deželnem, ne pa vseslovenskem smislu. V njih lahko
vidimo tisti konkretni agitacijski moment, ki je udeležence neke okolice bolj
pritegoval. Ne nazadnje pa so ravno nekatere, na taborih izrečene gospodarske
misli, peljale do novih gospodarskih zamisli.
Na ljutomerskem taboru, 9. avgusta 1868, so dejansko ponovili zahtevo
iz 1848, da je treba z deželnim premoženjem sorazmerno s številom slovenskih prebivalcev podpirati slovenske izobraževalne inštitucije. Na vižmarskem
taboru, 19. maja 1869, je dr. Tonkli omenil, da bodo v Združeni Sloveniji deželne ustanove za Slovence, ne pa Italijane in Nemce.10 V Ormožu so 8. avgusta
1869 zahtevali most čez Dravo. Cerkniški tabor je 12. junija 1870 razpravljal
o servitutih, Cerkniškemu jezeru, mitnicah in železnici. O kmetijskih zadevah
in železnici so govorili tudi na taboru v Vipavi. Na taboru v Dolini pri Trstu, 27.
oktobra 1878, so zahtevali pogozdovanje Krasa.
Načrtovanje in izgradnja železniškega omrežja je bila v začetku kar nekaj
desetletij predmet najvišje državne politike, ki pa so jo z naraščanjem svoje
samozavesti skušali za svoje nacionalne potrebe porabiti tudi Slovenci. Pod
to razumem zlasti zamisli o nujnosti povezave Kranjske preko Škofje Loke z
Goriško in še nekatere druge, kot tudi odpor do tiste trase dolenjske proge, ki
bi šla iz Grosupljega v zgornjo dolino reke Krke in bi tako rešila Auerspergove

10

Nacionalni in socialni programi pri Slovencih. Katalog razstave (Ljubljana. 1975), 19.
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obrate, zlasti železolivarno, ob njenem gornjem toku. Temu so nasprotovali, ker
so v tem videli podporo "nemškemu" Auerspergu, kar pa je bila velika kratkovidnost.
Svojevrsten fenomen, mogoče celo najpomembnejša oblika pomena ekonomije za "narodov blagor" v slovenski zgodovini, so tako imenovane narodne
delniške družbe v času mrzličnega ustanavljanja delniških družb.11 V mislih
imamo Narodno tiskarno, ki je izdajala časopis Slovenski narod, Ljubljansko
občo banko in zavarovalnico Slovenijo. Prva je bila dejansko oblika vseslovenskega žrtvovanja za dober političen namen, druga ni bila dovoljena, tretja je
tragično propadla. Pri banki in zavarovalnici so predlagatelji izhajali iz zamisli,
da bi zbrali narodni kapital, torej denarno premoženje in prihranke Slovenk
in Slovencev, ga organizirali v delniško družbo, del dobičkov poleg dividend
pa porabili za narodne politične in gospodarske projekte. Zamisel v osnovi ni
bila slaba, saj je nekaj denarja pri naših ljudeh bilo in tega so zbirale in z njim
upravljale različne delniške družbe, ki so imele svoje centre izven slovenskega
etničnega ozemlja. Zbrati domač denar, predvsem pa doma zadržati dobičke
ali vsaj njihov del, bi seveda lahko pomenilo veliko gospodarsko in politično
spodbudo vse bolj samozavestnemu slovenstvu v začetku sedemdesetih let 19.
stoletja. Zavarovalnica Slovenija je bila gotovo najambicioznejši projekt, saj je
nameravala biti vseslovenska in svoje poslovalnice odpreti ne le po vseh deželah, ampak celo po vsej Avstro-Ogrski, Balkanu in celo v Carigradu. To je bil
eden najambicioznejših slovenskih gospodarskih projektov v vsej naši zgodovini. Kmalu se je pokazalo, da je problem tako v količini razpoložljivega denarja
in še bolj v osebju ter njegovemu znanju. Tudi nesebična pomoč takrat najbogatejšega Slovenca Josipa Gorupa in celo določena naklonjenost vodstva Slavije,
ni mogla rešiti podjetja, ki mu je uničujoč udarec zadal borzni zlom 1873. leta.
Slovenska velikopoteznost se ni po tem nikoli opomogla.
Izjemen pomen zavesti o pomenu gospodarstva za življenje ali bolje preživetje nekega naroda, kaže slovensko zadružništvo. To seveda ni slovenska iznajdba,
očitno pa je njegova denarna oblika bila Slovencem najbližja.12 Uspešno zadružništvo je, ne le rešilo kmeta pred nekaterimi posledicami kapitalizma, ampak ga
je tudi povezalo s slovensko duhovščino kot nikoli prej in pozneje.
Jugoslovanska ideja, če pogledamo že izjavo na jugoslovanskem kongresu
v Ljubljani 1. in 2. decembra 1870,13 ve za materialne sile in misli tudi na gospo-

11

12
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Stane Granda, "Reflection on the gründer boom and the Stock Exhange Crash in 1873 among
Slovenes", Slovene Studes 11, No. 1–2 (1989): 33–36.
Stane Granda, "Pomen slovenskega zadružništva za ohranitev slovenske samobitnosti", v: Milan Šuštar
(ur.), Zadružništvo včeraj, danes, jutri: zbornik posvetovanja ob 130-letnici rojstva Frana Jakliča,
ustanovitelja prve rajfajznovke na Kranjskem (Dobrepolje–Ljubljana, 1999), 39–52.
Fran Zwitter, "Nekaj problemov okrog jugoslovanskega kongresa v Ljubljani 1870", Zgodovinski
časopis 16 (1982): 145–170.
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darstvo, vendar bolj na načelni kot praktični ravni. Zanimivo je dejstvo, da kljub
tolikšni politični energiji, ki je bila vanjo vložena, ni na slovenski strani nikoli dobila nekega slovenskega gospodarskega programa. Ideja, ki je bila predvsem politična, v bistvu ni pomenila nič dobrega za slovenskega poljedelca in
vinogradnika, že ukinitev carinske meje med Ogrsko in Avstrijskimi deželami
je znižala cene vina. Nekoliko privlačnejša je bila za živinorejca, saj so hrvaške
dežele in kasneje Bosna bile vir za nabavo prašičev, govedi in zlasti konj. Kasneje je bilo mogoče tja izvažati tudi plemensko govejo živino in nekatere vrste
sadja. Privlačnejša pa je bila, zlasti po I. svetovni vojni za trgovino in obrt ter
industrijo. Po dvajsetletni časovni distanci lahko ugotovimo, da je slovensko
ozemlje v številnih, zlasti neagrarnih gospodarskih pogledih imelo določene
prednosti od jugoslovanskega ozemeljskega okvira. Vprašanje pa je, če ni bila
cena za to previsoka. Jugoslovanski trg je bil v vseh sedmih desetletjih svojega
obstoja manj zahteven, če že ne zaostal in svojevrsten raj za tiste, ki niso bili
toliko ambiciozni, da bi tekmovali s svetom, v okviru katerega so stoletja delovali. Tam so bili med najmanj razvitimi, v obeh Jugoslavijah je bilo obratno. To
samozadovoljstvo je imelo za posledico, da je Slovenija za svojimi zahodnimi in
severnimi sosedi vedno bolj zaostajala.
Omenili smo že, da je bil Milko Brezigar (1886–1958) prvi, ki je sestavil
osnutek slovenskega narodnega gospodarstva. Njegovo delo, ki je izšlo leta
1918, je bilo pod močnim vtisom bodoče izgube Trsta in njegovega širšega
zaledja, čeprav gospodarskih povezav z njim ni povsem odpisal. Koroško je še
upošteval kot bodoči del Slovenije.
V prvem delu je dokaj podrobno opisal poljedelstvo. Po njegovih ugotovitvah je bila njegova slovenska bilanca sicer celo brez gozdarstva, torej iz poljedelstva in živinoreje, pozitivna. Večina avtorjev je vse dotlej trdila, da manjka
vsaj tretjina hrane. Kljub temu je videl v njej številne pomanjkljivosti. Kmetijski
obrati so bili premajhni, donosnost je bila preskromna. Veliko je pričakoval od
agrarne reforme, ki naj bi kmetije povečala. Predvideval je tudi delitev gozdov,
ki pa je kasneje ni bilo. Napredek je videl v nujnosti nacionalizacije, "ponašenja"
tujih veleposestev, agrarni reformi, zadružni organizaciji in veliki pomoči države v smislu intenzivnega izobraževanja kmetov. V vsakem okraju naj bi bil strokoven kmetijski organ, ki bi "preučeval zemljedelske razmere svojega okraja,
stavil predloge glede obdelovanja zemlje ter poučeval zemljedelca". Pravzaprav
bi ta "znanstveni, izobraževalni in upravni organ" v nekem smislu celo omejeval
posestno svobodo, saj naj bi bile njegove kompetence zelo velike. Poljedelski
načrt, ki naj bi ga izdelal ta urad, naj bi bil za vsakega kmeta obvezen.14 To je
določeno omejevanje svobodne lastnine. Lahko ga razumemo kot nekakšno
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Milko Brezigar, Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva (Celje, 1918), 80–81.
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svojevrstno nacionalizacijo. Velik pomen je namenjal tudi kmetijskim strojem
in novemu znanju. Slovenija naj bi se surovinsko v kmetijstvu naslonila na sosednjo Hrvaško. Kljub tamkajšnjim lažjim pogojem za kmetovanje, naj bi zaradi
večje slovenske intenzivnosti in kvalitete pridelkov izrabila diferencialno prednost. Tako naj bi bila povezava s Hrvaško za slovensko kmetijstvo ugodna. Iz te
ugotovitve lahko posredno sklepamo, da so obstajala že takrat tudi nasprotna
mnenja. Zdi se, da Brezigar problemov v zvezi s položajem slovenskega kmetijstva v Jugoslaviji ni dojel.
Večje zaupanje je kazal Brezigar v neagrarno dejavnost, kamor je štel industrijo, obrt in trgovino. Glede prve je stal na stališču, da mora država pospeševati uvoz surovin, omejevati pa njihov izvoz. Industrija naj bi imela prednost
pred kmetijstvom zaradi zakona o pojemajoči plodnosti zemlje, intenziviranje
kmetijske produkcije naj bi bilo nesorazmerno drago, predvsem pa ne neomejeno, medtem ko se industrijska proizvodnja poveča na isti površini za "tisoč in
tisočkrat". Ob večji produkciji, ki je odvisna od surovin, energije in ljudi, naj bi
se nižali produktivni stroški na enoto izdelka.
Glede pridobivanja kovin in kovinske industrije njegove analize niso razveseljive, kljub temu pa boljše, kot bi jih lahko naredili danes, saj so takrat na
obrobju slovenskega etničnega ozemlja še delovali rudniki svinca, v Idriji pa je
takrat še obstajal edini svetovno pomemben rudnik na slovenskem etničnem
ozemlju. Nasploh je bilo stanje glede barvnih kovin, z izjemo bakra, boljše kot
danes. Premogovniki so bili takrat v vzponu. Za ta segment je predvidel nacionalizacijo v klasičnem, ne socialističnem, smislu in intenziviranje produkcije.
Boljše čase za slovensko industrijo je videl tudi v novih jugoslovanskih trgih.
Primanjkljaj na surovinskem področju naj bi krili z dohodki od idrijskega živega srebra.
Tako kot danes se je tudi on čudil nerazveseljivemu stanju na področju
lesarstva, nesorazmerjem med količino lesa in zahtevnostjo izdelkov. Predvideval je nujnost zvišanja letnega prirastka in sicer skoraj za 100 %, nove trge in
ustrezno državno politiko. Opozarjal je tudi na pomen papirništva.
Glede tekstila je zahteval dvig domače produkcije. Pri (nujni) obleki naj se
ne bi varčevalo. Pri gradbeni industriji je videl izvozne možnosti, vendar se je
zavedal nizke dodane vrednosti. Glede kemične industrije pa zaradi pomanjkanja surovin ni bil optimist. Povsem drugače je bilo glede energije, zlasti električne. Ta naj bi reševala energetske probleme tudi v kmetijstvu, železniškem prometu in drugi industriji. Slovenija naj bi se bolj uveljavila v usnjarstvu, čevljarski
industriji in mlinarstvu. Tu je računal zlasti na dalmatinski trg.
Posebno poglavje je namenil tudi financam. V bankah je videl središče
gospodarskega življenja. Te zaradi svojega monopolnega položaja oziroma
bolje interesnih sfer, bančnimi kontrolami nad določenimi vrstami produkcije,
lahko podpirajo ali zavirajo gospodarski razvoj. Banke si ne podredijo samo vej
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gospodarstva, ampak celo teritorije kot interesne sfere. Zagovarjal je nacionalizacijo tujih, potrebo po ustanovitvi banke za ustanavljanje industrijskih podjetij, pospeševanje veletrgovine in zunanje trgovine. Država naj bi nadzorovala
oziroma obrnila v svoj prid trgovino z vrednostnimi papirji in zavarovalništvo,
ki izpelje v tujino veliko kapitala. Ni prezrl tudi turizma in zlasti (finančnih)
stikov z izseljenci. Brezigarjev gospodarski načrt ni klasičen načrt, ki bi izhajal
iz nekega dejanskega prestrukturiranja, slovenske gospodarske specializacije,
ampak je dejansko analiza obstoječih razmer in predlog ali načrt njihovega
izboljšanja. V njem je sicer jasen jugoslovanski okvir, ampak bolj v smislu trializma in ne kot tistega jugoslovanskega okvira, do katerega je dejansko prišlo. Na
idejo, da bo imela vključitev Slovenije v Jugoslavijo zanjo dolgoročno kvarne
posledice, ni videl. Najmanj, kar je podcenil, je pomen vzpodbud za napredek.
Kljub vsemu pa je, po današnjem vedenju, prvi, ki je sistematiziral gospodarstvo slovenskega etničnega ozemlja ob koncu obstoja 600-letne monarhije ter
pokazal možnosti in poti za njegove izboljšave in dolgoročnejše perspektive.
Ob koncu obstoja stare Jugoslavije je nastal še en zanimiv tekst, mimo katerega v naši analizi ni mogoče. Gre za droben delec, po obsegu seveda, Andreja
Gosarja, z naslovom Banovina Slovenija. Izšel je leta 1940 s političnimi, finančnimi in gospodarskimi vprašanji.15 Nastal je kot reakcija na nastanek Banovine Hrvatske, ko je Slovenija ostala "privesek srbskega dela Jugoslavije". Delo je
bilo sad spoznanja zablode, v kateri so do takrat v Jugoslaviji živeli Slovenci. V
njem so bila priznana dejstva, "da v svojem razvoju še nismo prekoračili dobe,
ko se vse javno življenje v narodu suče predvsem le okrog svetovnonazorskih
in kulturnih, zlasti še jezikovnokulturnih vprašanj".16 Uvodoma ugotavlja, "da
je tudi za nas minula doba lenega in brezbrižnega čakanja in zaupanja, ko so
se tako mnogi zadovoljevali s tolažbo, češ saj je naša usoda v najboljših rokah".
V delu upa, da so Slovenci spoznali, "da ne more noben narod politično živeti
in napredovati, ako se sam za to ne trudi, marveč prepušča vso skrb in odgovornost za svojo bodočnost drugim".17 Neustanovitev banovine Slovenije "bi
pomenila popolno preziranje vseh tistih narodnostnih, kulturnih, geografskih,
gospodarskih in socialnih dejstev in okolnosti, zaradi katerih smo se vseh dvajsetih let borili za primerno samostojnost in resnično enakopravnost v državi".18
Slovenci si v vseh dvajsetih letih sploh niso prišli na jasno, kakšni naj bi bili njihovi "cilji glede narodno-gospodarskega ter socialnega razvoja in življenja".19
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Andrej Gosar, Banovina Slovenija. Politična, finančna in gospodarska vprašanja (Ljubljana, 1940).
Očitno gre za dopolnjen ponatis pred tem objavljenih časopisnih oziroma revijalnih člankov, na
primer Dejanja (1939), št. 9 (dalje: Andrej Gosar, Banovina Slovenija).
Andrej Gosar, Banovina Slovenija, 8
Prav tam, 3.
Prav tam, 4.
Prav tam, 8.
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To je bila razmeroma pozna ocena dvajsetletnega skupnega življenja. V bistvu
protestira, da bi Slovenija postala ena srbskih banovin in zahteva, da se Slovenija postavi "v isto vrsto z novo hrvaško banovino", da dobi "enak državnopravni
položaj in enake pravice in dolžnosti", kot jih ima hrvaška banovina. Za Slovenijo naj bi bilo novo stanje "za nekoliko dalj časa nevzdržno", zaradi "nevarnega in škodljivega zamešavanja državnih in srbskih intersov zlasti na različnih
področjih finančnega in gospodarskega značaja".20
Gosarjevo razmišljanje je potekalo v jugoslovanskem okviru, iskal je ravnotežje med obveznostmi in dolžnostmi do svojega naroda in do skupne države,
kar je v večnarodnostni in nacionalno različno močnih skupnostih podobno
iskanju kvadraturi kroga. Pri iskanju odnosa med financami in gospodarsko-političnimi načeli je ugotovil, kljub skrajno obzirnim izračunom, da je razmerje praviloma v slovensko škodo, da Slovenija prispeva znatno več v Jugoslavijo,
kot pa iz nje dobi. Slovenija je plačala 13,1 % neposrednih davkov, 11 % monopolov, 15 % carin, 12,5 % taks, 13,6 % kolkovin, 10,5 % vozninških taks in 12,2 %
trošarin ali skupno 12,5 % direktnih in indirektnih davkov.21 Dobili so okoli 10
% proračunskih izdatkov, prebivalcev pa je bilo 7,9 %.22 Slovenija je bila za državo korist, ne strošek. Ugotovil je, da bi v primeru, če bi v Sloveniji ostala samo
polovica denarja, ki ga ta preveč prispeva za skupno državo, lahko imela najmodernejšo bolnišnico v Ljubljani, pokrili bi vse stroške univerze, dolgoročno
bi lahko sanirali tudi kmetijstvo.23 Ta ocena je izjemno huda, saj gre za osrednje
probleme takratne slovenske družbe, ki bi se v nekih normalnih gospodarskih
in davčnih ter pristojbinskih okvirih lahko sama vzdrževala in še pomagala skupni državi. Občutek, da Slovenci preveč prispevajo za skupno jugoslovansko
državo, da zaradi tega ne morejo zadovoljivo reševati svojih osrednjih vprašanj,
je postal trajna značilnost intimnega prepričanja številnih slovenskih državljanov. To seveda ne pomeni, da sta jih ta občutek in prepričanje spravljala na pot
iz Jugoslavije, ampak, da so iskali načine reševanja položaja Slovencev v njej.
Nepripravljenost ostalih v Jugoslaviji, da bi se to krivično razmerje spremenilo,
pa je dejansko že pomenilo vsaj razmislek o drugačnih možnostih.
Glede gospodarsko-političnih razmer je Gosar prišel do spoznanja, da bi
s hrvaško banovino podobno banovino Slovenijo, tako v notranji kot zunanji
gospodarski politiki, lažje uresničili svoje interese. Zavrnil je tudi mnenja, kar je
značilno tudi za Titovo Jugoslavijo, da na "jugu" kupujejo slovenske proizvode
zaradi jugoslovanstva.

20
21
22
23

Prav tam, 5.
Prav tam, 11–12.
Prav tam, 14.
Prav tam, 18.
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Kakor hitro pa se jim bo kjerkoli odkrila prilika, da bi lahko dobili za vsako ceno
boljše blago ali pa enako blago za ugodnejšo ceno, jih ne bo nobena ureditev
države sama na sebi odvrnila od tega, da bi nas ne zapustili in se drugam obrnili.24

Takšen realizem žal ni bil pogost, vsaj pri politikih, tudi njegovih, ko so bili
del pozicije.
Opozoril je tudi na izkoriščanje Slovenije, ker mora kupovati moko na "jugu"
za trikratno svetovno ceno in odvisnost njene trgovine in industrije od južnih
trgov, ker država tamkajšnji razvoj bolj podpira, "kot bi bilo to mogoče ob enakomernejši in pravičnejši razdelitvi politične in finančne moči po vseh pokrajinah
države".25 Zavrnil je tezo o usodnosti južnih trgov in opozoril, da za takim mnenjem stojijo malenkostni zasebni interesi, ki izhajajo iz dobrih političnih zvez.
Analizo zaključuje s stališčem, da mora biti "vse pridobitno in sploh vse gospodarsko življenje zaradi naroda in zanj, ne pa obratno, da bi se moral ves narod in
bi se morali vsi njegovi cilji podrediti zasebnim pridobitnim vidikom in težnjam
gospodarstvenikov".26 Povedano drugače, obsodil je zaslužke nekaterih poslovnežev, ki so za kovanje svojih dobičkov nasprotovali uravnoteženju slovenskega
gospodarskega položaja v Jugoslaviji. Tudi, če bi se gospodarske in socialne razmere ob ustanovitvi banovine Slovenije lahko malenkostno poslabšale, bi morali
slediti starim idealom svobodnega in samostojnega življenja".27 Interesi Slovenije, ideal "svobodnega in samostojnega življenja" naj bi bili nad jugoslovanskimi.
Zato je moral Gosar takoj dodati, da je večja samostojnost Slovenije v največji
meri finančna in gospodarska zadeva, da gre za urejanje materialnih interesov in
koristi, ne pa za politiko. Posredno je priznal, da obstoječa ureditev gospodarskih
razmer vodi v "separatistično" politiko Slovenije.
Iz pripomb in nekaterih komentarjev Andreja Gosarja lahko izvemo, da
so o gospodarskem izkoriščanju Slovenije osebno precej razpravljali. Že leta
1932 je bil narejen izračun, ki je to potrjeval.28 Očitno tudi misel na slovensko
samostojnost, tudi v gospodarskem pogledu, ni bila povsem neznana. Kot vse
kaže, so se o njej bali javno govoriti, ker so premalo zaupali v svoj narod in so še
vedno videli jugoslovanski okvir kot nenadomestljiv.
V svojem odličnem delu Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno Bojan Godeša29 ob iskanju zamisli o slovenski samostojnosti ni
našel ekonomskih momentov, kar pa, upajmo, še ni dokončna ocena.

24
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Prav tam, 21.
Prav tam, 23.
Prav tam, 23–24.
Prav tam, 24.
Prav tam, 10.
Bojan Godeša, Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno (Ljubljana, 2006).
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V času po II. svetovni vojni smo doživljali čas Staneta Kavčiča (1967–1972)
kot največjo vzpodbudo k slovenskemu osamosvajanju. V celoti sprejemam
mnenje Jožeta Prinčiča in Nevena Boraka, da "njegova prizadevanja niso bila
uperjena proti federaciji", da je "Jugoslavijo videl kot slovenski življenjski
prostor"30, vendar se spominjam, da so se posredno in mimo njegove volje ravno
tovrstne ideje izjemno širile in so njegove zasluge velike. S kritiko jugoslovanskih ekonomskih razmer, zlasti položaja Slovenije v federaciji, je sprostil duha,
ki ga ni bilo mogoče več ustaviti. Čeprav so bili "separatisti" zelo na udaru, pa
so se, zlasti mladi, ideje o možnem samostojnem življenju Slovenije zelo oprijemali. To je na eni strani krepil tudi vse bolj agresiven jugoslovanski centralizem,
ki ga je zagovarjala v prvi vrsti armada, na drugi strani pa so morali s slovenstvom operirati, iz oportunizma ali pa prepričanja, tudi domači politiki, ki bi
sicer izgubili še minimalno verodostojnost. Edvard Kardelj je v govoru na grobu
Borisa Kraigherja govoril o tem, koliko ga je mučilo vprašanje jugoslovanskega
ekonomskega izčrpavanja Slovenije. Doslej še ni pojasnjeno vprašanje, ali je šlo
pri slovenskih politikih, če izpostavimo Ivana Mačka-Matijo in Franca Popita,
ki veljata za najizrazitejša "Slovenca" med njimi, samo za prepričanje, da bodo
Slovenci v svoji republiki sami odločali o svojih jugoslovanskih obveznostih,
dejansko obstoj Jugoslavije nista nikoli postavila pod vprašaj, ali pa sta imela
"za bregom" tudi kaj drugega. Glede na njuno slovenstvo, ki pa je bilo kot vrednota za partijsko pripadnostjo, bolj verjamem v prvo možnost.
Primanjkuje nam študija o vsestranskem prispevku "naših delavcev na
začasnem delu v tujini" in politične emigracije k slovenski osamosvojitvi. Obe
sta vsaj od šestdesetih let 20. stoletja že v veliki meri obračala hrbet Jugoslaviji.
Staneta Kavčiča, nekdanjega zelo ideološkega centralista, je k njegovemu ravnanju prej pripeljalo spoznanje o gospodarski neučinkovitosti komunizma in
Jugoslavije, kot pa ljubezen do Slovenije in želja po obračunu s federacijo. Hotel
je reformirati, modernizirati, ne pa odpraviti, zamenjati ali nadomestiti. Mogoče pa je res, da so njegova srečanja z vodstvi ostalih jugoslovanskih republik,
zlasti njihov brezobzirni gospodarski egoizem, vzbujala pri njem tudi drugačne
občutke. Iz tega spoznanja, da je za vsem le denar, izvira njegovo zavzemanje
za nacionalni interes. Dejstvo je, da Stane Kavčič komunistične partije ni nikoli zapustil. Ni "načrtoval razstrelitev centra". Bil je za "soliden center, ki pa bi
ga bilo treba šele postaviti in se dogovoriti o njegovih pristojnostih."31 Iskal je
močnejšo pozicijo Slovenije v Jugoslaviji. Ugotavljal je, da v njegovi ožji domovini ni bil izveden noben veliki projekt povezovanja podjetij v veliko tehnološko združenje, ki bi lahko igralo pomembnejšo vlogo vsaj v jugoslovanskem
30

31

Jože Prinčič in Neven Borak, Iz reforme v reformo. Slovensko gospodarstvo 1970–1991 (Ljubljana,
2006), 189 (dalje: Prinčič in Borak, Iz reforme v reformo).
Prav tam, 192.
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prostoru. Kot predsednik republiškega izvršnega sveta je dobil možnost, da
oblikuje sodoben koncept dolgoročnega razvoja Slovenije, ki sta ga Hrvaška in
Srbija imeli, ki se ne bo ustavil na jugoslovanskih mejah, ampak bo cilj močnejše vključevanje slovenskih podjetij v mednaroden, zlasti zahodnoevropski prostor.32 Konkretneje se je s tem ukvarjal ljubljanski Inštitut za ekonomska raziskovanja ter tudi ekonomist in bančnik Mirko Jamar, ki sta prišla do spoznanj,
ki bi jih bilo potrebno integralno objaviti. Slednji naj bi namreč izhajal iz spoznanja, "da Slovenija napreduje počasneje kot Hrvaška, da je njena tehnologija
med najbolj zastarelimi v državi33 in da si največja podjetja iz drugih republik
in iz tujine podrejajo slovenske gospodarske zmogljivosti in strokovnjake ter
zasedajo slovenski trg..." On in inštitut so hoteli izdelati "dejaven, lasten, ekonomsko sodoben in ambiciozen razvojni program, ki bi Sloveniji omogočil, da
bi preoblikovala gospodarsko in socialno sestavo slovenske družbe." Predvidela naj bi tudi vključevanje v mednarodne ekonomske tokove in njihova načela. "Sprijazniti se bo morala, da razpolaga z omejenim obsegom naravnega in
akumuliranega bogastva, zato si mora prizadevati, da čimbolj izrabi razpoložljive proizvodnje dejavnike (ugoden geopolitični položaj, vitalen in prilagodljiv živelj)."34 Seveda je bilo vse to mišljeno v okviru Jugoslavije, vendar je čutiti
gospodarski egoizem, vsaj na načelni ravni, ki dopušča tudi drugačna razmišljanja. Kavčič je namreč trdil, da mora Slovenija "skrupolozno" in odločno uveljavljati in braniti lastne interese, tudi "za tako ceno, da se reče, ja v redu, potem
smo pa končali".35 Uveljavljanje teh spoznanj na cestnem področju je odneslo
Kavčiča iz politike. Milan Kučan, ki je po krajšem intermezzu dejansko nasledil
Kavčiča, ni ekonomiji nikoli namenjal pozornosti. Zanj je bila primarna oblast,
osebna ali partijska, njima pa je bilo vse podrejeno. Izdaja Kavčičevega dnevnika, kar sta opravila Janez Janša in Igor Bavčar, je bila dejansko viden začetek
obračuna z "neslovensko" ekonomsko politiko Milana Kučana.
Sama po sebi se ponuja primerjava med Kavčičem in Gosarjem. Njuna politična položaja sta v času in prostoru neprimerljiva. Gosarjevi pogledi so povsem
njegovi, pri Kavčiču pa gre verjetno bolj za očetovstvo, ki si ga vselej ni upal
priznati. Oba sta na ekonomske probleme Slovenije gledala v jugoslovanskem
okviru. Oba sta ugotovila gospodarsko izkoriščanje Slovenije s strani osrednjih
jugoslovanskih oblasti kot del obstoječega političnega in gospodarskega sistema. Za oba je bilo precejšnje odkritje, da imajo tako Hrvati kot Srbi svojo eko-
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Prinčič in Borak, Iz reforme v reformo, 214–216.
Sredi šestdesetih let sem vodil avtobus delavcev neke bosanske tekstilne tovarne v novomeški
Novoteks, ki je takrat po kvaliteti izdelkov slovel po celi Jugoslaviji. Bosanski delavci se niso mogli
načuditi zastarelim strojem in niso verjeli, da na njih dosegajo tolikšno kvaliteto.
Prinčič in Borak, Iz reforme v reformo, 217.
Prav tam, 220.
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nomsko strategijo v Jugoslaviji, Slovenci pa smo zgolj čakali na milost osrednjih
oblasti. Bili smo naivni. Gosar je hotel predvsem izenačiti položaj Slovenije s
Hrvaško in Srbijo, Kavčič pa je hotel pravzaprav reševati jugoslovansko komunistično gospodarstvo. Oba sta življenje končala kot politična anonimneža.
Po II. svetovni vojni zaradi številnih vzrokov, tudi prepredenosti družbe s
tajno politično policijo, dolgo časa ni bilo odkritih javnih diskusij o ekonomskem položaju Slovenije v Jugoslaviji, še manj pa načrtov za slovensko politično in gospodarsko osamosvojitev kot eno možnih poti iz neobetavnih razmer.
Številni so dolgo časa naivno sanjali o zrušitvi komunizma in obnovi predvojnih razmer, kar ni peljalo v napredek. Šele ko so spoznali svojo zmoto in predvsem opustili jugoslovanski okvir, so se začele pojavljati tudi drugačne ideje. O
tem nam predvsem govorijo očitki slovenskega separatizma raznih politikov v
njihovih javnih nastopov. Seveda je vprašanje, kaj vse so pod to razumeli.
Dolgo časa so se z idejo slovenske samostojnosti ukvarjali v slovenski emigraciji. Sistematične študije o tem še ni, je pa potrebna. Seveda pa so objavljeni
številni parcialni članki. Spomnimo se samo političnih razburjanj o knjigi Cirila Žebota Slovenija včeraj, danes, jutri, ki je pisatelja Draga Jančarja pripeljala
celo v zapor. Posebno študijo bi zaslužilo tudi delovanje slovenskega tržaškega
kroga, kjer so ta vprašanja zaposlovala Maksa Jezo in še nekatere. Prav neverjetno, in v bistvu sramotno, je za slovensko založništvo v Republiki Sloveniji, da je
šele 20 let po osamosvojitvi izdalo knjigo "našega Mazzinija".36
Za slovensko osamosvojitev 1990/91, čeprav je bilo prepričanje o usodnosti jugoslovanske gospodarske politike, ni bilo specialnega gospodarskega
načrta. V nekem smislu smo se po II. svetovni vojni vrnili v stanje, ki ga Gosar
opisuje, kot da "se vse javno življenje v narodu suče predvsem le okrog svetovnonazorskih in kulturnih, zlasti še jezikovnokulturnih vprašanj".37 To je po svoje
dobro, saj je za proces, ki smo mu bili priča, težko določiti podrobnosti. Nekateri slovenski ekonomisti so kljub pomanjkljivim izkušnjam in medsebojnim
razlikam opravili veliko delo.38 V tem smislu nam France Arhar dolguje monografijo. Treba se je zavedati, da slovenska osamosvojitev ni bila samo odhod iz
Jugoslavije, ampak tudi prehod iz komunizma v demokracijo. Zato so bili med
nasprotniki osamosvojitve, tudi med ekonomisti, tako "jugoslovenarji" (Bajt)
kot "komunajzarji". Zadnje dejanje te osamosvojitve je bila uvedba slovenskega
denarja, ki "je dokončno spremenila jugoslovanske trge v tuje trge".39
Kot ljubitelja, vendar amaterja v zgodovini ekonomije, so me različni pogle-
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Franc Jeza, In zgodil se bo čudež (Ljubljana, 2012), 7.
Gosar, Banovina Slovenija, 8
Podrobneje glej poglavje "Gospodarsko osamosvajanje" v knjigi Prinčič in Borak, Iz reforme v reformo,
581–612.
Prav tam, 611–612.
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di in teorije slovenskih ekonomistov zelo motile in pogosto strašile. Za mnenje
sem vprašal enega takratnih najuglednejših slovenskih poslovnežev mag. Borisa Andrijaniča, s katerim sva v tistih časih, kljub razlikam v letih, prijateljevala
in imela veliko ekonomsko-političnih razgovorov. V njih sem bil seveda bolj
poslušalec kot sogovornik. Na konkretno vprašanje o ekonomskih perspektivah slovenske osamosvojitve mi je enostavno odgovoril približno takole: "Če
veš, koliko je ena in ena, potem se ti glede uspešnosti slovenske osamosvojitve
ni treba bati." Andrijanič, kot mnogi drugi, je pač sodil v krog ljudi, ki so bili prepričani, da mora biti "vse pridobitno, in sploh vse gospodarsko življenje, zaradi
naroda in zanj, ne pa obratno, da bi se moral ves narod in bi se morali vsi njegovi
cilji podrediti zasebnim pridobitnim vidikom in težnjam gospodarstvenikov".40
"Tudi, če bi se gospodarske in socialne razmere ob osamosvojitvi Slovenije
lahko malenkostno poslabšale, bi morali slediti starim idealom svobodnega in
samostojnega življenja".41 Žal takih v Sloveniji še vedno primanjkuje. Tudi zato
smo v krizi.
Podjetja, ki so bila odprta za kvaliteto in mednarodno primerljivo poslovnost, so slovensko osamosvojitev uspešno preživela. Krka je samo eden, ne pa
edini primer. Če ne bi "tajkuni" po željah in navodilih nekaterih politikov ravnali, kot so, bi jih bilo še več. Tisti pa, ki so poslovali po jugoslovansko, izhajali iz jugoslovanske gospodarske gnilobe in jo izkoriščali v napol kolonialnem odnosu do delavcev iz drugih republik, pa so po nekaj letnem vreščanju
o tragediji zaradi izgube jugoslovanskega trga, izginili iz poslovnega sveta. Ti
so najboljši dokaz o pogubnosti jugoslovanskega gospodarskega okvira vse od
leta 1918 dalje. Slovenija ni ne kulturno in ne ekonomsko nikoli sodila vanj. Ne
zaradi ljudi, ampak zaradi preteklosti. Koristi, ki jih je od Jugoslavije imela, in te
so spravili v žep predvsem posamezniki, je drago plačala. Relativno je postajala
bolj zaostala, predvsem pa si je pridobila nasprotnike, ki jih nikoli v zgodovini
ni imela.
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Gosar, Banovina Slovenija, 23–24.
Prav tam, 24.
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Stane Granda
ECONOMIC MOMENTS OF SLOVENIA’S INDEPENDENCE PROCESS

SUMMARY
Slovenia did not prepare an economic plan, neither for the idea of a unified
Slovenia nor for the preparation of the independence process. Throughout the
entire time, this was a cultural and political concept. The key impulse was the
so-called "Yugoslav common core school plan" that threatened the role and
status of the Slovenian culture and language in Slovenian schools.
Despite the prevalence of cultural arguments, economic arguments played
an important role in the persuasion of people from the rural area. National and
political leaders were telling Slovenians that, if the education process was carried out in the Slovenian language, their progress would be faster; moreover, their
life expenses would be reduced because they would no longer have to pay for
translation services at offices and courts. These arguments were later supported by the accusations that the authorities neglected local Slovenian needs and
exploited the assets of all countries in a disproportional manner that is to the
benefit of the German speaking population. Slovenians’ most prominent economic achievement was in the field of politics, where, at the time of feverish
establishment of joint stock companies, national joint stock companies were
being established, the profit of which would go to the national politics. However, with the exception of the Narodna tiskarna joint stock company, they were
ruined with the collapse of the stock market in 1873. On the other hand, cooperativism turned out to be very successful, saving Slovenian farmers from the
traps of capitalism and linking them with the clergy in charge of cooperatives,
which were predominantly composed of savings and loan banks.
The Slovenian flag was always a symbol of the right of Slovenians to their
own language and culture. However, the finding that life in Yugoslavia was
becoming too expensive because the state was burdening Slovenians disproportionately, the realisation that if the management of the state was fair, they
would have enough money for their own cultural and social needs, that there
was economic egoism prevalent in other Yugoslav nations, and that protection
customs were milking money from Slovenian lands, slowly brought to life the
idea of the necessity of Slovenian political independence in terms of a Slovenian state. This can be seen in the fact that Slovenians strongly denied any political plans reproached by their opponents. Many citizens understood the efforts
of Slovenian communist leaders to modernise and balance the multinational
relations in Yugoslavia from the economic aspect as an encouragement to the
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idea of forming an independent Slovenian state. In fact, it was the Slovenian
political and economic emigrants, rather than the leaders, especially those that
emigrated after World War II, who actually contributed to the independence
with their actions. The international collapse of communism was the final contribution to the successful outcome of the project.
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Izvleček:

Še preden pa so se na pisateljskih tribunah začele razprave o nacionalnem
vprašanju (npr. tribuna Slovenski narod in slovenska kultura 1985) in so se začeli
pisati novorevijaški prispevki za nacionalni program, je slovensko samozavest
dvignila turistična akcija "Slovenija, moja dežela", ki (sprva) ni imela nobene
zveze s politiko. Akcija je postala najbolj znana po propagandno-turističnem
filmu, ki je prikazoval lepote Slovenije in pripravljenost ljudi v različnih
poklicih, da prijazno pričakajo tuje turiste. V Jugoslaviji so v njej videli izraz
separatizma, v Sloveniji pa so ljudje so ob jugoslovanstvu, ki se je naglo topilo,
geslo "Slovenija, moja dežela" vzeli kot izraz krepitve nacionalne identitete,
lipov list pa kot simbol slovenstva. Zaradi te identifikacije se je kasneje lahko
zgodilo poglavitno množično gibanje.

Ključne besede:

Turistična akcija "Slovenija, moja dežela", homogenizacija Slovencev, nacionalna
identiteta, osamosvojitev.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 249–276, 34 cit., 8 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Moja dežela, to je njena lepota,
moja dežela – mi smo njeni ljudje.
Lepota dežele je sloves njen,
njeni ljudje smo njeno ime, ponosno ime.
			(Dušan Velkaverh)

Še preden so se na pisateljskih tribunah začele razprave o nacionalnem vprašanju (npr. tribuna Slovenski narod in slovenska kultura 1985) in so se začeli
pisati novorevijaški prispevki za nacionalni program, je slovensko samozavest
dvignila turistična akcija "Slovenija, moja dežela", ki (sprva) ni imela nobene
zveze s politiko. Akcija je bila sicer v posodobljeni obliki ob letošnjih obletnicah
osamosvojitve ponovno oživljena. A v zgodovinopisnih, še bolj pa v političnih
interpretacijah osemdesetih let, je v glavnem prezrta. V javnosti je omejena na
nostalgične internetne reminiscence, njene (prirejene) vizualne znake, zlasti
lipov list, pa je mogoče še vedno pogosto videti na ponjavah tovornjakov. V
resnici je akcija sredi osemdesetih let povzročila prvo množično homogenizacijo Slovencev, brez katere se ne bi mogli uresničiti tudi nacionalni programi.
Konec leta 1982 je Turistična zveza Slovenije v Studio marketing poslala
prošnjo za izdelavo novega turističnega prospekta za leto 1983. Studio marketing je bil prva moderna oglaševalska agencija v Jugoslaviji, ki je bila primerljiva z zahodnimi, ustanovljena leta 1973, v okviru podjetja Delo. Med nekatere
njegove zgodnejše akcije so sodile na primer reklama za mleko, pod sloganom
"Rad imam mleko", ali reklama za zastavo 101 "Lepoti in popolnosti se ne morete upreti". Le-tem je sledila še vrsta drugih reklam.
Studio marketing se je turističnega projekta lotil skrajno ambiciozno. Analiziral je tedanje razmere v slovenskem in jugoslovanskem turizmu. Ugotovili
so, da turisti Slovenije ne dojemajo kot enovit in specifičen turistični izdelek
znotraj Jugoslavije, mnogi pa je sploh ne poznajo. Zato je morala Slovenija
svoje prednosti predstaviti sama. Prav tako je bilo potrebno dvigniti turistično
zavest pri Slovencih in s tem odgovornost za okolje. S svojimi ugotovitvami in
predlogi je država seznanila Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Republiški
komite za turizem in še druge ustanove. Maja 1983 je Izvršni odbor GZS ustanovil Center za turistično in ekonomsko propagando, ki je bil zadolžen, da s
sredstvi, ki so jih s samoupravnim sporazumom zbrala različna združenja GZS
poskrbi za enovito turistično propagando Slovenije. Njegov direktor Leopold
Perc je takoj angažiral Studio marketing za projekt Slovenski turizem 1984, ki
je do konca leta 1983 izdelal osnovni projekt. To se je dogajalo v času, ko sta
Ciril Zlobec in Janez Menart s kritiko t. i. skupnih programskih jeder nastopila
proti poenotenju vzgoje in izobraževanju v državi, kritično raven pa so dvigovale razne civilnodružbene skupine in alternativna gibanja.
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Plakati Studia marketing do leta 1983
(Arhiv Studia marketing)

Studio marketing je izdelal celovit koncept turistične propagande, ki pa je
močno presegel le vprašanje turizma. Njegovi cilj je bil sicer Slovenijo ponudili kot enovit turistični izdelek, povečati devizni priliv in doseči, da se čim več
slovenskih izdelkov "izvozi" skozi turistično ponudbo. S tem namenom je bil
izdelan izbor sloganov in njihova primerjava s tistimi, ki jih uporabljajo druge
dežele. Med predlogi gesel se je izkristaliziral "pozicijski" slogan "Na sončni strani Alp", ki je kot antipod avstrijskemu (koroškemu) oglaševanju, Avstrijo predstavil kot alpsko deželo. Skratka Slovenci bi morali medse sprejeti tuje turiste,
ki bi aktivno uživali v neodkritih raznolikostih čiste in pristne slovenske dežele.
Poudarek reklamiranja je bil na naravnih lepotah in prijaznosti ljudi, ker je to
bilo edino, kar je, glede na tedanjo razvojno stopnjo turizma, Slovenija gostom
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lahko ponudila. V kriznih razmerah, ob splošni apatiji in sivini vsakdanjika so
načrtovalci videli rešitev zgolj v tem, da se z načrtnim komuniciranjem prepriča
domačo javnost v pozitiven odnos do turizma. To bi bilo mogoče le z učinkovitimi propagandnimi prijemi, ki bi najprej zbudili pozornost, nato pa animirali
in vzgajali ljudi.
Skupina, ki je delala na projektu (Zlatko Jančič, Zdravko Duša, Jaka Judnič,
Jani Bavčer, Nino Kovačevič, Zdravko Papič, Miro Kline), je predlagala geslo
"Slovenija, moja dežela". Končni avtor gesla je bil Zdravko Duša, ki pa se zdi, da
si je nekoliko prehitro pripisal zasluge. Nekaj podobnega se tudi še danes dogaja v politiki. Skratka, Dušan Velkaverh je napisal danes kultno pesem, ki sem jo
zapisal že na začetku članka. Besedilo je uglasbil Jani Golob. Glavni avtor kasneje narejenega filma je bil Jani Bavčer, direktor fotografije Vilko Filač, režiser pa
Jaka Judnič. Slednji je za snemanje izbral Logarsko dolino in se domislil pristnih
slovenskih kadrov, kot so slovenska potica, barvanje čolna, pa tudi črkoslikarja
z lestvijo, ki je postal simbol celotnega sporočila. Poleg filma so posneli še okrog
dvajset kratkih televizijskih spotov, v katerih so prikazali posamezne poklice,
od mehanika, šoferja avtobusa, carinika, miličnika, stevardese, do gostilničarja
in celo kuharja, kako so pomagali turistom.
Po glavi so mi že nekaj časa rojile besede, ki naj bi sestavljale geslo, 'pozicijski slogan', kot smo takrat rekli v našem, marketinškem, jeziku. Z njim naj bi prebivalcem Republike Slovenije opredelili Slovenijo tako, da bi dobila prepoznavno
identiteto. Slovenija kot nekaj. Slovenija, ki naj bi v svojih prebivalcih prebudila
občutek lastništva, pripadnosti, odgovornosti za prostor, v katerem živijo. Pisalo
se je leto 1983. Podatki so kazali na veliko mero pesimizma in apatičnosti med
prebivalci naše dežele. Posebej v odnosu do gospodarstva, ki je pričelo nazadovati, in še posebej v odnosu do turizma. Čigava pa je Slovenija? Jugoslovanska?
Republiška? Od Zveze komunistov Slovenije? Slovenija mora postati last njenih
prebivalcev, sem razmišljal, le tako se bodo počutili odgovorni zanjo, dobili bodo
občutek, da morajo sami kaj ukreniti, narediti zanjo. Vendar ne kar lastništvo nasploh, tako se bo občutek pripadnosti, vpletenosti spet utopil v amorfni množici.
Slovenija mora biti last vsakega njenega prebivalca posebej. Mora biti moja, tvoja.
Slovenija, moja ... moja kaj? Kot po navadi sem skozi tajničino sobo in nato po
hodniku odšel do sobe, kjer sta ustvarjala tekstopisca Peter Bergant in Zdravko
Duša. Razložil sem jima problem. Če naj bo Slovenija od vsakega posebej, da bo
vsak posebej motiviran zanjo, da bo kaj naredil zanjo, kako naj temu rečemo?
Slovenija, moja kaj? Modrovali smo. Slovenija, moja republika zveni administrativno, birokratsko. Slovenija, moja država verjetno težko rečemo. Ali je vsaka od
jugoslovanskih republik država in je Jugoslavija v bistvu skupnost držav? Zapletli
smo se v politiko. Tudi zvenelo bi preveč državniško, spet birokratsko. Moja regija.
Moja pokrajina. Kako že rečejo doli na jugu, zavičaj? Moj rojstni kraj. Moja dežela,
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Osnutek lipovega lis-ta (Arhiv Studia marketing)

je rekel Zdravko Duša. Iluminacija, tako se strokovno reče zaključnemu delu
kreativnega procesa. Bila je iluminacija: Slovenija, moja dežela. To je to. V uho mi
je prišla slovenska narodna: Kje je moj mili dom, kje je deželica, kje moja ljubica?
Tako je pri snovanju vsebine oglaševalskih aktivnosti za slovenski turizem nastalo oglaševalsko geslo, ki je dosti pred slovenskimi kulturniki in politiki prebudilo
slovensko prebivalstvo k zavedanju lastnega ozemlja, domovinske pripadnosti.
Tega leta smo začeli postajati lastniki svoje države.1

1

Jernej Repovš, "Tržno usmerjane poti turizma v moji deželi", v: Turizem smo ljudje. Zbornik ob 100
letnici Turistične zveze Slovenije (Ljubljana, 2006), 139–147 (dalje: Repovš, "Tržno usmerjane poti turizma v moji deželi"). V aktualnih polemikah, ki jim je bil povod uporaba gesla za oglaševanje Sparovih
izdelkov, je Zdravko Duša avtorstvo gesla pripisoval izključno sebi. Enako tudi v odgovorih piscu.
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Prva številka turističnega glasila Lipov
list, ki je bil sprva
mišljen kot del akcije. Izšel je v začetku
leta 1985 z letnico
1984 (odločitev o
tem je bila sprejeta
junija 1984) (Arhiv
Turistične zveze Slovenije)

Poleg slogana je Studio marketing analitično iskal tudi likovni simbol, ki bi
simboliziral Slovenijo in bi bil povezan z naravo. Raziskava, ki sta jo marca 1984
opravila in računalniško obdelala, kar je tedaj bila še redkost, Miro Kline in Klas
Brenk, je pokazala, da so med izbranimi in predlaganimi simboli nagelj, klas,
sončnica in lipov list. Kar 75 % respondentov je kot "edini povsem slovenski
simbol" prepoznala lipov list. Nagelj je bil v prvi vrsti prepoznan kot avstrijski
in šele nato slovenski simbol, sončnica kot italijanski, klas pa kot madžarski.2

2

Miro Kline in Klas Brenk, Študija simboličnega pomena znakov predlaganih za trženje turizma
Slovenije, marec 1984 (Arhiv Studia marketing).
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Ilustracijo lista je nato izdelal Zdravko Papič. Studio marketing je tudi analiziral
pomen in možne asociacije na besedo Slovenija v drugih jezikih. Ugotovili so,
da "sloven-" v angleščini pomeni umazanec, zanikrnež, hkrati pa tudi, da vsebuje angleško besedo "-love-", ki bi jo v strukturi napisa Slovenije lahko dobro
porabili. Pripravili so nekaj predlogov. Nad idejo so bili navdušeni zlasti izseljenci.3 Takrat to ni bilo uresničeno. Skoraj četrt stoletja kasneje pa se je beseda
"love" pojavila v turističnem geslu "I feel Slovenia", "I feel love". Nisem pa uspel
ugotoviti ali je šlo za kopijo ideje ali pa zgolj za naključje in podoben način
razmišljanja.
Po sprejemu celostne podobe z logotipom in lipovim listom se je začela izdelava priponk, majic, dežnikov, plakatov, prospektov in filmov. Zaradi
pomanjkanja denarja je večina idejnih zasnov prišla v uporabo šele v drugi
polovici leta 1985, najbolj odmevni del akcije pa je bil film z naslovom "Slovenija, moja dežela", ki pa se je začel predvajati šele v letu 1986. Temu sta sledili še
akciji "Turizem smo ljudje" in "Turizem nas bogati".
Za obuditev pozornosti ob začetku akcije sta si Jernej Repovš in Zdravko
Duša omislila razglas po vzoru medvojnih vojaških proglasov. Le-ta je bil povzet
po proglasu, ki ga je med vojno izdal Izvršni odbor Osvobodilne fronte nekaj
dni po kapitulaciji Italije. V njem je objavil, da sta Osvobodilna fronta in partizanska vojska prevzemala oblast na osvobojenem slovenskem ozemlju in da se
je bližal čas popolne osvoboditve in združitve slovenskega naroda, za kar pa je
bilo treba zastaviti vse sile.
Z Zdravkom Dušo sva se peljala s Primorske, kjer sva bila na službeni poti, ko
sem se nekje na pol poti spomnil na tako imenovane mobilizacijske razglase, s
katerimi so v mnogih državah že dolgo, in ne da bi poznali teorijo vpletenosti,
pritegovali širše javnosti k sodelovanju v določenih akcijah. Za take oglase je
značilno, da se v vlogi naslovnega besedila znajde ciljna skupina, ki ji je razglas namenjen (mladinci, pionirji, Slovenci in Slovenke, vojaki in oficirji, delavci,
kmetje ...). Samo besedilo navadno po vzneseni opredelitvi problema v imperativu terja od naslovnikov določeno vedenje (tekmujmo, da bomo obdelali vsa
polja, preprečimo sklenitev pakta, izpolnjujmo navodila narodnoosvobodilne
vojske ...). V mobilizacijskem oglasu, ki ga je že naslednji dan z vso odličnostjo
napisal Zdravko Duša, pozneje pa prav tako izvrstno oblikoval, tako kot tudi vsa
komunikacijska sredstva v okviru opisanih oglasnih akcij za slovenski turizem
art direktor Jani Bavčer, smo zaporedje nagovora povzeli po proglasu, ki ga je
izdal Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda 12. septembra 1943
in sta ga podpisala Josip Vidmar in Boris Kidrič. Iz prakse smo pričakovali, da bo

3

Pričevanje Jerneja Repovša, 8. 2. 2011, hrani pisec.
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Plakat iz akcije "Turizem nas bogati", ki
je bila usmerjena v
prijaznost in medsebojno razumevanje
zaposlenih in potrošnikov ter izboljšavo
delovanja ustanov,
servisov in drugih javnih dejavnosti (Arhiv
Studia marketing)

posebno pozornost pritegnila velikost oglasa, saj smo ga v osrednjem dnevniku
Delo objavili čez celo stran.4

"Forma proglasa je bila", kot priča Zdravko Duša, "grozilna le na videz, v
resnici seveda ni bila, treba je bilo le prepoznati pravo vsebino."5
Proglas je v resnici izzval večjo in tudi drugačno pozornost, kot so snovalci
pričakovali. Že takoj po objavi je prišlo do vala negativnih novinarskih komentarjev in pisem bralcev v različnih časopisih. Tako je Sandi Sitar v Dnevniku
zapisal:

4
5

Repovš, "Tržno usmerjane poti turizma v moji deželi", 139–147.
Intervju Zdravka Duše z Darjo Kerec in Božom Repetom, 29. 7. 2011, hrani pisec.
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Proglas
"Slovenci!"
(Arhiv Studia marketing)

Da, sem za Slovenijo, v kateri bi bilo tako prijetno živeti, da bi jo radi obiskovali
tudi ljudje od drugod. Za deželo, ki bi znala ohranjati naravne in kulturne vrednote, odpravljati škodo, storjeno na tem področju in s pametnim načrtovanjem
razvoja preprečevati novo (ter celo pospeševati nastajanje novih vrednot). Za
deželo, katere prebivalci bi se sicer zavedali njene majhnosti in zato svoje relativne maloštevilnosti, kljub temu pa bi znali biti odprti in samozavestni – torej
prav nič mali – in bi prav na tem gradili svojo samobitnost. K vsemu temu nas
(Slovence) v zadnjem času poziva uokvirjen časopisni oglas, podpisan z risbo
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lipovega cveta, pač simbolom slovenstva, ter z besedami Slovenija in Moja dežela.
Ne vem sicer natančno, koga zajemajo ti podpisi, vprašujem pa se, kdo ima do
njih pravico in do takšnega oglasa, naslovljenega najprej obema spoloma skupaj,
nato pa še vsakemu posebej, in to v slogu; kot da naslovljencem bije plat zvona in
jim sedaj prav ta razglas prinaša odrešilni obrazec. Ob vsem uvodnem pritrjevanju moram drugi polovici tega teksta izreči tudi odločen ne. Ne, nikakor ne mislim,
da bodo turisti zasedli naše ceste, mesta, vasi, gore in morsko obalo. Takšnega
poskusa bi ne imenovali turizem in je nekajkrat v zgodovini že spodletel, nazadnje pred dobrimi štirimi desetletji. Da pa bodo prišli k nam ljudje od drugod kot
gostje, to je druga stvar. In če bodo pokazali razumevanje in spoštovanje ne le
za lepoto te dežele, marveč tudi za prizadevanje njenih prebivalcev ob reševanju
odprtih problemov, naj le uživajo na obali ali kje drugje, čeprav jim bo moral k
cenenosti tega užitka prispevati naš delovni človek, ki si s povprečnimi ali celo
podpovprečnimi dohodki sam ne bo mogel privoščiti enakega užitka. A recimo
da je stvar prehodnega značaja. Ob vprašanju, koliko lahko gost od domačina terja
in koliko od njega lahko pričakuje, bi le pripomnil, da je odtenek v tem odnosu
najbrž precej odvisen od večje ali manjše izenačenosti plačilnega sredstva enega
in drugega, kajti praksa kaže, da je predvsem od te izenačenosti odvisna dobra
volja na obeh straneh, v nasprotnem primeru pa nastopi na eni strani občutek
premoči, na drugi pa je komercialni nasmešek le zaigran. Nimam pa rad, da me
kdo verbalno poučuje, koliko in česa smo zmožni. O tem naj govorijo dejstva, ne
besede, takšnole nagovarjanje pa smrdi po vnaprejšnjem izločevanju vseh, ki bi
tega – iz takšnega ali drugačnega razloga – ne bili (ali ne bi hoteli biti zmožni).
Ob koncu še drobno opozorilo na 'lepotno napako' (ki je seveda precej več kot
le to!). V 'moji deželi' – Sloveniji, žive, kot je znano in statistična ugotovljeno, tudi
še pripadniki drugih narodnosti; take je že od nekdaj in upam, da bo ob dobrih
odnosih tudi v prihodnje. Očitno posebej Slovencem in Slovenkam naslovljeni
razglas njim ni namenjen, čemur se ob siceršnji 'turistični' vsebini tega teksta
toliko bolj čudim, saj je prav v našem turizmu zaposlenih veliko 'Neslovencev',
marsikje celo prevladujejo. Brez njihovega sodelovanja in skupnega prizadevanja
ne bo uspeha. Lepotna napaka je tudi imenovati gosta naše dežele tujec (pisanje
je o ljudeh, ki prihajajo k nam kot v tujo deželo). Tujstvo ima pri nas poseben,
izrazito negativen prizvok, ki v takšni povezavi nikakor ni na mestu. Razglas z Lipovim listom me torej ne zadovoljuje, tele vrstice pa pišem v prepričanju, da v tem
nisem osamljen, ker bi sicer moral priznati svoje tujstvo med domačimi ljudmi,
tako pa računam na nekaj pritrjevanja, ko predlagam oblikovanje primernejšega
povabila vseh prebivalcev Slovenije ob sprejemanju in sožitju z gosti iz drugih
dežel.6

6

Sandi Sitar, "Nekemu razglasu ob rob. Lipov list", Dnevnik, 20. junija 1985, 3.
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Med pismi bralcev je politično konotacijo akciji dala tudi Bogdana Herman, ki v pozivu ni prepoznala mobilizacijskega proglasa IO OF iz leta 1943,
pač pa kapitulantski poziv bana Natlačena in samooklicanega Narodnega sveta
za Slovenijo aprila 1941, tik pred prihodom okupatorjev v Ljubljano:
Moje pismo se nanaša na proglas neznanega podpisnika (če odštejem v drobnem
okviru zapisano sm delo), ki govori o Slovencih, Slovenkah in turistih. To pismo
je protest zoper ta proglas in ta protest utemeljujem z naslednjo razlago. Že prvo
branje me je spomnilo na proglas, ki je med drugim izšel v Slovencu 12. aprila 1941,
Proglas sta podpisala 'Ban in Narodni svet za Slovenijo'. Začenja se takole: 'Slovenci! Ljubljančani! Ljubljana, prestolnica Slovenije bo v kratkem zasedena. Ohranimo
pri tej priliki tisti red in mir, ki je pri nas tradicionalen! Bodimo v prisebnosti, zbranosti in disciplini verni potomci svojih prednikov! Na miren način pokažimo svoje
dostojanstvo!' Proglas, ki ga te dni objavljata Delo in Dnevnik, je žaljiv za Slovence, za
vse, ki delajo in živijo v SR Sloveniji, pa niso Slovenci ter za turiste. Neznani podpisnik prepričuje Slovence, česa vsega smo zmožni, in to počne tako, da nam kot malemu narodu ob prihodu turistov, ki bodo 'zasedli naše ceste, naša mesta in vasi', vliva
samozavest. Turist je tako proglašen za okupacijsko vojsko. Toda v istem proglasu
turist ni samo to, ampak je tudi svoje nasprotje: je začasno prebivalstvo, glede
katerega nam je 'tudi v teh časih ohraniti dostojanstvo', saj je nujno zlo, ki prinaša
denar. Toda to nujno zlo je, kot pravi proglas, vendarle nenevarno in nezahtevno,
saj turisti 'od nas ne bodo terjali ničesar, pričakovali pa veliko'. Ne bodo torej terjali od nas urejenih sanitarij, počivališč oh cestah, ustrezne postrežbe in poštenega
vračanja drobiža. Glas o snažni Sloveniji in marljivih Slovencih je na daleč znan,
zato vse to lahko že kar vnaprej pričakujejo. In še to nas spomni proglas, da je v
'turizmu naša prihodnost' in da je odprtost (turistom) 'pogoj za preživetje in razvoj malih narodov', kakršen je slovenski. V tem proglasu je naša majhnost kot to
že tolikokrat prej, spet zabetonirana v vrlinah naših davnih prednikov, kot so gostoljubnost, odstranjevanje grehov, tradicija, dostojanstvo, prijaznost, odprtost,
samozavest in samobitnost. Strah me je Slovenije kot dežele zmožnih Slovencev
in Slovenk. Zato ta protest. Objavite ga, prosim.7

Podobnih odzivov, kot sta ta dva, ki sem ju citiral, je bilo polno časopisje.
Strnjeno pa jih je v enem od svojih prispevkov prikazal Nedeljski dnevnik.8
Takoj po prvih objavah proglasov je akcija "Slovenija, moja dežela" dobila
tudi jugoslovanske razsežnosti. Polemike so trajale od začetka julija in vse tja
do pozne jeseni v letu 1985. Dodatno so se razvnele potem, ko je v Idriji prišlo
7

8

Bogdana Herman, "Turistični oglas za Slovenijo", Delo (Sobotna priloga. Poštni predal 29), 29. junija
1985, 29.
Rubrika Vroči telefon (ureja Juš Turk), "Lipov list kot metla", Nedeljski dnevnik, 30. 6. 1985, 3.
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do fizičnih obračunavanj med tamkaj živečimi mladimi delavci iz drugih republik in slovenskimi mladeniči.9 V pretepu so Slovenci nosili priponke z napisom
"Slovenija, moja dežela". Izraz "dežela" je po Jugoslaviji začel dobivati pejorativen pomen. V tistem času so se tudi sicer zaradi domnevnega separatizma
začeli sistematični napadi srbskega in zveznega tiska na Slovenijo.10 Prvo večjo
polemiko je začel Krste Bjelić, odgovorni urednik zagrebške izdaje dnevnika
Borba v času, ko je bila akcija "Slovenija, moja dežela" sicer že nekaj mesecev
predmet političnih obravnav. V Nedeljskem dnevniku je konec novembra 1985
objavil prispevek z naslovom "Kaj muči (nekatere) Slovence?" Bjelić je nekaj
izjav in dogodkov (npr. pogovor Bojana Štiha z Josipom Vidmarjem, vzklikanje
nacionalističnih gesel na nogometni tekmi v Ljubljani, intervju tedanjega predsednika slovenske skupščine Vinka Hafnerja v Ninu, izjavo zgodovinarja Boga
Grafenauerja, da je meja slovenske zavezanosti Jugoslaviji pogojena z uresničevanjem samostojnega nacionalnega življenja v njej) uporabil za splošen napad
na Slovenijo. Poanta članka je bila, da je Slovenija egoistična, nehvaležna za vse,
kar ji je dala Jugoslavija, in se želi odcepiti, razlika v pogledih med uradno politiko in intelektualci pa naj bi bila samo v tem, kdaj naj bi se to zgodilo. Tovrstno
novinarstvo je tedaj postalo standarden način pisanja o Sloveniji. Emotivnim
prispevkom piscev, ki se jim je rušila idealizirana Titova Jugoslavija, kakršna
že zdavnaj ni več obstajala, so se pridružili nacionalistični srbski pisci s točno
določenimi cilji. V spremenjenem načinu, ki je od jugoslovanstva prešlo k medsebojnim nacionalnim obračunom, se je že prepoznalo sistematično spodbujanje protislovenskega razpoloženja, ki ga je že tedaj, še bolj pa v naslednjih
letih, povzročilo – domnevno – slovensko nerazumevanje kosovskega problema in podpiranje kosovskih Albancev ter slovenske zahteve po demokratizaciji
sistema (ukinitev 133. člena o verbalnem deliktu) in vojske (civilno služenje
vojaškega roka) ter odpravljanju preživelih simbolov (praznovanje dneva mladosti). Bjelić je nekaj mesecev za tem začel objavljati tudi v srbski reviji Duga.
Dolgo serijo člankov je naslovil "Sindrom vzporednega toka", smiselno pa je
bila naravnana enako kot prispevek v Borbi, le da z drugimi primeri (civilno
služenje vojaškega roka, odnos do JLA, mnenja "alpskih intelektualcev" o nacionalni ogroženosti ...). Že takrat mu tudi slovenski tisk ni ostal dolžan. Medijska
vojna, ki se je razvila, je bila žal uvod v pravo, ki je sledila nekaj let kasneje.
O turističnem proglasu, objavljenem v slovenskih časopisih, so prvi
poročali Vjesnik, Večernje novosti in Politika ekspres, preko Tanjuga, ki je
članke povzemal, pa se je vednost o akciji razširila na ves jugoslovanski prostor in izzvala še dodatne komentarje. Večernje novine so oglasu posvetile sko-

9
10

"Pretepači kršili javni red in mir", Delo, 1. 10. 1985, 8.
Več o tem: Božo Repe, Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije Ljubljana, 2002).
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raj celo stran in ga za ilustracijo tudi objavile. Za osnovo članka so uporabile
domače slovenske kritike in pod naslovom "Od oglasa do proglasa" v podnaslovu zapisale: "Oglas je v glavnem izzval negativne reakcije javnosti. "Nekaj tako
neumnega še nisem prebral v naših časopisih," piše v nekem pismu bralec Dela:
Avtorji oglasa trdijo, da ne gre za nacionalizem ali kaj podobnega, marveč izključno za
izboljšanje turistične propagande in storitev. Skupaj z letnimi so v Sloveniji rasle tudi
'emocionalne temperature'. Krivec za to je bila objava turističnega oglasa oziroma
proglasa v slovenskem tisku, ki poziva Slovence, naj tuje turiste sprejmejo kot je
treba in pokažejo, da so gostoljuben narod. Na koncu sledi napis 'Slovenija, moja
dežela', okrašen s simbolom Slovencev – lipovim listom.

V nadaljevanju časopis povzema nekatere reakcije v Sloveniji: da pismo
spominja na proglas bana Natlačena in Narodnega sveta iz aprila leta 1941, kritiko, da niso omenjeni "Neslovenci" in enega od komentarjev, da je oglas "osmrtnica slovenskemu turizmu". Pisec nato nadaljuje z ugotovitvijo, da je proglas
res nenavaden in predstavlja nekaj novega v nagovarjanju javnosti, vendar je
nedvomno tudi to, da je treba spremeniti odnos do turizma, saj sicer ne bo
mogoče sprejemati tujih gostov, ki nas ocenjujejo tudi skozi naše vsakdanje
življenje in obnašanje. Sledi mnenje direktorja Centra za turistično in ekonomsko propagando pri GZS Leopolda Perca, ki je odločno zavrnil namigovanja o
nacionalizmu, razložil celotni koncept akcije (proglasu bodo sledili še plakati
in drugo propagandno gradivo ter film, poslana bodo pisma turističnim delavcem in vsem, ki so v stiku s turisti). Perc je poudaril, da je akcija koristila tudi
celotnemu jugoslovanskemu turizmu, vendar je Slovenija specifični segment v
jugoslovanskem turizmu in jo je zato treba jemati kot turistično regijo. V prispevku so bile objavljene tudi faksimile "proglasa". Pisec je akcijo sicer na koncu
označil kot pozitivno, ker prava "turistična zavest" v Jugoslaviji še ni prevladala,
vsi pa vemo, da samo lepo morje in sončne plaže že davno niso dovolj za prijetno
bivanje gostov. Morda so potrebne prav take poteze, da nas spomnijo, da je treba
za večji dohodek in boljši danes in jutri narediti več.11

Aleksandra Plavevska, srbska dopisnica iz Slovenije, ki se je v osemdesetih letih
uveljavila kot najbolj protislovenska in senzacionalistična novinarka, je v Politiki
ekspres 4. julija objavila članek pod naslovom "Nikjer ni Jugoslavije". "Bralci slovenskih časopisov se ogorčeno sprašujejo ali je to poziv za vzpostavitev 'čiste Slovenije'." Plavevska je kritizirala oglaševanje Slovenije brez Jugoslavije (kar naj bi bilo v

11

K. Novak (Tanjug), "Od oglasa do proglasa", Večernje novosti, 4. julij 1985, 6 (prevod B. R.).
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nasprotju s stališčem slovenskega izvršnega sveta) in poudarila, da se je ta solistična akcija začela s plasiranjem lipovega lista kot simbola Slovenije, ki je bil
uporabljen na vseh prospektih Slovenije, čemur je bil dodan napis "Slovenija,
moja dežela". Potem je akcija udarno zašla v nesprejemljivo smer. Nedavno so
bili objavljeni oglasi, celo v največjem možnem formatu z vsebino, ki je izzvala
najrazličnejše reakcije. V prvem okviru je nato bil objavljen prevod oglasa, v
drugem okviru pod naslovom "V akcijo so šli zavestno", navaja, da je vir Center
za ekonomsko-turistično propagando pri GZS in da so tam trdili, da so želeli
angažirati čim večji del javnosti, ker je odnos do turizma in turistov zelo slab,
vladala je ravnodušnost, pozabljalo se je na osnovne stvari, avtohtono prebivalstvo pa je v prvi vrsti bilo odgovorno za čistočo, urejenost in kulturne odnose.
Oglas je bil uvod v širšo akcijo pred turistično sezono, za katero je združeno
delo Slovenije izdvojilo 20 milijonov dinarjev, GZS pa 6 milijonov. V tretjem
okviru pod naslovom "Seje dvome" je časopis navajal daljšo izjavo generalnega
direktorja Kompasa in podpredsednika Izvršnega komiteja Splošnega združenja turističnega gospodarstva Jugoslavije Egona Konradija, ki se je opredelil proti proglasu. Konradi je izjavil, da je v očeh Kompasa pa tudi vseh drugih
turističnih agencij Jugoslavija en in celovit operativni prostor, kar še posebej
velja za tuje tržišče. Povedal je, da tu ni bilo razlik – bila je le ena jugoslovanska
obala. Čas je bil takšen, da je bilo potreba iskati tisto, kar nas je v jugoslovanski
skupnosti družilo, ne pa iti v parcialne akcije z nesprejemljivimi vsebinami. Kar
zadeva proglas je bila Slovenija samo del jugoslovanskega prostora, ki se tudi
imenuje Jugoslavija. Tega v oglasu ni bilo. Zato je taka akcija vodila v polemike
in sejala dvome, vse do nesimpatij. Konradi je predpostavljal, da je bil namen
oglasa, da se poveča intenzivnost občutka odgovornosti za urejenost in lepoto,
vendar je akcija šla po povsem drugi poti, ki vznemirjala in je bila tudi pomalem neokusna. Zato se je Konradi pridruževal tistim, ki so ostro zamerili, ker se
proglas nanašal samo na Slovence. Pozabljeni so bili pripadniki drugih narodov
in narodnosti, ki jih ni malo. Zato se s proglasom v nobenem primeru ni mogel
strinjati. Gledano širše, ali sestavljavci niso pomislili, da poleg tistih, ki živijo v
Sloveniji za turistično akcijo enako odgovorni in voznik Niš-Ekspresa, ki z ljubljanske postaje vozi turiste po Jugoslaviji, pilot Jata, ki pristaja v Sloveniji ali
sprevodnik beograjskega vlaka. Vsi ti se še danes srečujejo s turisti in enako, če
ne še več, vplivajo na dojemanje naše gostoljubnosti in kulture.
Aleksandra Plavevska je prispevek končala z oceno, da so bili bralci slovenskih časopisov, ki so oglas objavili zaprepadeni, vsaj sodeč po reakcijah v
pismih in pozivih redakcijam. Mnogi so poudarjali, da česa takega v slovenskih
časopisih še niso videli. So tudi takšni, ki so v tem videli težko politično napako.
Za konec je deloma citirala, deloma povzela pismo Bogdane Herman in njen
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zaključek, da jo je strah Slovenije kot dežele svobodnih Slovencev in Slovenk.12
Vjesnik je 5. julija v prilogi Sedam dana (v rubriki Tedenski postskriptum)
pod naslovom "Turistična okupacija" kritiziral predstavljanje celotne turistične
samo Slovencem kot edinemu "avtentičnemu prebivalstvu" države Slovenije.
Kot da drugih narodov med zaposlenimi v turizmu in gostinstvu te republike ni.
Akcijo so povezali s stoletno samobitnostjo Slovencev. V akciji je videl nekrolog
slovenskemu turizmu in ironiziral vtis, da se je začela prava turistična okupacija, ki je prebujala ves narod. Spraševal se je, kaj bi bilo, če bi akcijo prenesli v druga okolja nekateri "mojstri" na Hrvaškem, ki bi lahko "v istem
duhu naslovili proglas 'Sestram in bratom Hrvatom' z nacionalnim grbom na
koncu oglasa. Amen."13 Podoben komentar (istega avtorja) je bil objavljen tudi
v Borbi14, v Svijetu, kjer je pisec zapisal, da v Sloveniji niso samo Slovenci in Slovenke, marveč ljudje, ki so tako med vojno kot danes znali pričakati gosta in
okupatorja in da ti ljudje danes živijo in delajo kot delovni ljudje SR Slovenije,
ne glede na pisce proglasov in oglasov ter njihove delitve. Kajti to, kar so napisali, niso pa podpisali, je direktna žalitev vseh, ki živijo in delajo v SR Sloveniji,
kot tudi turistov, ki v Slovenijo prihajajo.15
Borba se je ponovno oglasila 8. julija in pod naslovom "Turistično prikrivanje" objavila še en prispevek, ki ga je napisal Rajko Vujatić. Avtor je ugotavljal, da
turistični proglas, ki se je pred nekaj dnevi pojavil v nekaterih slovenskih glasilih, ponuja nič več in nič manj kot ustanavljanje "čiste Slovenije", namesto privlačnosti modrega Jadrana in drugih turističnih atrakcij naše dežele. Do takega
sklepa je prišel med drugim tudi zaradi obračanja proglasa na Slovenke in Slovence, ki bi si naj prizadevali, da bi bila premagana "mentaliteta, ki je uničevala
in še uničuje najlepše vzore naše tradicije". Kdo pa uničuje to lepo slovensko
tradicijo? To, kot kaže, niso bili Slovenci in Slovenke, kajti njihova naloga je bila
in še vedno je, da premagajo mentaliteto, ki je to storila in ki to še počenja. Očitno je, in to je tudi laiku jasno, da gre za prišleke, ki živijo na tem prostoru. Sporočilo iz proglasa, da so odprti pogoji za preživljanje in razvoj malih narodov,
je po mnenju komentatorja bilo precej prozorno in jasno in je lahko prihajalo
samo iz orožarne tistih sil, ki so se zavzemale za etnično čisto Slovenijo. Dobro

12

13

14

15

Al.(eksandra) Plavevska, "Negodovanje slovenačke javnosti i zbog diskriminatornog turističkog proglasa. Nigde nema Jugoslavije", Politika Ekpres, 4. julija 1985 (prevod B. R.).
Republiški komite za informiranje, Republiški informativni bilten leto XVI, št. 133, Ljubljana, 12. julija
1985.
K. Novak, "Zakaj samo Slovenija", Borba, 5. julija 1985. Citirano po: Republiški informativni bilten leto
XVI, št. 133, Ljubljana, 12. julija 1985.
"Oglas", Svijet, 5. 7. 1985. Povzeto po: Republiški informativni bilten leto XVI, št. 133, Ljubljana, 12.
julija 1985.
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pa je znano, kdo so te sile bile in kakšni so bili njihovi končni cilji.16
V Vjesniku je pod velikim naslovom "Eksplozije jednog oglasa" in nadnaslovom "Turizem in nacionalizem" Nino Pavić najprej objavil prevod oglasa. V
posebnem okviru je nato zapisal, da oglas ni razburil samo slovenske javnosti.
Vzrokov za to je bilo več. Avtorji so želeli "subtilno" turistično propagando, oblikovali pa so besedilo, ki je prebujalo zelo neprijetne asociacije in si je zaslužilo
resno analizo. Potem je podrobno opisoval, kako je do proglasa prišlo, kakšen
obseg je imela turistična akcija in da je javno obračanje na prebivalstvo očitno
zamišljeno kot šok terapija, ki bi naj ozdravila ravnodušnost prebivalstva do
turizma. S te plati akciji ni bilo mogoče ničesar očitati, prav tako, pa se je tudi
mogoče strinjati, da je Slovenija bila specifična turistična regija. Moti in resnično zaskrbljuje pa, da je bilo in je še možno ta oglas (proglas) politično in ideološko brati tako, da vznemirja, žali, pa tudi izziva jezo. Pod mednaslovom "Kje
so našli spodbudo?!" je časopis vsebino oglasa nato kritiziral podobno kot drugi
članki in ugotavljal, da "ni dvoma, da je proglas napisan na temelju problematičnega nazora o ogroženosti in ogorčeni borbi malega naroda za preživetje".
Namen avtorjev je bil Slovence združiti okrog skupnega cilja. Združevanje pa je
najbolj enostavno, če smo majhni in ogroženi, če nam izginja tradicija, če nam
preti ekološka katastrofa, če se borimo, da ohranimo dostojanstvo in večstoletno samobitnost. Drugi, mnogo važnejši problem je, da strokovnjaki iz marketinškega oddelka Dela niso naredili napake.
Kakšni procesi, ki spodbujajo in podpirajo razpoloženje, ki so ga občutili propagandisti se dogajajo? Ali so to tiste manifestacije nacionalizma, o katerih so navdahnjeno in temeljito pisali mnogi slovenski teoretiki. Ali so si avtorji proglasa
vzeli pravico, ki si jo že dolgo lastijo drugi, to je pravico do slovenskega nacionalizma. Domnevno ta ni tako nevaren, ker gre za majhen narod, obrnjen k sebi, ne
proti drugim. A tako je samo navidezno.

Tudi ta pisec je prispevek zaključil s citatom: "Strah me je Slovenije kot
dežele sposobnih Slovencev in Slovenk."17
9. julija je o oglasu pisal tudi tednik Danas. Avtor, podpisan L. J. ugotavlja,
da je nenavaden poziv "Slovencem in Slovenkam, naj bodo gostoljubni do tujih
turistov, izzval številna vprašanja in različne, v glavnem negativne komentarje". Navajal je tudi nekatere odmeve v Sloveniji in mnenje avtorjev proglasa. Na
koncu pa je komentiral:

16

17

Rajko Vujatović, "Turistično prikrivanje", Borba, 8. 7. 1985. Povzeto po: Republiški informativni bilten
leto XVI, št. 133, Ljubljana, 12. julija 1985.
Nino Pavić, "Eksplozija jednog oglasa. Zašto je jedan oglas-proglas uzbudio javnost", Vjesnik, 7. 7. 1985,
4 (prevod B. R.).
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Res lahko verjamemo, da je sporni oglas nastal iz želje, da bi s pametnim pozivom
okrepili čut odgovornosti za naš celoten vtis pred tujci, toda intonacija vsebine
je taka, da v nekaterih delih lahko tudi vznemirja. Horda je primer sam po sebi, ki
niti ne bi zaslužil večje pozornosti, če ne bi zelo dobro ilustriral, za kakšno vrsto
občutljivosti danes pri nas vse gre in kako mora biti vsaka poteza premišljena,
da ne bi bilo nanjo pripomb. Ne trdimo, da je pot v (turistični) pekel tlakovana
s takimi dobrimi nameni, toda gotovo pot v turistični raj ne more utirati praksa,
ki jo najbolj skrbi to, da kakšna prizadevanja ne bi zvenela preveč 'samosvoje',
pri tem pa pozablja, da podobnega poziva na to, da bi ohranili in razvijali svojo
deželo, kajti v turizmu je naša prihodnost.18

Med jugoslovanskimi komentarji navedimo še Joža Vlahovića v Vjesniku, ki
je že proti koncu kritičnega navala na oglas zapisal, da so se dobre novice, kot je
kazalo na medrepubliških mejah, plenile ali vsaj carinile, negativne pa so potovale čez brez potnega lista, čeprav so se, resnici na ljubo, prve kritike pojavile v
Sloveniji. Potem je povzel nekaj najhujših kritik in dodal, da je celotna zgodba
sicer zvenela že rahlo komično in da se ni bilo treba posebej vznemirjati.
Ali bodo podobno nadaljevali tudi dečki iz drugih sredin. Lahko si je zamisliti,
kako bi kakšni 'mojstri na Hrvaškem' v istem duhu naslovili proglas sestram in
bratom Hrvatom z nacionalnim grbom na koncu. Vseeno pa se s takimi stvarmi
ne bi smeli šaliti.

Nato je navajal primer štirih mladoletnikov, ki so v Splitu povzročili nacionalistični izpad s psovkami, grdimi pesmimi in vzkliki, sodnik pa jih je oprostil
oziroma dodelil le "amnezijo".19
V Delu so glavne članke iz jugoslovanskih časopisov povzemali, v zvezi z
Vujatovićevim člankom v Borbi, pa je prišlo tudi do prve politične reakcije, ki
pa je krivdo "porazdelila" med ustvarjalce proglasa na eni strani in časopisni
komentarji Borbe na drugi strani. Svet lista Borbe za SR Slovenijo pri RK SZDL je
v zvezi s člankom v Borbi ugotovil,
da takšni članki niso v skladu z uredniško koncepcijo lista. V razpravi je bilo
rečeno, da turistični oglas, ki je bil v Sloveniji že prej deležen odločne graje in so
ga Delo in drugi slovenski listi nehali objavljati že pred dvema tednoma, saj je vseboval prvine, ki so žaljive ne le za pripadnike drugih narodov in narodnosti v SR
Sloveniji, temveč tudi za Slovence. Poudarili so, da je bil oglas, kot odraz svojevrst-
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L. J., "Sporni proglas", Danas, 9. 7. 1985, 21.
Joža Vlahović, "Tjedni Post scriptum (27. VI.–4. VII.)", Vjesnik, 8.7. 1985 (prevod B. R.).
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Naslovna stran brošure Slovenija, moja
dežela, ki so ji zaradi
kritik, da ne upošteva Jugoslavije, nato
dodali še manjši napis
Jugoslavija
(Arhiv
Studia marketing)

nega primitivizma in provincializma, vreden vsestranske obsodbe, kljub temu pa
je bilo nedopustno, da bi iz tega poslovno-propagandnega izgreda in spodrsljaja
sklepali, da so bili v Sloveniji strpni do nacionalističnega odnosa do pripadnikov
drugih narodov in narodnosti. Da bi temu lahko sledila izolacije Slovenije od
drugih delov Jugoslavije in da so to celo spodbujali. Nedopustno je bilo tudi, da
so zadevo predstavili tako, kot da bi se za tem skrivali tudi odgovorni republiški
organi, med njimi tudi organi RK SZDL, čeprav so prav ti prvi grajali nesprejemljivo vsebino omenjenega turističnega oglasa in se zavzeli za to, da bi ga nehali
objavljati. V razpravi so ugotovili, da takšno pretiravanje in politizacija nestrokovno in nerodno sestavljenega oglasa ne prispevata k objektivnemu medsebojnemu obveščanju v Jugoslaviji, temveč narobe – k dezinformiranju jugoslovanske javnosti in h kaljenju medsebojnih odnosov, kar je bilo docela v nasprotju s
funkcijami in nalogami Borbe. Člani sveta so poleg tega očitali uredništvu Borbe,
da je omogočilo objavo komentarja, ne da bi se bili posvetovali z urednikom

266

S tudia
H istorica
S lovenica

republiške redakcije Borbe za SR Slovenijo. Poudarili so, da je bilo takšno ravnanje navzkriž ne le z nalogami in odgovornostjo republiških redakcij pri urejanju
lista, temveč tudi z običajno prakso medsebojnega obveščanja in posvetovanja z
namenom, da bi kar najbolj objektivno predstavili različne dogodke in pojave v
posameznih republikah in pokrajinah in drugih okoljih, iz katerih in o katerih je
poročala Borba. Svet je zahteval od glavnega in odgovornega urednika lista, naj
v skladu s svojimi pravicami in odgovornostjo ustrezno ukrepa proti takšnemu
pisanju in da bi preprečil takšne in podobne odmike od uredniške politike lista.20

Vendar se je polemično pisanje nadaljevalo, tudi v Sloveniji. Na jugoslovanske
reakcije je reagiral satirični list Pavliha, ki je objavil "jugoslovansko" verzijo oglasa:
Jugoslovani! Nemci so na pragu naše dežele. Zasedli bodo naše ceste. Zasedli
bodo naša mesta in vasi. V naše gore se bodo vzpenjali. Poselili bodo našo obalo
in uživali v našem morju. Jugoslovani in Jugoslovanke! Ti Nemci so naši gostje! Od
nas ne bodo terjali ničesar, pričakovali pa veliko. Poskrbimo le, da bodo radi prihajali k nam in da se bodo domače počutili. Poskrbimo, da se bodo še vračali, ker
jim bo všeč dežela in njeni ljudje. Tega smo zmožni. Jugoslavija. Njihova dežela.21

K proglasu je Pavliha objavil tudi "nenacionalistično inačico" logotipa, v
kateri so bili združeni lipov list, čebula in paprika.
Med pretežno negativnimi kritikami so nekateri bralci akcijo sicer že od
začetka branili22, v bran akcije pa so stopili tudi nekateri komentatorji. Ko je
akcija stekla celovito, s plakati, brošurami in nazadnje filmom, je tudi sicer naletela na odobravanje ponekod v jugoslovanskem prostoru.
V organizaciji društva novinarjev je na obisk v Slovenijo prišla tudi skupina novinarjev iz Beograda. Skupaj so šli na izlet oziroma smučat na Roglo, tam in nato v
Celju, smo jih tudi seznanili z akcijo 'Slovenija, moja dežela' in gostje iz Beograda
so bili nad njo navdušeni,

je pričal Leopold Perc.23 Perc je sicer že po prvih poletnih kritikah v obširnem članku pojasnil širši namen akcije.
Po objavi oglasa je razvoj dogodkov zaradi reakcij že neizogibno zdrsnil v
politiko. Urednik Komunista Slavko Gerič (pred tem izvršni sekretar CK ZKS za

20
21
22

23

J. P. (Jovan Pjević), "Iz jugoslovanskega časopisja. Turistično oblat", Delo, 10. 7. 1985, 2.
Pavliha, 11. 7. 1985.
Glej npr. Turistični oglas za Slovenijo, Robert Mecilonšek, uredništvo Willkomenn, Ljubljana; in Sonja
Černič- Lagerwall, "Radenci", Delo (Sobotna priloga), 6. 7. 1985, 27.
Intervju Darje Kerec z Leopoldom Percem, 12. 9. 2010, hrani pisec.
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"Nenacionalistična" inačica humorističnega lista Pavliha (Arhiv Studia marketing)

informiranje), ki je imel celovit pregled nad stališči političnih forumov, pa tudi
pretanjen občutek za to, kam se obrača politični tok, je prvi nakazal na nastajajoči obris stališč slovenskega političnega vrha: kritizirati oglas, kot sicer neposrečen in politično nesprejemljiv del dobronamerne turistično-propagandne
akcije, zaradi česar so ga časopisi tudi prenehali objavljati, a hkrati zavračati
nacionalistične konotacije, ki mu jih pripisujejo drugod po Jugoslaviji, saj gre
v takem pisanju za splošni napad na Slovenijo in njen domnevni iredentizem.
V komentarju je zapisal, da o nacionalizmu pišejo občila po vseh republikah
in pokrajinah, da pa žal večkrat bolj kritično o tistih drugod, kot o svojih. In da
je CK ZKS nedavno jasno razmejil nacionalistične težnje od tistega, kar izraža
nacionalno identiteto, vrednote, ki konstituirajo slovenski narod v povezanosti z drugimi jugoslovanskimi narodi in narodnostmi. Ob takih opredelitvah je
razglas "Slovenci in Slovenke" obroben, je pa res deloma ali v celoti nesprejemljiv. Avtorji trdijo, da sodi k celovito zasnovani turistični propagandni akciji in
naj bi potemtakem bil po njihovem samo neposrečen. Za veliko večino Slovencev, kakor tudi pripadnikov drugih narodov in narodnosti pa je seveda nesprejemljiv delček v mozaiku sicer pozitivnega in potrebnega agitiranja za turizem
in krepitve zavesti o njegovem pomenu.
Glede tega je bilo nemalo izredno kritičnih pripomb na mnogih sestankih
družbenopolitičnih organizacij na republiški ravni. Kot je znano, so množična
občila oglas prenehala objavljati, nekateri pa so objavili kritične prispevke na njegov račun, npr. Dnevnik, Delo. Kritično so se o njem izrekli pred kratkim tudi sekretarji na posvetu občinskih komitejev ZKS. Vsekakor so opozorila, ki so, tako v
Sloveniji kot v nekaterih časnikih drugih republik in pokrajin, bolj ali manj ostro
govorila o nesprejemljivosti razglasa (njegov nacionalistični značaj, nenavadna
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podobnost s proglasom iz Slovenca 1941. leta, dvomljiva sporočilna vrednost), o
možnost, da bo spodbudil negativne asociacije, umestna. Mislimo pa, da je nedopustno, da ga predimenzioniramo in ga poskušamo umeščati tja, kamor sploh ne
sodi. Ne more namreč služiti kot povod in malodane dokaz za pojav iredentizma.
Kot nekaj, kar pomeni splošni poziv na pogrom proti 'prihajajočim', očitno misli
na Neslovence, za 'etnično čisto Slovenijo', kakor je to v Borbi (v komentarju z
dne 8. julija) na drugi strani zapisal Rajko Vujatovič. Gotovo ima pravico kritizirati, opozarjati na njegov negativni predznak, vendar tega ni mogoče delati tako,
da bralcu sugerira identifikacijo razglasa s Slovenijo, s Slovenci, s subjektivnimi
silami, z ljudmi, ki živijo v SRS. To je nedopustno poenostavljanje na način senzacionalizma najslabše vrste, ki mu no gre za boj proti nacionalizmu niti ne za razvoj narodov, še manj pa za bratstvo in enotnost temveč slej ko prej za kaj drugega
– za ustvarjanje napetosti, nezaupanja med narodi in ljudmi.24

V slovenskem političnem vrhu, tedaj že zapletenem v konflikt z Jugoslavijo,
je tako začelo prevladovati stališče, da je treba kljub "neposrečenemu" oglasu,
ki so ga iz oglaševanja umaknili, celotno akcijo ohraniti in nadaljevati. Akcija
je že od začetka imela podporo v Gospodarski zbornici Slovenije, ki jo je vodil
Marko Bulc. Tudi v izvršnem svetu je prevladal zlasti ekonomski vidik. "Te akcije
so bile tedaj kot pisane na kožo; to je bil čas, ko je primanjkovalo deviz, akcija
pa je apelirala na utrjevanje domačega turizma!"25 Zato je podporo akciji, kot
priča Bogomila Mirtič, izkazoval tudi tedanji predsednik IS SRS Janez Zemljarič.
"So pa bile zagate zaradi ZIS v Beogradu. Vendar ne zaradi separatizma oziroma
povezovanja besede 'dežela' s separatizmom. V ZIS so se predvsem spraševali in
čudili, kaj to sploh je, ta 'dežela'".26 Ne Perc27 in ne Bogomila Mirtič nista občutila političnega pritiska. Bogomila Mitič se spominja, da je sicer v zvezi z akcijo
bilo nekaj dopisovanja med GZS in RK SZDL. V zvezi z akcijo pa so 11. novembra 1985 imeli tudi sestanek, na katerem so sodelovali predsednik RK SZDL in
član P CK ZKS Franc Šetinc, glavni urednik Dela in član P CK ZKS, zadolžen za
področje informiranja, Jak Koprivc, Franc Perc in Bogomila Mitič.28 Podporo so
snovalci akcije na koncu dobili tudi pri Mihi Ravniku, tedanjem sekretarju P CK
ZKS in Francu Šetincu, tedanjem predsedniku RK SZDL. Povod je bila informacija, ki so jo dobili, da naj bi v Sloveniji izšel še en uničujoč članek. Zato je Jani
Bavčer Repovšu predlagal,
24
25
26
27
28

Slavko Gerič, "Ob razglasu 'Slovenci in Slovenke'. Glosa", Komunist, št. 28, Ljubljana, 12. julij 1985.
Intervju Darje Kerec z Bogomilo Mirtič, 8. 9. 2010, hrani pisec.
Prav tam.
Intervju Darje Kerec z Leopoldom Percem, 12. 9. 2010, hrani pisec.
Arhiv Republike Slovenije (ARS), dislocirana enota I, seje P CK ZKS AS 1589/IV /648 (101.–104. seja
1985), Razprava Franca Šetinca, Magnetogram 102. seje predsedstva CK ZK Slovenije, ki je bila 11. 11.
1985 (neavtorizirano).
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da takoj z diaprojektorjem obiščeva Miha Ravnika, ki je bil takrat sekretar Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in se rešiva, če se da. Miha Ravnik
je bil tako kot Jani Bavčer Primorec, sam sem ga poznal še iz časa, ko je bil direktor novogoriške tovarne pohištva Meblo, s katero je naša agencija sodelovala.

Po predstavitvi strategije marketinških aktivnosti slovenskega turizma in
vsebine oglaševalskih akcij je po Repovševem pričanju Miha Ravnik poklical
Franca Šetinca in mu rekel, naj pustijo Studio marketing pri miru, ker gre za
strokovno stvar. Od tedaj so imeli v agenciji, kar zadeva "Slovenijo, mojo deželo", mir.29
Akcija je bila sicer omenjena še na seji CK ZKS, na kateri naj bi se opredelili do pojavov nacionalizma v Sloveniji. S sejo naj bi ublažili kritike na račun
slovenskega separatizma v drugih delih Jugoslavije. Na seji je uvodno razpravo
imel dr. Ciril Ribičič, pripravljeno pa je bilo tudi gradivo Aktualna idejnopolitična vprašanja mednacionalnih odnosov in pojavov nacionalizma v Sloveniji.
Po seji je bilo gradivo dopolnjeno z razpravami in poslano občinskim in medobčinskim komitejem, obširno pa so o njem poročali tudi mediji. Smiselno je
bilo sporočilo seje, da so "mnogoteri razlogi, zaradi katerih je vključenost slovenskega naroda v jugoslovansko federacijo na samoupravnih družbenoekonomskih temeljih edina prava in trajna opredelitev". Vendar je po drugi strani
bistvo ustavne zasnove jugoslovanske federacije prav v tem, da zagotavlja "ne
le kulturno in politično, temveč tudi ekonomsko samostojnost slovenskega
naroda".30 Če tedanjo obširno samoupravo in še vedno precej ezopsko retoriko
sintetiziramo v glavne ugotovitve, je bil na seji in v gradivih kritiziran unitarizem, birokratski centralizem in pojavi nacionalizma v drugih republikah ter
senzacionalistično poročanje medijev o tovrstnih pojavih v Sloveniji. V "samokritičnem" pa je bilo ugotovljeno, da pojavi nacionalizma naraščajo,31 zlasti na

29

30

31

Repovš, "Tržno usmerjane poti turizma v moji deželi", 139–147. Glej tudi: Petra Prepadnik, Slovenija –
moja dežela. Primer velike oglaševalske ideje, diplomska naloga, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana,
2008), 55 (pričevanje Jerneja Repovša). Podobno kot Repovš priča tudi Jani Bavčer (intervju Darje
Kerec z Janijem Bavčerjem, 20. 8. 2010, hrani pisec).
ARS, dislocirana enota I, seje P CK ZKS AS 1589/IV /648 (101.–104. seja 1985), Magnetogram 102. seje
predsedstva CK ZK Slovenije, ki je bila 11. 11. 1985 (neavtorizirano ); Zapisnik 102. seje Predsedstva
CK ZK Slovenije, ki je bila 11. 11. 1985, Aktualna idejnopolitična vprašanja mednacionalnih odnosov
in pojavov nacionalizma v Sloveniji, 20. 11. 1985, 1 in 2.
Po analizi, ki jo je pripravila Služba državne varnosti so verbalni delikti zrasli z 12 leta 1982 na 27 leta
1985, napisi z 38 na 81, simboli so se v vsem obdobju med obema letoma vrteli okrog 4, letaki in napisi
so s 23 padli na 16, ostalih pojavov je bilo v letu 1985 okrog 10. Skupaj je število nacionalističnih izpadov naraslo s 84 v letu 1982 na 138 v letu 1985, v seštevku pa jih je bilo v tem obdobju 360 (Pregled
nacionalističnih izpadov v SR Sloveniji po letih, priloga k gradivu). Naraslo je zlasti število slovenskih
izpadov (z 38 na 108), čeprav so sicer naraščali tudi drugi. Največ je bilo napisov in verbalnih izpadov.
Ertl sicer pojavov ni štel za zaskrbljujoče, označil jih je za "drobne", so jim pa v poročanju o Sloveniji
po drugih republikah dali velike dimenzije.
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športnem področju (dva nacionalistična in huliganska izpada v Ljubljani, eden
na hokejski in eden na košarkarski tekmi, pri čemer so bili razpravljavci pri
košarkarskem različnega mnenja ali sploh gre za nacionalizem). Še posebej pa
je bil izpostavljen fizični obračun v Idriji, kar pa so politični organi na občinski
in republiški ravni ostro obsodili. Šlo je za to, da je nekaj mladih Slovencev preteplo sovrstnike iz drugih republik, nosili pa so priponke z napisom "Slovenija,
moja dežela", kar je po interpretacijah raznih medijev turistično akcijo povezalo z nacionalizmom. V podobnem tonu, kot je bilo gradivo, je bila zasnovana
tudi uvodna beseda dr. Cirila Ribičiča:
Gotovo ni mogoče pristajati na to, da nekateri načrtno ustvarjajo atmosfero v
Jugoslaviji, v kateri bi se morali slovenski politični in drugi javni delavci stalno
otepati vnaprejšnjih dvomov o tem, kakšen je odnos slovenske politike in kulture
do Jugoslavije ter očitkov o separatističnem partikularizmu. Kdor ustvarja takšne
razmere, v katerih se vsako omenjanje slovenske samostojnosti, suverenosti slovenskega narod in državnosti slovenske republike, proglaša za koketiranje s separatizmom, pozablja na to, da je samostojnost slovenskega naroda pogoj in temelj,
ne pa ovira za uspešno in enakopravno sodelovanje ter samoupravno integracijo
v Jugoslaviji,

je dejal, sklicujoč se na Kardeljeve misli o slovenskem narodnem vprašanju.
A je pred tem med "slabostmi" pri odnosu do nacionalizma v Sloveniji navedel
tudi akcijo "Slovenija, moja dežela":
Naj omenim samo nekatere slabosti v sicer ofenzivno in pogumno zamišljeni
akciji turistično-propagandne akcije v Sloveniji. Nekajkratna javna reagiranja
tudi najodgovornejših funkcionarjev zveze komunistov in socialistične zveze
so se doslej premalo upoštevala. In če bi šlo tako tudi naprej, bo postopno
lahko postala okrogla značka z napisom "Slovenija, moja dežela" iz turističnopropagandnega nacionalistični simbol in alternativa grbu SR Slovenije, lipov list
pa alternativa Triglavu kot simbolu, ki ga je uporabljala že Osvobodilna fronta
slovenskega naroda.32

Na seji sicer kakšne posebne razprave o akciji ni bilo. Šetinc je na njej poročal o že omenjenem sestanku z glavnimi zagovorniki akcije z Gospodarske
zbornice in z Jakom Koprivcem (sestanek je bil namreč isti dan pred sejo). Ugotavljal je, da so bile v zvezi z akcijo res narejene nekatere napake, "to pa ne bi

32

ARS, dislocirana enota I, seje P CK ZKS AS 1589/IV /648 (101.–104. seja 1985), Uvodna razprava Cirila
Ribičiča na seji predsedstva CK ZKS, 11. novembra 1985 (ob obravnavi idejnopolitičnih vprašanj
nacionalizma v Sloveniji), 1 in 2.
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smelo pomeniti, da bomo dovolili, da se razvrednoti ta akcija, ki je pomembna
za Slovenijo". Slovenija sicer ne bi smela izločiti 10 % ljudi, ki imajo radi Slovenijo, soustvarjajo dohodek, prispevajo v kulturno bogastvo Slovenije. Pri stavku,
da bodo tujci okupirali našo deželo, so zlasti borci, pa tudi drugi, dobili asociacijo da se misli na okupacijo dežele. To smo že javno kritizirali. Tudi ni sporno, da
se reče, kako je v Sloveniji navzoč vpliv dunajske arhitekture ali da gre za vpliv
srednjeevropske kulture.
Sporno je to, da se nikjer ne omenja Jugoslavija, kot da je Jugoslavija zgolj obremenilna okoliščina Sloveniji. Danes smo bili soglasni v tem, da se Slovenijo kot
turistično deželo vzame na še bolj afirmativen način, če poveš, da je ta Slovenija v
Jugoslaviji, v državi z bogato pestrostjo ...

Vsak dober propagandist za turizem bo povedal, da prideš iz planin, iz
zasneženih gora na toplo morje, vse tja do Albanije. "Res pa je," so nam povedali
v tem pogovoru tudi to,
da so naši turistični delavci že nekajkrat predlagali Turistični zvezi Jugoslavije, da
se gre v enotno akcijo po vsej Jugoslaviji, kar pomeni, da ni res, da so šli naši v
neko solo akcijo na škodo Jugoslavije, ampak so si najprej prizadevali, da se ustvari neka skupna propagandna akcija, skupna akcija s skupnim znakom, vendar
to ni obrodilo sadov.

V nadaljevanju je Šetinc povedal, da so takšen predlog poslali že pred leti,
sedaj pa so ga ponovno in da si bo osebno prizadeval, da je to prišlo na dnevni
red Zvezne konference SZDL in da se je povedalo, kje so vzroki, da ne bi več prišlo do skupne jugoslovanske akcije, hkrati pa da se ne napada posamezne akcije.
Tudi drugi namreč predstavljajo svoje, predstavlja se npr. Istra, vendar ne na tak
neposrečen način, brez omenjanja Jugoslavije, "kar je seveda obsojanja vredno".
Tudi Dubrovnik in hrvaški turizem so na nekem posvetu, ki se ga je udeležil, predstavljali ločeno, kar tudi ni v redu, ni pa opravičilo za to, kar se dogaja v Sloveniji.
Hotel sem reči, da je treba s to propagando nadaljevati, kajti naš interes mora biti,
da bo Slovenija bolj čista, bolj privlačna za tuje turiste, pri tem pa moramo paziti,
da ne bomo delali take spodrsljaje, kakršne smo delali do sedaj. Zato je bil sprejet sklep, da se gre v oblikovanje družbenega sosveta pri zbornici, ki bo s širših
družbenih vidikov pomagal usmerjati propagando.33

33

ARS, dislocirana enota I, seje P CK ZKS AS 1589/IV /648 (101.–104. seja 1985), Razprava Franca
Šetinca, Magnetogram 102. seje predsedstva CK ZK Slovenije, ki je bila 11. 11. 1985 (neavtorizirano).
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Prizor iz kultnega filma Slovenija, moja dežela. Akcija je leta 1985 dobila Veliko nagrado na portoroškem
festivalu oglaševalcev, film pa mednarodno nagrado Prizma (Media marketing, št. 11 (1986) (VI/679),
10)

Nekaj stavkov v tem kontekstu, a bolj na splošno, je na seji dodal še predsednik P CK ZKS Andrej Marinc, češ, da bi bilo treba ilustracije, ki jih je dal Ribičič,
uporabiti v družbeni praksi, ker s tem lahko pokažejo, da konkretno opozarjajo
na pojave nacionalizma.
"Reakcije politike so bile raznolike," je rekel eden tedanjih glavnih oglaševalcev Jure Apih.
Dogmatiki so se iskreno zgražali, drugi so blago opominjali in umirjali, po tihem
pa soglašali in podpirali. Podobno kot neugnanega fantiča, ki tašči na obisku nesramno pove resnico v obraz, starši seveda okarajo, po tihem pa hkrati pritrjujejo zadovoljni, da je zvedela, kar ji gre. Časi so bili kompleksni in zahtevni. Javna
beseda je komunicirala po vsej Jugi in po vseh strukturah. Govori in nagovori so
bili skrbno pretehtani in pogosto namenjeni povsem drugim avditorijem ,kot
pa očitno naslovljenim. Resnica je tudi, da so les enfants terrible delali vodilnim
preglavice in probleme, in da so bili včasih tudi zaradi tega v resnici jezni nanje.
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Če jih vprašate danes, je zanesljivo drugače.34

S sejo CK ZKS je bila politična razprava končana, umirile so se polemike in
kritike po časopisih, akcija se je v Sloveniji nadaljevala in zlasti s filmom, ki so ga
začeli predvajati naslednje leto, začela dobivati množično podporo. Ljudje so
ob jugoslovanstvu, ki se je naglo topilo, geslo "Slovenija, moja dežela" vzeli kot
izraz krepitve nacionalne identitete, lipov list pa kot simbol slovenstva. Zaradi
te identifikacije se je lahko zgodilo množično gibanje leta 1988 in prav neverjetno je, kako zgrešeno je kasnejša Demosova politika (ali vsaj njen pomemben del) pred plebiscitom leta 1990 občutenje ljudi napačno ocenjevala ali
podcenjevala in hotela priti do samostojnosti kar z nekakšnimi deklaracijami,
navadno parlamentarno večino ali v najboljšem primeru z navadno večino na
plebiscitu. Čeprav je, v nasprotju z lastnimi dvomi, za skupno propagandno
geslo ob plebiscitu uporabila prav slogan iz akcije: "Moja dežela je naša država.
Slovenija."

Božo Repe
ROLE OF THE "SLOVENIA, MY COUNTRY" CAMPAIGN IN THE
NATIONAL HOMOGENISATION IN THE 1980s

SUMMARY
Before the beginning of discussions on the question of nationality at writers’
tribunes (e.g. the tribunes Slovenian nation and Slovenian culture 1985) and
before the Nova revija magazine started with its contributions to the national
programme, Slovenian confidence was boosted by the "Slovenia, my country"
tourist campaign which (at first) was not linked to politics. The campaign was
famous for its propaganda and the tourist film depicting the beauties of Slovenia and the willingness of people from different professions to wholehearte-

34

Intervju Boža Repeta z Juretom Apihom, 5. 7. 2011, hrani pisec.
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dly accept tourists. Yugoslavia strongly criticised the campaign, saying that it
expressed Slovenian separatism. The role of the campaign is almost completely overlooked in the historical and especially political interpretations of the
1980s. In public, it is limited to the nostalgic internet reminiscences, while its
(adapted) visual symbols, especially the linden leaf, can still often be seen on
lorry tarpaulins.
In fact, the "Slovenia, my country" campaign caused the first mass homogenisation of Slovenians in the 1980s, without which the national programmes
could not be realised. As the spirit of Yugoslavism was rapidly disappearing,
the people in Slovenia saw the "Slovenia, my country" slogan as a sign of the
strengthening of their national identity and the linden leaf as a symbol of
Slovenism. This identification contributed to the mass movement in 1988. It
is unbelievable how the later Democratic Opposition of Slovenia’s (DEMOS)
politics (or at least an important part of it) misinterpreted and underestimated
the general climate before the Plebiscite in 1990, when it tried to win Slovenia's
independence by various declarations, by a simple majority in the parliament
or by a simple majority at the plebiscite. Despite doubts, their common propaganda slogan became the very slogan of the campaign: "My country is my state.
Slovenia."
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Izvleček:

Prispevek prikazuje vlogo in pomen Demosa kot ključnega akterja demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Avtorica označuje demokratični prehod v
Sloveniji kot vmesno obliko med dvema tipoma prehodov, to je ruptforma in
transplacement. Gre torej za zmes modelov čistega preloma, ki naj bi ga vodila nova elita, in reform, ki naj bi jih vodila še stara. Kljub temu pa ni mogoče
zaključiti, da je v slovenskem primeru šlo za čisti prelom, voden od nove elite
in za ustrezno zamenjavo vlog po spremembi režima. Avtorica zavrže tudi koncept transformacije, ki predpostavlja, da je demokratični prelom voden od stare
politične elite. Le ta je pod pritiskom javnosti sicer sprejela nekatere ključne
reforme še pred volitvami, ki pa še niso pripeljale do zamenjave družbenega in
političnega sistema, čeprav so bile za to nujen pogoj.

Ključne besede:

Demos, demokratizacija, osamosvojitev, tranzicija (demokratični prelom),
demokracija, narod, nacionalizem, politični programi, SKD, SLS, SDZS, ZKSSDP, SZDL-SSS, ZSMS-LS.
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Teoretični in pojmovni okvir
Prispevek prikazuje vlogo in pomen Demosa kot akterja1 demokratizacije in
osamosvojitve Slovenije. Ob prevladujoči zgodovinski metodi je vpeljan t. i.
transdisciplinarni pristop, ki vključuje pristope in izsledke tudi drugih znanstvenih disciplin. Ta širina je še posebej pomembna, ko gre za operacionalizacijo pojmov, konceptov in modelov, povezanih s preučevanjem demokratizacijskih in osamosvojitvenih procesov.
Pri opredeljevanju demokracije in demokratizacije se je težko izogniti
sodobni teoretski delitvi na t. i. ožjo ("thin") in širšo ("thick") demokracijo. Prva
predpostavlja zgolj svobodne volitve, druga pa se navezuje na demokratizacijo
tudi drugih družbenih podsistemov, kjer lahko sodeluje posameznik.2 Pojem
demokratizacije je povezan z vsebino opredelitve demokracije, tehnično pa
pomeni kompleksen proces uvajanja demokracije. V tem smislu velja opozoriti na mednarodno uveljavljeno razdelitev faz demokratizacije po Samuelu P.
Huntingtonu: liberalizacija, tranzicija in konsolidirana demokracija. V svojem
delu iz začetka devetdesetih let z naslovom The Third Wave: democratization in
the late twentieth century navaja klasifikacijo faznosti demokratizacije, ki vključuje: "(1) konec avtoritarnega režima; (2) vgradnjo demokratičnega režima; in
(3) konsolidacijo demokratičnega režima. Vzroki za razvoj vsake od teh treh
faz so lahko različni in kontradiktorni."3 Potemtakem je Demosova vloga pri
demokratizaciji, upoštevajoč ta model, omejena na:
1. fazo liberalizacije (nastajanje in razvoj civilne družbe, novih družbenih
gibanj, stanovskih organizacij in zametkov novih neodvisnih političnih zvez oziroma nastajanje neodvisne politične družbe, ustavne spremembe, sprejetje osnovne volilne zakonodaje – obdobje do demokratičnih volitev) in
2. 
začetno fazo tranzicije (ki predpostavlja institucionalno izgradnjo
demokratičnih temeljev, kot npr. oblikovanje prve demokratično izvoljene zakonodajne in izvršne oblasti, sprejemanje pravnih temeljev
nove države ipd.), v kateri je pobudnik in glavni izvajalec Demos.

1

2
3

Pod pojmom akterja se v teorijah pojavljajo dokaj različne in težko primerljive vsebine. Če pojem
akterja razumemo v smislu učinkovanja na določen proces, smo še najbližje opredelitvi akterja kot
subjekta, ki s svojo dejavnostjo odločilno vpliva na družbene spremembe. V slovenskem primeru je
bilo ogromno civilno-družbenih akterjev, ki so konstituirali civilno družbo, iz katere so se kasneje razvili intenzivni demokratizacijski procesi in politična družba, ki so jo v začetku oblikovale še zveze, ki
so se združile v združeno demokratično opozicijo Demos. Od tu naprej je stara politična nomenklatura imela prepoznavnega nasprotnika, ki se je oblikoval v vodilnega pobudnika demokratizacijskih
in osamosvojitvenih procesov.
Jean Grugel, Democratization, A Critical Introduction (New York, 2002), 5.
Samuel P. Huntington, The Third Wave: democratization in the late twentieth century (Oklahoma,
1993), 9, 35.

278

S tudia
H istorica
S lovenica

Ko govorimo o načinu prehoda, se je smiselno nasloniti na Huntingtonovo
in Linzovo tipologijo. Prvi način predstavlja transformacija/reforma, ki jo vodi
obstoječa elita, drugo zamenjava (replacement/ruptura), ki jo vodi opozicija in
tretjo zmes obeh (transplacement in ruptforma), ki je rezultat akcije obeh elit.4
Če bi se pri proučevanju slovenskega primera opredelili zgolj za en "idealni"
tip prehoda, bi to glede na zgodovinske procese v Sloveniji predstavljalo težave. Zlasti sociološki in politološki pristopi, ki v prvo vrsto postavljajo različne
teoretične modele, sami ne morejo ustrezno pojasniti večplastnosti dogajanja
tranzicijskih procesov brez zgodovinsko kronološke metode, analize in sinteze
zgodovinskih virov, ki nam omogočajo spoznavanje stvarnega dogajanja v preteklosti. Različni pristopi k proučevanju prvih let tranzicije pa nam lahko veliko
pomagajo pri razlagi zlasti prvih faz demokratizacije.
Poleg demokracije in demokratizacije je pomemben tudi koncept naroda in nacionalizma. Eden najpomembnejših sodobnih proučevalcev procesov
oblikovanja nacionalne identitete Anthony D. Smith razume nacionalizem kot
"ideološko gibanje za dosego in ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete prebivalcev, ki po mnenju nekaterih njenih članov tvorijo dejanski ali
potencialni 'narod'",5 narod pa označi za
vrsto /…/ občutene in doživete skupnosti, katerih pripadniki imajo skupno
domovino in kulturo; vsaj daljši čas mora naseljevati svojo lastno domovino, da se
vzpostavi kot narod; če hoče doseči narodnost in biti prepoznan kot narod, mora
poleg tega razviti javno kulturo in si želeti določeno stopnjo samo odločanja.6

Ta "domovinsko-kulturološki" pristop morda niti ni tako tuj slovenski razpravi o narodu, kakor tudi ne še ena teorija s precejšnjo pojasnjevalno močjo,
to je t. i. genetična teorija oblikovanja nacionalne identitete malih narodov
Miroslava Hrocha.7 V osemdesetih letih 20. stoletja je razprava o narodu tudi pri
Slovencih vse bolj uhajala iz ideoloških spon uradnega marksizma. Znanstveniki, pisatelji in drugi umetniki so na novo koncipirali nacionalno vprašanje, ki se
je nato močno zasidralo v nacionalni zavesti. Posamezniki iz tega kulturniškega
kroga so kasneje postali pomembni politični akterji ali vsaj pomembni oblikovalci javnega mnenja, ko je prišlo do množične mobilizacije na nacionalni pod-

4

5
6
7

Danica Fink-Hafner, "Mednarodno primerjalno raziskovanje demokratičnih prehodov", v:
Demokratični prehodi II: Slovenija v primerjavi z drugimi nekdanjimi jugoslovanskimi republikami
(Ljubljana, 2001), 19.
Anthony D. Smith, Nacionalizem. Teorija, ideologija, zgodovina (Ljubljana, 2005), 19.
Ibid,, 23.
Miroslav Hroch, Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis of the social
composition of patriotic groups among the smaller European nations (New York, 2000), 4–5, 3–10,
22–23, 33–34, 129–154.
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lagi. Ti novi koncepti so bili onkraj Kardeljeve obravnave, ki je narod pojmoval
kot zgodovinski pojav, nastal v določenih pogojih "družbene delitve dela" in
naj bi tudi izginil v nekih novih pogojih, ki bodo spodbujali "spajanje" narodov.8
V osemdesetih se je na Slovenskem rojevala nova paradigma, ki nacionalnega in nacionalizma ni več pojmovala negativno. Glavnim piscem v 57. številki
Nove revije se je nedvomno uspelo izviti iz prevladujoče ideološke paradigme
pri obravnavi (slovenskega) narodnega vprašanja. Jože Pučnik je denimo zapisal, da je "neodtujljiva pravica vsakega naroda, da je suveren, da si organizira
svojo državo in da oboje brani pred zunanjimi posegi. In Slovenci suverenosti
še nimamo, a jo moramo doseči". Zanimiva je njegova ugotovitev, da je bil v prvi
Jugoslaviji združevalni inštrument jugoslovanski nacionalizem, v drugi pa leninizem, a sta bili obe tehnologiji voluntaristični, zato neučinkoviti in nista uspeli
"efektivno integrirati bistveno subtilnejših procesov kulture".9 Tine Hribar je
dokazoval invalidnost partije pri reševanju narodnega vprašanja in ocenjeval,
da Socialistična republika Slovenija sploh ni republika, niti narodna tvorba
slovenskega naroda, ampak je – to povzema po dr. Ivu Urbančiču – državno-upravna enota.10 Slovenski narod mora dobiti status subjekta, tega pa lahko
dobi le prek lastne države, to je kot nacija. Tudi Urbančič je bil povsem jasen,
ko je zahteval slovensko državo, saj ne avtonomija, ne modernizacija družbenih in političnih struktur – po njegovem mnenju – niso dovolj.11 Nova revija
je bila pomembna izven partijska modernizacijska sila, ki je seveda bistveno
presegla literarni in umetniški pomen. Bila je prvovrstna politična revija, ki je
mobilizirala, navdihovala in sooblikovala novo politično kulturo in nova politična razmerja na Slovenskem na prelomu iz osemdesetih in devetdesetih. V
političnem smislu je pomenila neko obliko priprave na prelomne dogodke in
procese slovenske pomladi, ki jo razumemo kot uveljavljanje demokracije in
osamosvojitev slovenskega naroda.

Razmere v osemdesetih doma in v svetu ter nastanek Demosa
Ta nova, drugačna obravnava slovenskega narodnega vprašanja je sčasoma
postala vse bolj javna govorica in sestavni del narodne zavesti mnogih Slovencev, ki so na prelomu iz osemdesetih v devetdeseta leta vse bolj verjeli v
možnost resnične samostojnosti, v oblikovanje lastne države. Novi nacionalni

8
9
10
11

Edvard Kardelj, Izbrano delo II (Ljubljana, 1973), 62.
Jože Pučnik, "Politični sistem civilne družbe", Nova revija VI, št. 57 (1987): 141–142.
Tine Hribar, "Slovenska državnost", Nova revija VI, št. 57 (1987): 22.
Ivo Urbančič, "Jugoslovanska 'nacionalistična kriza' in Slovenci v perspektivi konca nacije", Nova revija VI, št. 57 (1987): 33, 56.
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program, oblikovan v 57. številki Nove revije, je tako postal naravni del političnega programa porajajoče se opozicije in kasneje ena od Demosovih ključnih
prioritet. Demos je torej bil pomemben dejavnik oblikovanja splošnega soglasja o nujnosti osamosvojitve slovenskega naroda, ki se izraža v rezultatu slovenskega plebiscita 23. decembra 1990. Kasnejši dogodki so pokazali, da je bil tudi
operativni instrument in akter nacionalne osamosvojitve.
Seveda je za celovito razumevanje vloge in pomena posameznih političnih
akterjev, kakršen je bil konec osemdesetih in v začetku devetdesetih Demos,
ključnega pomena dobro poznavanje zgodovinskih okoliščin. Slovenska nacionalna identiteta se je oblikovala skozi stoletja in pomembni procesi v osemdesetih in devetdesetih letih niso vznikli sami od sebe, ampak imajo dolgo zgodovinsko podlago.12 T. i. "jugoslovanski socializem" je po smrti Tita leta 1980
doživljal krizo, vladajoči komunisti pa niso uživali podpore večine prebivalstva.
Legitimnost, ki so jo v začetku še gradili na "pridobitvah narodno osvobodilne
vojne," ni več zadoščala. Kriza, ki jo je generiral neučinkovit gospodarski sistem,
se je raztezala na vsa področja. Poleg tega so v ospredje vse bolj prihajali nerešeni problemi v odnosih med jugoslovanskimi narodi v federaciji in zelo jasne
namere največjega naroda, Srbov, po utrditvi centralizma in unitarizma. Osebni
standard se je zniževal, socialna negotovost je bila vse večja.13 Ko je režim uveljavljal represijo, se je krepila zavest o spoštovanju pravic in svoboščin posameznika. Ne le občutek ogroženosti od slovenskih ali jugoslovanskih represivnih
organov (in s tem povezan normalen refleks – umikanje od njih), ampak je vse
večjo vlogo v prizadevanjih za prelom imela demokratična kultura. Ljudje so
kazali pripravljenost za demokracijo tudi nekaj narediti, čeprav bi pri tem tvegali. Tudi v okviru tedanje politične elite so vznikale težnje po demokratizaciji.
Krepila so se nova družbena gibanja. Oblikovala se je bogato razvejana civilna
družba. Nove družbene in politične elite so zato dobile dodatno energijo pri
vodenju prelomnih procesov, ki so se konec leta 1989 zlile v združeno demokratično opozicijo. Nove, neodvisne politične sile so prevzemale pobudo tako
pri prizadevanjih za demokratizacijo slovenske družbe, kakor tudi za krepitev
suverenosti Slovenije v tedanji skupni državi.
Pomemben dejavnik sprememb so bile tudi širše mednarodne razmere.
Kljub napovedim t. i. teorij konvergence v šestdesetih in sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja, da bosta dva med seboj tekmujoča politično ekonomska
sistema asimilirala drug drugega, se to ni zgodilo. V nasprotju z napovedmi so
12

13

Janko Prunk, Kratka zgodovina Slovenije (Ljubljana, 2008) (3. izd.), 39–183 (dalje: Prunk, Kratka
zgodovina Slovenije); Igor Grdina, "Slovenci, Etnično nacionalni razvoj", v: Enciklopedija Slovenije
(Ljubljana, 1997), 168; Stane Granda in dr., Od držav na Slovenskem do slovenske države, ur. Ivan
Kordiš (Kočevje, 2004), 47–190.
Božo Repe, "Slovenci v osemdesetih letih", Zgodovinski časopis, 54, št. 2 (2000): 233–262; Božo Repe,
"Slovenci v osemdesetih letih", Zgodovinski časopis, 54, št. 3 (2000): 413–444.
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v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja Evropo in svet zajele obsežne in
poglobljene politične, gospodarske in socialne spremembe. Vzhodni blok na
čelu s Sovjetsko zvezo so pretresale uničujoče gospodarske težave. Ekonomska
rast se je zaustavila, življenjski standard je drastično padel. Mednarodni položaj
Sovjetske zveze je bil oslabljen po izgubljeni vojni v Afganistanu.14 Ustanovitev poljskega sindikata Solidarnost je bilo znamenje, ki je nakazovalo slabljenje
moči in kontrole sovjetske države nad članicami vzhodnega bloka. Pomembno
vlogo pri začetkih sprememb so imeli tudi voditelji svetovnih velesil: ameriški
predsednik Ronald Reagan,15 predsednica britanske vlade Margaret Thatcher in
nemški kancler Helmut Kohl.16 Vplivni nasprotnik komunizma je bil tudi papež
Janez Pavel II., po rodu Poljak.17 Tudi druga komunistična velesila Kitajska je
bila v težavah in tarča kritik, predvsem iz vrst študentov. Po enomesečni zasedbi
trga Tiananmen v središču Pekinga je kitajska oblast s pomočjo tankov krvavo
zadušila poskus demokratičnih sprememb.18 Sovjetska zveza se je pod mednarodnim pritiskom in v vrtincu domačih težav odločila za spremembe, ki bi rešile imperij.19 Pod vodstvom novega generalnega sekretarja Komunistične partije Sovjetske zveze Mihaila Gorbačova so po letu 1985 začeli izvajati reforme
(politika glasnosti, perestrojke, demokratizacije, zmanjšanja oboroževanja),20 s
katerimi naj bi uvedli svobodo govora, svobodne volitve, večstrankarski sistem,
privatizacijo. Zaradi gospodarskih težav, inflacije, povečane ga števila brezposelnih in znižanja standarda je priljubljenost Gorbačova močno padla, vendar
so njegove politične odločitve in reforme prispevale k pomirjanju zaostrenih
odnosov med Zahodom in Vzhodom. Decembra 1989 sta Gorbačov in ameriški predsednik George Bush st. na Malti objavila konec hladne vojne in podprla demokratične procese v Evropi. Naslednjega leta sta se ponovno sestala v
Helsinkih, kjer sta med drugim govorila o zmanjšanju strateške oborožitve in
združitvi Nemčije.21
Mednarodni dogodki, ki so napovedovali konec komunizma, razpad njegovih imperijev in zmago demokracije, so zagotovo imeli vpliv na politično klimo

14

15
16
17
18
19
20
21

Robert Service, Comrades. Communism: A World History (London, 2007), 421 (dalje: Service,
Comrades); Zigmantas Kiaupa, Ain Mäesalu, Ago Pajur in Gvido Straube, The History of the Baltic
Countries, 3rd ed. (Talinn, 2008), 199–200 (dalje: Kiaupa idr., The history of the Baltic Countries); Janko
Prunk, Racionalistična civilizacija 1776–2000 (Ljubljana, 2008), 457–460 (dalje: Racionalistična
civilizacija 1776–2000).
Peggy Noonan, Ko je kraljeval značaj: zgodba o Ronaldu Reaganu (Ljubljana, 2010), 263–279.
Mary Elise Sarotte, 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europe (Princeton, 2009), 83–108.
Norman Davies, Europe: A History (London, 1996/1997), 1079 (dalje: Davies, Europe: A History).
Service, Comrades, 437–447.
Ibid, 415–425; Kiaupa idr., The history of the Baltic Countries, 199.
Service, Comrades, 448–458.
Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (London, 1999), 367–396; Davies,
Europe: A History, 1117–1130; Prunk, Racionalistična civilizacija 1776–2000, 461–462.
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tudi v Jugoslaviji in Sloveniji. Vsekakor pa slovenski projekt demokratizacije,
še manj pa osamosvojitve ni bil uvožen, ni bil načrtovan in izpeljan s pomočjo tujine. Nasprotno, ključni mednarodni dejavniki so bili sicer zadovoljni z
demokratizacijskimi procesi v Sloveniji, nikakor pa z osamosvojitvenimi tendencami.22 Slovenci smo bili pri vsem tem sami in le težko smo pridobivali na
svojo stran pomembne mednarodne zaveznike. Pri tem so imeli ključno vlogo
Slovenci po svetu.23
Slovenski primer je v mnogih pogledih podoben nekaterim drugim, a
ima vrsto posebnosti. Prva je zagotovo ta, da so novo nastajajoče politične
elite konec osemdesetih pri nas imele neprimerno širšo podporo nastajajoče
demokratične javnosti kot nove politične elite v večini drugih držav. Slovenska
civilna družba je bila živa, razvejana, pestra (se ni omejila le na sindikalistično
gibanje), se pravi, je bila permanentno dejavna (in ne le ob redkih priložnostih). Poleg tega se je takrat zdelo, da je demokratična kultura v Sloveniji dokaj
visoka.24 Pomemben del nove politične javnosti je izšel iz kulturniških vrst, ki so
uživale velik ugled. Ni čudno, da se je prav v tem krogu že leta 1988 izoblikoval
nov predlog ustave, ki je v javnosti veljal za "pisateljsko ustavo". 25
Sočasno s tem se je močno razmahnilo delovanje ostalega dela civilne
družbe. Nastajala so nova omrežja, nova družbena gibanja in druge nevladne
organizacije, neodvisni mediji in naposled močna politična gibanja, ki so se
organizirala kot odpor proti režimu. Ob poskusu represije oblasti nad četverico je bil ustanovljen Odbor za varstvo človekovih pravic,26 množično gibanje,
ki je razvijalo kulturo človekovih pravic in svoboščin ter je dejansko pomenil
preizkus politične volje slovenskega naroda, tudi kadar govorimo o odnosih
Slovenije z jugoslovanskimi oblastmi, zlasti z armado.
Vsi ti procesi liberalizacije so soustvarjali tudi politično okolje, v katerem je
začela nastajati politična opozicija. Večina slovenskih političnih zvez in gibanj
(razen Slovenske kmečke zveze, ki je kot stanovska organizacija nastala že leta
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26

Tamara Griesser-Pečar, Vloga Nemčije pri osamosvojitvi Slovenije, prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju z naslovom Osamosvojitev Slovenije – med pričakovanji in realnostjo, Maribor,
26.–28. 10. 2011, 1–9.
Matjaž Klemenčič, "Izseljenske skupnosti in ustanavljanje novih držav v vzhodni Srednji Evropi:
primer Slovencev (1. del)", Zgodovinski časopis, 50, št. 3 (1996): 391–409; Matjaž Klemenčič,
"Izseljenske skupnosti in ustanavljanje novih držav v vzhodni Srednji Evropi: primer Slovencev (2.
del)", Zgodovinski časopis, 50, št. 4 (1996): 573–583.
Milan Zver, Vzpon in stagnacija demokracije v Sloveniji, prispevek na mednarodnem znanstvenem
simpoziju z naslovom Osamosvojitev Slovenije – med pričakovanji in realnostjo, Maribor, 26.–28. 10.
2011, 1–6.
France Bučar, "Ustavnopravni vidiki slovenskega osamosvajanja", v: Slovenska osamosvojitev 1991:
Pričevanja in analize, Državni zbor Republike Slovenije in Zveza zgodovinskih društev Slovenije
(Ljubljana, 2002), 117–126.
Božo Repe, "Odbor za varstvo človekovih pravic", v: Slovenska kronika XX. stoletja 1941–1995
(Ljubljana, 1997), 413.
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198827) je bila ustanovljena v prvi polovici leta 1989: Slovenska demokratična
zveza (SDZ) 11. januarja 1989,28 Socialdemokratska zveza Slovenije (SDZS)
16. februarja 1989,29 Slovensko krščansko socialno gibanje (SKSG) 10. marca
1989,30 Zeleni Slovenije (ZS) 11. junija 1989,31 Slovenska obrtniška stranka
(SOS) 27. decembra 198932 in Slovenska obrtniško podjetniška stranka (SOPS)
1. februarja 1990,33 Sivi panterji pa 18. januarja 1990.34
Pomembno vlogo pri modernizaciji slovenskega političnega prostora ima
Majniška deklaracija, ki je povzela zahteve nastajajoče opozicije o samostojni
državi slovenskega naroda, samostojnem odločanju o meddržavnih povezavah, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, uveljavitvi demokracije in
političnega pluralizma ter družbene ureditve, ki bo zagotavljala duhovno in
gmotno blaginjo.35 Jože Pučnik je ocenjeval Majniško deklaracijo kot "mejnik
na slovenski poti iz enoumja v demokracijo".36 Odmevi na Majniško deklaracijo
so bili siloviti, oblast so vznemirili zlasti protikomunistični toni in ocene nekaterih govornikov, da slovensko vodstvo ni legitimno in ne obvladuje razmer.
Nasproti majniški deklaraciji je stara elita pripravila svojo, Temeljno listino, ki
je še vedno pristajala na jugoslovanski državni okvir in samoupravni socializem.37 T. i. Smoletova okrogla miza – ki naj bi pomenila nekakšen pakt med
staro in novo elito in gladek prehod v demokracijo kot model, ki je uspel na
Poljskem, Češkoslovaškem in Madžarskem – v Sloveniji ni uspela. Trajala je le
nekaj tednov.38
Tako sta se konec osemdesetih let, tik pred nastankom Demosa, izoblikovala dva konsistentna in nekompatibilna narodno-politična programa, ki sta simbolizirala politično polarizacijo. Nove, alternativne "zveze" so se začele povezo-
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Stane Granda, "SLS med izročilom in sodobnostjo, med načeli in dnevno politiko", Časopis za zgodovino in narodopisje 72=NV 37, št. 3–4 (Demosov zbornik) (2001): 353–365.
Delo, 12. 1. 1989, 1.
France Tomšič, Od stavke do stranke (Ljubljana, 2010), 280.
Andrej Vovko, "Slovenski krščanski demokrati", Časopis za zgodovino in narodopisje 72=NV 37, št.
3–4 (Demosov zbornik) (2001): 383–384.
Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije: ali naj republika Slovenija postane samostojna in neodvisna
država? (Ljubljana, 2007), 99 (dalje: Pesek, Osamosvojitev Slovenije).
Ibid,, 100.
Ibid,, 100.
Dragan Potočnik, "Stranka Sivih panterjev od ustanovitve do razpada Demosa", Časopis za zgodovino
in narodopisje 72=NV 37, št. 3–4 (Demosov zbornik) (2001): 438.
Dimitrij Rupel, Slovenstvo kot politično prepričanje (Ljubljana, 1992), 27.
Jože Pučnik, "Politične priprave na osamosvojitev (Pričevanje)", v: Slovenska osamosvojitev 1991:
Pričevanja in analize, Državni zbor Republike Slovenije in Zveza zgodovinskih društev Slovenije
(Ljubljana, 2002), 87–88 (dalje: Pučnik, "Politične priprave").
Pesek, Osamosvojitev Slovenije, 75.
Mladina, 20. 10. 1989, 33; Mladina, 18. 8. 1989, 5; Mladina, 8. 9. 1989, 31; Prunk, Kratka zgodovina
Slovenije, 190–191; Pučnik, "Politične priprave", 89; Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi
Slovenije (I. del: opozicija in oblast), Viri št. 17 (Ljubljana, 2002), 9 (dalje: Repe, Viri I.).
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vati v pričakovanju demokratičnih volitev in soočenja s skupino družbenopolitičnih organizacij z Zvezo komunistov na čelu. Pri združevanju opozicijskih
sil je obveljala formula "3 plus 1": Slovenska demokratična zveza, Slovenska
socialdemokratska zveza in Slovenski krščanski demokrati, Slovenska kmečka
zveza pa je podpirala Demosov program.39 Takrat je Pučnik sporočil oblasti, da
je namen Demosa prevzeti odgovornost za slovensko državo.40 Kmalu po tem
je Demos objavil program,41 ki je na prvih demokratičnih volitvah po 2. svetovni vojni v Sloveniji postal zmagovit.42 V vlado, ki so jo člani Demosa sestavili iz
svojih najvidnejših predstavnikov, so povabili tudi nekatere predstavnike stare
politične nomenklature.43
Demos je v svojih glavnih namerah uspel, kljub temu, da ga mediji niso
ustrezno podpirali.44 Ni imel ustrezne zaslombe v gospodarstvu, tudi ne v državni upravi in, razen slovenske vojske, v represivnih organih oblasti. Kljub temu
je uresničil glavne cilje. Za uspešno izpeljano tranzicijo oziroma bolj popolno
in konsolidirano demokratizacijo pa mu je zmanjkalo tako časa kot politične
moči. Proces uvedbe demokracije, kot drugi od Demosovih ciljev, je bil uresničen v institucionalnem smislu z vzpostavitvijo temeljnih demokratičnih struktur.

Programsko-politični profil strank pred volitvami 1990 – Demos vs.
DPO
Prvenstveno vlogo Demosa v demokratizacijskih in osamosvojitvenih procesih med drugim potrjujejo programski dokumenti, ki so jih udeleženke pripravljale pred prvimi demokratičnimi volitvami. Analiza razlik in podobnosti med
strankami glede na njihov odnos do demokracije in samostojne Slovenije jasno
izpričuje ključno vlogo Demosa pri obeh procesih.
Ugotovimo lahko, da so stranke v svojih predvolilnih programih za volitve
1990 še vedno temeljile na izhodiščih ali Majniške deklaracije ali pa Temeljne
listine.
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Jože Pučnik, "Rojstvo Demosa", v: Slovenska kronika XX. stoletja 1941–1995 (Ljubljana, 1997), 428;
Pučnik, "Politične priprave", 91.
Milan Zver, Sto let socialdemokracije (Ljubljana, 1996), 110.
Repe, Viri I., 216–218.
Uradni list RS, št. 17/30. 4. 1990, 1000.
Metod Berlec, Koalicija Demos in njena vloga, diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Oddelek za zgodovino (Ljubljana, 1998), 24.
Rosvita Pesek, "Demos v arhivu nacionalne televizije", Časopis za zgodovino in narodopisje 72=NV 37,
št. 3–4 (Demosov zbornik) (2001): 641–662; ali H. Žerdin, "Demos in tisk, tisk in Demos", Časopis za
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Preglednica 1: Razlike in podobnosti v političnih programih udeleženk prvih demokratičnih volitev v
Sloveniji 1990

POLITIČNA IZJAVA

PODPISNIKI

Odnos do Jugoslavije/
suverena Slovenija

Odnos do demokracije/
strankarski sistem

MAJNIŠKA
DEKLARACIJA

SDZ, SKZ, SKSG
(SKD), SDZS, DSP,
UK ZSMS, DSS

suverena Slovenija

demokracija in
politični pluralizem

TEMELJNA LISTINA

SZDL, ZKS, sindikati,
ZB

Jugoslavija

"samoupravni
socializem"

Preglednica 2: Programsko-politični profil strank pred volitvami 1990

STRANKA

Odnos do suverene
Slovenije / Jugoslavije/

Odnos do
demokracije/
strankarski sistem

Odnos do volilnega
sistema

Opombe

SKZ

/
Zveza se ni
opredeljevala do
ključnih političnih
zadev; v ospredju
stanovski interesi.

Le podmladek
(ZSKM) omenja
"načelo demokracije
in svobode
posameznika". (KV,
str. 38)

SDZ

"Lastna suverena
država, ki bo
samostojno
odločala o svojih
povezavah z drugimi
južnoslovanskimi
narodi, pa tudi o
svojem vključevanju v
prenovljeno Evropo".
(KV, str. 20)

"parlamentarna,
strankarska
demokracija" (KV,
str. 21)

"parlamentarna
demokracija",
"strankarski
pluralizem" (KV, str.
21)

– demokracija
močno
poudarjena,
– suverenost
Slovenije
nekoliko manj.

SDZS

"suverena slovenska
država" (KV, str. 47)

"parlamentarni
večstrankarski sistem"
(KV, str. 47)

"Parlamentarna
demokracija
in strankarski
pluralizem" (KV, str.
14)

Močno
poudarjeno.

SKD

"popolna suverenost
slovenske države" (KV,
str. 42)

"demokracija z vsemi
inštituti političnega
pluralizma" (KV, str.
43)

"dvodomni
republiški parlament, Močno
poklicni poslanci"
poudarjeno.
(KV, str. 43)

ZELENI

"suveren državljan v
suvereni Sloveniji" (KV,
str. 68)
–"z roko v roki z vsemi
ekološko osveščenimi
prebivalci Slovenije,
Jugoslavije in Evrope"
(KV, str. 68).

"demokratična,
strpna, pluralistična,
nejedrska in pravna
država" (KV, str. 68).
– "ekohumanizem
= pozitivne prvine
socializma in
kapitalizma" (KV, str.
68).
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SOS

ZKS-SDP

SZDL-SSS

"Demokratična
družbena ureditev.. v
Sloveniji in Jugoslaviji"
(KV, str. 40)

"Konfederalni položaj
Slovenije v Jugoslaviji"
(KV, str. 98)
– opomba: V
Jugoslovanskem
okviru, če bo
spoštovala tržno
gospodarstvo,
demokracijo in
temeljne pravice in
svoboščine (ibid)

– svoje cilje bodo
dosegli tudi v
jugoslovanskem
okviru (KV, str. 78).
– z Jugoslavijo v
Evropsko skupnost
(KV, str. 93).

–"politični
pluralizem"
–"parlamentarna
demokracija" (KV,
str. 41).

"večstrankarska
demokracija" (KV,
str. 99).
–"enodomna ali
dvodomna skupščina"
(KV, str. 125).
–"Vlada je izvršni
organ skupščine" (KV,
str. 125)

"Svobodno
strankarsko, zunaj
strankarsko in
nadstrankarsko
delovanje" (KV, str.
41).

Manj
poudarjeno.

– zvestoba
čebinskim
tradicijam (KV,
str. 109).
– "neposredne, tajne, – vlada ni
splošne in poštene
mišljena kot
parlamentarna
volitve delegatov
(poslancev) skupščin vlada, ampak
na vseh ravneh" (KV, kot IS, podrejen
skupščini
str. 123)
–"dosedanje
– strankarski in
nestrankarski
poti socializma
zapuščamo po
pluralizem…
– o strankah: "niso in demokratični
poti" (KV, 106).
ne morejo biti edini
družbeni in politični –"novo razumevanje samousubjekti" (KV, 108).
pravljanja" (KV,
str. 107) samoupravljanja" (KV,
str. 107)

– "skupščinski sistem"
(KV, str. 89).
– "samoupravni
socializem", ki
bo "ekonomsko
učinkovit, socialno
pravičen, za naravo
prijazen in v svetu
odprt" (KV, str. 91)

– tradicija
socialističnega
gibanja iz 19. st.
in Osvobodilne
fronte (KV, str.
"neposredne, tajne in
78)
splošne volitve" (KV,
–"naš cilj je
str. 89)
socialistična
družba" (KV,
Samoupravni
str. 78)
socializem,
– SZS izhaja iz
nestrankarski
Temeljne listine
pluralizem; pluralizem
(KV, str. 92).
programov.

"Jugoslavija je lahko le
zveza držav" (KV, str.
170).

ZSMS-LS

Zahtevajo npr.
– "uskladiti zvezo in
republiške ustave…"
(KV, str. 164), in
"preimenovanje
Generalštaba OS v
Generalštab JLA"
(KV, str. 167) ipd.,
kar kaže na težnjo po
reformi federacije,
ki so jo želijo
priključiti evropskim
integracijam (KV, str.
168).

–"parlamentarna
demokracija" (KV, str.
155)
–"Najvišja oblast je
demokratično
izvoljeni parlament"
(KV, str. 149).

"Strankarski
pluralizem" (vse
ostale oblike
nestrankarske
demokracije,
državljanskih pobud
in družbena gibanja
so le dopolnilo, KV,
str. 149).

– "smo liberalna
stranka" (KV, str.
148).
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Predmet analize so bil programski dokumenti, ki so bili pred prvimi svobodnimi volitvami aprila 1990 objavljeni v posebni publikaciji z naslovom Koga
voliti?! Programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah v Sloveniji45 ter v drugem delu zbirke virov o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije
(Slovenci in federacija).46 Strankarski programi so bili objavljeni tudi v časopisih, glasilih oziroma na letakih. Zaradi dopolnjevanja in spreminjanja se verzije med seboj razlikujejo, vendar ne gre za večje vsebinske razlike.47 V Arhivu
Slovenije posebni strankarski fondi ne obstajajo, saj gre za zasebno arhivsko
gradivo, ki je last posameznih strank oziroma njihovih naslednic in ga po naši
arhivski zakonodaji niso dolžne izročati arhivu.
Čeprav se nekatere stranke, kakor izhaja iz tabele, do Jugoslavije v svojih
programih niso posebej opredeljevale oziroma so se opredelile le posredno, so
s podpisom Demosovega programa prevzele stališče Demosa do Jugoslavije.48
Kljub temu razlike niso nezanemarljive. Medtem ko so SDZS, SDZ in SKD jasno
stale na stališču samostojne in suverene Slovenije in to v predvolilnih programih zelo jasno artikulirale – SDZS je celo predlagala, da se o svojih povezavah
"z drugimi jugoslovanskimi narodi lahko odločajo samo državljani Slovenije z
referendumom",49 kar bi lahko razumeli tudi kot svojevrstno napoved kasnejšega plebiscita – so bili Zeleni precej manj določni. Bolj kot nacionalno komponento so v kontekstu ekološkega programa poudarjali regionalno in globalno.
Pri SKZ pa se tega vprašanja sploh dotaknili niso. SOS je imel podobno stališče
glede demokracije z drugimi strankami, nikakor pa ne glede samostojne Slovenije, saj je še pristajal na jugoslovanski državni okvir.
Glede demokracije se članice Demosa ne razlikujejo veliko. Glavni njegovi
stebri, SDZ, SKD in SDZS, so jasno, brez ovinkarjenj, zahtevali parlamentarno
demokracijo s pluralistično, strankarsko demokracijo.
Če povzamemo, se je Demos, zlasti pa njegovi ključni člani SKD, SDZ in
SDZS, povsem jasno zavzel za samostojno slovensko državo in za strankarski
pluralizem v parlamentarni demokraciji.
Politične doktrine strank nasprotnega bloka, ki so izhajale iz družbenopolitičnih organizacij, kjer je imela Zveza komunistov Slovenije – Stranka demokratične prenove (ZKS-SDP) nesporen monopol, so se pred volitvami 1990 razlikovale po svojem odnosu do demokracije in do državnega okvira, v katerem
naj bi Slovenci živeli. Po analizi programskih dokumentov bi lahko sodili, da se
45

46
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48
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Krušič Slavi, Koga voliti?! Programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah v Sloveniji
(Ljubljana, 1990) (dalje: Krušič, Koga voliti, v preglednici 2 označeno kot KV).
Repe Božo, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Viri št. 18
(Ljubljana, 2003) (dalje: Repe, Viri II.).
Repe, Viri II., 131.
Ibid,, 131.
Krušič, Koga voliti, 48.
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je Zveza socialistične mladine Slovenije – Liberalna stranka (ZSMS-LS) idejno
še najbolj emancipirala od ZKS-SDP do stranke, ki je svoje korenine iskala v
čebinskem ustanovnem kongresu Komunistične partije Slovenije. Zanimivo,
da so socialisti iz Socialistične zveze delovnega ljudstva – Socialistične stranke Slovenije (SZDL-SSS) iskali svoje korenine v začetkih socialističnega gibanja
konec 19. stoletja in v Osvobodilni fronti.
Skupni lastnosti njihovih programskih dokumentov (volilni programi slonijo tudi na objavljenih kongresnih dokumentih in so v primerjavi z Demosovimi strankami veliko bolj razčlenjeni) sta naslednji:
Pristajanje na jugoslovanski okvir in prepričanje, da lahko Slovenija izrazi svojo suverenost tudi v okviru jugoslovanske federacije (ali konfederacije).
Zavračali so le takšno Jugoslavijo, ki bi temeljila na prisili.
Glede volitev so se stranke sicer zavzemale za demokratični volilni sistem,
vendar so se za parlamentarni sistem (z relativno neodvisno parlamentarno
vlado) zavzemali le v ZSMS-LS.
ZKS-SDP in SZDL-SSS sta se zavzemali za skupščinski sistem, v katerem bi
bila vlada le izvršni organ skupščine. ZKS-SDP je oblikovala stališče, da politične
stranke niso edini subjekt demokracije. Skratka, obe sta se zavzemali za sistem,
ki bi bil kar se da blizu rešitvam, ki so jih poznali v prejšnjem sistemu. Tako so
še vedno uporabljali pojem demokratičnega socializma. V programskih dokumentih ZKS-SDP so še vedno uporabljali tudi pojem delegata. V zakonodajnem
telesu so hoteli odpreti vrata tudi interesnim in civilno-družbenim gibanjem.
Skratka, glede opazovanih indikatorjev demokracije in samostojnosti Slovenije v predvolilnih programih udeleženk prvih demokratičnih volitev bi
lahko zaključili, da je imel Demos precej bolj jasna stališča do demokracije oziroma njenih atributov, kot sta strankarski pluralizem in parlamentarno zakonodajno telo (in posledično parlamentarna vlada), medtem ko je pri nasprotnem bloku še precej primesi, pojmov in konceptov prejšnjega sistema. Tako so
na primer še vedno nasprotovali konceptu parlamentarne vlade, ki predpostavlja relativno samostojnost izvršne veje oblasti. Zagovarjali so koncept izvršnega sveta, ki bi bil organ, podrejen skupščini.
Le ZSMS-LS je tu naredila korak naprej, zapustila koncepte skupščinske
vladavine, izvršnega sveta, nestrankarskega pluralizma (vse te oblike so lahko
– tako so zapisali v program – le dopolnilo strankarski demokraciji) in (demokratičnega) socializma. V doktrinarnem smislu je naredila prelom od ideologij
ZKS-SDP in SZDL-SSS.
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Zaključek
Na podlagi širšega, transdisciplinarnega pristopa lahko ugotovimo, da teza o
čisti transformaciji v Sloveniji na začetku devetdesetih let ni v skladu z dejanskimi zgodovinskimi dejstvi. Stara elita v obravnavanem obdobju ni bila pobudnik najtemeljitejših reform. Slika seveda ni črno-bela, je močno kompleksna,
tudi ko govorimo o akterjih, saj so na demokratizacijske procese vplivali mnogi
subjekti od novih (civilno-družbenih, ki so kasneje predstavljala jedro demokratične opozicije) do starih (liberalni del znotraj sistema družbenopolitičnih
organizacij). Prve reformne procese je sicer pod pritiskom nove politične javnosti izvajala stara nomenklatura (ustavne spremembe septembra 1989 in prva
spremenjena volilna zakonodaja konec 1989), po prevzemu oblasti na prvih
demokratičnih volitvah pa je temeljite reforme vodila in izvajala Demosova
oblast. Razen redkih izjem izrazitega pakta med obema elitama, ki bi označeval
načina prehoda v Sloveniji, ni bilo (propadli poskus Smoletove okrogle mize).
Zato lahko označimo prehod v Sloveniji z oznakama ruptforma in transplacement, torej zmesi čistega preloma, vodenega od nove opozicije in reform, ki so
vodene še od stare nomenklature. Le-ta je pod pritiskom javnosti sprejela nekatere ključne reforme, ki še niso pripeljale do zamenjave družbenega sistema,
vendar so bile za to nujen pogoj.
Ko pa je na oblast leta 1990 prišla nova elita, ki je začela s temeljitimi reformami, pri njih ni konstruktivno sodelovala stara elita, ki je bila poslej v politični
opoziciji. Tudi v tem obdobju ni mogoče govoriti o paktu, razen pri dveh projektih: skupna prizadevanja ob plebiscitu in v času vojne za Slovenijo leta 1991.
Ob plebiscitu je prišlo do sodelovanja med Demosom in opozicijo. Vendar
je spomladi leta 1991 v tem pogledu prišlo do pomembnega razkoraka o tem,
ali naj bo osamosvojitev stvarna, torej nastanek države z vsemi prerogativami
države, vključno z lastnimi oboroženimi silami, ali pa le navidezna operetna
osamosvojitev. Ta nasprotja so se najbolj odrazila ob sprejemanju potrebne
zakonodaje v republiški skupščini. Ključne odločitve v takratnem parlamentu
so bile marca in aprila 1991 sprejete izključno z glasovi Demosovih poslancev.
To so bili zlasti Zakon o proračunu – obrambni del, Zakon o obrambi in Zakon
o vojaški dolžnosti. Vidni člani opozicije so takrat temu nasprotovali tudi v javnosti.50
Čiste rupture v Sloveniji ni bilo torej zaradi tega, ker je stara elita izvedla
nekatere, za nadaljnjo demokratizacijo nujne reforme, pa tudi zaradi tega ne,
ker se je v Sloveniji v celoti gledano zamenjal premajhen del družbene elite. Za

50

Arhiv Državnega zbora RS, 16. seja DPZ, 27., 28. in 29. 3. 1991, 9, 16–22; 17. seja DPZ, 17., 18., 25. 4. in
22. 5. 1991.
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rupturo bi moral biti izpolnjen osnovni pogoj, ustrezna cirkulacija in rotacija
elit, kar sicer ne pomeni radikalne zamenjave vodilnih ljudi, ampak delno in pa
zlasti dopolnitev z novimi kadri. Nova elita je zasedla v glavnem le izpostavljene
politične funkcije, v drugih družbenih podsistemih tega ni bilo.
Stara politična elita je bila torej sopotnik demokratizacijskih in osamosvojitvenih procesov, do prvih demokratičnih volitev tudi izvajalec nekaterih
nujnih reform za demokratizacijo, kljub temu pa ni mogoče pristati na tezo
o transformaciji, ki naj bi bila vodena od stare politične elite. Ključne procese demokratizacije in osamosvajanja je vodil Demos, zlasti po zmagi na prvih
demokratičnih volitvah 1990. Toda tudi teze, da je šlo za čisti prelom, ki so ga
izvajali le novi politični akterji, ni mogoče sprejeti. V celoti gledano lahko torej
t. i. "slovenski prehod" označimo za ne-paktaden, za delno rupturo (rupformo)
in transplacement, za le delno zamenjavo vlog.
Naj dodam še zaključke analize usmerjenih intervjujev in ankete, ki je bila
opravljena med ključnimi posamezniki obravnavanega obdobja (predstavniki
tedanje opozicije se niso odzvali oziroma niso želeli odgovarjati). Sodelujoči51
so opredeljevali vlogo Demosa. Pomenljiva je izjava dr. Franceta Bučarja, da
"brez Demosa osamosvojitve ne bi bilo".52 Na podlagi analiza intervjujev lahko
zaključimo (prvič), da je osamosvajanje najbolj uspešen projekt Demosa. Na
drugem mestu po uspešnosti Demosa se največkrat pojavita demokratizacija
in vzpostavljanje pravne države, vključno s sprejetjem ustave. Drugič: Demos je
bil najbolj neuspešen na področju socialne politike. Tretjič: Vloga tedanje opozicije Demosovi vladi na področju osamosvajanja in demokratizacije ni bila
konstruktivna. Četrtič: Samo-razpust Demosa je bil rezultat delovanja mnogih
dejavnikov. Največkrat je bilo podčrtano rivalstvo med politiki in strankami
Demosa in druge razlike ter netenje konfliktov od zunaj. Petič: Najpomembnejša (najvplivnejša) osebnost v Demosu je bil dr. Jože Pučnik.53
Demos je bil dejansko ključni akter začetnega obdobja demokratizacije.
Njegovo osrednjo vlogo lahko umestimo v čas zaključnega dela liberalizacije in
začetnega obdobja tranzicije. Nadaljnjo, post-demosovsko tranzicijo so vodile
druge stranke in koalicije. Res pa je, da je bilo Demosovo obdobje prelomno, ko
so se vzpostavile temeljne institucije demokratične in pravne države.

51

52
53

Andreja Valič Zver, Demos v procesu slovenske demokratizacije in osamosvojitve, doktorsko delo,
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (Maribor, 2012), 366–393 (dalje: Valič Zver, Demos v procesu slovenske demokratizacije).
France Bučar. Intervju z avtorico. Ljubljana, avgust 2008.
Valič Zver, Demos v procesu slovenske demokratizacije, 393.
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Andreja Valič Zver
THE DEMOCRATIC OPPOSITION OF SLOVENIA (DEMOS) AS THE KEY
PLAYER IN THE CREATION OF A DEMOCRATIC SLOVENIAN STATE

SUMMARY
The article describes the role and importance of DEMOS as the key player in
the democratisation and independence of Slovenia. The author describes the
democratic transition in Slovenia as an intermediate form between two types
of transition, the ruptforma and transplacement. It is a mixture of "clean break"
models (to be run by the new elite) and reforms (to be led by the old elite). Slovenian transition differs from many other examples in that it is not the result of
a pact between the new and the old elite. The attempt of the so-called "Smole
roundtable" failed miserably even before it began. The most intense part of
the democratic transition, from the late 1980s to the dissolution of DEMOS
in the early 1990s, was characterised more by rivalry than cooperation between the old and the new political actors. After the victory of DEMOS in the first
democratic elections in 1990, the old political elite was not constructive in
taking urgent system reforms and decisions related to the independence preparations. An exception is partly represented by joint efforts at the time of the
plebiscite and during the War for Slovenia in 1991.
The key processes of democratisation and independence were encouraged, led and implemented by DEMOS. Its central role may be dated to the time
of the final part of liberalisation and the initial period of transition, just before
and after elections, until the dissolution. DEMOS was the key player in these
two processes. Nevertheless, it can not be concluded that, in the case of Slovenia, there was a clean break, led by the new elite, and a proper exchange of roles
after the regime change. The author also rejects the concept of transformation,
which assumes that the democratic break was led by the old political elite. This
elite, under public pressure, did adopt some key reforms even before elections,
but these did not lead to the change of the social and political system, although
they were a necessary condition for it.
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Izvleček:

Prispevek govori o obnovi krščanske demokracije na Slovenskem ob osamosvojitvi, pri čemer sledi vračanju historične Slovenske ljudske stranke pod vodstvom Marka Kremžarja v domovino. Vrnitev je osvetljena predvsem na podlagi
publicističnih virov, ki so izhajali v Sloveniji in med slovenskimi izseljenci ter
memoarskih pričevanj. V prvi vrsti so v njem predstavljeni pogledi glavnih akterjev v procesu obnove, ki pa so ga spremljale tudi številne osebne in načelne
delitve.

Ključne besede:
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Slovenska državna osamosvojitev je omogočila tudi obnovo tradicionalnih
in v Zahodni Evropi že stoletje uveljavljenih strankarskih opcij, ki so še v času
kraljeve Jugoslavije uspešno nastopale, komunistična diktatura, z eno in edino
partijo, pa jih je zbrisala s političnega zemljevida Slovenije. To velja v prvi vrsti
za Slovensko ljudsko stranko (SLS), ki se je ob revoluciji umaknila v zdomstvo
in tam ohranjala kontinuiteto slovenske krščanske demokracije. Njena vrnitev
v domovino je bila nedvomno pomemben zgodovinski dogodek, ki so ga izseljenski politiki opisovali v čustvenih tonih:
Tudi v zdomstvu ni zamrlo njeno idejno delovanje in politično prepričanje, pa
tudi so še naprej skrbeli za dobro Slovenije, ohranjali krščanske in demokratske
vrednote ter težko pričakovali dan, ko bodo te spet se vrnile v domovino. Nekateri tega niso dočakali, a drugi njihovi vrstniki ali otroci so le dočakali svobodo in
samostojnost Slovenije.1

Zgodovinska združitev v okviru obnove krščanske demokracije je sicer že
bila delno obravnavana ob prejšnjih jubilejih slovenske državnosti in vrnitve
parlamentarne demokracije na Slovensko,2 v tem prispevku pa bodo dosedanja dognanja dopolnjena tudi s publicističnimi viri slovenske izseljenske skupnosti.
SLS je na slovenskem političnem prizorišču prevladovala od začetka 20.
stoletja do druge svetovne vojne. Ključno prelomnico v razvoju strankarske
organizacije katoliških narodnjakov pomeni prvi slovenski katoliški shod leta
1892. Takrat se je ta stranka sicer večinoma imenovala še konservativna, pri
čemer pa je zanimivo, da formalno sploh nikoli ni bila ustanovljena.3 Sredi
devetdesetih let 19. stoletja se je za stranko uveljavil naziv Katoliška narodna
stranka (KNS). Odbor ljubljanskega Katoliškega političnega društva, ki je bilo
ustanovljeno že leta 1890, je še nekaj let deloval vzporedno in je neformalno
tvoril tudi vodstvo KNS. Za njen vzpon so bile zaslužne močne politične osebnosti Karla Kluna, dr. Ivana Šusteršiča, dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Evgena Lampeta.4 Od vsega začetka so, z izjemo Šusteršiča, njeno elito predstavljali

1
2

3

4

"Mladika in cepika", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 20, 1.
Nazadnje o tem Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije: Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? (Ljubljana, 2007), 85–87 in 97–99.
Kljub temu se po tradiciji kot ustanovno leto šteje večinoma leto 1892. Prim. intervju z Markom
Kremžarjem, Duhovno življenje 59 (1992), 181–182. Tako je v svojem prikazu zgodovine slovenskega
katoliškega gibanja Po smernicah slovenskih narodnih tradicij menil tudi njegov oče France Kremžar.
Prim. Fran Erjavec, Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem (Ljubljana, 1928) (dalje: Erjavec,
Zgodovina); Matija Škerbec, Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja, I–II (Cleveland,
1956–1957); Walter Lukan, "Janez Ev. Krek – biografski in bibliografski pregled", v: Krekov simpozij
v Rimu (Simpoziji v Rimu 9) (Celje, 1992), 7–17; Igor Grdina, "Nekronani vojvoda kranjski – dr. Ivan
Šušteršič", Zgodovinski časopis 50 (1996): 369–382; Isti, "Nekaj opazk o Šušteršičevi politiki pred in
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duhovniki, ki so bili večinoma kmečkega porekla. To je pomenilo dvoje. Prvič,
da so bili voditelji in ideologi te stranke že zaradi svoje provenience posebno
občutljivi ravno za socialne probleme kmečkega stanu. Šlo je za povezanost, ki
je predstavljala posebnost tudi v širšem evropskem merilu.5 In drugič, katoliški
misleci so prišli do spoznanja, da se je treba v boju proti glavnim ideološkim
sovražnikom – liberalcem in socialdemokratom – nasloniti na široke ljudske
sloje. Ob deželnozborskih volitvah na Kranjskem leta 1895 je Anton Mahnič
ugotavljal, "da je ljudstvo na deželi skoz in skoz katoliško, na strani svojega
škofa in duhovnov" in da naj bi bilo v tem ljudstvu "oporišče" KNS. Kranjski
model bi bilo potrebno po Mahničevem mnenju razširiti tudi na druge slovenske pokrajine in "s pomočjo zdravega, katoliško mislečega in živečega ljudstva
si moramo prisvojiti mesta, kjer ima sedež takozvana svetna inteligenca ... , ki je
liberalna".6 S tem je bil krog sklenjen. Katoliški narodnjaki so podpirali socialne
zahteve kmetov in delavcev, zato pa so lahko na volitvah računali na podporo
ljudskih množic v boju proti liberalcem in socialdemokratom.
V tem boju je bilo potrebno pod katoliško zastavo organizirati široke ljudske množice, kmete in delavce. Demokratizacija, vključno z uveljavitvijo splošne in enake volilne pravice, je postala nujnost, če so katoliški narodnjaki hoteli prevladati na slovenski politični sceni. SLS je bila tako sploh prva masovna
stranka na Slovenskem in je bila, kot taka, v prvi polovici 20. stoletja povsem
primerljiva s sorodnimi krščanskodemokratskimi strankami v (Srednji) Evropi. Njena moč je temeljila predvsem na zadružnem gibanju, ki se je razvilo do
te mere, da je Krek na predvečer prve svetovne vojne razmišljal celo o njegovi
širitvi v Argentino.7 Tudi kar zadeva narodnopolitična vprašanja, so katoliški
narodnjaki na prelomu stoletja prevzeli pobudo. Do takrat so se sicer slovenski
liberalci v javnosti predstavljali kot edini zagovorniki narodnih zahtev. Ali če
citiramo besede enega od vplivnejših kranjskih duhovnikov: "Naroden biti, se

5

6

7

med prvo svetovno vojno", Zgodovinski časopis 53 (1999): 351–365; Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič
1863–1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma (Ljubljana, 1998); Andrej Rahten,
"Parlamentarni boj poslancev Slovenskega kluba proti Bienerthovi vladi leta 1909", Zgodovinski
časopis (1996): 357–367; Isti, "Zadnji slovenski avstrijakant. Prispevek k politični biografiji dr. Ivana
Šusteršiča", Zgodovinski časopis 53 (1999): 195–208; Isti, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu. Slovenska parlamentarna politika v dunajskem parlamentu (Celje, 2001); Zvonko Bergant,
Kranjska med dvema Ivanoma. Idejno-politično soočenje slovenskega političnega katolicizma in liberalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje (Ljubljana, 2004).
Zvonko Bergant, "Vloga katolištva in Cerkve pri slovenskih liberalcih (1890–1918)", Prispevki za
novejšo zgodovino 39 (1999): 51–64, tu 52.
Janko Pleterski, "Katoliška ali socialna, narodna ali ljudska stranka? Koncepcije katoliške ljudske
demokracije 1890–1918", v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941. Simpozij 1992 (Ljubljana, 1993),
21–33, tu 25.
Franc Dalibor, "Argentinski filmi, XXI. Film, Spomini na Nikolo Mihanovića", Duhovno življenje 6
(1938): 22–26, 49–52 in 82–85.
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je reklo toliko, kakor biti liberalec."8 Toda nastop Šusteršiča in Kreka je tudi na
narodnopolitičnem področju potisnil liberalce v defenzivo in leta 1909 so se
okoli SLS, ki je združevala kranjske katoliške narodnjake, povezali somišljeniki
iz vseh kronovin habsburške monarhije s slovenskim prebivalstvom. Na junijskih volitvah 1911, ki so bile zadnje v zgodovini habsburške monarhije, je omenjena strankarska koalicija osvojila 20 od skupno 24 slovenskih mandatov.9
Katoliški kongresi, ki so se vrstili po letu 1892 vsakih nekaj let, so pokazali,
da se je v krilu omenjene koalicije razvil tudi močan sloj laičnega razumništva.
Ali kot je ob stoti obletnici prvega katoliškega shoda Duhovno življenje v uvodniku zapisal Milan Magister, glasnik argentinskih katoliških narodnjakov slovenskega porekla:
Pobude I. shoda v domovini so rodile Slovensko ljudsko stranko, Škofove zavode,
Leonovo znanstveno družbo, ki je bila zarodek Slovenske univerze. /…/ S kakšnim
zadovoljstvom moremo priznati, da so bili kažipoti usmerjeni prav in da je bilo
prav, če smo se jih držali.10

Z izjemo nekaj let neposredno po prevratu 1918, ko so liberalci s pomočjo srbskih centralistov potisnili katoliške narodnjake v defenzivo, iz katere
pa so se pod karizmatičnim vodstvom Antona Korošca in ob podpori katoliške hierarhije hitro izvili, je ostala SLS dominantna slovenska politična sila do
druge svetovne vojne. Na decembrskih skupščinskih volitvah leta 1938 je kot
del Jugoslovanske radikalne zajednice osvojila v Dravski banovini več kot 78 %
oddanih glasov.
V Koroščevi realni politiki je bila ohranitev Jugoslavije kot garanta avtonomnega razvoja slovenskega naroda glavna stalnica. O tem, da je njegova
politika, ki je temeljila na pozornem opazovanju in premišljenem odzivanju na
hrvaško-srbske spore, omogočila Sloveniji znotraj Jugoslavije precejšnjo avtonomijo, ni dvoma. Zunanjepolitični urednik Slovenca Alojzij Kuhar se je konec
leta 1937 takole pohvalil pred tiskovnim atašejem češkoslovaškega poslaništva: "Mi imamo svojo avtonomijo, kot smo želeli, slovensko administracijo
imamo povsem v rokah, v njej ne boste našli niti enega Srba, zato tu delamo
vse po svoji volji."11 Ko so nemški častniki po italijanski okupaciji aprila 1941
obiskovali Ljubljano, so jo zaradi velikega števila duhovnikov, ki so jih srečevali

8
9
10
11

Nadškofijski arhiv Ljubljana, Zapuščina Janeza Kalana, Janez Kalan, Moja oporoka, rokopis spominov.
Prim. Erjavec, Zgodovina, 191–192. Erjavec ne upošteva istrskega slovenskega mandata.
Milan Magister, "Ob stoti, štirideseti in peti obletnici", Duhovno življenje 59 (1992): 161.
Andrej Rahten, "Oporoka Antona Korošca in zgodovinskost slovenske avtonomije: od provincialnega
voditelja do avtoritete", Delo, 24. 12. 2010, 11.
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na ulicah, poimenovali "Pfaffenstadt".12 Zanimivo je, da se je Korošec leto pred
svojo smrtjo kot predsednik senata pogovarjal z bosanskim voditeljem Džaferjem Kulenovićem o možnostih za razdelitev države na štiri banovine: na srbsko,
hrvaško, slovensko ter bosansko-hercegovsko.13 A kmalu po ustanovitvi hrvaške banovine je reformne načrte prekinila druga svetovna vojna.
Ko je konec leta 1940 Korošec umrl, so v SLS za novega "šefa" stranke imenovali dotedanjega glavnega tajnika Frana Kulovca, slednjega pa je nasledil dr.
Miha Krek. Kulovec je bil ubit že ob prvem nemškem bombardiranju Beograda
na začetku aprilske vojne, Krek pa se je zatekel v emigracijo, kjer je v mednarodno priznani kraljevi vladi zastopal Slovence. Stranka je v dobrih treh mesecih
izgubila kar dva svoja voditelja, Krek pa je bil neizkušen in nepripravljen na
usodne dogodke. Po najboljših močeh je poskušal slediti Koroščevim načelom,
čeprav v pogosto sovražnem okolju. V domovini so komunisti do konca vojne
prevzeli oblast, vodilni predstavniki SLS pa so se znašli v begunstvu v Avstriji in
Italiji, nato pa so se umaknili predvsem v ZDA in Argentino. Tik pred umikom
iz Ljubljane so se predstavniki meščanskih strank, zbranih v Narodnem odboru
za Slovenijo, 3. maja 1945 sestali na Taboru. Za predsednika tega parlamenta je
bil imenovan časnikar in poslanec France Kremžar, ki je s svojo družino med
vojno ostal zvest protikomunističnemu taboru. Njegov najstarejši sin Marjan,
duhovnik, ki mu je bil krstni boter Korošec, je bil ubit v Srbiji. Sin France pa je
skupaj s pesnikom Balantičem padel v boju s partizani v Grahovem.14 Na zasedanju na Taboru je bila razglašena "narodna država Slovenija kot sestavni del
demokratično in federativno urejene kraljevine Jugoslavije".15
V emigraciji je SLS pod vodstvom Mihe Kreka uspešno obnovila svoje delovanje. Leta 1952 se je SLS vključila v Zvezo krščanskodemokratskih strank iz
Srednje Evrope. Leta 1954 je SLS v New Yorku sprejela nov program, ki ga je v
bistvu obdržala vse do konca osemdesetih let. V njem se je izrekla za pravico
slovenskega naroda do svoje države, pri čemer naj bi bila Slovenija urejena po
krščanskih in demokratičnih načelih. V programu je bilo ugotovljeno, da svetovne in evropske razmere silijo v tesnejšo povezanost narodov in držav. Po
Krekovi smrti leta 1969 je bil za načelnika SLS izbran Miloš Stare, ki je deloval
v Argentini. Po Staretovi smrti je leta 1984 krmilo stranke prevzel dr. Marko

12

13

14

15

Spomini in semeniška kronika 1941–1944 Ignacija Nadraha, uredil Matjaž Ambrožič (Ljubljana
2010), str. 164.
Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Prince Paul Papers, Box 2, pismo Antona
Korošca knezu Pavletu, 28. 1. 1940. Zahvaljujem se kolegu Boštjanu Malovrhu, ki mi je pomagal
priskrbeti omenjeno pismo.
Andrej Rahten, "Vloga Franceta Kremžarja (1883–1954) v politiki Slovenske ljudske stranke", Tretji
dan 30 (2001), št. 1, 77–86.
Prim. Tine Debeljak, "Prvi slovenski parlament v Ljubljani 3. maja 1945", v: Koledar zbornik Svobodne
Slovenije 17 (1965), 280–286.
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Kremžar, sin predsednika zasedanja slovenskega parlamenta na Taboru leta
1945.
Med Slovenci v emigraciji so dolgo obstajala precejšnja razhajanja, kako naj
bi se Slovenija vključevala v evropski integracijski proces. Sprva jih je večina
zagovarjala stališče, da naj bi ostala sestavni del jugoslovanske države, ki bi se
seveda morala demokratizirati. Na prvem kongresu Krščansko demokratske
zveze Srednje Evrope leta 1953 v New Yorku se je slovenski zastopnik dr. Ludovik Puš zavzel za vključitev federativne jugoslovanske države v "veliko večjo
zvezo evropskih narodov, ki bo zedinila vse narode evropskega kontinenta v
Združenih državah Evrope".16 Samo manjši del izseljencev se je od vsega začetka
ogreval za samostojno slovensko državo, ki bi postala članica prihodnje združene Evrope. Ignacij Čretnik, zastopnik SLS pri centrali evropskih krščanskode-

16

P. R., "Prvi mednarodni kongres Krščanske demokratske zveze Srednje Evrope", v: Koledar zbornik
Svobodne Slovenije 6 (1954), 30–56, tu 44.
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mokratskih strank, je tako leta 1966 v anketi o ciljih slovenske narodne politike zagovarjal naslednje stališče: "Iz vseh dosedanjih izkušenj bi bila samostojna
demokratska država Slovenija, ki bi se direktno vključila v evropsko skupnost,
najbolj idealna rešitev, ki bi jo gotovo vsi Slovenci iz srca pozdravili." Nasprotno
pa je njegov strankarski kolega Puš, ki je zaradi razočaranja nad prevlado Sovjetske zveze nad Vzhodno Evropo podlegel evroskepticizmu, zapisal, da se mu
zdi neresen, neodgovoren in škodljiv vsak proglas, ki danes veže usodo samostojne države Slovenije na umišljene bodoče Združene evropske države, in slovensko borbeno silo uvršča v sestav bodoče oborožene sile takih Združenih držav
Evrope, ki jih ni ... in bogve, če sploh kdaj bodo.17

Medtem ko je historična SLS, ki je za potrebe mednarodnega nastopanja
uporabljala tudi dopolnilni naziv "Krščanska demokracija",18 veljala za eno
najstarejših strank te usmeritve tudi v evropskem in svetovnem merilu, se je
krščanska demokracija v matični Sloveniji začela uveljavljati šele konec osemdesetih let 20. stoletja. Na vrednote nekdanjih prvakov SLS, pri čemer se je večinoma omenjalo ime Janeza Evangelista Kreka, so se med razgradnjo enopartijskega sistema sklicevali v dveh novonastalih političnih skupinah. Najprej je bila
to Slovenska kmečka zveza (SKZ) Ivana Omana, ki je bila po društvenih pravilih ustanovljena 12. maja 1988. V programu so prvo mesto namenjali položaju kmeta in razvoju kmetij, Jugoslavija pa ni bila omenjena. Zanimivo je, da je
Oman sodeloval tudi na ustanovnem zboru Slovenskega krščanskega socialnega gibanja 10. marca 1989. Za predsednika je bil izvoljen Peter Kovačič Peršin,
pobudniki pa so se sklicevali predvsem na krščanskosocialno izročilo Janeza
Evangelista Kreka, Andreja Gosarja in Edvarda Kocbeka. Že kmalu je prišlo do
razhajanj med Kovačičem in preostalimi člani vodstva, saj je prvi nasprotoval
organiziranju skupine v stranko, češ da naj deluje zgolj na socialnem področju, ne pa v parlamentarnem boju za oblast. Po odstopu Kovačiča se je stranka 2. novembra 1989 preimenovala v Slovenske krščanske demokrate (SKD).
Nekateri so sicer zagovarjali preimenovanje v "krščanske socialiste", vendar je
to ime vsaj nekatere preveč spominjalo na Kocbekova manevriranja v odnosih
s komunisti. Kot ugotavlja Andrej Vovko, je bilo veliko navdušenja tudi za ime
"Slovenska ljudska stranka", vendar to ni bilo sprejeto, "ker se je večina bala, da
bi to v javnosti in zlasti pri oblasteh naletelo na odpor". Pri končni izbiri imena
je prevladalo Omanovo stališče, "da se kristjani ne smejo bati tega imena". 16.

17

18

"Cilji slovenske narodne politike – anketa", v: Koledar zbornik Svobodne Slovenije 18 (1966), 256 in
286.
"Ob združitvi SLS in SKD", Duhovno življenje 59 (1992), 181.
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novembra 1989 pa je bil za predsednika SKD izvoljen Lojze Peterle. Stranka je
na aprilskih volitvah v družbenopolitični zbor naslednje leto dobila 12,98 %
glasov, s čimer je postala najmočnejša v koaliciji Demos in si po dogovoru zagotovila tudi mesto mandatarja. Če k temu prištejemo še dejstvo, da se je po številu poslancev z SKD izenačila tudi SLS in sta imeli skupno 22 poslancev, je bila
obnova krščanske demokracije na Slovenskem nedvomno uspešna.19
Omenjeni uspeh je bil še toliko večji, če ga postavimo v kontekst ugotovitev Staneta Grande, da je komunistična oblast po vojni z deagrarizacijo in preganjanjem duhovščine praktično zdesetkala družbene temelje predvojne SLS.20
Res pa je vprašanje, ali lahko v luči omenjenega dejstva govorimo o kontinuiteti
SLS v slovenskem političnem prostoru. Odgovor je da, če v tovrstna razmišljanja vključujemo tudi nepretrgano delovanje historične SLS v emigraciji, je zlasti
s pravnoformalnega stališča edino korektno. Oman je tako v intervjuju za zbornik ob 20. obletnici SKZ zatrdil, da sicer "neposredne kontinuitete" kmečkega
gibanja s historično SLS ni bilo. Vendar je hkrati povedal, da je poznal zadnjega
predsednika kmečke zveze v okviru predvojne SLS Janeza Brodarja iz Hrastja.
Nekoč ga je tudi obiskal v Spittalu, kamor je po vojni emigriral. Prav tako je prijateljeval z Ivanom Dolencem, najbolj znanim "krekologom", ki je tudi osebno
poznal Janeza Evangelista, po drugi svetovni vojni pa je menda vzdrževal stike
tudi z Mihom. Okoli leta 1970 je Oman slednjemu celo pisal in postavil alternativo, "da se bomo Slovenci morali nečemu odpovedati: ali jugoslovanstvu ali
demokraciji". Krek pa mu je odpisal, "da moramo na vsak način ostati v Jugoslaviji in vso Jugoslavijo demokratizirati". Omana ni prepričal, saj je že zdavnaj
uvidel, "da je Jugoslavija za nas zgrešen projekt", ko je bil v letih 1949–1951 pri
vojakih.21
Toda akronim "SLS" je očitno ohranil veliko simbolno moč, saj se je v času
osamosvojitve vnel pravi boj za njegovo nasledstvo med SKZ in SKD. Prvi uradni sestanek delegacij historične SLS in SKD je bil po Kremžarjevem pričevanju
leta 1990 v Parizu, na njem pa so se odločili za skupen nastop na mednarodnem kongresu krščanskih demokratov v Budimpešti. Delegacijo na kongresu
1. julija 1990 je nato vodil Peterle, Oman je zastopal SKZ, Marjan Struna pa SLS,
ki je imel takrat največ stikov z evropskimi krščanskimi demokrati. Peterle se je
takrat tudi prvič srečal na štiri oči z nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom.
Kmalu zatem sta se Peterle in Kremžar sestala tudi v Clevelandu. Od 12. do 15.
avgusta 1990 sta se v Stamsu na Tirolskem, v samostanu, ki ga je obnovil po

19

20
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Andrej Vovko, "Slovenski krščanski demokrati", Časopis za zgodovino in narodopisje 72=NV 37
(2001): 381–398 (dalje: Vovko, "Slovenski krščanski demokrati").
Stane Granda, "SLS med izročilom in sodobnostjo, med načeli in dnevno politiko", Časopis za zgodovino in narodopisje 72=NV 37 (2001): 353–365.
Slovenska kmečka zveza ob 20. obletnici, uredil Aleš Primc (Ljubljana, 2008), 137.

300

S tudia
H istorica
S lovenica

Lojze Peterle (www.
mladina.si)

vojni izgnani stiški pater Bernard s sobrati, ponovno sestali delegaciji SKD in
SLS. Delegacijo SLS so sestavljali Marko Kremžar, podnačelnika Peter Klopčič in
Jure Vombergar, Ignacij Čretnik, Marjan Loboda in Marjan Struna. SKD so poleg
Lojzeta Peterleta zastopali podpredsednik dr. Franc Miklavčič, glavni tajnik
Peter Reberc in Pavel Bratina. Po Kremžarjevem pričevanju so bili povabljeni
tudi predstavniki SKZ, a niso prišli. Na sestanku so razpravljali o prihodnjem
državnopravnem statusu Slovenije, odpravi povojnih krivic in gospodarskih
priložnostih.22 Po Reberčevem mnenju je bil sestanek v Stamsu "najpomembnejši poskus iskanja skupnih vsebinskih izhodišč" SKD z zdomsko SLS. Kremžar
je za to priložnost pripravil obširnejšo vsebinsko analizo zgodovinskega razvoja stranke ter njenih družbenih, gospodarskih in političnih izhodišč. Poudaril je,
da je SLS stranka, ki temelji na izhodiščih cerkvenega socialnega nauka ter svoj

22

Prim. Vovko, "Slovenski krščanski demokrati": 392; "Ob združitvi SLS in SKD", Duhovno življenje 59
(1992), 181.
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politični projekt opira na izhodišča, ki so zapisana v papeški encikliki Rerum
novarum. Povedal je, da je socialno tržno gospodarstvo, kakršnega je v svojih
razmišljanjih analiziral Gosar, temelj družbenoekonomskega programa SLS
za svobodno Slovenijo. Peterle in njegovi sodelavci so ocenili, da so družbena,
gospodarska in politična izhodišča SLS v tolikšni meri blizu programu SKD, da
je projekt združevanja smiselno izpeljati do konca.23
Ob zavzemanju za slovensko državnost je historična SLS poudarjala evropsko usmeritev, kar je bilo jasno razvidno iz njenega programa januarja 1990, ki
ga je izdala v Buenos Airesu: "Slovenija naj najde svoje mesto v združeni Evropi kot enakopravna in neposredna članica, da bo mogla v tem mednarodnem
okviru braniti na primeren način svoje koristi."24 Ob posredovanju Kremžarjeve
SLS je bila SKD hitro sprejeta v mednarodne krščanskodemokratske povezave.
Januarja 1991 je Omanova stranka na občnem zboru sprejela nov statut in
dopolnila svoje ime v "Slovenska kmečka zveza – Ljudska stranka". Spremembo
je najglasneje zagovarjal prav Oman, pri tem pa ga je močno podprl tudi podpredsednik Marjan Podobnik, ki "je dejal, da nič pomaga 50.000 kmetov pred
skupščino, če v njej ni 50 poslancev, ki bi zagovarjali kmečke interese". Za razširitev imena se je Podobnik zavzel "tudi zato, da bi za kmečke zahteve pridobili tudi ljudi, ki podobno mislijo". Dr. Franc Zagožen pa je dopolnitev povsem
odkrito zagovarjal z zgodovinskim zgledom, češ "da je bila ljudska stranka že
nekdaj v Sloveniji najmočnejša stranka". Vprašal se je, katera bi lahko "zdaj, če
ne prav kmečka, nosila to ime". Poudaril je, da je SKZ "na pomladanskih volitvah dobila več glasov v Ljubljani kot v marsikateri podeželski občini". Podobno je razmišljal tudi Ivan Pučnik, češ da se mu novo ime "zdi povsem logično,
tudi zato, da bi kot parlamentarna stranka privabila v stranko tudi Slovence
drugih poklicev, predvsem pa izobražence". Ivan Struc pa je celo pohitel, "da
naj stranka čimprej zaščiti ime, da ga ne bi morebiti vzela katera druga". Pri tem
pa zanimivo ni imel v mislih Peterletovih krščanskih demokratov, ampak kar
komunistične prenovitelje. Vseeno je tudi spremenjeni statut poudarjal, da je
SKZ "stanovsko politična organizacija, ki vključuje kmete in druge občane". Za
dopolnitev imena je glasovalo 163 delegatov, proti jih je vztrajalo 22, peterica
pa se je vzdržala.25
1. februarja 1991 je sledil naslednji korak. Na konvenciji se je SKZ dokončno preimenovala v SLS, Oman pa je izjavil, da s tem "sprejema kontinuiteto
predvojne SLS, ustanovljene pred sto leti". Marjan Podobnik je ob tem zatrdil,
"da stranka postavlja krščanski etos v središče svojega delovanja". Pristaši SKD
so ob tem izjavili, "da so sicer idejno na istem stališču z SLS, da pa obstajajo
23
24
25

Reberčevo pismo avtorju, 15. 10. 2011 (osebni arhiv avtorja).
Program Slovenske ljudske stranke (Buenos Aires, 1990), točka 79.
"Slovenska kmečka zveza – Slovenska ljudska stranka", Svobodna Slovenija 44 (1991), št. 4, 4.
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razlike v reševanju posameznih problemov". Hkrati so se zavzeli za združitev
obeh strank. Po Kremžarjevem pričevanju je bil tudi Omanov cilj, da se ime SLS
zaščiti že vnaprej "z namenom, da bo uporabljeno po združitvi strank".26 To pa
je bil tudi pogoj, ki ga je načelstvo zdomske SLS postavilo, da preide preko presenečenja, ker "se polašča tega častitljivega imena brez predhodnega dogovora
politična skupina, s katero so nas povezovale ne le odkrite simpatije, temveč
tudi dobri osebni stiki". Očitno so v zdomstvu potezo domnevnih idejnih somišljenikov pojmovali kot nekakšen sovražni prevzem. Sicer je bilo jasno, da je
historična SLS "ohranjala slovensko krščansko in demokratično politično tradicijo, da bi jo nekoč vrnila svobodnemu narodu". Toda zgodovinska vrnitev
bi bila morala biti dogovorjena, kar je bilo tudi temeljno sporočilo pisma, ki
so ga Marko Kremžar, Rudolf Smersu in Rudolf Hirschegger 10. februarja 1992
napisali vodstvu nekdanje SKZ: "Ne moremo razumeti, da prav vaša stranka, ki
se tako krepko in upravičeno poteguje za vrnitev krivično odvzete imovine,
v skladu s tedanjimi zakoni, zdaj postopa sama na podoben način. Tako si je

26

"Ob združitvi SLS in SKD", Duhovno življenje 59 (1992), 181.
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mogoče kvečjemu prisvojiti ime, ne pa kontinuitete in tradicije SLS." Zaušnico voditeljem nekdanje SKZ pa je pomenilo tudi pozdravno pismo s srečanja
zaupnikov SLS v Buenos Airesu le deset dni prej, ki so pohvalili Peterletovo
modro vodstvo stranke, s katero je bilo možno "doseči in utrditi v naši domovini resnično demokracijo".27
Načelstvo zdomske SLS je 1. marca 1991 sprejelo tudi izjavo, v kateri je
polemiziralo z nekaterimi pojavi, ki so spremljali proces demokratizacije v
Republiki Sloveniji v letu po prvih demokratičnih volitvah. Predstavnike vodstva stoletne stranke je zanimalo, "kako je mogoče, da nekateri člani demokratskega parlamenta še branijo rdečo peterokrako zvezdo in zagovarjajo njeno
mesto na narodni zastavi", če pa je vendar jasno, "da gre za simbol boljševiške
revolucije in sovjetskega imperializma". Prav tako se jim je zdelo nerazumljivo,
"da nekateri letos pripravljajo, po javnem odkritju zločinov v Rogu, Teharjah,
krimskih jamah in neštetih skritih grobiščih, praznovanje obletnice OF", organizacije, ki je bila "orodje komunistične partije za revolucionarni boj in dosego
totalitarne oblasti med Slovenci". Niso razumeli tudi, "da mnogi rojaki obsojajo
genocid nad domobranci in ostalimi nasprotniki komunizma, istočasno pa se
obnašajo, kot bi šlo za dejanja, ki jih ni zakrivil nihče". Čudili so se, da "tudi za
gospodarski in družbeni polom 'samoupravnega sistema', katerega posledice
bodo nosili še mnogi rodovi, ni nihče odgovoren". Nikakor ne bi smel "izginiti
spomin na obdobje ovaduštva, preganjanj, zaporov, mučenj, krivih obsodb, razlastitev, moralnega kvarjenja mladine in boljševizacije javnega mnenja". Posebej pa jih je bolelo, "kako nekateri vidni rojaki iz matične Slovenije, medtem ko
občudujejo slovenstvo, ki živi desetletja v vrstah politične emigracije daleč od
domovine, istočasno ne cenijo ustanov in ljudi, ki so to slovenstvo vzdrževali in gojili". Izrazili so začudenje, "zakaj je vprašanje dvojnega državljanstva in
državljanskih pravic Slovencev v svetu tolikim vodilnim političnim delavcem
v domovini še vedno le prazna beseda". Vseeno so se v načelstvu historične SLS
zavezali, da bodo vztrajali "skupaj z vedno bolj številnimi prijatelji v domovini
in pomagali pri moralni obnovi slovenske družbe".28
Slovenski narodni odbor, ki mu je predsedoval član SLS Rudolf Smersu, njegova podpredsednika Anton Komotar in tajnik Peter Urbanc pa sta prihajala iz
Slovenske demokratske stranke, je izdal ob razglasitvi slovenske države 25. junija
1991 izjavo, s katero se je spomnil na zasedanje slovenskega parlamenta 3. maja
1945, ki je razglasil "narodno državo Slovenijo, takrat še v okviru federativne
Jugoslavije". Podpisniki izjave so opozorili "na nepregledne vrste vaških stražarjev, četnikov in domobrancev, ki so združeni v Slovenski narodni vojski, vojaško

27
28

"Preimenovanje Kmečke zveze", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 5–6, 3.
"Izjava SLS ob letu slovenske demokracije", Svobodna Slovenija 44 (1991), št. 7, 1.

304

S tudia
H istorica
S lovenica

nikdar premagani, a naposled izdani, odšli na pot zadnjega junaštva in mučeništva". Vendar so v sklepu ugotovili, da je bila vloga odbora kot krovne organizacije zdomskih strank po pol stoletja delovanja opravljena, saj je imela slovenska
država legitimno oblast, ki ji je bilo potrebno pomagati pri nadaljnjem razvoju.29
Med zavezniki, na katere so v zdomstvu najbolj računali, so bili gotovo Peterletovi krščanski demokrati. Svobodna Slovenija je redno spremljala delovanje
predsednika SKD, še zlasti njegova prizadevanja, da bi prek stikov s sorodnimi
strankami v Zahodni Evropi okrepil slovenske pozicije v mednarodni skupnosti.
Zaradi nasprotovanja Marjana Podobnika, ki je menil, da bi bila združitev SLS in
SKD "politični samomor za desnosredinsko krilo", kljub pritiskom iz zdomstva
do zgodovinskega zbližanja le ni prišlo.30 Oman je zato raje odstopil, misleč da
bo s tem potegnil za sabo tudi strankarske kolege. A ostal je osamljen in se 11.
maja 1992 priključil SKD z naslednjo argumentacijo: "Sprašujem se, kakšen smisel ima obstoj dveh enako usmerjenih strank, ki si bosta konkurirali na volitvah
in se potegovali za glasove politično enako usmerjenih volivcev."31
Historična SLS je na zboru zaupnikov, ki je končal glasovanje 11. maja 1992,
sprejela sklep o pridružitvi SLS, pri čemer jih je med tistimi, ki so glasovali do
omenjenega datuma, "za" glasovalo 85 %. Tako se je naposled 16. maja 1992 na
II. kongresu SKD združila s Peterletovimi krščanskimi demokrati. Do združitve
je torej prišlo 100 let po prvem slovenskem katoliškem shodu, ki je postavil
temelje politični stranki katoliških narodnjakov. Sicer se je ljubljanskega kongresa udeležila vrsta predstavnikov sorodnih krščanskodemokratskih strank
iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Nemčije in Nizozemske.32 Historično SLS so
zastopali dr. Jurij Savelli iz Argentine, dr. Peter Klopčič iz Kanade in Marjan
Struna iz evropskega dela organizacije. Svobodna Slovenija je ob tej priložnosti
ponatisnila članek Andreja Vovka iz Slovenca s pomenljivim naslovom: "Zgodovinska vrnitev domov".33
Peterle in Kremžar, ki je bil (poleg Ivana Omana, Franceta Miklavčiča, Ivana
Bizjaka in Mete Prelesnik) izvoljen za enega od podpredsednikov SKD, sta ob
tem objavila skupno izjavo, v kateri sta ugotovila, da so bili s prvimi svobodnimi volitvami "v slovenski domovini po 45 letih komunističnega totalitarizma vzpostavljeni pogoji za demokratični razvoj", zato "čuti SLS v izseljenstvu
potrebo, da pri tej dejavnosti sodeluje, saj si je ves čas v emigraciji prizadevala za
vzpostavitev demokracije v Sloveniji". Ob tem sta se Kremžar in Peterle poudar-

29

30
31
32
33

"Sklepna izjava Slovenskega narodnega odbora ob slovenski državni samostojnosti", Svobodna
Slovenija 44 (1991), št. 24, 1.
"Oman zahteva združitev s SKD", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 15, 1.
"Ivan Oman je vstopil v krščansko demokracijo", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 18, 1.
"Zbor SLS in kongres SKD sklenila združitev", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 19, 1.
"Zgodovinska vrnitev domov", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 20, 2.
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jeno sklicevala na njeno stoletno krščanskodemokratsko tradicijo:
Zvesta svoji, zdaj že stoletni, nepretrgani, demokratski in krščanski tradiciji, je
skupaj z drugimi begunskimi strankami predstavljala tisti del naroda v zdomstvu,
ki ni klonil pred komunističnim režimom.34

Podobna je izzvenela tiskovna konferenca predstavnikov SLS ob robu ljubljanskega kongresa, ki so poudarili, "da je članov zgodovinske SLS v izseljenstvu
nekaj tisoč, da pa je njihov vpliv v okoljih, kamor so se priselili, pomembnejši
od njihovega števila". V prihodnosti naj bi delovali po zgledu drugih zdomskih
sekcij velikih strank, kot je to npr. veljalo za italijanske krščanske demokrate.
Skratka, prizadevali naj bi si, da bo politika njihovih novih domovin "naklonjena državi, iz katere so izšli sami ali njihovi predniki". Ob tem so si po madžarskem, poljskem in italijanskem vzoru zaželeli imeti v Sloveniji volilno pravico
in "vsaj kakega zastopnika" v parlamentu. Opozorili so tudi
na razočaranje tistih izseljencev, ki jim državljanstva ni vzela niti bivša Jugoslavija, nova, samostojna slovenska država, ki so jo iskreno in navdušeno podprli, pa
jim za pridobitev slovenskega državljanstva postavlja, po njihovem prepričanju,
nepotrebne ovire.

Na vprašanje novinarjev so komentirali tudi izvolitev Milana Kučana za
predsednika predsedstva in poudarili, "da kot prepričani demokrati upoštevajo
voljo ljudstva v duhu znanega izreka 'Ljudski glas, božji glas'".35
Kremžar se sicer iz zdravstvenih razlogov kongresa ob združitvi historične
SLS s SKD ni mogel udeležiti,36 so pa ob tej priložnosti prebrali njegovo pismo.
V njem je zbrane opozoril, da sprejemajo "odgovornost za ohranjanje, poglabljanje in rast krščanske družbene zamisli v vsem slovenskem narodnem občestvu", s čimer bodo nadaljevali stoletno tradicijo SLS:
Baklja, ki jo prejemate, se je vnela ob kresu katoliških shodov v prejšnjem in prehajala po volji slovenskega ljudstva, kljub viharjem, iz roda v rod. Karel Klun, prvi
načelnik SLS, je nakazal stranki smer v smislu cerkvenega družbenega nauka,
izročil njeno plamenico Ivanu Šušteršiču, ta pa Antonu Korošcu, za katerim jo
je za kratek čas varoval France Kulovec; nato jo je rešil v begunstvo Miha Krek
ter predal Milošu Staretu; po njegovi smrti sem jo po odločitvi Zbora zaupnikov stranke prejel jaz, ki jo ob izpolnitvi svojega mandata ter po sklepu Zbora ter

34
35
36

"Sklepna izjava SKD in SLS", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 19, 1.
"Zgodovinska vrnitev domov", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 20, 2.
Prim. Kremžarjevo pismo avtorju, 13. 4. 2011 (osebni arhiv avtorja).
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Kongresa SKD, izročam Vam. Tako se vrača njen plamen spet v središče slovenske
domovine, od koder ga je nasilje sicer preganjalo, a ga ni moglo ugasniti. Trdno
upam, da bo tudi v prihodnje stranka demokratično služila svojemu narodu v
skladu s krščanskim družbenim naukom, da bo plamenica v Vaših rokah svetila
jasno in pogumno ter da bo njena luč segala so zadnjega kraja na svetu, kjer živi
slovenski rod. Pri tem naj Vam, ter vsem sodelavcem in članom SKD pomaga On,
ki je Vir vse resnice, dobrote in pravice. Bog živi!

Kremžarjevo pismo so pozdravili "z burnim ploskanjem in delegati so celo
vstali, da pokažejo spoštovanje do tega zgodovinskega trenutka".37 Peterle je
v svojem poročilu poudaril, "da je s pridružitvijo zamejske SLS na nek način
konec politične anateme stranke, ki se je v eksilu trudila za odpravo totalitarizma in za samostojno slovensko državo".38 Klopčič pa je v pozdravnem nagovoru takole strnil zgodovinski pomen trenutka:
Ko pride do združitve, bo imela Slovenska krščanska demokracija svoje člane po
vsem svetu. To bo močna in velika stranka, ki bo še veliko doprinesla k pametnim
rešitvam slovenskih problemov. Mi v tujini pa se tako vključujemo v slovensko
politično življenje. Priporočamo pa se tudi Vsemogočnemu, da blagoslovi naše
delo v dobro slovenskemu narodu.39

Uvodnik Svobodne Slovenije je 28. maja 1992 prinesel ugotovitev, da "je
bil storjen nov korak na poti v demokracijo in boljšo prihodnost slovenskega
naroda in države", hkrati pa je bil "to tudi korak na poti politične emigracije,
ki se je med revolucijo uprla komunističnemu tiranstvu in duhovnemu enoumju, ter zato raje zapustila domovino in plačala krvavo ceno". Kljub nekaterim
temnim tonom, ki so opozarjali na boleče delitve iz preteklosti, je bilo sporočilo privržencev historične SLS optimistično:
Glas politične emigracije je spet segel pod Triglav, skupaj z drugimi smo lahko
pojasnevali svoja stališča, tako do revolucije kakor idejna stališča. Nekateri od
nas so lahko pomagali Sloveniji na prvi težki poti navzgor. S to združitvijo obeh
istomislečih strank se je pokazalo, da lahko živimo kjerkoli, da pa čutimo tesno
s sorodnimi duhovi v Sloveniji, da se zanimamo za njeno življenje, da hočemo
doprinesti tudi svoj delež pri duhovni, politični in gospodarski obnovi. Sloven-

37

38
39

"Ni nam vseeno. II. kongres Slovenskih krščanskih demokratov", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 20,
1.
"Zbor SLS in kongres SKD sklenila združitev", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 19, 1.
"Pozdravni nagovor delegata SLS dr. Petra Klopčiča na kongresu SKD", Svobodna Slovenija 45 (1992),
št. 20, 2.
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ska krščanska demokracija, ki je pred kratkim zrasla iz slovenskega ljudstva, je
sprejela cepiko, ki jo je v svetu desetletja gojila SLS, sto let staro, da se je tako tudi
navezala na tradicijo krščanske miselnosti večine slovenskega naroda. Tako je
skupno združenje novo, moderno in preizkušeno v komunističnem trpljenju; po
drugi strani pa povezano s tradicijo, svetovljanstvom in duhovnimi tokovi sveta.
Sinteza doma in sveta, krščanstva in demokracije, novega in starega, vse to bo
gotovo trdna podlaga za nadaljnje delo in trud.40

Proces obnove krščanske demokracije so v naslednjih letih spremljale tudi
številne osebne in načelne delitve, ki pomembno vplivajo na strukturo slovenskega političnega prostora vse do danes. SKD je dosegla svoj volilni vrhunec z
14,51 % glasovi, ko je postala druga najmočnejša stranka za Liberalno demokracijo Slovenije, s katero je nato sklenila veliko koalicijo in se s tem še bolj oddaljila od SLS Marjana Podobnika.41 A tudi slednji se štiri leta kasneje ni mogel upreti
koalicijski kombinatoriki dr. Janeza Drnovška, čeprav je slednjega na predvolilnih soočenjih navidezno spravljal ob živce. Slovenski krščanski demokrati so
se šele 15. aprila 2000 na združitvenem kongresu povezali s Slovensko ljudsko stranko v SLS + SKD Slovensko ljudsko stranko. Še isto leto pa so se od nje
odcepili privrženci dr. Andreja Bajuka in Lojzeta Peterleta ter ustanovili Novo
Slovenijo – Krščansko ljudsko stranko. Medtem ko sta kratici "SLS + SKD" sčasoma odpadli in je ostal samo drugi del naziva "Slovenska ljudska stranka", se
je za novo stranko bolj udomačil prvi del imena, obe pa sta skupaj s Slovensko
demokratsko stranko postali del Evropske ljudske stranke. Vse tri so se torej
vključile v mednarodno strankarsko družino, ki ji je prva in dolgo časa edina
pripadala historična SLS.

40
41

"Mladika in cepika", Svobodna Slovenija 45 (1992), št. 20, 1.
Vovko, "Slovenski krščanski demokrati": 396.

308

S tudia
H istorica
S lovenica

Andrej Rahten
"HISTORICAL RETURN HOME": RESTORATION OF CHRISTIAN
DEMOCRACY AT THE TIME OF SLOVENIA’S INDEPENDENCE

SUMMARY
From the beginning of the 20th century to World War II, the Slovenian political arena was dominated by the Slovenian People’s Party (SPP). Its ascent was
accredited to powerful political figures of Dr. Ivan Šusteršič, Dr. Janez Evangelist Krek and Dr. Anton Korošec. After World War II, the SPP supporters found
themselves exiled to Austria and Italy, and then retreated primarily to the US and
Argentina. In exile, under the leadership of Dr. Miha Krek, the SPP successfully
renewed its operation. In 1952, it joined the Association of Christian Democratic Parties from Central Europe. In 1954 in New York, the SPP adopted a new
programme, which it essentially maintained until the end of the 1980s. In it,
it declared the right of Slovenian people to their own state, whereby Slovenia
should be governed by Christian and democratic principles. The programme
stated that global and European conditions were forcing people and countries
to form closer links.
After Krek’s death in 1969, Miloš Stare, who operated in Argentina, was
elected head of the SPP. After the death of Stare, Dr. Marko Kremžar took the
helm of the Party in 1984. At the time of the independence process, Christian Democracy was also restored in Slovenia: Ivan Oman’s Slovenian Peasant
Union (SPU) and Lojze Peterle’s Slovenian Christian Democrats (SCD) were
formed. The historical SPP, which, at that time, was regarded one of the oldest
Christian Democratic parties in Europe and the world, merged with the Slovenian Christian Democrats in May 1992 at the 2nd SCD Congress. In April 2000 at
the unification congress, the latter connected with the Slovenian People’s Party
led by Marjan Podobnik to form the SPP + SCD Slovenian People’s Party. The
restoration process was accompanied by a number of personal and principled
divisions which, to this day, significantly affect the structure of the Slovenian
political arena.
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Vodstvo katoliške skupnosti
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Izvleček:

Prispevek oriše vlogo, ki jo je pri prizadevanjih za nastanek samostojne Slovenije
dalo vodstvo Katoliške cerkve na Slovenskem, Sveti sedež in papež Janez Pavel
II. osebno. Katoliško skupnost v Sloveniji je vodil nadškof metropolit dr. Alojzij
Šuštar, ki je skupaj s Komisijo Pravičnost in mir pomembno prispeval k afirmaciji
narodnih teženj. V njegovih dejavnostih je šlo predvsem za seznanjanje
mednarodne skupnosti z dogajanjem na Slovenskem in pridobivanje podpore
pri uglednih posameznikih na mednarodni ravni za slovenski osamosvojitveni
načrt. S svojimi osebnimi poznanstvi in ugledom je nadškof Šuštar pospešil
sprejemanje odločitev na najvišji politični ravni. Papež Janez Pavel II. pa je z
osebnim vplivom in s pomočjo organizmov Svetega sedeža dal odločilno
znamenje, da se je tudi mednarodna skupnost odločila podpreti samostojno
Slovenijo in Hrvaško. Kot pozitiven prispevek lahko gledamo tudi delovanje še
nekaterih drugih cerkvenih ustanov in posameznikov. Zadnje dejanje potrditve
slovenske samostojnosti s strani Svetega sedeža je bila potrditev neodvisne
Slovenske škofovske konference v letu 1993.

Ključne besede:

Slovenija, osamosvojitev, Sveti sedež, nadškof dr. Alojzij Šuštar (1920–2007),
papež Janez Pavel II. (1920–2005).

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 311–336, 64 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

311

B. Kolar: Vodstvo katoliške skupnosti in osamosvajanje Slovenije

Podobno kot za politično skupnost so bila narodna osamosvojitvena iskanja
velik izziv in enkratno zgodovinsko dogajanje tudi za Katoliško cerkev, člani
slednje pa so bili Slovenci v dobri večini. Vpletenost v dogajanje se je kazala
tako v ravnanju vodstva katoliške skupnosti na Slovenskem, ki je bilo tesno
povezano z osrednjimi ustanovami Cerkve v Rimu, kot v dejavnostih rimskih
ustanov, ki so pod vodstvom Janeza Pavla II. ravnale v skladu s svojimi načeli,
pri čemer so na dogajanje na Slovenskem gledali v širšem kontekstu dogajanja
v Jugoslaviji ter v celotni vzhodni Evropi.1 Dejstvo je, da je dogajanje na tleh
Jugoslavije, in v tem kontekstu tudi v Sloveniji, z delovanjem Svetega sedeža v okviru t. i. 'Ostpolitik' poželo veliko pozornosti. Za slednjo je zaslužen
kard. Agostino Casaroli, tvorec 'Ostpolitik' in dolgoletni državni tajnik Svetega
sedeža, ki je v svojih spominih v poglavju o Jugoslaviji zapisal sledeče zadnje
besede:
Ko sem popoldne (sc. 5. julija 1985) zapuščal Jugoslavijo in odhajal v Prago, je
bilo moje srce polno nasprotujočih si čustev: veselja, upanja, nekaj zaskrbljenosti
in tudi pravega domotožja po deželi, ki je imela toliko latentnih problemov, a
vendar tako ljubi, danes še bolj ljubi, potem ko so toliki problemi izbruhnili na
dan z vso silo.2

Svoje poznavanje razmer za vatikanskimi zidovi in politične poglede voditeljev Cerkve na dogajanje v Jugoslaviji v tem obdobju je diplomat Štefan Cigoj,
veleposlanik Jugoslavije pri Svetem sedežu v letih 1985–1989, povzel:
Vatikan je zelo natančno spremljal situacijo v Jugoslaviji. Imel je odlične informacije iz Beograda, skoraj boljše kot mi, tudi iz Hrvaške so dobivali zelo kvalitetne
podatke. Obstajalo je tudi veliko univerzitetnih, teoloških razprav in simpozijev, na primer tisti v papeškem zavodu sv. Jeronima v Rimu /…/ Vrh Vatikana s
papežem Wojtylo, Achillejem Silvestrinijem in Angelom Sodanom, to je najbolj
eminentnimi vatikanskimi diplomati v času Janeza Pavla II., pa je elaboriral poli-

1

2

Kot okvirni pregled delovanja Svetega sedeža in papeža Janeza Pavla II. v devetdesetih letih 20. stoletja lahko gledamo razpravo Ivana Jurkoviča "Dejavnost Svetega sedeža za mir v Srednji in Vzhodni
Evropi", Bogoslovni vestnik 61, št. 2 (2001): 221–243 (dalje: Jurkovič "Dejavnost Svetega sedeža za mir
v Srednji in Vzhodni Evropi"). Pri tem je šlo za širšo predstavitev posega, ki ga je avtor imel na univerzi
v San Marinu poleti 2000. Temeljitejše in bolj celovite preglede za vsako leto vsebuje osrednja publikacija Svetega sedeža Attività della Santa Sede, ki izhaja letno.
Agostino Casaroli, Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963–89) (Torino,
2000), 249 str. Kardinal Casaroli je umrl 9. junija 1998, zapiski, ki jih je po njegovi smrti objavila njegova nečakinja, pa so bili pripravljeni po prenehanju službovanja v Vatikanu leta 1991. Za ovrednotenje
odnosa kard. Casarolija do Jugoslavije ima dodaten pomen uvodna razprava v hrvaški prevod njegovega dela Mučeništvo strpljivosti. Sveta stolica i komunističke zemlje (1963–1989) (Zagreb, 2001).
Uvod je prispeval Vladimir Stanković.
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tiko Svetega sedeža. Bili so zelo zaskrbljeni, prevladoval je strah, da bo šla Jugoslavija narazen, bali so se fizičnega obračuna.3

Svojevrsten odmev v svetu so imele tudi akcije nekaterih drugih cerkvenih
ustanov in posameznikov, ki so v tistem zgodovinskem trenutku imeli možnost, da
so vplivali na ustvarjanje naklonjenega mnenja in pri sprejemanju odločitev v političnih krogih (škofovska sinoda, tajništvo evropskih škofovskih konferenc, zborovanja redovnih ustanov, posamezniki v svetu). Med temi velja posebej poudariti
vlogo katoliških ustanov v Nemčiji in Avstriji, ki so v tem pogledu podpirale ravnanje njihovih političnih voditeljev in na ta način izražale solidarnost s cerkvami v
Sloveniji in na Hrvaškem. V Nemčiji je v tem času škofovsko konferenco vodil Karl
Lehmann, škof iz Mainza, ki je dogajanje v Sloveniji in na Hrvaškem spremljal zelo
od blizu in ob različnih priložnostih izrazil podporo nemških škofov.4 O podobni
naklonjenosti lahko govorimo pri avstrijskih škofih ter pri vrsti škofovskih konferenc. Ob pregledu časovnega zaporedja dogodkov bi njihovo ravnanje lahko
postavili v čas pred razglasitvijo samostojnosti, ob razglasitvi in v čas, ki je sledil
temu zgodovinskemu dejanju. Takšni razporeditvi bo sledila tudi razprava.

Pred razglasitvijo samostojnosti
Slovenski škofje, ki so od 20. junija 1983 delovali v okviru Slovenske pokrajinske škofovske konference, in so se udeleževali srečanj Jugoslovanske škofovske konference v delih, ki so obravnavali vprašanja splošnega pomena, so
postavljali temelje samostojnemu odločanju že pred odločilnimi dogodki in so
s posameznimi pobudami pripravljali vzdušje za zgodovinske odločitve (eksplicitna podpora za udeležbo na plebiscitu in za odločitev kot tako) in delo
za narodno spravo kot temelj skupnega sožitja. Kot kvalificirano delovno telo
slovenskih škofov je dogajanje zelo intenzivno spremljala Komisija Pravičnost
in mir. Po sodbi škofov je bila za začetek novega obdobja slovenske zgodovine
in tudi novih odnosov med člani narodne skupnosti odločilnega pomena ureditev odnosov s preteklostjo. To je pomenilo prenehati prikrivati zločine, ki so
se v okrilju osvobodilnega dogajanja zgodili v letih med vojno in po njej, dati
umorjenim pravico do imena in označenega groba ter doseči z njimi spravo.
Izjava o narodni spravi, ki so jo 13. marca 1990 sprejeli slovenski škofje,5 je

3

4
5

Saša Vidmajer, "Spomin na pionirske čase. Dvajsetletnica mednarodnega priznanja", Delo. Sobotna
priloga, 21. januar 2012, 5 (dalje: Vidmajer, "Spomin na pionirske čase") .
Prim. njegovo brzojavko nadškofu dr. Alojziju Šuštarju, Družina, 7. julij 1991, 2.
Izjavo je objavila Družina, 25. marec 1990, 3; France Martin Dolinar, Resnici na ljubo – Izjave ljubljanskih škofov o medvojnih dogodkih (Ljubljana, 1998), 31–34.
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pomenila prelomno dejanje v njihovem javnem nastopanju. V javnosti je naletela na širok odmev, vendar ni prinesla zaželenih sadov; izjava je vsebovala tudi
priznanje vodstva Cerkve za "svoj delež krivde". Podobna je bila usoda spravne slovesnosti v Kočevskem rogu 8. julija 1990. Sicer sta si voditelj bogoslužja
nadškof dr. Alojzij Šuštar in predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan
Kučan stisnila roke, a do sprememb v odnosu do preteklosti in v medsebojnih
odnosih med Slovenci, za kar se je nadejal nadškof, ni prišlo. V enem svojih
poznejših zapisov je nadškof Šuštar, ki se je zavedal teže doseganja narodne
sprave in velikega poguma, ki bi bil za to potreben, zapisal, da je bila
slovesnost sprave z mrtvimi pietetno dejanje človečnosti in spoštovanja do vseh,
ki so tako ali drugače izgubili življenje. Veliko težja in daljša, pa tudi zahtevnejša
je sprava med živimi. Tu je potrebno predvsem spreobrnjenje mišljenja, odpoved
maščevalnosti, pripravljenost, da vsi odpuščamo drug drugemu in presegamo
preteklost.6

Ustvarjanje novih odnosov do preteklosti in do tistih, ki so nasilno izgubili življenje, kar bi ustvarjalo nove odnose med sedanjim rodom Slovencev in
hkrati drugačen, kvaliteten temelj nove prihodnosti, nadškofu Šuštarju in drugim škofom ni uspelo. Nerešeno vprašanje preteklosti in narodne pomiritve se
je v nadaljevanju vedno znova vračalo na dnevni red.
Spremljevalec in tesen sodelavec nadškofa Šuštarja v tistih dneh, Anton
Jamnik, je bilanco dogajanja v tem segmentu slovenske družbe povzel z besedami:
Žal je spravna slovesnost v Kočevskem rogu ostala predvsem pri besedah in
država oziroma njeno vodstvo ni zbralo dovolj moči in imelo dovolj politične
modrosti, da bi naredili določena konkretna dejanja (obsodba povojnih pobojev, izdaja mrliških listov za vse pobite…). Seveda do takšnih dejanj ni moglo priti
predvsem zaradi kontinuitete in monopolov, ki so bili nadaljevanje prejšnjega
sistema. Resnično spravno dejanje, ki bi se v polnosti soočilo z resničnostjo zgodovine, to ovrednotilo, bi bilo izrednega pomena za graditev lastne identitete in
oblikovanje zares demokratičnega pluralnega prostora. Končno bi bilo to tudi
pomembno državotvorno dejanje.7

6

7

Alojzij Šuštar, "Cerkev in narod", Communio – Kristjanova obzorja 6, št. 2 (1991): 202 (dalje: Šuštar,
"Cerkev in narod"). Temu vidiku delovanja slovenskih škofov in katoliške skupnosti nasploh je
namenil pozornost tudi Egon Pelikan v svoji razpravi "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991", Acta
Histriae 11, št. 1 (2003): 223 (dalje: Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991").
Anton Jamnik, "Milostni trenutek slovenske zgodovine in vloga Cerkve v njem", Tretji dan 40, št. 5/6
(2011): 112 (dalje: Jamnik, "Milostni trenutek").
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Sicer so res bile odprte nove možnosti za dialog, a nerešena vprašanja so
bila generatorji novih delitev in so zahtevala vedno nove moči.
Zelo intenzivno je bilo vodstvo katoliške skupnosti na Slovenskem vpeto
v dogajanje pred plebiscitom, na katerega so gledali kot na pravo adventno
obdobje narodne skupnosti. Komisija Pravičnost in mir je objavila posebno
Izjavo ob plebiscitu, v kateri je poudarila zgodovinski pomen dogodka ter zavrnila neodgovorno ravnanje tistih, ki so med ljudmi zbujali neodločnost, strah,
dvome in omahljivost.8 Škofje so nato sprejeli še posebno izjavo, ki so jo objavili
11. decembra 1990 in ji dali pomenljiv naslov Zrelo, modro, pogumno ter z njo
podprli odločitev slovenske skupščine za plebiscit. "Odločitev za samostojno
Slovenijo, ki jo bomo s svojo udeležbo na plebiscitu in z glasovanjem potrdili, je izredno pomembno dejanje za prihodnost slovenskega naroda," so med
drugim zapisali škofje v izjavi, ki so jo prebirali po slovenskih cerkvah.9 Vernike
so spomnili na velik državotvoren pomen dogodka in na njegovo enkratnost,
kajti do tedaj še noben rod ni imel tako velike priložnosti, da bi o svoji prihodnosti odločal na takšen način. Spregovorili so o odgovornosti vsakega člana
narodne skupnosti za sprejemanje zgodovinske odločitve in s tem nedvoumno
vplivali na javno mnenje in na večjo odločenost ljudi. Slednjič je neposredno
pred plebiscitarnim odločanjem slovensko javnost prek televizijskih zaslonov
nagovoril nadškof dr. Alojzij Šuštar. Ponovno je povabil kristjane in druge Slovence k udeležbi na plebiscitu in k temu, da izrazijo svoje soglasje za samostojno Slovenijo. "Katoliška cerkev je v Sloveniji večinski sestavni del družbe.
Zato imajo katoliški kristjani pravico, nalogo in dolžnost, da sodelujejo pri tem
zgodovinsko odgovornem dejanju in se trezno, modro in pogumno odločajo
za udeležbo pri glasovanju," je dejal nadškof ter povabil vse kristjane, "pa tudi
vse druge, da se udeležijo glasovanja in s svojim DA potrdijo življenjsko moč
in ustvarjalno politično voljo slovenskega naroda. Storimo vse, da bo plebiscit
uspel".10 Rezultati plebiscita so bili v popolnem soglasju z željami katoliške skupnosti na Slovenskem in njenega vodstva.
Potem ko je uvidel, da slovenska narodna skupnost želi popolno neodvisnost od drugih narodov in lastno državo, se je po začetnem obotavljanju
v podpiranje teh teženj z vsemi močmi vključil takratni ljubljanski nadškof

8

9
10

Prim. "Izjava ob plebiscitu", v: Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci – Izjave
(Ljubljana, 1995), 45–46.
Izjavo škofov je objavila Družina, 23. december 1990, 1.
Iz nagovora nadškofa dr. A. Šuštarja v dnevniku TV Slovenija 20. decembra 1990. Prim. tudi Pelikan,
"Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991": 224.
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metropolit dr. Alojzij Šuštar.11 Postal je glasnik teženj po neodvisnosti in je na
mednarodni ravni uporabil različne povezave in poznanstva, da je mednarodno skupnost obveščal o dogajanju v Sloveniji. Zlasti pomembna je bila vez
z vodstvom švicarske konfederacije in z vrsto evropskih politikov. Nadškof
Šuštar je postal pomembna vez med dogajanjem na Slovenskem in mednarodno skupnostjo. V posredovanje resnice o tem dogajanju je pritegnil vse moči
Cerkve na Slovenskem. V pogovoru za agencijo Kathpress je nato 7. julija 1990
jasno in nedvoumno poudaril, da Cerkev podpira popolno suverenost Slovenije,
ki jo je izglasoval slovenski parlament. Čeprav še ni jasno, kako jo bo tudi udejanjil, in izrecno zavrnil očitek, da se Cerkev vmešava v politično ureditev Jugoslavije.
Cerkev je dolžna podpreti samozavest naroda, njegov odnos do lastne zgodovine,
kulture, jezika in katoliške veroizpovedi.12

Nadškof Šuštar je tudi odločno zavračal negativne komentarje o ravnanju
škofov v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jih je objavljal tuji tisk (npr. nemška revija
Christ in der Gegenwart) in škofom očital, da niso obsodili nacionalizmov v svojih narodih in niti ne nasilja na drugi strani.13 Podobno kot je odklonil ravnanje
tistih, ki so nasprotovali osamosvojitvi Slovenije in so hoteli ohraniti Jugoslavijo pod vsakimi pogoji. "Zahtevali so, naj nadškof spremeni svoja stališča, naj ne
naseda slovenski politiki, ki se obremenjuje s krivdo razbijanja Jugoslavije, in
naj se odločno zavzame za njeno ohranitev."14 Kljub temu so se pozneje večkrat
pojavljale trditve, da je bila Cerkev na Slovenskem v času nadškofa Šuštarja premalo odločna pri podpiranju opozicije in da ji je preveč šlo za vzpostavljanje
korektnih odnosov z oblastmi.15
Ob novem položaju, ki je v Jugoslaviji nastal po volitvah v letu 1990 in ko so
se zelo jasno začele kazati težnje po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške, je Sveti
sedež najprej zavzel zelo previdno stališče.16 Za oceno položaja in oblikovanje
lastnega stališča je bilo pomembno določilo jugoslovanske ustave iz leta 1974,
11

12
13
14
15

16

Prim. njegov pogovor za nemško tiskovno agencijo Kathpress dne 30. januarja 1990. V pogovoru
je nadškof dr. A. Šuštar izjavil, "da ne verjame v razpad Jugoslavije, predvideva pa, da je popolno
avtonomijo Slovenije mogoče doseči v okviru konfederacije". Prim. France Martin Dolinar, Ljubljanski
nadškof Alojzij Šuštar in demokratične spremembe v Republiki Sloveniji (razstavni katalog) (Ljubljana,
2011), 6 (dalje: Dolinar, Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar).
Dolinar, Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar, 6.
Prim. prav tam, 12.
Prav tam, 8–9.
Prim. Božo Repe, "Slovenija od medvojne federalne enote preko povojne jugoslovanske republike do
samostojne države", v: Od sanj do resničnosti. Razvoj slovenske državnosti (Ljubljana, 2001), 154–155.
Temeljni vir za poznavanje ravnanja Svetega sedeža so objave v poluradnem glasilu L'Osservatore
Romano. Kmalu po umiritvi razmer pa so vsi posegi Svetega sedeža izšli v publikaciji La Crisi Jugoslava.
Posizione e azione della Santa Sede (1991–1992), ki jo v zbirki Quaderni de "L'Osservatore Romano"
izdaja Libreria Editrice Vaticana (dalje: La Crisi Jugoslava).
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Kurt Furgler, nekdanji predsednik Švicarske konfederacije, na obisku v Ljubljani 19. decembra 1991
(Nadškofijski arhiv Ljubljana, foto: Franci Petrič)

po katerem je bilo mogoče preoblikovati državo, vključno s pravico posameznih republik, da zapustijo federacijo. Sveti sedež se ni želel vmešavati v povsem
politično vprašanje države, s katero je poleg vsega imel diplomatske odnose.
Čeprav je bil prepričan, da bi bila konfederativna ureditev možna rešitev, je
želel spoštovati svobodno odločitev vsake narodne skupnosti. Zaskrbljenost za
prihodnost Jugoslavije je opazil tudi veleposlanik Š. Cigoj, ko se je avgusta 1989
ob zaključku svoje službe poslavljal od papeža Janeza Pavla II.:
Kaj boste delali poslej, me je vprašal. Odgovoril sem, da odhajam v ministrstvo v
Beograd. In dodal sem, da verjetno ne bom dolgo tam. 'Jugoslavijo je treba paziti,
čuvati,' je na to rekel papež. To sem tudi napisal v svoje poročilo, poročal sem,
kolikšno zaskrbljenost glede jugoslovanske države je izrazil in kako zelo ga je
skrbela enotnost, pa to, da bo tekla kri …17

To kaže, da je Sveti sedež že takrat opazil znamenja, ki so kazala, da bi se že
obstoječe napetosti lahko sprevrgle. Zato je na različnih ravneh in ob različnih

17

Vidmajer, "Spomini na pionirske čase", 6.
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priložnostih že od vsega začetka napetosti poudarjal nekatera načela in vabil
vse udeležene strani, da bi jih spoštovale: spoštovanje pravice ljudstev do samoodločbe, spoštovanje pravic posameznika in narodnih skupnosti, zavračanje
uporabe sile za reševanje napetosti, neumorno iskanje dialoga vseh vključenih
strani, obnova miroljubnega sožitja med vsemi narodi Jugoslavije, v medsebojnem spoštovanju in pravičnosti.18
Ko je 30. januarja 1991 na splošni avdienci pozdravljal skupino romarjev
iz Hrvaške, je papež Janez Pavel II. pozval vse navzoče k molitvi za mir ter poudaril, "da v prihodnost vodita samo dialog in pogajanja o spornih vprašanjih,
medsebojno spoštovanje, sodelovanje in solidarnost". Isto povabilo je ponovil
na nedeljski avdienci 21. aprila 1991, ko je vernike povabil k molitvi za narode
v Jugoslaviji, ki so iskali nove oblike medsebojnega sožitja, svobodo, enakost,
pravičnost in odgovorne pozval, da vsem narodnim skupnostim zagotovijo
spoštovanje njihove identitete, da bi skupaj našli pot do skupnega dobrega.19
Ko je 23. maja 1991 sprejel jugoslovansko delegacijo, vodil jo je podpredsednik
makedonske vlade Blaže Ristovski, ki je prišla v Rim, da je sodelovala na proslavah v čast sozavetnikov Evrope, je Janez Pavel II. ob navajanju dela slovanskih
apostolov Cirila in Metoda, ponovil:
Dvoje izročil, vzhodno in zahodno, mora biti usklajeno, v medsebojnem
spoštovanju, če želita prispevati h gradnji boljše prihodnosti. Ta zahteva se mi
zdi posebej pomembna za jugoslovanske narode, ki jih danes želim na poseben način zaupati varstvu svetega Cirila in Metoda. Naj jih onadva vodita v tem
težkem trenutku, da bi bilo med njimi obnovljeno miroljubno sožitje v medsebojnem spoštovanju in v pravičnosti.20

Na mednarodni ravni je predstavnik Svetega sedeža 29. januarja 1991 na
srečanju visokih predstavnikov Konference za varnost in sodelovanje v Evropi pozival k nuji spoštovanja vseh desetih načel sklepnega dokumenta konference v Helsinkih in pariške listine, pri tem je posebej vztrajal na važnosti spoštovanja pravic narodnih skupnosti, za varnost in sodelovanje v Evropi, in na
nujnih ustavnih spremembah, pri čemer je pobudo jemal v helsinških načelih:
Veličina (la grandeur) kake države se potrjuje v modrosti voditeljev pri sprejemanju potrebnih ukrepov, ki ustrezajo znamenjem časov. Po pariški listini, se
neodvisnost evropskih narodov, sedanjih in prihodnjih, ne more več izražati prek
nasprotovanja in spopadov, temveč se mora kazati v solidarnosti, pri odkrivanju

18
19
20

Prim. La Crisi Jugoslava, 7.
Prim. La Crisi Jugoslava, 29–30; Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991":, 226–227.
La Crisi Jugoslava, 32.
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skupnega dobrega vseh sedanjih in prihodnjih udeležencev KOVSa. V prihodnosti bodo morali vsi oblikovati tesne odnose z vsemi svojimi sosedi; to bodo odnosi
prijateljstva in sodelovanja na vseh področjih. Nova Evropa se gradi s sodelovanjem vseh ljudstev in vseh narodov in ne več z vsiljevanjem volje enega ljudstva
nad drugim. Zato je potrebno iskati vse tisto, kar povezuje, čeprav priznavamo to,
kar ločuje. Tako bosta zagotovljena varnost in sodelovanje v Evropi.21

Stališča Svetega sedeža v tistih dneh so jasno kazala njegovo temeljno skrb:
izogibanju nasilja in da bi se predstavniki vseh šestih republik vključili v pogajanja za ustvarjanje novih odnosov med republikami, ki bi bili sposobni zagotavljati pravice in legitimna hrepenenja vsakega ljudstva, v medsebojnem spoštovanju in pravičnosti, da bi bolje sodelovali pri skupnem dobrem države. Takšno
stališče je bilo jasno predstavljeno tudi predsednikoma Slovenije in Hrvaške in
drugim predstavnikom obeh republik, ko so obiskovali Vatikan. Ob vsaki priložnosti je še bilo izraženo povabilo k previdnosti in vztrajnosti pri iskanju nove
ustavne ureditve v državi, saj so takrat bila v okviru zveznega predsedstva v teku
pogajanja o preoblikovanju 'federacije' v 'konfederacijo'. Za iskanje miroljubne
poti se je zavzemal predstavnik Svetega sedeža v Beogradu, ki je imel stike z
državnimi oblastmi, zveznimi in republiškimi, s škofi krajevnih Cerkva in s srbskim patriarhatom.

Ob razglasitvi
Uspešen izid plebiscita 23. decembra 1990 je tudi slovenske škofe potrdil v njihovem prepričanju, da je bila odločitev in odločna podpora narodnim težnjam
povsem na mestu. Ob različnih priložnostih so poudarjali zgodovinski pomen
tega dejanja, ki je bil pred očmi mnogih generacij. Srečanja s predstavniki slovenskega političnega življenja in z delegacijami, ki so prihajale iz tujine, so jim
nudila priložnost, da so v luči družbenega nauka Cerkve razlagali pomen plebiscita in upravičene težnje narodne skupnosti. V mnogih pomembnih trenutkih
je bil nadškof Šuštar22 ali drug škof povabljen k sodelovanju.
Ko je bil obveščen o pripravi dokumentov za razglasitev samostojne države
in ko se je bližal dan za to, je nadškof Šuštar poslal vsem župnijskim uradom
in samostanom posebno pismo, v katerem je duhovnike in vernike povabil k
21
22

La Crisi Jugoslava, 81.
O ravnanju nadškofa metropolita dr. Alojzija Šuštarja je ob različnih priložnostih spregovoril njegov
tajnik v času osamosvajanja dr. A. Jamnik. Poleg v že prej omenjeni razpravi "Milostni trenutek slovenske zgodovine in vloga Cerkve v njem" je o tem spregovoril v razpravi "Delež Cerkve pri slovenskem
osamosvajanju", v: Slovenska osamosvojitev 1991 – Pričevanja in analize. Simpozij – Brežice, 21. in
22. junij 2001 (Ljubljana, 2002), 163–177.
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zavzetemu sodelovanju pri praznovanju zgodovinskega dne. Med drugim je
duhovnikom naročil:
O pomembnosti tega dogodka tudi v cerkvi spregovorite primerno besedo in
vernike povabite k molitvi za domovino. Na dan razglasitve ali na prvi primerni
dan naj bo po vseh župnijskih cerkvah maša za domovino. K maši povabite tudi
zastopnike krajevnih oblasti. Duhovniki in verniki naj sodelujejo v domačem kraju
pri zunanjih pripravah in pri slovesnosti. Na dan in ob uri, ki bo sporočena po sredstvih javnega obveščanja, naj zazvonijo zvonovi vseh cerkva, posebno župnijskih. V
krajih, kjer bodo podobno kot v Ljubljani zasadili lipo, naj jo duhovnik blagoslovi.23

S podobnim pismom sta se na župnijske urade v svojih škofijah obrnila tudi
voditelja mariborske in koprske škofije, dr. Franc Kramberger in mons. Metod
Pirih.
Prav na dan razglasitve slovenske samostojnosti, 25. junija 1991, pa so se
člani zbora slovenskih škofov na duhovnike in vernike obrnili s posebno poslanico, s katero so jih povabili k molitvi in odgovornemu vključevanju v delovanje mlade države. V njej so najprej ponovno pozdravili razglasitev Republike
Slovenije za samostojno, neodvisno in suvereno državo, saj so "s tem izpolnjena
tisočletna pričakovanja slovenskega naroda".
Voljo po življenju v svobodi in dostojanstvu so državljani Republike Slovenije
prepričljivo izrazili na plebiscitu decembra 1990. S tem so uresničili pravico do
samoodločbe, ki jo narodom priznavajo božje in človeške postave. Zato je razglasitev samostojnosti Republike Slovenije tudi moralno upravičena,

so v nadaljevanju zapisali škofje. V isti vrstici pa so dodali še sosedsko razsežnost odločitve:
Naš narod se ne osamosvaja zato, da bi prekinil sožitje in sodelovanje z drugimi
narodi, temveč zato, da bi bilo to sožitje enakopravno in pravično, s tem pa tudi
trajno. Z drugimi narodi, predvsem pa s tistimi, s katerimi nas vežejo tesnejše zgodovinske vezi, želimo živeti in sodelovati v miru, medsebojnem razumevanju in
spoštovanju.

Zaključek izjave je bil povabilo k dejavnemu življenju v novi stvarnosti:
"Pred nami so leta odgovornega in požrtvovalnega dela. Slovenski škofje pozi-

23

Pismo nadškofa dr. Alojzija Šuštarja župnijskim uradom in samostanom ljubljanske nadškofije, 11.
junija 1991.
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vamo vse vernike in vse ljudi dobre volje, da se med seboj spoštujemo in delamo za skupni blagor."24
Po 25. juniju 1991, ko sta Slovenija in Hrvaška razglasili neodvisnost in so
se v obeh začele vojaške akcije, so bili posegi Svetega sedeža še bolj pogosti. Že
27. junija zvečer je papež Janez Pavel II. prejel telegram ljubljanskega nadškofa Šuštarja, v katerem mu je sporočil, da je jugoslovanska vojska začela napad
na Slovenijo in ga prosil za podporo in poziv k miru in pravičnosti.25 Ko se je
naslednji dan, 28. junija, papež srečal s kardinalskim zborom, je omenil vojaški
napad na slovenski narod in poudaril njegovo pravico do samostojnosti in uveljavitve narodnih pravic. Istega dne, 28. junija, je Janez Pavel II. poslal telegram
predsedniku Zveznega izvršnega sveta Anteju Markoviću ter ga z vso avtoriteto
pozval k prenehanju sovražnosti in k ustvaritvi pogojev za ponovno vzpostavitev dialoga med vsemi prizadetimi stranmi, ki bi pomagali vzpostaviti nove
odnose med raznimi narodnimi skupinami.26 Istega dne je to željo ponovil
predsedniku predsedstva Republike Slovenije Milanu Kučanu in predsedniku
Hrvaške Franju Tuđmanu ter ju pozval k prenehanju sovražnosti in k vrnitvi
dialoga med različnimi narodnimi skupnostmi.27 29. junija je o krizi spregovoril
vernikom, ki so se zbrali na Trgu sv. Petra:
Še enkrat ponavljam, da ni mogoče in se ne smejo s silo zadušiti pravice in
upravičena teženja ljudstev in tako želim podpreti vse pobude, ki želijo spodbuditi iskanje pravičnih rešitev, saj samo te lahko zagotavljajo mir in bratsko
sožitje med narodi. Znova pozivam oblasti v vseh jugoslovanskih republikah, naj
pokažejo konstruktivno voljo za dialog in dolgoročno modrost.28

Ko je istega dne, 29. junija, postavljal nove kardinale, je dejal:
Moja misel se danes posebej obrača k dragim prebivalcem Hrvaške in Slovenije.
Še enkrat ponavljam, da ni mogoče in se ne sme zatreti s silo pravic in legitimnih
želja narodov. Na ta način želim opogumiti vse tiste pobude, ki so usmerjene v
iskanje pravičnih rešitev, samo na ta način je namreč mogoče zagotoviti mir in
bratsko sožitje med narodi.29

24

25
26
27

28
29

"Izjava slovenske škofovske konference ob razglasitvi samostojne Slovenije dne 25. junija 1991",
Družina, 7. julij 1991, 1; Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991": 225.
Prim. "Nadškofova brzojavka papežu", Družina, 7. julij 1991, 1.
Prim. La Crisi Jugoslava, 32–33.
Prim, prav tam, 33. Bolj podroben pregled nastopov papeža Janeza Pavla II. vsebuje že omenjena razprava I. Jurkoviča, "Dejavnost Svetega sedeža za mir v Srednji in Vzhodni Evropi".
La Crisi Jugoslava, 34.
"S silo ni mogoče zadušiti pravic. Papežev nagovor o Hrvaški in Sloveniji pri umestitvi kardinalov v
soboto, 29. junija", Družina, 7. julij 1991, 1.
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Z veliko osebno prizadetostjo ob vsem, kar se je dogajalo na tleh Jugoslavije,
je vernike spet nagovoril pri splošni avdienci 3. julija ter 21. julija, ko je apeliral
na modrost političnih voditeljev pri iskanju skupnih točk dogovarjanja, kar bi
zagotovilo pravice in upravičene težnje vseh strani. Že 3. julija je državni tajnik
kardinal Angelo Sodano poslal telegram nadškofu Šuštarju in zagotovil "bližino
in solidarnost svetega očeta z vsemi, ki objokujejo svoje mrtve in trpijo zaradi
nasilja" ter spet pozval "vse odgovorne, naj takoj preneha nasilje in naj dialog
nadomesti uporabo orožja", da bi s pogovori dosegli "pravično rešitev nerešenih vprašanj v spoštovanju pravic in zakonitih teženj slovenskega naroda".30
24. julija je papež skupini vernikov iz Hrvaške dejal: "Edina pot, ki vodi v prihodnost in mirno sožitje so medsebojno spoštovanje, iskreni dialog in dejavno sodelovanje pri reševanju odprtih problemov."31 Vsi papeževi nastopi v tem
obdobju so bili namenjeni prekinitvi državljanske vojne, ki jo je v nastopu 3.
julija imenoval absolutna prioriteta. Da bi vsem narodom na tleh Jugoslavije
zagotovili mir, je pozval k dialogu kot poti za dosego sporazumov, ki bi bili sposobni zagotavljati spoštovanje pravic vseh narodov Jugoslavije in mirno sožitje
med njimi.32
Po oceni E. Pelikana je bila sklenitev trimesečnega moratorija na Brionih 7.
julija 1991 pomemben znak za odnos Svetega sedeža do jugoslovanskega vprašanja, saj si je potem
začel prizadevati za priznanje republik. V tem času se je vatikanska diplomacija
vse bolj približevala nemški interpretaciji razmer v Jugoslaviji (in jo deloma tudi
navdihovala) ter se zavzemala za pravico narodov do samoodločbe, na drugi
strani pa nasprotovala francoski usmeritvi, ki se je na podlagi Pariške listine
zavzemala za nedotakljivost evropskih meja.33

Sveti sedež je kljub vsemu še vedno upal, da bi jugoslovansko krizo rešili
s pogajanji, ki bi prinesla nove odnose med republikami. Da bi skupaj, v obliki, ki bi jo izbrali sami, prispevali k skupnemu dobremu različnih jugoslovanskih narodov. V ta namen je sprožil svojo diplomatsko službo. 29. julija je tajnik
za odnose z državami nadškof Jean-Louis Tauran sklical veleposlanike dežel
Evropske skupnosti in dal vso podporo Svetega sedeža prizadevanju njihovih
dežel pri reševanju jugoslovanske krize in podprl zamisel o takojšnji vključitvi
opazovalcev nevtralnih dežel, vključno z deželami Konference o varnosti in
sodelovanju v Evropi, ki bi jim sledile, če bi bilo potrebno, mirovne sile. Takšna

30
31
32
33

Šuštar, "Cerkev in narod": 203–204.
La Crisi Jugoslava, 37.
Prim. prav tam, 14.
Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991": 227.
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Obisk državnega tajnika Svetega sedeža kardinala Angela
Sodana in apostolskega nuncija v Sloveniji
msgr. Edmonda Farhata, 6. oktober 2001
(Nadškofijski arhiv
Ljubljana, fond 107,
fotografska zbirka)

navzočnost bi pomagala zagotavljati prekinitev ognja na področjih spopadov
in pri ustvarjanju vzdušja zaupanja med sprtimi stranmi, kar bi omogočilo konstruktivni dialog.34
Isti tajnik za odnose z državami je bil v dneh od 5. do 7. avgusta v Zagrebu in
Beogradu. Srečal se je s škofi iz Hrvaške (na srečanju je bil tudi ljubljanski nadškof A. Šuštar), srbskim patriarhom Pavlom in z zveznim ministrom za zunanje
zadeve Budimirjem Lončarjem. Vsem je predstavil stališče Svetega sedeža. Na

34

Prim. sporočilo tiskovnega urada Svetega sedeža dne 1. avgusta 1991; La Crisi Jugoslava, 39.
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srečanjih s škofi in patriarhom je poudaril nujnost ekumenskega dela v prid
miru in v srečanju z ministrom Lončarjem pozval k bolj odločnemu delu zvezne vlade pri ustvarjanju pogojev za pogajanje med vsemi republikami. Še v
času obiska je uvidel, da je postal ekumenski dialog nemogoč. Prav v času, ko je
bil na srečanju s škofi, to je bilo 6. avgusta, je srbski pravoslavni patriarh sporočil, da je preložil srečanje, ki je bilo predvideno za 8. avgust. Spoznal je tudi, da
so vojni spopadi storili že toliko škode, da so bili prekinjeni odnosi med Hrvati
in Srbi, da jih bo težko popraviti, in da zvezna vlada ni imela več nadzora nad
razmerami v državi.35
Kljub vsemu je Sveti sedež še naprej upal na prekinitev sovražnosti in obnovitev dialoga. 26. avgusta je papež Janez Pavel II. pisal predsedniku zveznega
predsedstva Stjepanu Mesiću ter ga pozval, da naredi vse za boljše delovanje
zveznih ustanov, da bodo te v službi vseh republik, da bi se reševanje napetosti preneslo na politično in diplomatsko področje in da bi se prenehali vojaški
spopadi.36 Državni tajnik kardinal Angelo Sodano je istega dne pisal predsedujočemu zboru ministrov evropske skupnosti Hansu Van Den Broeku in dal vso
podporo akciji skupnosti za prenehanje vojaških dejavnosti ter hkrati spodbudil mednarodno akcijo, ki bi pomagala republikam pri reorganizaciji države ob
spoštovanju VIII. načela zaključnega dokumenta helsinške konference, kjer je
bilo zagotovljeno načelo enakosti pravic in pravica do samoodločbe narodov.37
Za Sveti sedež je imelo dogajanje v Jugoslaviji še dodaten pomen, saj je predstavljalo resno grožnjo procesu za mir in sodelovanju v Evropi, ki ga je z veliko
napori gradila Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, in resno kršitev
načel zaključnega dokumenta iz Helsinkov ter pariške listine. Na to je Sveti
sedež opozoril na izrednem zasedanju skupine visokih predstavnikov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki je bila 3. septembra v Parizu.38
Da bi bila o dogajanju na jugoslovanskih tleh ozaveščena celotna katoliška
skupnost, je papež Janez Pavel II. 5. septembra napovedal svetovni molitveni
dan, ki naj bi ga obhajali naslednjo nedeljo, 8. septembra. Šlo je za dejanje, ki je v
Cerkvi razglašeno zares ob izjemnih priložnostih. O molitveni podpori za iskanje miroljubne rešitve napetostim med narodi Jugoslavije so bile prek apostolskih nunciatur po vsem svetu obveščene vse škofovske konference. Predsednika Jugoslovanske škofovske konference kardinala Franja Kuharića pa je papež
povabil, da bi molitveno akcijo na isti dan organizirali v vseh župnijah katoliške
skupnosti v državi.39 Ko je bil istega dne, 8. septembra, papež na pastoralnem

35
36
37
38
39

Prim. La Crisi Jugoslava, 16.
Prav tam, 43.
Prim. prav tam, 44–45.
Prim. prav tam, 85–87.
Prim. prav tam, 45–46.
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obisku v Vicenzi, je posebej opozoril na humanitarne vidike krize, na problem
beguncev in izrazil svojo zgroženost, da so se v Evropi, ki je v 20. stoletju prestala že toliko gorja, ponovno odvijale grozote, za katere je bil prepričan, da so za
vselej izginile z njenega obličja.
Za obveščanje mednarodne javnosti, cerkvenih skupnosti in državnih
organizmov, so dale svoj prispevek še nekatere cerkvene ustanove in posamezniki. Takoj ob začetku sovražnosti proti Sloveniji je nadškof Šuštar obvestil
Svet evropskih škofovskih konferenc. A. Jamnik je zapisal:
Izrednega pomena je bilo, da se je večina škofovskih konferenc v Evropi, pa tudi v
Kanadi in Združenih državah Amerike, hitro oglasila in izrazila svojo solidarnost
s slovenskim narodom, podprla njegova prizadevanja za svobodo in se obračala
na vlade v svojih državah, naj se zavzamejo za Slovenijo. Cerkev je v teh dneh še
posebej pozivala k molitvi, k zaupanju v božjo pomoč in poštenemu sodelovanju.40

30. junija se je nadškof Šuštar še enkrat obrnil na vse evropske škofovske
konference, jih prosil za njihovo podporo in jim predlagal, da vplivajo na vlade
za skorajšnje priznanje samostojne Slovenije:
Najbolj učinkovito sredstvo za obrambo demokracije, človekovih pravic in civilnega prebivalstva v tej mali deželi Evrope, ki se imenuje Slovenija, bi bilo takojšnje
priznanje suverene države Slovenije. Kajti Slovenija je razglasila neodvisnost zato,
da bi zavarovala svojo demokracijo. Zato vas prosimo, da si v tem smislu prizadevate pri vaših vladah.41

Hkrati se jim je zahvalil za njihovo solidarnost in povezanost v molitvi.
Široka poznanstva s političnimi voditelji v Evropi in po svetu so nadškofu dr. A. Šuštarju omogočala, da je iskal podporo za slovenske načrte tudi na
tej ravni. Bil je povezan z mnogimi evropskimi politiki, prek katerih mu je bila
odprta pot do uradnih krogov, ki so sprejemali odločitve.42
Na svoje politične predstavnike so se v kritičnih dneh obračali člani številnih cerkvenih skupnosti po vsem svetu. Organizirali so različne akcije. S posebnim pozivom se je na ministrskega predsednika kanadske vlade in sredstva jav-

40
41
42

Jamnik, "Milostni trenutek": 116.
"Poziv slovenskih škofov", Družina, 7. julij 1991, 3.
A. Jamnik obširneje navaja stike, ki jih je nadškof Šuštar imel s švicarskimi oblastmi. Prim. Jamnik,
"Milostni trenutek": 116.
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nega obveščanja obrnil torontski nadškof dr. Alojzij M. Ambrožič.43 Prek svojih
poznanstev v cerkvenih in političnih krogih so se za pridobivanje mednarodne
naklonjenosti neodvisni Sloveniji vključili tudi slovenski izseljenski duhovniki,
diakoni in drugi pastoralni delavci po vsej Evropi.44 Vrhovni zbor 151 predstavnikov frančiškanskih skupnosti iz celega sveta, kar iz 90-tih držav, med njimi
je bil tudi predstojnik slovenskih frančiškanov, ki je imel svoje zasedanje v San
Diegu, CA, je pozval mednarodne organizacije k intenzivnemu delu za prenehanje sovražnosti na tleh Slovenije in Hrvaške. Po vrnitvi v svoje dežele pa so
imeli možnost vplivanja na politične in druge organizme v lastnih državah.45 V
svojih okoljih so imele vpliv tudi razne krajevne komisije Pravičnost in mir, na
katere se je obrnila slovenska Komisija Pravičnost in mir in jih prosila za njihovo podporo.

Po razglasitvi samostojnosti
Od oktobra 1991 dalje, ko se je tudi najbolj navdušenim zagovornikom njene
celovitosti zdelo, da je razkroj Jugoslavije nepovraten, ko je sledila vrsta neuspešnih posegov Evropske skupnosti in ko so se razmahnile vojaške akcije zlasti na
Hrvaškem, je tudi pri Svetem sedežu ugašalo upanje, da se bodo vse strani usedle za pogajalsko mizo in skupno začele iskati izhod iz krize. V nastopih papeža
so bili vse bolj redki pozivi k začetkom pogajanj, bolj dramatični pa so postajali pozivi h koncu vojne, vključno z vabili mednarodni skupnosti, da poveča
napore za utišanje orožja. Domala vsak teden ali celo večkrat na teden pa je
papež izražal svojo bližino s tolikimi žrtvami vojnih akcij, svojo grozo in zavračanje vojne, ki je "nedostojna za človeka, nedostojna za Evropo". 23. novembra
je sprejel generalnega sekretarja OZN Javiera Pereza de Cuellarja, ki se je v Rimu
udeležil mednarodne konference o drogah in alkoholu, in ga povabil, da je s
svojo avtoriteto ter z dejavnostmi OZN pomagal pri končanju vojaških akcij
v Jugoslaviji.46 Ravnanje generalnega sekretarja OZN Pereza de Cuellarja se je
v nadaljevanju pokazalo v povsem drugačni smeri, saj je hotel preprečiti delovanje Nemčije v smeri priznanja samostojnosti Slovenije in Hrvaške, ker naj bi
slednje pomenilo nevarnost za širjenje vojne.47 Udeležence vrha v Maastrichtu
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Prim. "Pismo torontskega nadškofa dr. Alojzija Ambrožiča ministrskemu predsedniku Kanade in sredstvom javnega obveščanja", Družina, 7. julij 1991, 8.
Prim. "Pismo Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih delavcev v Evropi",
Göteborg 3. julija 1991, Družina, 7. julij 1991, 8.
Prim. "Izjava Generalnega kapitlja reda manjših bratov (frančiškanov)", San Diego, CA, Družina, 7. julij
1991, 8.
Prim. La Crisi Jugoslava, 64–65.
Prim. Peter Žerjavič, "Čarobna paličica jugoslovanske krize", Delo, 19. december 2011, 6.
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je papež 8. decembra spodbudil, da se odločno zavzamejo za prenehanje sistematičnega uničevanja ljudi, hiš, zgodovinskih spomenikov in cerkvenih poslopij. Njegovemu glasu so dodali svoj glas tudi evropski škofje, ki so bili zbrani na
posebni škofovski sinodi, ko so poslali svoj poziv voditeljem evropskih držav. 8.
decembra so jim poslali spomenico s prošnjo, da povečajo svoje napore za iskanje političnih rešitev na miroljuben način. Politike so spodbudili, da spoštujejo
upravičena hrepenenja narodov, ki jih izražajo na svoboden in demokratičen
način. Slovenski in hrvaški narod sta takrat že uresničila svojo pravico do samoodločbe. Temelj reševanja vseh napetosti je moral postati deset načel zaključnega dokumenta helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki
je bil podpisan v Helsinkih leta 1975, načela pa so bila povzeta v pariški listini
leta 1990.48
Z vsakodnevnim slabšanjem položaja je dozorevalo prepričanje, da bi
mednarodno priznanje neodvisnosti Slovenije in Hrvaške pripomoglo k iskanju mirne rešitve, saj bi s tem bilo uresničeno načelo, da imajo narodi pravico
sami odločati o svoji prihodnosti, da se obvežejo k spoštovanju pravic narodnih manjšin, temeljnih načel demokracije, s poudarkom na zaščiti človekovih
pravic in da izrazijo pripravljenost za izpolnjevanje zahtev, ki so jih vsebovali
dokumenti Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Takšno prepričanje
je spodbudilo Sveti sedež k podpiranju "mednarodnega soglasja" o primernosti takojšnjega priznanja dveh republik, kot je o tem spregovoril državni tajnik
kardinal Angelo Sodano v pogovoru za nemški časnik Die Welt.49 Kot odmev na
njegove izjave je vatikanski dnevnik nekaj dni zatem dodal: "V Jugoslaviji ne gre
za medetnični spopad in še manj za spopade v imenu religij, gre za vojno ene
od republik proti drugim republikam, z edinim ciljem razširiti veliko Srbijo na
vso Jugoslavijo."50 V tej luči je kardinal državni tajnik 26. novembra 1991 veleposlanikom dežel članic Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi izročil
memorandum, v katerem je spomnil na načela mednarodnega prava in določila jugoslovanske ustave iz leta 1974 o pravici vsake republike do ločitve od
federacije in je priporočil "dogovorjeno" in "pogojeno" priznanje neodvisnosti
Slovenije, Hrvaške in drugih republik, ki bi za to prosile.51
Iz objavljenih dokumentov je razvidno, da je bilo takšno postopanje o
priznanju pod pogoji mišljeno v smislu, da bi od republik zahtevali formalno
zavezo za spoštovanje načel, ki so jih postavljali razni dokumenti Konferen48
49
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Prim. La Crisi Jugoslava, 65–68.
Prim. Die Welt, 30. september in 2. oktober 1991; Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991":
228.
L'Osservatore Romano, 6.oktober 1991; Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991": 228.
Prim. La Crisi Jugoslava, 21; Jurkovič, "Dejavnost Svetega sedeža za mir v Srednji in Vzhodni Evropi":
228, kjer so v celoti našteti pogoji, pod katerimi je bil Sveti sedež pripravljen priznati samostojnost
republik.
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ce o varnosti in sodelovanju, zlasti kar zadeva spoštovanje človekovih pravic
in demokracije ter zaščito narodnih manjšin. Ob tej zadnji točki je Sveti sedež
vključil pogoj, po njegovem mnenju je bil zelo pomemben, čeprav ni vsebovan
med pogoji Evropske skupnosti, to je zagotovilo, da bo odbor visokih predstavnikov Konference o varnosti in sodelovanju lahko preveril ukrepe glede narodnih manjšin.52
Z uradnim sporočilom Tiskovnega urada Svetega sedeža z dne 20. decembra, s katerim je bilo odgovorjeno na vprašanja novinarjev, ki so želeli izvedeti
stališča Svetega sedeža o priznanju samostojne Slovenije in Hrvaške, so bila bolj
natančno opredeljena njegova stališča do jugoslovanske krize,53 z diplomatsko
noto zunanjim ministrom Slovenije in Hrvaške pa ju je obvestil o pripravljenosti, da bi priznal suverenost obeh republik, pri čemer je nota predstavila pogoje,
ki jih je Sveti sedež postavljal za priznanje; pogoji so bili objavljeni 13. januarja
1992.54 Ko je dobil tudi formalno potrdilo, da sta republiki pripravljeni sprejeti pogoje, je Sveti sedež 13. januarja 1992 formalno in uradno priznal njuno
samostojnost.
Za marsikaterega opazovalca ravnanja Svetega sedeža je bilo hitro priznanje presenetljivo. Š. Cigoj se je spominjal:
Datum me ni presenetil, bolj napoved in sklic veleposlanikov. Državni tajnik
Svetega sedeža kardinal Sodano je sklical veleposlanike in povedal, da bodo isti
dan priznali Slovenijo. To je bilo dva dni pred priznanjem Evropske skupnosti.
Situacija se jim je zdela neustavljiva. Ne glede na lokacijo v Rimu in ne glede na
stališče De Michelisa, ki je bil proti, je Vatikan igral samostojno vlogo. Sam bi
zamejil vpliv italijanske politike in tudi ameriške na Vatikan.55

Kot povzetek dogajanja od konca junija 1991 dalje je mogoče dejati, da je
papež Janez Pavel II. podprl osamosvojitvena prizadevanja Slovencev in Hrvatov z vso avtoriteto Svetega sedeža in njegovih organizmov, ki je v nasprotju
s stoletnimi izkušnjami Svetega sedeža postal pobudnik in podpornik teženj
obeh narodov in ni izrekel priznanja šele po prenehanju vseh sovražnosti,
kakor je bilo v navadi pri ravnanju Svetega sedeža do tedaj. Priznanje neodvisnosti Slovenije in Hrvaške je bilo v veliki meri osebna odločitev papeža Janeza
Pavla II., ki je izhajala iz njegove osebne izkušnje totalitarizma in zatiranja pravic narodov, kar je v imenu delavskega internacionalizma uresničevala komunistična ideologija.
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Prim. La Crisi Jugoslava, 22.
Prim. prav tam, 69–72.
Prim. prav tam, 75–76; Jurkovič, "Dejavnost Svetega sedeža za mir v Srednji in Vzhodni Evropi": 228.
Vidmajer, "Spomin na pionirske čase", 6.
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Telegram državnega
tajnika Svetega sedeža kardinala Angela
Sodana s pozivom k
takojšnji ustavitvi vsakršnega nasilja in priznanjem legitimnih
prizadevanj slovenskega naroda, 4. julija
1991 (Nadškofijski
arhiv Ljubljana, fond
336, Zapuščine nadškofa Alojzija Šuštarja)

Na srečanju zunanjih ministrov držav Konference o varnosti in sodelovanju
v Evropi, ki je bila v Pragi, 30. in 31. januarja 1992, je tajnik oddelka za odnose
z državami nadškof Jean-Louis Tauran še enkrat povzel stališče Svetega sedeža:

Sveti sedež je vedno upal v možnost, da v Jugoslaviji ne bo prišlo do konflikta.
Zato je od vsega začetka krize vztrajal, da države v svoji federativni zvezi republik z
ene strani v medsebojnih odnosih upoštevajo deset načel zaključnega dokumenta helsinške konference, z druge strani pa začnejo nujne ustavne spremembe, ki
bodo pospeševale spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno
s pravicami narodnih manjšin, s čimer bodo ustvarile pogoje za demokracijo in
utrdile pravno državo. Razvoj dogodkov in predvsem uporaba orožja so takšno
upanje spremenili v iluzijo. S priznanjem obstoja Hrvaške in Slovenije, to priznan-
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je ni bilo usmerjeno proti nikomur, je Sveti sedež vzel na znanje izvršeno dejstvo, ki izhaja iz opravičenih hrepenenj, izraženih na demokratičen način. Ko je za
priznanje postavil pogoje, je Sveti sedež želel podpreti uresničevanje vseh nalog, ki
so bili sproženi v okviru helsinškega procesa in podčrtati dejstvo, da bi Konferenca
o varnosti in sodelovanju morala biti porok zaupanja, ko bi šlo za urejanje položaj
narodnih manjšin. Tako je Sveti sedež želel novim državam jasno povedati, da so
s priznanjem suverenosti in neodvisnosti na slovesen način prevzele obvezo, da
prispevajo h gradnji nove Evrope, človekovih pravic in demokracije.56

Seveda je bilo izraženih že več interpretacij o razlogih, zakaj je Sveti sedež
hkrati priznal samostojnost Slovenije in Hrvaške. V prihodnosti, ko bo na voljo
še več izvirnih dokumentov, se bo gotovo izoblikovala še kakšna. Potem ko je
bil v kritičnih dneh po razglasitvi v rednih stikih z vodstvi obeh republik in se
je v svojih javnih nastopih papež vedno obračal na mednarodno javnost v prid
obeh ljudstev, je bilo pričakovati, da bo hkrati prišlo do priznanja "v paketu". Š.
Cigoj je o tem povedal:
Mislim, da je pretehtal hrvaški pritisk. Hrvaška je bila pač močnejša: močnejša
po številu duhovnikov v Rimu pa tudi po številu katolikov na Hrvaškem, ki jih
je dvakrat več kot v Sloveniji. Hrvaška Cerkev ima pomembno vlogo v Vatikanu,
pomembna je tudi njena pomoč v emigraciji. /…/ Trinajsti januar se je zgodil na
krilih hrvaškega pritiska… Vatikan ne bi priznal ene države brez druge. Slovenija
in Hrvaška sta bila dvojček.57

Glede na vlogo Svetega sedeža v mednarodnih odnosih, njegovo središčno
vlogo v mednarodnem dogajanju in na znano izkušenost njegove diplomatske službe, je Izvršni svet skupščine Republike Slovenije presodil za primerno,
da je že 31. januarja 1991 imenoval za pooblaščenega predstavnika Slovenije
pri Svetem sedežu dr. Štefana Faleža; 22. julija naslednje leto pa je bil imenovan za veleposlanika. Dr. Falež je s svojim ugledom in poznanstvi v ustanovah
Svetega sedeža pomembno prispeval, da je le-ta tako hitro priznal samostojno Slovenijo. Ko je konec aprila 1997 odstopil s položaja veleposlanika, je kot
glavni razlog navedel, da v urejanju odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem
ni prišlo do nobenega napredka.58 Ob iskanju njegovega naslednika pa so se v
slovenski politiki že pojavljala vprašanja o potrebnosti diplomatskih odnosov
s Svetim sedežem.

56

57
58

La Crisi Jugoslava, 90–91; Jurkovič, "Dejavnost Svetega sedeža za mir v Srednji in Vzhodni Evropi":
228.
Vidmajer, "Spomin na pionirske čase", 5–6.
Prim. "In memoriam. Dr. Štefan Falež (1920–2009)", Družina, 10. januar 2010, 25.
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Kot je razbrati iz dokumentov, ki so bili objavljeni le nekaj mesecev po uradnem priznanju neodvisne Slovenije in Hrvaške, se je Sveti sedež zavedal, da
takšno priznanje samo po sebi ni pomenilo rešitev za vse probleme, ki so prizadejali Jugoslavijo. Da bi nastopil pravi mir med vsemi južnimi Slovani, je bilo
potrebno, da bi v vseh republikah, kajti vojna je odprla še bolj globoke rane, in
v vseh državnih ustanovah ravnali po demokratičnih načelih: da so spoštovane
pravice oseb in narodnih skupnosti, da so spoštovana vsa načela, ki jih je vsebovala zaključna listina helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi
in v drugih dokumentih, ki jih je v predhodnih letih objavila Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, da sprejmejo postopek preverjanja uresničevanja
pravic narodnih manjšin, kar bi izvajala ista Konferenca, da so ustvarjeni pogoji in pripravljenost za dialog med vsemi stranmi, čeprav se je takrat to zdelo
nemogoče, da bi se ustvarili pogoji za dobre sosedske odnose in za sodelovanje
med vsemi balkanskimi državami.59
Hkrati je bila poudarjena še dodatna razsežnost oblikovanja novih odnosov, ki jo je v svojih nastopih neprestano poudarjal papež Janez Pavel II. To so
bili pozivi vernikom in voditeljem verskih skupnosti, ki so bile navzoče v republikah – katoliški, pravoslavni in muslimanski, da bi poglobile dialog in pospešile skupne dejavnosti za ustvarjanje vzdušja miru in sodelovanja med narodi
z različnimi kulturami, verami, zgodovino in jeziki, ki pa so vendarle poklicani
živeti "skupaj" v "novi Evropi", pri gradnji katere bi morali prispevati tudi oni.60
Velja ocena, ki jo je o dejavnosti Svetega sedeža o tem obdobju deset let
kasneje podal dr. Ivan Jurkovič:
Verjetno gre za eno najbolj aktivnih tovrstnih prizadevanj Svetega sedeža po drugi
svetovni vojni. Svetemu sedežu so pogumno in velikodušno stale ob strani tudi
krajevne Cerkve in mnoge katoliške organizacije. To prizadevanje se pravzaprav
še vedno nadaljuje in ne manjka pričevanj o naporih za prekinitev sovražnosti in
ozdravitev ran, ki so na tem ozemlju še vedno sveže.61

Novim razmeram, ki jih je prinesla osamosvojitev in mednarodno priznanje, je sledila tudi prilagoditev poslovanja katoliške skupnosti na Slovenskem.
Jugoslovanska škofovska konferenca, ki je delovala od novembra 1918, je razpadla v več škofovskih konferenc; slovenski škofje so razglasili ustanovitev
samostojne škofovske konference 28. aprila 1992 in za svojega prvega predsednika izvolili ljubljanskega nadškofa metropolita dr. Alojzija Šuštarja. Šlo je za
formalno potrditev tistega, kar je v resnici že bilo gotovo dejstvo vse od junija
59
60
61

Prim. La Crisi Jugoslava, 24–25.
Prim. prav tam, 25–26.
Jurkovič, "Dejavnost Svetega sedeža za mir v Srednji in Vzhodni Evropi": 222.
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Prvi obisk članov Slovenske škofovske konference pri papežu Janezu Pavlu II., 4. in 5. novembra 1992
(Nadškofijski arhiv Ljubljana, fond 107, fotografska zbirka)

1983, v vmesnem obdobju pa je prišlo do poskusov, da bi Sveti sedež tudi de iure
priznal samostojno škofovsko konferenco. Javno se je to zgodilo 22. novembra
1990, ko je papež Janez Pavel II. obiskal slovenski zavod v Rimu in mu je nadškof A. Šuštar izrekel željo slovenskih škofov, "da bi zaradi svoje narodne posebnosti, zaradi svojega jezika, kulture in politične oblike imeli tudi mednarodno
priznano Slovensko škofovsko konferenco."62 Njegova želja je bila uresničena
s triletno zamudo. Po pripravi statuta za njeno delovanje je Sveti sedež potrdil
samostojno konferenco slovenskih škofov 19. februarja 1993.63

62

63

Janez Gril, "Cerkev vas podpira pri moralni in duhovni prenovi", Družina, 2. december 1990, 1,
nadškofov govor je v celoti objavljen v nadaljevanju poročila; Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in
leto 1991": 226.
Prim. Jamnik, "Milostni trenutek": 110.
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Zaključek
Potrditev slovenske samostojnosti in naklonjenosti do nove države je Sveti
sedež še dopolnil z navezavo diplomatskih odnosov (18. februar 1992), imenovanjem prvega nuncija (24. junija 1992), ki je hkrati starešina (dekan) diplomatskega zbora v Republiki Sloveniji, in potrditvijo statuta samostojne Slovenske škofovske konference. Slednje je pomenilo, da je bila katoliška skupnost na
Slovenskem postavljena na raven cerkvenih ustanov v drugih državah in da je
s tem dobila pravico do celovitega urejanja verskega življenja v državi na vseh
področjih. Iz dogodkov, ki so sledili, pa je bilo jasno, da je priznanje neodvisne
Slovenije s strani Svetega sedeža bilo odločilno za priznanje s strani Evropske
unije. V prvem obdobju so bili posegi namenjeni prenehanju vojaških akcij
in sovražnosti na slovenskih tleh, v nadaljevanju pa politični afirmaciji novo
nastale države in njenemu mednarodnemu priznanju. Hkrati lahko ravnanje
Svetega sedeža vključimo v močno gibanje, ki ga je kriza na tleh Jugoslavije
spodbudila med verskimi ustanovami. T. Bremer je svoje ugotovitve o mestu
verskih organizacij povzel z besedami:
Verjetno ni bilo nobenega oboroženega spopada, v katerem so se Cerkve in
cerkvene organizacije iz tretjih dežel tako zavzemale za posredovanje kot v
jugoslovanskih nasledstvenih vojnah. Ni pregleda števila potovanj raznih delegacij, skupin, pobud, srečanj, konferenc in delavnic. Začenši z ekumenskimi
srečanji na najvišji ravni vse do temeljnih občestev v tujini, do posameznih skupnosti v katoliški ali v pravoslavni Cerkvi kot tudi muslimanskih organizacij za
pomoč na tem področju, vsi so s prehrambenimi artikli, obleko ali drugimi dobrinami podpirali ali oskrbovali muslimanske begunce v zbirnih taboriščih, tako je
bila uresničena vsaka oblika medcerkvenega in medverskega skupnega dela, ki si
jo je sploh mogoče zamisliti. Vendar so vsi ti napori naleteli pri prizadetih na povsem različen odmev, in interesi krajevnih zastopnikov Cerkva so se pogostokrat
močno razlikovali od interesov zunanjih pomočnikov, kar se je poznalo tudi pri
njihovem prizadevanju.64

64

Thomas Bremer, Kleine Geschichte der Religionen in Jugoslawien. Königreich – Kommunismus – Krieg,
(Freiburg, 2003), 92–93.
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Bogdan Kolar
LEADERSHIP OF THE CATHOLIC COMMUNITY AND THE PROCESS
OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

SUMMARY
The Catholic Church (the majority of Slovenians belonged to it), like the national community, saw the Slovenian independence process as a great challenge and a unique historical event. Even before this time, the leadership of the
Church in Slovenia supported certain values and ideas, which it considered as
important elements of the common state and as the preconditions for a full realisation of the national and state independence (national reconciliation, right
to self-determination, respect of human rights, including the freedom of religion, and others). The involvement of the Catholic Church’s leadership in these
events could be seen at two levels. After having understood that the Slovenian
national community desired complete independence from other nations and
its own state, the then Ljubljana Archbishop and Metropolitan, dr. Alojzij Šuštar,
despite his initial hesitation in expressing support to these tendencies, decided
to offer his full support. He became a messenger of the tendencies for independence and used different connections, acquaintances and influences to keep
the international community informed of the events in Slovenia. The Archbishop Šuštar became an important link between the activities in Slovenia and the
international community, using all Church powers in Slovenia to communicate
the truth about the mentioned activity. Even before this time, Slovenian bishops,
joined in the Slovenian Regional Bishops’ Conference, set the foundations for
independent decision-making and, through individual initiatives, prepared the
foundations for historical decisions (explicit support of the participation at the
plebiscite and the decision itself) and the national reconciliation as the foundation of coexistence. The Justice and Peace Commission, in the role of a qualified working body of Slovenian bishops, monitored the events closely. Pope
John Paul II supported Slovenian and Croatian endeavours for independence,
using the authority of the Holy See and all its bodies. He was the first, after a
centuries-long tradition of the Holy See, to become an initiator and a supporter of the tendencies of both nations, without waiting for the hostilities to end
to express his support, as was the Holy See’s tradition in the past. The makers
of the Holy See’s foreign policy saw this recognition as an encouragement to
look for a peaceful solution to overcome the crisis and reduce the tensions. To
a large extent, the recognition of Slovenia’s and Croatia’s independence was a
personal decision of Pope John Paul II. His recognition was supported through
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diplomatic relations, the appointment of the first nuncio and the adoption of
the statute of the independent Episcopal Conference of Slovenia. It was essential that the Holy See recognised Slovenia, as the European Union followed its
example. At first, interventions were oriented towards the cessation of military
actions and hostilities in Slovenia, while later on, they served as a political affirmation of the newly formed state and its international recognition. Activities of
other Church institutions and individuals had a unique influence on the situation in the world. At that point in time, they had the opportunity to influence the
creation of a positive opinion and the decision-making process in political circles (the Synod of Bishops, assemblies of religious institutions, local Justice and
Peace Commissions and individuals in the world). In this regard it is necessary
to stress the role of the Slovenian community in Rome, which had the ability to
influence the work of the Holy See and other institutions.
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UDK 27-726.1(497.4):929Šuštar A.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Alojzij Šuštar (1920–2007)

Ljubljanski nadškof in metropolit (1980–1997)

France Martin Dolinar
Dr., redni profesor
Nadškofijski arhiv Ljubljana
Krekov trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: france.dolinar@rkc.si

Izvleček:

Prispevek predstavlja ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Alojzija
Šuštarja, ki velja za eno najbolj markantnih in vplivnih osebnosti katoliške
Cerkve na Slovenskem v drugi polovici 20. stoletja, ter njegovo vlogo v procesu
slovenskega osamosvajanja. Odločno se je zavzel za dosledno spoštovanje
človekovih pravic in urejen pravni status katoliške Cerkve znotraj takratne
socialistične države. Enako odločno je podprl pravico slovenskega naroda do
samoodločbe ter se v okviru svojih možnosti vključil v procese, ki so privedli do
razglasitve samostojnosti slovenske države.

Ključne besede:

Katoliška Cerkev, odnos Cerkev – država, Alojzij Šuštar, Švica, osamosvojitev
Slovenije.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 337–354, 42 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V čestitki ob sedemdesetletnici nadškofa dr. Alojzija Šuštarja leta 1990 je milanski nadškof kardinal Carlo Maria Montini med drugim zapisal:
Pri msgr. Šuštarju posebej cenim in želim podčrtati prostranost pogledov in
prepričano odprtost Evropi, z jasno zavestjo o njenem poslanstvu in o potrebi,
naj bo povezana v sprejemanju in vrednotenju vseh narodov Vzhoda in Zahoda z
[vsemi] njihovimi posebnostmi /…/ za služenje vsemu svetu.1

Globoka zakoreninjenost v slovenstvo in prepričana odprtost Evropi v poslanstvu duhovnika in škofa, sta po prepričanju tistih, ki smo nadškofa Šuštarja
poznali in z njim sodelovali, med temeljnimi značilnostmi njegovega delovanja.

***
Globoko zakoreninjenost v slovenstvo je Alojzij Šuštar vsrkal tako rekoč
z materinim mlekom v svoji rojstni Grmadi nad Trebnjem2 in ga nadgradil ob
profesorjih škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano (1932–1940).3 Po maturi se je Alojzij Šuštar odločil za duhovniški
poklic in vstopil v ljubljansko bogoslovje, vendar je škof dr. Gregorij Rožman
obetavnega bogoslovca po prvem letniku poslal na znamenito jezuitsko univerzo Gregoriana v Rimu.4
V Rimu je mladega bogoslovca Šuštarja očarala vesoljnost Cerkve, zgodovinski humus Rima ter širina filozofskega in teološkega študija na Gregoriani.
Čeprav ga je še posebej zanimala filozofija, je leta 1949 doktoriral pri profesorju
nove zaveze Maxu Zerwicku. Uspešna sedemletna zgodba v Rimu bi se za Alojzija Šuštarja skorajda tragično končala. Trdo delo in pomanjkanje v času vojne,
mu je izpilo moči, rimski zdravniki pa niso znali pozdraviti napredujoče tuber-

1

2

3

4

Alojzij Šuštar, Prehojena pot ob sedemdesetletnici. Razgovori z Jelko Žmuc-Kušar (Celje, 1990) , 224
(dalje: Šuštar, Prehojena pot).
Alojzij Šuštar se je rodil 14. novembra 1920 v vasi Grmada nad Trebnjem (takrat župnija Dobrnič)
kot prvi izmed desetih otrok kmetu Alojziju Šuštarju in materi Mariji, roj. Kukenberger. Nadškofov
življenjepis v: France M. Dolinar, Ljubljanski škofje (Ljubljana, 2007), 479–506 (dalje: Dolinar,
Ljubljanski škofje).
Pogovor v vinogradu. Alojz Rebula se pogovarja z nadškofom Alojzijem Šuštarjem ob njegovi petinsedemdesetletnici (Celje, 1995), 10–11 (dalje: Šuštar, Pogovor v vinogradu).
Po prvem letniku bogoslovja v Ljubljani se je namreč Alojzij Šuštar s svojim prijateljem odpeljal s kolesom obiskat svojega nekdanjega sošolca v Rim. Ta ga je seznanil z rektorjem nemškega študijskega
zavoda Germanik. Ker so nemški študentje zaradi vojne lahko prišli le izjemoma na študij v Rim, je
rektor Germanika prosil škofa Rožmana, naj pošlje kakšnega svojega bogoslovca na študij v Rim in pri
tem izrecno omenil Alojzija Šuštarja, ki ga je spoznal na obisku v Rimu. Ko je škof Rožman v to privolil,
je Šuštarju za odločitev in odhod v Rim jeseni 1941 ostalo samo tri dni časa. Šuštar, Prehojena pot,
62–64.
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kuloze, ki so jo pri novomašniku Alojziju odkrili tik pred mašniškim posvečenjem. Po srečnem naključju so mu prijatelji omogočili, da je mogel leta 1948
odpotovati na zdravljenje v Švico, ki je nato za skorajda tri desetletja postala
njegov drugi dom (1948–1977). Dve leti bolnice in sanatorija v Davosu je Alojzij Šuštar izkoristil za pogovore s sotrpini v bolezni in zdravniškim osebjem vseh
starosti in različnih svetovnih nazorov. V negotovosti za svoje življenje je Alojzij
Šuštar dozoreval v človeka, ki je znal prisluhniti svojemu sogovorniku, spoštovati njegovo versko in nazorsko drugačnost ter mu nevsiljivo pojasnjevati svoja
stališča. Krog ljudi, ki so ga spoštovali, ki so se želeli z njim srečati in se pogovoriti o svojih življenjskih problemih, o razmerah v Cerkvi in sodobni družbi, se
je nenehno širil in mu na široko odprl vrata v kulturno, miselno in versko tako
raznoliko švicarsko družbo. V razmeroma kratkem času je Alojzij Šuštar v švicarski Cerkvi napravil blestečo kariero: od kaplana v St. Moritzu (1949–1951)
do profesorja filozofije in verskega pouka na liceju v Schwyzu (1951–1963),
profesorja moralne teologije v bogoslovnem učilišču v Churu (1963), rektorja
semenišča (1965), prvega rektorja novoustanovljene Visoke bogoslovne šole
v Churu (1968) in škofovega vikarja (1968). Organiziral je škofijsko sinodo v
Churu (1962) in sinodo za celotno Švico (1972).5 Kot izjemnega strokovnjaka
za moralna vprašanja, ga je švicarski minister za pravosodje povabil v državno
komisijo za revizijo kazenskega prava. V tem času je Šuštar napisal vrsto knjig
in razprav s področja filozofije in moralne teologije. Kot priznan moralni teolog
in izjemen učitelj, trden in zanesljiv v principih, a na osnovi visoke senzibilnosti
in razumnosti občutljiv za potrebe trenutka, je postal Šuštar ena vodilnih osebnosti v švicarskem katolicizmu6 ter priljubljen predavatelj in voditelj duhovnih
vaj za različne profile ljudi v nemško, francosko, špansko in angleško govorečem področju. Veliko zanimanje in odobravanje je vzbudil s svojimi besedili in
predavanji o vesti, s katerimi je osvojil tudi drugače misleče in drugače verujoče
poslušalce in bralce.7

***
Na željo Churskega škofa je Šuštar leta 1969 v Churu organiziral simpozij
evropskih škofov, ki se ga je udeležilo 120 škofov iz vse Evrope, tudi ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik.8 Na tem srečanju je dozorel sklep o ustanovitvi
Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki je formalno zaživel naslednje

5
6
7
8

Šuštar, Pogovor v vinogradu, 12–13.
Prof. dr. Franz Böckle, Bonn, v: Šuštar, Prehojena pot, 229–230.
Šuštar, Pogovor v vinogradu, 91–97.
Šuštar, Prehojena pot, 232.
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leto. Vsem se je zdelo samoumevno, da je bil za prvega tajnika Sveta izbran vikar
churskega škofa dr. Alojzij Šuštar.9
S tem se je začelo novo obdobje Šuštarjeve prepoznavnosti, ki je segla daleč
čez meje Evrope. Le domovina je nekako ni hotela zaznati. Marsejski nadškof
kardinal Roger Etchegaray, eden od pobudnikov ustanovitve Sveta evropskih
škofovskih konferenc, je Šuštarjevo vlogo v Svetu ocenil z besedami:
…dejaven tajnik in odprt vsem, zlasti s svojim darom jezikov! Njegova jasnovidnost in njegova potrpežljivost, njegova neutrudljiva delovna vnema so veliko
prispevali k okrepitvi te ustanove, ki so jo osnovali evropski škofje, da bi bolje
služili Cerkvi.10

Milanski nadškof kardinal Carlo Marija Martini, pa je o njem zapisal:
vedno me je presunila /…/ njegova plemenitost v potezah, olikanost in
tenkočutnost v odnosih, ki sta povezani z modrostjo pri ravnanju in razmišljanju
ter z odločenostjo in uravnovešenostjo pri izbirah in odločitvah. Njegov slog [je]
/…/ zadržan in umirjen, stike zna navezati z živo prisrčnostjo in prezira burno
veselost, razodeva pozornega in razumnega duha človeka, ki zna poslušati,
premišljevati, analizirati, molčati, predlagati, spodbujati in delovati z izjemnim
čutom za stvarnost in zapletenost in obenem s pravim krščanskim zaupanjem v
ljudi.11

Kot generalni tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc je Alojzij Šuštar
ob vsem svojem delu v churski škofiji pripravljal in vodil letna zasedanja Sveta.
Na njegovo pobudo se od leta 1972 na delovnih srečanjih vsako leto srečujejo
tudi tajniki nacionalnih škofovskih konferenc. Obsežno delo Sveta je nadškof
Šuštar kratko povzel z besedami, da je potrebno informirati škofe o položaju
v Cerkvi in družbi, usklajevati njihovo pastoralno delo in jim tako omogočiti
učinkovito medsebojno sodelovanje.12
Z bogatimi izkušnjami na ekumenskem področju v multikonfesionalni
Švici je Alojzij Šuštar kot tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc tvegal še
korak naprej. V dogovoru s predsednikom Sveta, kardinalom Etchegarayem, je
navezal stike s Konferenco evropskih Cerkva, v katero katoliška Cerkev sicer

9

10
11
12

Ivo Fürer, "Alois Sustar als Sekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE)", v: Božjo
voljo spolnjevati. Jubilejni zbornik ob 75-letnici Alojzija Šuštarja, ljubljanskega nadškofa in metropolita, zbral in uredil Anton Štrukelj (Ljubljana–Celje, 1995), 197–205.
Šuštar, Prehojena pot, 223.
Šuštar, Prehojena pot, 224.
Prav tam, 99.
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ni vključena. Skupaj so ustanovili mešano komisijo. Sad njihovega dela so bila
odmevna evropska ekumenska srečanja, ki jih je Alojzij Šuštar organiziral skupaj s tajnikom Konference evropskih Cerkva Glenom Garfieldom Williamsom
iz Geneve.13 Ta srečanja so bistveno pripomogla k boljšemu medsebojnemu
poznavanju, medsebojnemu spoštovanju in tudi medsebojnemu približevanju
krščanskih Cerkva. Da je bil nesporna avtoriteta in gibalo teh srečanj prav škofov vikar iz Chura, dr. Alojzij Šuštar, dokazuje tudi jubilejni zbornik ob njegovi
75-letnici, v katerem se mu je s svojimi prispevki poklonilo 16 kardinalov in
patriarhov (med njimi njegova svetost, moskovski in vseruski patriarh Aleksij
II.), 25 nadškofov in škofov ter 36 prijateljev.14
Svoj nadvse skromno odmerjeni prosti čas je Šuštar posvetil študiju in pisanju. Poleg številnih razprav v uglednih evropskih teoloških in filozofskih revijah,
je izdal več knjig, predvsem z moralnega področja.15 Tudi izven katoliških krogov je zaslovel zlasti s svojimi razmišljanji o človekovi vesti. Bil je član uglednih
znanstvenih in strokovnih združenj: od leta 1953 član der Philosophischen
Gesellschaft Innerschweiz in član der Philosophischen Geseschaft der Schweiz,
od leta 1963 član der Vereinigung der Moraltheologen der deutschsprachigen
Raumes, od 1964 član der Interkonfessionaler theologischen Gesellschaft der
Schweiz in od leta 1965 član Societas Ethica. Leta 1966 je bil inkardiniran v
škofijo Chur in bil 24. aprila 1976 imenovan za papeškega prelata.
Ko se je leta 1977 Alojzij Šuštar odločil vrniti v domovino, je odstopil kot
tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc, vendar je svojemu nasledniku
zapustil dragocen dokument o reorganizaciji Sveta in o razširitvi tajništva tega
Sveta, kot ga poznamo danes. Kot ljubljanski nadškof je bil Šuštar nato še deset
let zelo dejaven podpredsednik Sveta (1983–1993).

***
V domovino, ki jo je v tem času še obvladoval enopartijski sistem komunistične
partije, se je dr. Alojzij Šuštar vrnil 3. januarja 1977. Enopartijski režim Komunistične partije Jugoslavije je v tem času še vedno videl v katoliški Cerkvi svojega
največjega "notranjega sovražnika". Zato je partija z razvejano prisluškovalno
dejavnostjo in tudi preko svojih zaupnikov v duhovniških vrstah budno nadzirala dogajanje v Cerkvi na Slovenskem. Strogemu nadzoru so bili podvrženi pred-

13
14

15

Prav tam, 241–243.
Božjo voljo spolnjevati. Jubilejni zbornik ob 75-letnici Alojzija Šuštarja, ljubljanskega nadškofa in metropolita, zbral in uredil Anton Štrukelj (Ljubljana–Celje, 1995), 742 str.
Nadškofovo bibliografijo do leta 1990 je zbral dr. Anton Štrukelj in jo objavil v: Bogoslovni vestnik
(Zbornik ob sedemdesetletnici Teološke fakultete v Ljubljani 1919–1989), 50 (1990): 301–308.
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Alojzij Šuštar kot tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc na zasedanju v St. Gallnu leta 1981
(Nadškofijski arhiv Ljubljana)

vsem nadškof Šuštar in njegovi najbližji sodelavci. V svoje poročilo za leto 1980
je Služba državne varnosti med drugim zapisala, da je zaradi številnih kadrovskih
sprememb in novega načina delovanja klera pod vodstvom dr. Alojza Šuštarja
prišlo v vodilnih krogih ljubljanske škofije do pomembnih sprememb.
V svojih javnih nastopih v zamejstvu, v pridigah, predavanjih ter v strogo zaprtih
krogih se zavzemajo za koncepcije, ki niso v skladu z ustavnimi določili ter
zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti. Odkrito nastopajo z zahtevami
po 'spoštovanju človečanskih in ustavnih pravic vernih', proti procesu 'ateizacije',
po dostopu rimskokatoliške Cerkve do vseh sredstev javnega informiranja ter s
poskusi ponovnega vrednotenja vloge slovenske RKC med NOB in podobno. Novi
ljubljanski nadškof in slovenski metropolit, njegove izkušnje, sposobnost za organizacijo, ugled in zveze, kar si je pridobil s svojim delom v tujini, so del povodov, da
se okrog njega zbirajo znani nosilci klerikalističnih tendenc iz vrst domačega klera
in emigrantske duhovščine ter znani nosilci aktivnosti s pozicij buržoaznega pluralizma in sploh restavriranja naše družbenopolitične ureditve po vzoru zahodne
demokracije. Ti krogi notranjega sovražnika iščejo zaledje, verifikacijo svojih idej
in partnersko pomoč za uresničitev le-teh, ker ocenjujejo slovensko RKC kot edino
legalno opozicijo naši socialistični samoupravni družbi.16

16

Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, 2. del: Opozicija in oblast (Viri 17)
(Ljubljana, 2002), 26 (dalje: Repe, Viri 17).
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S prevzemom službe ljubljanskega nadškofa in slovenskega metropolita je
nadškof Šuštar po mnenju partije "reaktiviral in poživil notranjega sovražnika v
državi". Partija je šla na okope in skušala od samega začetka paralizirati nadškofa Šuštarja in krog njegovih svetovalcev. Nadškofove metode so jih presenetile
in našle nepripravljene. V že omenjenem poročilu SDV so namreč zapisali:
RKC je v zadnjem obdobju spremenila taktiko svojega delovanja na pastoralnem,
katehetskem področju ter v tisku. Vse akcije RKC so načrtovane in verificirane ali na
sejah slovenskih škofov ali teološkega sveta. Prav v tem je novi nadškof dobil svoj
posvetovalni organ, ki ima naloge spremljanja političnega trenutka v naši samoupravni socialistični družbi in pripravljanja protiakcij vakumskih prostorov v naši
družbi. Ena od bistvenih novosti delovanja RKC je tudi realizacija Šuštarjeve ideje
o enotnem slovenskem cerkvenem prostoru, kar je dosegel z rednimi zasedanji
slovenskih škofov, kjer usklajujejo in načrtujejo enotno politiko slovenske cerkve.17

Neobremenjen z medvojnimi dogodki je nadškof Šuštar vnesel v slovensko
Cerkev novo dimenzijo pluralnosti evropske demokracije in odprtost izzivom
krščanstva v sekulariziranem svetu. Že kot stolni kanonik, priljubljen predavatelj na različnih tečajih in iskan voditelj duhovnih vaj, je postal Šuštar idejni
vodja vsega teološkega in pastoralnega dela v ljubljanski nadškofiji. Kot nadškof in metropolit si je za temeljne naloge svojega pastoralnega dela zastavil:
izvesti notranjo prenovo zaupane mu nadškofije, s katero je začel že nadškof
Pogačnik; urediti pravni status katoliške Cerkve v Sloveniji; poglobiti vernost
slovenskega kristjana in mu vzbuditi občutek soodgovornosti za dogajanje v
Cerkvi ter vsa odprta vprašanja reševati v odkritem dialogu na podlagi medsebojnega spoštovanja.18
Nadškofu Šuštarju je bilo popolnoma jasno, da lahko Cerkev na Slovenskem odgovori izzivom časa le, če temeljito premisli svoje poslanstvo in jasno
opredeli svoje prednostne naloge za prihodnost. Ob proučevanju dokumentov
za duhovno prenovo nadškofije, ki jo je načrtoval že nadškof Pogačnik in ob
bogatih sinodalnih izkušnjah iz Švice, se je nadškofu Šuštarju porodila misel o
Pastoralnem občnem zboru ljubljanske nadškofije kot pripravi na prihodnjo
vseslovensko sinodo. Razpravljavci na pastoralnem občnem zboru, ki se je
odvijal v odločilnih trenutkih slovenske poti v politično in državno samostojnost Republike Slovenije (prvo in drugo zasedanje 1988, tretje zasedanje 1991),
so izpostavili predvsem dve temeljni vprašanji: oznanjevanje evangelija kot dar
in ponudba z božje strani ter krščansko življenje kot odgovor z naše strani.19
17
18
19

Repe, Viri 17, 26.
Šuštar, Prehojena pot, 118.
Prav tam.
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Pod Šuštarjevim vodstvom je leta 1983 ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca razvila živahno dejavnost, njeni zunanji izrazi so bile
Komisije in Sveti za posamezna področja. Ti so sprva delovali kot slovenski
odseki pri Svetih in Komisijah Jugoslovanske škofovske konference, z osamosvojitvijo Slovenske škofovske konference, pa so nadaljevali z delom v njenem
okviru.20 Prednostne pastoralne naloge Slovenske pokrajinske škofovske konference je strnil nadškof Šuštar v intervjuju z naslovom Spolnjevati božjo voljo,
ki ga je ob njegovi sedemdesetletnici (1990) objavil odgovorni urednik Družine dr. Janez Gril. V njem je posebej izpostavil "novo evangelizacijo", ki je bila
tako pri srcu papežu Janezu Pavlu II. "Nova evangelizacija ne pomeni", pravi
nadškof Šuštar,
da bomo oznanjali nov evangelij. Oznanjali bomo isti evangelij, a v novih razmerah, na nov način in v novem jeziku, v spolnjevanju istega poslanstva, ki ga ima
Cerkev od Boga, in v zaupanju na božjo pomoč kot doslej. Poudarki na Slovenskem pri drugi ali novi evangelizaciji bodo upoštevali naše razmere.21

Pri uresničitvi te naloge je nadškof Šuštar posebej izpostavil skrb za versko
vzgojo otrok, ki je in ostaja prva naloga staršev ter bistveni sestavni del splošne
kulturne vzgoje pri našem narodu. Prebujanje vernih v Cerkvi, da bi spoznali in
sprejeli svoje naloge v še večji odgovornosti in boljšem sodelovanju, z več poguma, odločnosti in zavzetosti. Nadškof Šuštar je posebej poudarjal pomen laikov
v Cerkvi, če hoče Cerkev v polnosti zaživeti Kristusovo odrešenjsko skrivnost
in izpolniti zadano si nalogo nove evangelizacije. "Ne moremo se kar naprej
izgovarjati, da ne moremo ničesar storiti", pravi nadškof Šuštar. "Prva naloga je
in ostaja vedno ista: biti čim boljši ljudje, čim boljši kristjani in verniki in Slovenci". Živeti moramo iz evangelija v povezanosti z Bogom in Cerkvijo. "Posebna
naloga je, da bi dali ljudem čim več poguma in jim nudili čim več možnosti
za izobrazbo, za nastopanje v javnosti". Pri tem je nadškof zelo realno ocenil
vzdušje med vernimi Slovenci.
Med ljudmi je še veliko preplašenosti in tudi nepripravljenosti. Želijo si, da jih
pustimo pri miru. Zdi se jim naravnost neverjetno in nemogoče, da bi se verni
javno oglašali k besedi na raznih področjih, da bi sodelovali kot enakopravni

20

21

Letopis Cerkve na Slovenskem za leto 1991: stanje 1. januarja 1991 (Ljubljana, 1991), 21–22,
navaja naslednje Svete in Komisije Slovenske škofovske konference: Komisija za dialog, Komisija za
družbeno obveščanje, Komisija Pravičnost in mir, Slovenska Karitas, Svet za arhive in cerkveno zgodovino, Svet za družino, Svet za ekumenizem, Svet za Slovence po svetu, Svet za katehezo, Svet za
kulturo in cerkveno umetnost, Svet za laike, Svet za liturgijo, Svet za misijone, Svet za mladino, Svet za
nauk vere, Svet za pastoralo, Svet za pravna vprašanja, Svet za semenišča, in Svet za turizem.
Družina, št. 43 (1990), 5.
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državljani in da bi odložili čut manjvrednosti, ki jih je bremenil toliko let. Velike
naloge čakajo verne pri sodelovanju na področju šolstva in vzgoje, pri reševanju
socialnih in gospodarskih vprašanj. Tudi v politiki imajo verni kristjani posebne
naloge. Ne morejo se izmikati in vsega prepuščati drugim /…/ Omenim naj še
posebno nalogo, da bi skušali priti spet do medsebojnega zaupanja. Zdi se mi,
da je ena najhujših rak ran v naši družbi medsebojno nezaupanje. Verni moramo
drug drugega utrjevati v upanju in zaupanju na trdnem temelju vere. Vera, upanje
in ljubezen in življenje iz vere, upanja in ljubezni ostanejo naša glavna naloga tudi
v prihodnosti.22

Nadškof, vajen švicarske demokracije in urejenega poslovanja državnih
organov v Švici, se je od prvega dne, ko je prevzel ljubljansko nadškofijo, zavzemal za dialog z državnimi oblastmi. Zato je velikim optimizmom pričakoval, da bo odkrit in konstruktiven pogovor mogoč tudi s slovenskimi oblastmi.
Cerkev nima nobenega namena posegati na politično področje. Ne želi si nobenih privilegijev. Cerkveno vodstvo želi izključno samo Cerkvi zagotoviti ustrezen pravni status v Sloveniji in ji omogočiti neovirano izpolnjevanje njenega
poslanstva, je zatrdil v intervjuju v Družini ob prevzemu svoje službe ljubljanskega nadškofa in metropolita.23 Pri tem je med drugim poudaril, da je prvenstvena naloga vodstva Cerkve v Sloveniji
odkrivati in kazati pot v prihodnost. Biti mora pogumna in vlivati zaupanje za
krščansko življenje iz svobodnega osebnega prepričanja. Podpirati mora medsebojno spoštovanje, razumevanje, sodelovanje in ljubezen /…/ Kar vodstvo želi in
pričakuje od drugih, mora najprej uresničiti samo, ali si vsaj prizadevati za to.24
Če si bo Cerkev prizadevala "ostati zvesta Kristusovemu evangeliju in svojemu
poslanstvu in če bodo v družbi vsi na vseh ravneh spoštovani ustavne določbe in
zagotovila najvišjih družbenih predstavnikov, potem sem prepričan, da se bodo
odnosi med državo Cerkvijo še naprej ugodno razvijali.25

Vendar nasprotna stran za takšen dialog ni bila pripravljena. Nadškofa je
neprijetno presenetilo, da v Sloveniji med državniki in državnimi uradi nihče
"ni bil pristojen", ko je šlo za odločitve v prid Cerkvi. Razočaran je bil nad dejstvom, da dana beseda tudi na najvišjih ravneh oblasti v Sloveniji nič ne velja in
da se vsi pogovori večinoma končajo s praznimi obljubami. Oblast je namreč
zelo vznemiril nov veter, ki je zavel v slovenski Cerkvi s Šuštarjevim prihodom.

22
23
24
25

Prav tam.
Družina, št. 18 (1980), 4–5.
Prav tam, 4.
Prav tam, 5.
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Motilo jih je, da je nadškof načel globalna vprašanja odnosov med družbo in
Cerkvijo in se ni zadovoljil zgolj z reševanjem obrobnih vprašanj, kot so bila
npr. izdajanja lokacijskih dovoljenj za cerkvene stavbe. Oblast so jezili zlasti
nadškofovi očitki o drugorazrednosti vernih državljanov in o ateizaciji šole.
Zaradi svojega odločnega zavzemanja za spoštovanje človekovih pravic v Jugoslaviji, je postajal nadškof Šuštar vladajočim strukturam vedno hujši trn v peti.
Od poletja 1988 je nadškof Šuštar dobival anonimne pisne in telefonske grožnje s smrtjo. Ker je bil 4. aprila istega leta v župniji Šmarje–Sap skrivnostno
umorjen župnik Marko Levstik in ker takratna ljudska milica nikoli ni odkrila
storilcev nasilja nad duhovniki, bi te grožnje lahko predstavljale resno nevarnost za nadškofovo življenje. Zato je nadškof o njih obvestil javnost.26

***
Nadškof je seveda podrobno spremljal proces demokratizacije v slovenski
družbi. Kot človek dialoga se je nadškof Šuštar zavedal, da narod lahko uspe
samo, če združi vse svoje nacionalne sile. Zato mu je bila tako pri srcu ideja o
narodni spravi. Na njegovo pobudo je Slovenska škofovska konferenca 13.
marca leta 1990 sprejela posebno izjavo o narodni spravi.27 Po zgledu nadškofa
Pogačnika je na veliki četrtek, 12. aprila 1990, v svojem imenu in v imenu slovenskih škofov tudi nadškof Šuštar priznal delež krivde slovenskih katoličanov
za medvojne dogodke in prosil odpuščanja vse, ki se jim je zgodila krivica in so
doživeli preganjanje, trpljenje ali celo smrt, čeprav so bili nedolžni. "Ni druge
poti v prihodnost", je zapisal nadškof v svoji izjavi", kakor sprava z mrtvimi in
sprava med živimi, odpuščanje, preseganje hude preteklosti in nov začetek".28
Še jasnejši in odločnejši so bili slovenski škofje v izjavi ob 50-letnici konca druge
svetovne vojne, 19. aprila 1995, z naslovom Služiti resnici, pravici in spravi, ki
so jo sprejeli na pobudo nadškofa Šuštarja.29 Žal te jasne in nedvoumne besede priznanja in obžalovanja za dogodke med drugo svetovno vojno zavestno
ignorirata obe strani vse do danes.
Nadškof Šuštar je sicer odločno podprl proces demokratizacije v Sloveniji, zlasti vsa prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika, identitete slovenske kulture in svobode veroizpovedi, vendar je pri tem skrbno pazil, da se
26

27

28
29

France M. Dolinar, "Tuji tisk o vlogi Cerkve v procesu demokratičnih sprememb, osamosvajanja in
mednarodnega priznanja Republike Slovenije", v: Živeti hočemo v suvereni državi slovenskega naroda.
15. obletnica Demosove vlade (Celje, 2005), 58–59 (dalje: Dolinar, "Tuji tisk").
France M. Dolinar, Resnici na ljubo. Izjave ljubljanskih škofov o medvojnih dogodkih (Ljubljana, 1998),
31–34 (dalje: Dolinar, Resnici na ljubo).
Dolinar, Resnici na ljubo, 27–28; Šuštar, Pogovor v vinogradu, 132–136.
Dolinar, Resnici na ljubo, 34–37.
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Obisk predsednika in podpredsednika Demosa Jožeta Pučnika in Lojzeta Peterleta pri nadškofu Šuštarju
en teden po prvih demokratičnih volitvah, 14. april 1990 (Nadškofijski arhiv Ljubljana)

Cerkev kot ustanova ne bi vpletla v dnevno politiko in tako postala poceni propagandno sredstvo posameznih političnih združenj in gibanj. Zlasti v tej točki
je bil nadškof Šuštar še posebej pod drobnogledom Službe državne varnosti. V
njenem poročilu za leto 1988 namreč med drugim beremo:
V okoliščinah zaostrovanja družbene krize ter procesov demokratizacije
družbenega življenja je vodstvo RKC znalo poiskati svoj prostor oziroma možnost
za večji vpliv na javne zadeve, zlasti pa večjo možnost delovanja na izven cerkvenem področju. V tej smeri je aktivnost cerkve oziroma njenega vodstva prihajala
do izraza predvsem z vključevanjem v javno razpravo o ustavnih spremembah,
stališčih in aktivnostih glede sojenja četverici, zanimanja za družbena gibanja
mladih in opozarjanju na krizo nekaterih moralnih vrednot.30

Pri tem poročilo posebej izpostavlja pomen vloge nadškofa Šuštarja in njegovih sodelavcev, ki je bil izpostavljen poostrenemu nadzoru. Vsem pogovorom v nadškofijskem dvorcu je oblast skrbno prisluškovala.31
30
31

Repe, Viri 17, 41.
"Večina varnostno relevantnih ugotovitev o delovanju RKC /je bila/ pridobljena z OTS (operativno
tehničnimi sredstvi)", v: Repe, Viri 17, 41.
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O žgočih in za partijo neprijetnih vprašanjih je razpravljal tudi pastoralni zbor ljubljanske nadškofije (1988–1991)32 in posebej izpostavil vprašanje
poučevanja verouka ter zahtevo po privatnih šolah s pravico javnosti, ki bi jih
vodila Cerkev. Veliko pozornost je vzbudila izjava komisije Pravičnost in mir,
da Cerkev na Slovenskem podpira ustavno pravico narodov do samoodločbe
vključno s pravico do odcepitve.33 Na razmišljanja o samoodločbi narodov je
odgovorila jugoslovanska armada z grožnjo, da bo, če bo treba tudi z orožjem
branila nedeljivost Jugoslavije. Ob tem se je komisija Pravičnost in mir vprašala,
kdo je pravzaprav suveren v naši državi, ljudstvo ali vojska. Če bo vojska odločala o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne, bo postala civilna družba ujetnik vojske… O
demokraciji in političnem pluralizmu lahko govorimo samo tedaj, če so vsem
političnim združenjem zagotovljene enake politične pravice. Če bo v bližnji
prihodnosti v Jugoslaviji resnično prišlo do pravih volitev, morajo vse skupine
imeti enake možnosti dostopa do medijev.34
Ob napovedanem referendumu o samostojnosti Slovenije, 23. decembra
1990, je komisija Pravičnost in mir zapisala, da gre za najpomembnejše in najodločilnejše dejanje v zgodovini slovenskega naroda ter pozvala vse Slovence
k solidarni dejavnosti. Komisija je kritizirala vse tiste, ki nasprotujejo samostojnosti Slovenije zaradi gospodarske škode, ki naj bi jo le ta povzročila. "Nobenega dvoma ni, da dajemo prednost častnemu in dostojnemu življenju pred
materialnimi koristmi", je še zapisano v izjavi komisije Pravičnost in mir.35
Skupaj s slovenskimi škofi je nadškof Šuštar pozdravil razglasitev Republike Slovenije za samostojno, neodvisno in suvereno državo. V posebni izjavi Slovenske škofovske konference, datirani na dan razglasitve samostojnosti Slovenije, 25. junija 1991, so škofje med drugim zapisali, da so voljo po
življenju v svobodi in dostojanstvu Slovenci prepričljivo izrazili na plebiscitu
decembra 1990, zato je razglasitev tudi moralno upravičena. Dejanje osamosvojitve, je še rečeno v izjavi, ni uperjeno proti nikomur. Naš narod se ne osamosvaja zato, da bi prekinil sožitje in sodelovanje z drugimi narodi, temveč
zato, da bi bilo to sožitje enakopravno in pravično, s tem pa tudi trajno. Z drugimi narodi, predvsem s tistimi, s katerimi nas vežejo tesnejše zgodovinske vezi,
želimo živeti in sodelovati v miru, medsebojnem razumevanju in spoštovanju.
Katoliška Cerkev je solidarna z narodom, ki stopa na samostojno pot. Pozivamo

32

33
34
35

Pastoralni občni zbor ljubljanske nadškofije je zasedal 23. aprila in 22. oktobra 1988 ter 11. maja 1991.
Zbornik pastoralnega občnega zbora ljubljanske nadškofije 1988 (Ljubljana, 1989); Zbornik tretjega
zasedanja Pastoralnega občnega zbora ljubljanske nadškofije 1991 (Ljubljana, 1992).
KIPA, 12. oktobra 1989, št. 285, 10.
KIPA, 2. november 1989, št. 306, 5.
KIPA, 29. november 1990, št. 333, 7.
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Izjava Slovenske škofovske konference
ob
mednarodnem
priznanju Republike
Slovenije, 15. januar
1992 (Nadškofijski
arhiv Ljubljana)

vse ljudi dobre volje, da se med seboj spoštujejo in delajo za skupen blagor.36 Na
slavnostni prireditvi pred parlamentom na dan razglasitve slovenske samostojnosti je nadškof Šuštar slovesno blagoslovil lipo kot simbol slovenstva.
Slavnostno vzdušje dneva razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije so že v nočnih urah zmotili tanki jugoslovanske armade, ki je
hotela nasilno pokoriti Slovenijo. Nadškof Šuštar kar ni mogel verjeti, da je jugo-

36

Besedilo izjave v: Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), 336 Alojzij Šuštar, fasc. 9; Sporočila slovenskih
škofij (SSŠ), 8/1991 (1. avgust), 94; Družina, 7. julija 1991, št. 27, naslovna stran.
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slovanska armada posegla po sili. Vendar je ukrepal hitro in še isti dan internacionaliziral nasilno obračunavanje jugoslovanske armade z voljo slovenskega
ljudstva. 27. junija 1991 je poslal telegram papežu Janezu Pavlu II. s prošnjo "za
očetovsko besedo poguma in moči" ob napadu JLA na Slovenijo. "Zelo bi bili
hvaležni za Vaše očetovsko povabilo k pravičnosti in miru ter prenehanju prelivanja krvi", je zapisal nadškof v telegramu svetemu očetu. Obenem je poslal
nujen poziv k molitvi za domovino in za mir.37 Že v noči od 25. na 26. junij leta
1991 je o dogajanju v Sloveniji obvestil vse predsednike evropskih in ameriških
škofovskih konferenc ter številne prijatelje med evropskimi politiki s prošnjo,
naj posredujejo za končanje vojaških spopadov in posredujejo pri svojih vladah za hitro priznanje Slovenije kot samostojne, neodvisne in suverene države.
Nadškofovi pozivi so bili uspešni. Cerkveni dostojanstveniki s celega sveta so
nadškofu izražali solidarnost s slovenskim narodom in mu poročali o posredovanju pri svojih vladah za čim hitrejše končanje vojaškega posega in za takojšnje priznanje Slovenije. Ta tiha diplomacija je obrodila svoj sad, ko so Slovenijo
že 29. junija 1991 skupaj priznale vse države Evropske unije in s tem omogočile
hitro vključitev Slovenije v mednarodno skupnost in evropske integracije.38

***
Po osamosvojitvi Slovenije so se nadaljevala, že v času socializma začeta
pogajanja med Cerkvijo in državo za ureditev pravnega statusa katoliške Cerkve v Sloveniji, vendar so se zaradi premočne miselne, duhovne in politične
dediščine preteklega režima, podkrepljene z nesramno in z lažmi podprto
medijsko propagando, stvari le počasi premikale z mrtve točke.39
Kljub temu se je sprva zdelo, da je po volitvah tudi na državni strani dozorela želja po ureditvi odnosov do katoliške Cerkve. Vlada Republike Slovenije
je namreč na svoji 10. seji, 4. marca 1993, sprejela sklep o ustanovitvi Mešane
krovne komisije Rimskokatoliške cerkve in Vlade Republike Slovenije. Komisija je imela nalogo proučiti in pripraviti predloge Vladi Republike Slovenije za
rešitev delovanja in položaja Rimskokatoliške Cerkve v Sloveniji, vendar se je
vlada ves čas spretno izogibala jasni opredelitvi vprašanj, ki bi vodili do medsebojnega dogovora.40 Tako lahko razumemo razočaranje, ki veje iz izjave Slovenske škofovske konference ob božiču leta 1993.

37
38
39
40

NŠAL, 336 Alojzij Šuštar, fasc. 9; Družina, 7. julij 1991, št. 27, naslovna stran.
Dolinar, Ljubljanski škofje, 498–500; isti, "Tuji tisk", 51–83; Šuštar, Pogovor v vinogradu, 46–48.
Dolinar, Ljubljanski škofje, 500–503.
Ivan Štuhec, "Cerkev po letu devetdeset", v: Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju (Ljubljana, 2002),
318–323.
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Obisk predsednika Vlade republike Slovenije Janeza Drnovška pri nadškofu Šuštarju po prevzemu
vodenja vlade, 29. maj 1992 (Nadškofijski arhiv Ljubljana)

Danes pa se ob vesteh o dogodkih pri nas nekateri sprašujejo, ali smo se tedaj
res odločili za dosledno demokratično in pravno državo po evropskem vzoru,
ali smo res hoteli pretrgati s komunistično preteklostjo, ki je našemu narodu
povzročila toliko vsestranske škode, ali smo res zmožni in odločeni, da čim hitreje jasno in nedvoumno stopimo na pot, ki nas bo nekega dne pripeljala v enakopravno članstvo v veliki družini evropskih narodov. Ti dvomi imajo svojo podlago predvsem ob tem izredno zaskrbljujočem in žalostnem dejstvu, … da po skoraj
štirih letih parlamentarne demokracije ostajajo minule krivice neporavnane,
da se vračanje krivično odvzetega premoženja velikokrat namerno zavlačuje in
da se privrženci prejšnjega totalitarnega režima lahko tako uspešno, vedno bolj
samozavestno in organizirano postavljajo po robu vsemu, kar bi pomenilo, da
smo resnično in prepričljivo pretrgali s preteklostjo, ki je kriva našega splošnega
žalostnega stanja.41

Izkupiček pogovorov medsebojne mešane komisije je bil vse prej kot blesteč. Več je dosegel sam nadškof s svojim osebnim angažiranjem. Posebej velja
izpostaviti, da je dosegel pravico javnosti za cerkveni gimnaziji v Vipavi in Želi-

41

SSŠ, 2/1994 (1. februar), 25.
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mljah, vrnitev v posest (ne pa še v last) sicer od jugoslovanske vojske popolnoma uničene stavbe nekdanjega Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano,
ki so jo obnovili in v njej ponovno odprli Škofijsko klasično gimnazijo.42

***
Skladno s smernicami II. vatikanskega cerkvenega zbora se je nadškof Šuštar
ob svoji petinsedemdesetletnici leta 1995 ljubljanski nadškofiji odpovedal. Z
imenovanjem nadškofa Franca Rodeta za njegovega naslednika 5. marca leta
1997 se je nadškof Šuštar umaknil v zasebnost Škofovih zavodov v Šentvidu
v Ljubljani, kjer je 29. junija leta 2007 sklenil svojo zemeljsko pot. Govorniki
na pogrebni slovesnosti 2. julija so nadškofa označili kot velikega pastirja ljubljanske nadškofije in velikega Slovenca, kot človeka dialoga, človeka, ki si je
prizadeval za spoštovanje človekovih pravic, za narodno spravo, za nastanek in
mednarodno priznanje slovenske države, za medsebojno razumevanje in sožitje. Skratka človeka, ki je že v času svojega življenja postal simbol dobrote in
modrosti.

France M. Dolinar
ALOJZIJ ŠUŠTAR (1920–2007)
Ljubljana Archbishop and Metropolitan (1980–1997)

SUMMARY
The Ljubljana Archbishop and Metropolitan, Dr. Alojzij Šuštar, is considered to
be one of the most prominent and influential persons of the Slovenian Catholic
Church in the second half of the 20th century. He was well versed in theology

42

France M. Dolinar, "Ljubljanski škofje in Zavod sv. Stanislava", v: Sto let Zavoda sv. Stanislava (Ljubljana,
2005), 110.
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and philosophy, which he studied in Rome. He acquired pastoral, pedagogical, church management and political skills and experience in the democratic
environment of the multiethnic, multicultural and multiconfessional Switzerland. In 1977 he returned to the homeland as the Ljubljana Archbishop and
Metropolitan, trying to introduce the principles of western democracy in Slovenia and, in particular, to strengthen the self-confidence and faith of Slovenian
Catholics. He demanded that human rights be respected consistently and that
the legal status of the Catholic Church in the then socialist state be arranged
appropriately. He supported the right of the Slovenian nation to self-determination with equal vigour. To the extent possible, he took part in the processes
that led to the declaration of Slovenia’s independence. The Archbishop immediately informed Pope John Paul II, all presidents of European and American
Bishops’ Conferences, and numerous other friends among the European politicians about the military intervention of the Yugoslav Army. He asked them to
convince their governments to recognise the independence and autonomy of
the Republic of Slovenia. His quiet diplomacy played an important role in the
rapid attainment of the goals set by the Slovenian politics.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Vloga Nemčije
pri osamosvojitvi Slovenije
Tamara Griesser-Pečar
Dr., docentka
Zuckerkandlgasse 38-44/2, A – 1000 Dunaj, Avstrija
e-mail: tamara.griesser@gmx.at

Izvleček:

Nemška politika po slovenskem plebiscitu ni bila naklonjena razpadu
Jugoslavije. Do napada jugoslovanske vojske na Slovenijo se je nemška zunanja
politika, kot celotni zahod, zavzemala za ohranitev enotne Jugoslavije pod
nekim novim ustavnim redom. Napad na Slovenijo pomeni diametralni
prevrat nemške zunanje politike. Je še vedno izredno previdna in skuša po poti
pogajanj sporazumno s članicami ES doseči nek rezultat. Postopek pri KSZ po
napadu na Slovenijo pa ni sprožila Nemčija, temveč Avstrija. Nemški politiki so
bili neenotni in večina medijev v Nemčiji – izjema je bila Frankfurter Allgemeine
Zeitung in nekateri redki regionalni časopisi kot Deister- und Weserzeitung –
je nasprotovala hitremu priznanju. Novembra 1991 pa se je Nemčija končno
odločila, da bo priznala neodvisnost Slovenije, kar se je potem uresničilo 19.
decembra. Priznanje pa je začelo veljati 15. januarja 1992, ko je vseh 12 držav
ES priznalo neodvisnost države Slovenije in Hrvaške.

Ključne besede:

Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, priznanje Slovenije, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Johann Georg Reismüller, Viktor Meier, Norbert Gansel,
KVSE, brionski sporazum, Haag.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 355–378, 80 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški)
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Prejšnji srbski diktator Slobodan Milošević je v Den Haagu, kjer se je zagovarjal zaradi genocida na Balkanu, označil nemškega zunanjega ministra Hansa-Dietricha Genscherja za "glavnega zločinca, ki je zakrivil razpad Jugoslavije".1
V znanstveni literaturi se je dolgo časa trdovratno držala legenda, da je Nemčija
s svojo politiko "predčasnega priznanja" povzročila, oziroma da je vsaj soodgovorna za razpad Jugoslavije in s tem tudi krvavi spopad, ki je temu sledil. Danes
ponavljajo to legendo še samo srbski nacionalisti in nemški levičarji, precej razširjena pa je še vedno v anglosaškem prostoru.
Dejansko pa Zahod na konflikt v Jugoslaviji ni reagiral prezgodaj, temveč
veliko prepozno. Nemčija je bila zgolj med tistimi, ki je reagirala prej kot druge
države članice Evropske skupnosti (ES). Jugoslavija ni razpadla zaradi zunanjih akterjev, temveč iz notranjepolitičnih razlogov. Leta 1990 je bila namreč
praktično popolnoma paralizirana, nezmožna sprejeti kakršnekoli potrebne
ukrepe. Tako pri večini političnih analitikov sedaj vlada konsenz o tem, da je
zahodna politika – Združene države Amerike in ES – soodgovorna za to, da se
je zadnji jugoslovanski predsednik Ante Marković odločil, da s pomočjo jugoslovanske vojske disciplinira Slovenijo. Čeprav je Jugoslavija bila v razpadajočem stanju, so se zahodni politiki še vedno krčevito držali zgrešene predstave,
da je faktor miru na Balkanu in so zato predolgo zahtevali, da ostane enotna in
neokrnjena. Bili so slepi za vse, kar se je dogajalo v Jugoslaviji. Govorimo lahko
o "jugo-nostalgiji".2 ES je zadnji trenutek skušala obrniti kolo zgodovine nazaj
tako, da sta se v imenu ES 29. in 30. maja 1991 med svojim obiskom v Beogradu predsedujoči ES ter ministrski predsednik Luksemburga Jacques Santer
in predsednik evropske komisije Jacques Delors zavzemala za ohranitev Jugoslavije in obljubljala kredit v znesku milijarde dolarjev ter črtanje dela dolgov.
Ameriški zunanji minister James Baker se je še v zgodnjem poletju 1991 zavzemal za teritorialno integriteto Jugoslavije.3
Iz te drže so odgovorni v Beogradu sklepali, da imajo na Zahodu določeno politično podporo za svoje ravnanje. Seveda pa ni nobenih dokazov za to,
da bi Združene države ali ES predlagale oziroma podpirale uporabo nasilja pri
ohranitvi obstoja Jugoslavije. Prav nasprotno, Santer in Delors sta v Beogradu
kot pogoj za omenjeni kredit zahtevala spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje manjšin.4 Baker naj bi po pričevanju ameriškega veleposlanika Warrena Zimmermanna, v Beogradu, 21. junija 1991, nasprotoval tako odcepitvi

1
2
3

4

"Deutsche Drängler", Spiegel, 6. 9. 2004, št. 37, 44.
Dellef Kleinert, Inside Balkan. Opfer und Täter (Wien–München, 1993), 67.
Victor Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde (München, 1995), 386–387 (dalje: Meier, Wie
Jugoslawien verspielt wurde). Evropska skupnost (ES) naj bi nudila skupno 5,5 milijard dolarjev.
Michael Mertens, "Oder es wird zerfallen", Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 12. 1. 2012, 7.
Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde, 387.
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posameznih republik kot tudi uporabi sile proti njim. Ožji Bakerjev svetovalec
Robert B. Zoellick je korespondentu Frankfurter Allgemeine Zeitung Viktorju
Meierju povedal, da je Baker dal srbski strani vedeti, da se bo ZDA, če bo postavljena pred alternativo ali naj se odloči za integriteto Jugoslavije ali za demokracijo, še vedno odločila za demokracijo.5 Na drugi strani pa je v času srbske
agresije nad Slovenijo in potem Hrvaško, v drugi polovici leta 1991 predsedujoča država ES Nizozemska z zunanjim ministrom Hansom van den Broekom
na čelu, odigrala zelo negativno vlogo in kazala določeno razumevanje za JLA, z
drugimi besedami za srbsko agresijo. Višek je bila njegova zahteva, da Slovenija
še pred koncem na Brionih dogovorjenega moratorija na mejah ponovno razobesi jugoslovanske zastave.6 Seveda je van der Broek agitiral kot
reprezentant tiste skupine držav, ki je potem vedno poskušala monopolizirati
zahodno politiko do Jugoslavije in katere politični cilj je bil najprej obnova Jugoslavije in potem do neke mere protekcija Srbije, nekako kot države naslednice
izgubljene Jugoslavije. Za Van den Broekom nista stali samo Francija in Anglija,
ampak takrat tudi Združene države, oz. namestnik zunanjega ministra in poznejši
zunanji minister Eagelburger.7

Za Združene države Amerike je bila Jugoslavija pomemben faktor stabilnosti v Evropi in važna opora v hladni vojni. Marsikateri ameriški diplomat je
vezal svoj prestiž na projugoslovansko politiko. To velja tudi za druge države
na Zahodu. Odgovor na vprašanje, zakaj je Zahod imel interes na tem, da Jugoslavija ostane, pa ni čisto enostaven, in prav gotovo pri tem ni bila odločilna
samo predstava, da pomeni stabilnost na Balkanu. Motivi in interesi posameznih državah so se zelo razlikovali. V Franciji in Angliji so prevladovali, kot se
je izrazil Victor Meier, "sentimentalni motivi",8 ker je bila po njunem mnenju
Jugoslavija nekaj, kar sta na mirovni konferenci (so)ustanovili. Poleg tega pa
je igralo pomembno vlogo tudi zavezništvo med drugo svetovno vojno. Na
to so neprestano opozarjali v Angliji, Franciji in v Združenih državah. Tako je

5

6

7

8

Prav tam, 381. Še preden je Baker potoval v Beograd, je 18. junija 1991 na inštitutu Aspen v Berlinu
poudaril, da je ZDA kot mnogi člani KSZE za to, da se Jugoslavija kot enotna država ohrani. ZDA pa
je hotela, da se demokratične strukture v Jugoslaviji okrepijo, vendar ne na račun enotne država.
Glej tudi: Klaus Peter Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik
Kroatien unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Außenministers Genscher (Diss.) (Marburg,
2000), 103–106 (dalje: Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik
Kroatien).
Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde, 401. Vloga Nizozemske proti Sloveniji je bila izredno negativna in popolnoma enostranska, če ne kar prosrbska. Glej več: prav tam, 394–401.
Prav tam, 397–398. Šlo je za Lawrenca Eagelburgerja, ki je bil zaposlen na ameriškem veleposlaništvu
v Beogradu 1961–1965.
Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 388.
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francoski predsednik Georges Mitterand poudarjal, da sta Nemčija in Francija
med drugo svetovno vojno imeli različne zaveznike. Podobno kot ameriški
veleposlanik v Beogradu, je s tem hotel podčrtati, da sta državi stali na nasprotnih bregovih in da je bila "Neodvisna država Hrvaška" na strani Nemčije, Srbija pa na strani zahodnih zaveznikov.9 Rusija je imela že tradicionalno dobre
zveze s Srbijo. Tukaj je igralo pomembno vlogo tudi dejstvo, da sta bili obe
deželi del pravoslavne Evrope. Spregledati pa tudi ne smemo, da je vladal na
Zahodu tudi strah, da bo razpad Jugoslavije negativno vplival na dogajanje v
Sovjetski zvezi. Nekatere države kot Španija in Italija, pa tudi Francija, so razpadu nasprotovale iz notranjepolitičnih razlogov. Bale so se, da bo Jugoslavija
služila za vzgled njihovim manjšinam – Katalanom, Baskom in južnim Tirolcem. Tudi na Nizozemskem so bili še odprti računi. Razmerje med Nizozemsko
in Nemčijo je bilo obremenjeno zaradi nemške okupacije 1940–1945, pa tudi
zaradi stare rivalitete, ki sega nazaj v 17. stoletje, ko je Nizozemska igrala na
političnem in kulturnem parketu pomembno vlogo. Leta 1991 pa je šlo tudi
za to, da je Nemčija zavrnila nizozemsko zahtevo, da se v pogajanja o nemški ponovni združitvi vključijo vse sosednje države.10 S tem pa bi se pogajanja
zavlekla v nedogled.
Poleg že naštetih nacionalnih in geografskih razlogov pa ne smemo spregledati vlogo evropske levice v zahodnih demokracijah, za katero je Titova
Jugoslavija od vsega začetka bila izredno privlačna. V Jugoslaviji je videla nekakšen sistem demokratičnega socializma, nekakšno tretjo pot med kapitalizmom in komunizmom. Prav zato je ta dokaj močna struja še zagovarjala integriteto Jugoslavije, ko te praktično ni bilo več in podpirala Srbijo, ki je z vsemi
mogočimi sredstvi želela ohraniti skupno državo.
Čeprav se je Nemčija prej kot večina evropskih držav – poleg Avstrije,11
Vatikana, baltskih in nekaterih skandinavskih držav (predvsem Danske) –

9

10
11

Pri tem pa gre za popačenje zgodovine, kot je opozoril Reißmüller v Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Johann Georg Reißmüller, "Motive einer falschen Politik", FAZ, 15. 4. 1992, 1.
Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin, 1995), 729 (dalje: Genscher, Erinnerungen).
Avstrijski zunanji minister dr. Alois Mock je že od leta 1987 naprej opozarjal na nevarnost na Balkanu
in na mogočo destabilizacijo Jugoslavije in se zavzemal za to, da bi Jugoslavija dobila podporo ES,
EFTE ali Mednarodnega denarnega sklada. 15. avgusta 1990 pa je zaradi spopadov na Kosovem sprožil
prvo stopnjo mehanizma KVSE na podlagi sklepa "Konference o 'Človeški razsežnosti'" ("Document
of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of CSCE", http://www.osce.
org/ec/16200), sprejetega 29. junija 1990 v Kopenhagnu, ki je predvidela pisno poročilo države o
dogodku. Drugo stopnjo, ki je predvidevala bilateralno srečanje, je sprožil 8./9. maja 1991. Mock je
prej kot drugi evropski politiki doumel, da bo Jugoslavija razpadla, zato je opozarjal mednarodno
javnost na prihajajoči razpad in se zavzemal za to, da bi ta potekal na miroljuben način. V imenu
Avstrije se je zavzemal za to, "da bi ljudje iz nekdanje Jugoslavije lahko živeli, kot jih je volja: v miru,
svobodi, demokraciji in svobodnem samoodločanju." In to seveda, kot je sam povedal, tudi zato, ker je
služilo varnostnim interesom Avstrije. Martin Eichtinger in Helmut Wohnout, Alois Mock. Politik piše
zgodovino (Celovec, 2012), 226–229 (dalje: Eichtinger in Wohnout, Alois Mock).
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zavzemala za neodvisnost Slovenije in Hrvaške, kar je seveda pomenilo, da
spoštuje demokratično odločitev obeh prej jugoslovanskih republik, da se osamosvojijo, tega ni zasledovala od vsega začetka. Nemčija in Jugoslavija – tako s
centralno vlado v Beogradu kot tudi s posameznimi republikami – sta imeli že
tradicionalno zelo dobre odnose in to vse od zgodnjih sedemdesetih let. Kot je
napisal diplomat Michael Libal, ki je bil na čelu Oddelka "Jugozahodna Evropa"
v nemškem zunanjem ministrstvu, ustanovljenega sredi maja 1991,12 je Nemčija nastopala celo do neke mere kot njen zagovornik v ES in je veliko prispevala
k temu, da je prišlo do ožjega sodelovanja. Navaja, da je Minister Genscher "tudi
kultiviral Jugoslavijo kot vodilnega člana gibanja neuvrščenih".13 Poleg tega je
bilo v Nemčiji zaposlenih sto tisoč Jugoslovanov (t. i. "Gastarbeiterjev") – Srbov,
Hrvatov, Bošnjakov in Slovencev, ki so pošiljali denar domov in s tem polnili
jugoslovanski proračun.14
Nemčija je šele oktobra 1990 končno dosegla ponovno združitev in zato
je bilo tam zelo razširjeno mnenje, da prav zaradi tega ne more sodelovati pri
razpadu neke druge države. To je bil seveda nesmisel, saj je nemška združitev
temeljila na načelu pravice do samoodločbe naroda (self determination of the
peoples), ki temelji na "Resoluciji Generalne skupščine OZN 1514" (14. december 1960)15 in na "Helsinški sklepni listini" (1. avgust 1975) o človekovih pravicah, kar seveda pomeni, da ima vsak narod pravico, da kreira svojo usodo sam,
torej tudi, da se osamosvoji. Princip nedotakljivosti meja nikakor ne pomeni, da
se te ne smejo spremeniti, če se je narod za tako spremembo svobodno odločil
in če s tem ne posega na področje kakšnega drugega naroda.
Spregledati pa tudi ne smemo, da je Nemčija po združitvi bila večja in veliko močnejša, svobodnejša in možnosti delovanja so bile močno razširjene.
To so nekatere članice ES, predvsem Anglija in Francija, pa tudi Nizozemska,
opazovale z določeno mero zaskrbljenosti. Nemčija je zaradi krivde, ki si jo je
naprtila med drugo svetovno vojno, morala nelagodje sosedov upoštevati. Na
eni strani je torej morala demonstrirati določeno senzibilnost in zadržanost, na

12

13

14

15

Do maja 1991 je v nemškem zunanjem ministrstvu obdeloval Jugoslavijo "Referat 214", ki je bil precej
obsežen, saj je bil pristojen za vso socialistično Evropo razen Sovjetske zveze.
Michael Libal, Limits od Persuasion. Germany and the Yugoslav Crisis, 1991–1992 (London, 1991), 5
(dalje: Libal, Limits od Persuasion).
Hrvatov in Slovencev je bilo ca. 500.000. Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen
Anerkennung der Republik Kroatien, 179.
"Declaration o the granting of independance to colonial countries and peoples" ("Deklaracija o zagotavljanju neodvisnosti kolonialnim deželam in narodom"], www.un.org/documents/15/ares15.htm,
66–67. "Vsa ljudstva imajo pravico do samoodločbe; glede na to pravico lahko svobodno določajo
svoj politični status in se svobodno ukvarjajo s svojim gospodarskim, družbenim in kulturnim razvojem." Slovenski prevod: Dimitrij Rupel, Slovenija v zadregi, www.unaslovenia.org/sites/default/files/
file/gak-uveljavljanke_pravice. pdf, 2.
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drugi pa voljo, da sooblikuje evropsko politiko.16
Glede na jugoslovansko krizo in odcepitev Slovenije (in Hrvaške) lahko v
nemški zunanji politiki razlikujemo štiri faze. V prvi fazi, ki je trajala od leta 1990
pa vse do osamosvojitve oziroma napada jugoslovanske vojske na Slovenijo
konec junija 1991, je prevladovala enaka politika kot na celotnem Zahodu. Slednja je podpirala in merila na ohranitev enotne Jugoslavije. Napad je pomenil
brez dvoma prevrat v nemški politiki, saj je Nemčija nasilje odločno zavračala. V
drugi fazi je bil poudarek nemške zunanje politike na pogajanjih. Sporazumno
z državami ES in ZDA je iskala rešitev iz krize. Ob ponovni združitvi Nemčije je
kancler Helmut Khol namreč obljubil, da ne bo nobenih nemških stranpoti in
tudi ne nacionalističnih solističnih akcij.17 Čeprav je v tem času naraščalo razumevanje za Slovenijo in Hrvaško, se Nemčija še ni bila pripravljena odločno
postaviti na stran obeh držav, ki sta se razglasili za samostojni, ker so države ES
kot Francija, Anglija, Italija, predvsem pa tudi ZDA, temu nasprotovale. Vprašljivo ni bilo več priznanje kot tako, temveč pravi trenutek za to. V obdobju, ki
se začne nekako novembra 1991,18 pa je v Nemčiji padla dokončna odločitev,
da bo priznala Slovenijo in Hrvaško ter bo prevzela iniciativo. Od tega trenutka
naprej se je zelo intenzivno in odločno zavzemala za to, da se vse države ES
temu priključijo, kar ji je, kljub močnemu nasprotovanju ZDA in UNO, končno
uspelo. In v fazi, ki je sledila priznanju obeh držav, so nekateri vidni politiki in
mediji očitali Kohlovi in Genscherjevi politiki, da je soodgovorna za eskalacijo
nasilja na Balkanu, češ da je veliko prezgodaj privolila v priznanje suverenosti
Slovenije in Hrvaške. Ta očitek se posamično pojavlja pri nekaterih še danes. To
je bil po vsej verjetnosti tudi vzrok, da je Genscher nedavno v intervjuju s Frankfurter Allgemeine Zeitung zanikal, da bi Nemčija pri priznanju obeh držav igrala
posebno, ločeno vlogo.19 Sledila so številna pisma bralcev iz vrst poznavalcev in
nekdanjih akterjev, ki so Genscherjeve izjave kritizirali, jih ocenili za neresnične in poudarili, da je prav v nasprotju s to trditvijo potrebno nemško takratno
politiko prepričljivo zastopati, ker je bila edina pravilna.20

16

17

18

19
20

Uwe Nerlich, "Sicherheitsinteressen des vereinigten Deutschland", V: Sicherheitspolitik Deutschlands:
Neue Konstellationen, Risiken, Instrumente, ur. Wolfgang Heydrich idr. (Baden-Bade, 1992), 787–796.
"17. Juli 1990, Erklärung vor der Bundespressekonferenz in Bonn, www.presseurop.eu/de/content/
article/351591-der-preis-der-einheit. Glej tudi: FAZ, 2. 10. 1990.
Med tem JLA ni napadla samo Slovenijo, ampak tudi Hrvaško. Tako so potekali boji na Hrvaškem že
julija 1991, od srede avgusta so bili boji v vzhodni Slavoniji, 27. 8. je bilo sistematično bombardiranje
Vukovarja, 1. 10. Je bil napad na Dubrovnik, 7. 10. je sledilo bombardiranje Zagreba, 3, 11. je JLA začela
veliko ofenzivo in napadla Vukovar in Dubrovnik, 15. 11. pa Split, 18. 11 je Vukovar padel itd.
"Von einer Sonderrolle Deutschlands kann nicht die Rede sein", FAZ, 23. 12. 2011, 5.
FAZ, 4. 1. 2012, 6; isto: 5. 1. 2012, 32. Glej tudi: Michael Mertens, "Oder es wird zerfallen", FAZ, 12. 1.
2012, 7.
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Obdobje od poletja 1990 do razglasitve samostojnosti
Seveda se konflikti v Jugoslaviji niso začeli šele leta 1990, ampak že veliko prej.
Pravzaprav je bila cezura Titova smrt. Tukaj danes ni mogoče prikazati vseh stadijev razpada Jugoslavije, od ekonomskih konfliktov med gospodarsko razvitimi in nerazvitimi republikami, vprašanja Kosova in delne razveljavitve zvezne
ustave Jugoslavije, šibkosti vlade, vprašanja človekovih pravic ... V Sloveniji je
konflikt brez dvoma eskaliral že pri procesu proti četverici. Ko so konec februarja 1990 Srbi v Krajini razglasili avtonomno pokrajino in potem konec marca
na Plitvicah deklarirali tudi Plitvička jezera za del Krajine in je prišlo do spopadov srbskih in hrvaških vojaških enot, države ES, pa tudi ZDA niso doumele, da
tukaj ne gre samo za notranjepolitično krizo, ampak za začetek konca Jugoslavije. Zahod se je primarno ukvarjal z Irakom, razpadom Varšavskega bloka in
dogajanjem v Sovjetski Zvezi, Nemčijo pa je seveda povsem okupiralo združevanje med Zvezno republiko Nemčijo (Bundesrepublik Deutschland) in Nemško demokratično republiko (Deutsche demokratische Republik).
Zunanji ministri ES so sicer že 22. oktobra 1990 v Luksemburgu naročili
svojim političnim direktorjem, da pripravijo predloge za ukrepe, ki bi podprli
integriteto Jugoslavije. Slab teden pozneje, 27. in 28. oktobra, so zunanji ministri na izrednem zasedanju Sveta Evrope v Rimu izrazili željo, da bo demokratični proces v Jugoslaviji uspešen, pri tem pa niso imeli v mislih razpad države,
temveč prav nasprotno, poudarjali so teritorialno integriteto Jugoslavije. Pri
tem pa so zahtevali varstvo človekovih pravic. Sredi novembra (14. in 15. 11.) je
Evropski svet ponovno zasedal v Rimu. Na srečanju političnih direktorjev članic ES, je politični direktor nemškega zunanjega ministra prvič opozoril na to,
da v Jugoslaviji tisti, ki se zavzemajo za neokrnjenost države niso identični z
onimi, ki se zavzemajo za demokracijo in človekove pravice. Prav zaradi tega
je podvomil, da se evropska politika lahko omeji samo na podporo principa
teritorialne integritete Jugoslavije.21
Od januarja 1991 naprej so se vrstile demonstracije hrvaških emigrantov in
delavcev na nemških cestah proti beograjski politiki, ki so Zahodu očitali, da je
neodločen in da sploh ne ve, kako bi naj reagiral na državljansko vojno. V deželi
Hessen so se februarja demonstrantom pridružili nekateri znani politiki, tako

21

Ralph Piotrowski, Sprache und Außenpolitik. Der deutsche und US-amerikanische Diskurs zur
Anerkennung Kroatiens (Diss.) (Berlin, 2003), 58 (dalje: Piotrowski, Sprache und Außenpolitik).
Citirano po: www.diss.fu-berlin.de/diss./servlets/FUDISS_derivate_000000001188; Norbert Both,
From Indifference to Entrapment. The Netherlands and the Yugoslav Crisis 1990–1995 (Amsterdam,
2000), 89 (dalje: Both, From Indifference to Entrapment).
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ministrski predsednik Hans Eichel, Friedrich Vogel in Joschka Fischer.22 Nemški
kancler Helmut Khol je 19. februarja v pismu naslovljenemu na Ante Markovića
izrazil zaskrbljenost zaradi zaostritve situacije v Jugoslaviji. V tem pismu pa je še
zatrjeval, da Nemčija stoji trdno na liniji, ki jo je zavzela ES, kar je pomenilo, da
se zavzema za integriteto Jugoslavije.23 In ko je bila konec februarja prva debata
o tem v nemškem parlamentu, v Bundestagu, se je izkazalo, da je pri tem vprašanju soglasen parlament z vlado.24
Korespondent nemškega časopisa Frankfurter Allemeine Zeitung Victor
Meier je izrazil sum, da zahodni strategi slovenskih in hrvaških namenov sploh
niso jemali resno. Pred tem se še ni nikoli srečal s tako "masivno, kolektivno mešanico politično zgrešenega ocenjevanja, miselne lenobe in površnosti" kot takrat na strani beograjskega diplomatskega zbora. Navedel je nekaj
imen: Warrena Zimmermanna (ZDA), Sergia Venta (Italija), Hansjörga von
Eiffa (Nemčija), Michela Chẩtelaisa (Francija) in Petra Halla (Velika Britanija).
Čeprav so ti diplomatski zastopniki imeli svoja navodila, bi bila vendar njihova naloga, tako pravi Meier, da bi na svoja zunanja ministrstva pošiljali vsaj
realistične analize stanja, tako pa so s svojimi nekompetentnimi poročili še
poglobili od vsega začetka zgrešeno politiko do jugoslovanskega vprašanja.25
Kučan je povedal Meierju, da je Slovenija hotela veleposlanike ES povabiti v
Ljubljano, da bi jim razložili slovensko situacijo, pa razen dveh – temu najbolj
naklonjen je bil nemški – ni bilo zanimanja za to. Nasprotno, bili so zelo arogantni.26 Rezultat tega odnosa je bil na primer tudi, da se "trojka ES" (italijanski
zunanji minister Gianni de Michaelis, luksemburški zunanji minister Jacques
Poos in nizozemski zunanji minister Hans van den Broek), 4. aprila 1991, v
Beogradu, ni bila pripravljena pogovarjati s predsedniki jugoslovanskih republik, čeprav so bili tam prisotni.27 ES je še 24. junija 1991 v Bruslju podpisala z
jugoslovansko vlado tretji finančni protokol v višini 730 milijonov ECU28 za
ohranitev enotne države.29
22

23

24

25
26
27
28
29

Carsten Müller, "Die Rolle der Bundesregierung bei der Anerkennung Kroatiens und anderer
Teilstaaten nach dem Zerfall Jugoslawiens", www.exil-club.de/groups/jugoslawien/cm.htm; Zeitler,
Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 243–245.
Libal, Limits od Persuasion, 6; Nenad Ivanković, "Bonn: Die Zweite Kroatische Front", v: Texte zum
Ost-West.Dialog 11 (Giessen, 1996), 22.
Deutscher Bundestag, DIP 12/9 21.02.1991, 404B-416B; "Bundestagsdelegation will Amselfeld
besuchen", FAZ, 11. 3. 1991, 1.
Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde, 382–383.
Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde, 385.
Prav tam, 385–386.
European Currency Unit (ECU) je bila obračunska enota pred evrom.
Simone Pieroth, "Chronologie der Europäischen Integration", http://wissen-europa.de/fileadmin/
user_upload/website/Artikel/Artikel%201991/Chronologie%20d, 465. 5. julija so potem zunanji
ministri odredili embargo za orožje in prekinili drugi in tretji finančni protokol in sicer do trenutka,
ko bi se situacija zopet normalizirala.
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Stališče Hansjörga von Eiffa, zadnjega nemškega veleposlanika v Jugoslaviji, ki je bil v Beogradu od leta 1988 naprej, se do vprašanja Slovenije in Hrvaške načelno ni razlikovalo od ostalih zahodnih diplomatov. V ospredju nemške
politike pa je bilo v letu 1990 in v prvih mesecih leta 1991 združevanje obeh
Nemčij in pridobivanje soglasja vesesil za to in ne toliko kriza v Jugoslaviji.30
Jugoslovanski veleposlanik v Bonnu je bil od jeseni 1989 Slovenec Boris Frlec,
ki je po osamosvojitvi in priznanju postal prvi slovenski veleposlanik. V tem
prvem obdobju je zastopal in zagovarjal uradno politiko jugoslovanske vlade,
med drugim je v pismih naslovljenih na Frankfurter Allemeine Zeitung protestiral proti pisanju njenega korespondenta v Jugoslaviji Victorja Meierja.31
Nemški zunanji minister je v prvi polovici leta 1991 v Davosu srečal slovenskega člana jugoslovanskega predsedstva Janeza Drnovška in 20. marca sta ga
obiskala predsednik Slovenije Milan Kučan in zunanji minister Dimitrij Rupel.
Svetoval jima je, da se naj Slovenija glede ničesar ne prenagli, da naj ne naredi nobenih enostranskih, nepremišljenih korakov, ampak da naj išče pot, ki bi
federacijo rešila, seveda pod neko drugačno ustavno ureditvijo. Z drugimi besedami, svetoval jima je, da naj se Slovenija ne odcepi od Jugoslavije.32
Še 9. maja 1991 se je ES izrekla v prid enotni združeni demokratični državi
Jugoslaviji in 8. junija 1991 zahtevala, da se Jugoslavija vrne k ustavnopravni
ureditvi, ki je bila kršena s tem, da na seji predsedstva SFRJ Hrvat Stipe Mesić ni
bil izvoljen za predsednika predsedstva.33 Tudi ameriški zunanji minister James
Baker se je, kot že omenjeno, v Beogradu zavzemal za enotno Jugoslavijo. Pod
predsedstvom nemškega zunanjega ministra je bila 19. in 20. junija ministrska
Konferenca o varnostni in sodelovanju v Evropi (KVSE) v Berlinu, na kateri so
govorili tudi o prihodnosti Jugoslavije. Prisotni so bili tudi predstavniki Jugoslavije, na robu konference pa so tekli tudi pogovori s predstavniki posameznih
republik. Konferenca je sprejela izjavo, v kateri so se zunanji ministri 35-tih
držav zavzeli za nadaljevanje dialoga.34 To je bil zadnji dokument o Jugoslaviji,
ki sta jo Nemčija in ZDA sprejela sporazumno.
Hkrati pa so frakcije v nemškem parlamentu CDU/CSU, SPD, FDP in skupina "Bündnis 90/Die Grünen" sprejeli resolucijo, ki se glasi:

30
31
32
33

34

12. 9. 1990 je bila v Moskvi podpisana "Dva-plus-štiri-pogodba", ki je bila 15. 3. 1991 ratificirana.
Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 245–246.
Genscher, Erinnerungen, 931.
Ustava je predvidevala izvolitev po turnusu. Stipe Mesić ni bil izvoljen dvakrat, 15. in 17. 5. 1991. Šele
v tretjem poizkusu 1. 7. je bil med vojno v Sloveniji izvoljen. Bil je zadnji predsednik predsedstva
razpadajoče Jugoslavije (do 3. 10. 1991).
Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 116–117;
Genscher, Erinnerungen, 934–936.
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Nemški Bundestag poziva vse odgovorne v Jugoslaviji,
•

da se intenzivno trudijo doseči nenasilno rešitev iz krize in da se zoperstavijo
uporabi vsake oblike nasilja,

•

da se trudijo doseči za vse strani sprejemljiv sporazum, ki sloni na novih
temeljih za skupno življenje, kar bi bilo v interesu skupnosti evropskih držav
zagotovilo, da ostane vseh šest republik povezanih,

•

da se pri tem v Jugoslaviji uresniči svobodni, demokratični državni red, politični pluralizem in pravna država,

•

da se vsepovsod v Jugoslaviji zagotovijo popolne temeljne človekove in
državljanske pravice,

•

da se učinkovito zaščiti pravico manjšin, ki ohranijo svojo etnično in kulturno identiteto kot temelj skupnega življenja v posameznih republikah.35

Če se analizira stališča in izjave nemških strank, potem moramo ugotoviti
precejšnje razlike med vladnima strankama CDU/CSU (Christlich Demokratische Union / Christlich Soziale Union (Krščanska nemška unija / Krščanska
socialna unija)) in FDP (Freie Demokratische Partei (Svobodna demokratska
stranka)) ter opozicijo. V frakciji CDU/CSU v Bundestagu sta mnenje oblikovala predvsem Karl Lamers, zunanjepolitični vodja CDU/CSU in njegov namestnik Karl-Heinz Hornues. Izdala sta preko 80 izjav v letu 1991 in prav gotovo sta sooblikovala smer nemške zunanje politike pri tem vprašanju. Apelirala
sta na ES, da spremeni stališče, da mora ostati Jugoslavija neokrnjena ne glede
na okoliščine. Dne 10. maja je Lamers v intervjuju zahteval, da ES intervenira
v Jugoslaviji in dejal, da je nujna reorganizacija republik, ki sloni na svobodni
odločitvi posameznih narodov. Pojasnil je tudi, da je demokratizacija Slovenije
in Hrvaškem že zelo razvita, medtem ko v Srbiji še prevladuje stara miselnost.
Tam se skuša obdržati stare oblastne strukture s pomočjo nacionalističnošovinističnih čustev /.../ Načelo, ki velja za našo nemško politiko in ki se je izkazalo za uspešno, 'Svoboda gre pred enotnostjo', velja tudi v Jugoslaviji.36

Politika članic ES, ki so skušale z gospodarskimi in finančnimi obljubami
preprečiti izstop iz federacije in ki ni spoštovala slovenske in hrvaške volje do
osamosvojitve, je bila po njegovem mnenju popolnoma zgrešena. Tudi Alfred
Dregger, vodja poslanskega kluba CDU/CSU v Bundestagu, je po napadu JA na
35

36

Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Krise in Jugoslawien, Drucksachen 12/795, 18. 6. 1991, Entschließung des Bundestages zur Krise in
Jugoslawien vom 19. Juni 1991, 2566. V nemškem parlamentu dobi stranka status frakcije, če ima za
seboj 5 % poslancev, zato so v obdobju, ki ga obravnava razprava, bile v parlamentu tri frakcije (CDU/
CSU, SPD in FDP) in dve skupini (Bündnis 90/Die Grünen in PDS).
Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 201–202.
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Slovenijo zahteval, da vse vlade brezpogojno spoštujejo samoodločbo Slovencev in Hrvatov.37
Zunanjo politiko stranke FDP je oblikoval eden njenih najbolj prominentnih članov, namreč zunanji minister Genscher. Z drugimi besedami, bila je
domala identična s stališčem nemške vlade. Predsednik stranke in že določen
naslednji predsednik Liberalne Internacionale Otto Graf Lambsdorff pa je prej
kot njegova stranka, namreč že junija 1991, v Bonnu zahteval, da se slovenske
in hrvaške želje po osamosvojitvi obravnava resno. Po napadu na Slovenijo je
28. junija zahteval priznanje Slovenije in Hrvaške.38
Zeleni (Bündnis 90/Die Grünen (Zveza 90/Zeleni)) so bili takrat manj
pomembni. V Bundestagu so imeli samo osem poslancev, kar je bilo premalo, da
bi lahko bili združeni v frakciji. Odklanjali so vsako vojaško vmešavanje v neko
drugo državo, iz zgodovinskih razlogov pa predvsem vsako nemško vmešavanje. Za njih so bile človekove pravice nekaj, kar je kotiralo daleč pred naravno
pravico narodov do samoodločbe. Toda tudi pri Zelenih so nekateri zagovarjali
drugačno stališče. Zunanjepolitični predstavnik Zelenih je bil Gerd Poppe, ki je
dobro poznal situacijo v Jugoslaviji in ki je med razpravo o situaciji v Jugoslaviji
v Bundestagu že 21. februarja ocenil, da Jugoslavija ne bo mogla obstati. Član
delegacija Zelenih, ki je v času od 21. do 28. marca obiskala Beograd, Kosovo,
Hrvaško in Slovenijo, Reinhard Weißhuhn je po vrnitvi priporočal, da se z vsemi
možnimi političnimi sredstvi pritiska na srbsko vlado: "Razpad Jugoslavije se
mora akceptirati kot konec nekega umetnega stanja, ki ga prizadeti ne želijo."39
Največja opozicijska stranka SDP (Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemška socialnodemokratska stranka)) je bila v vprašanju jugoslovanske krize precej razdeljena. V njej so bile kar tri različne struje. Podpredsednik
frakcije SPD v Bundestagu ter vodja SPD odbora za varnost in zunanjo politiko
Norbert Gansel, ki je bil od 20. do 22. maja v imenu SPD frakcije z delegacijo
na povabilo Jožeta Pučnika na obisku v Ljubljani, je na tiskovni konferenci v
Cankarjevem domu rekel: "Nemški parlament podpira osamosvojitev Slovenije
in Hrvatske. Seveda odklanjamo vse oblike nasilja in si bomo prizadevali, da se
ustanovitev teh samostojnih držav dogodi na miren način."40 S to svojo izjavo je seveda prehiteval nemški parlament (Bundestag), ki ni bil tako enoten
kot bi lahko sklepali po tej izjavi. Gansel je potem, ko se je vrnil, že 23. maja
1991, pripravil izjavo za tisk, v kateri je zahteval, da ES prekine politiko podpi37
38
39

40

Prav tam, 203; Deutschlad-Union Dienst, št. 120, 27. junij 1991.
"Wir sollten die Unabhängigkeit anerkennen", Rheinische Post, 28. 6. 1991, 1.
Bündnis 90/Die Grünen, Materialsammlung zum Krieg in Jugoslawien, Informationsreise nach
Jugoslawien 21.–28. März 1991, 13–19. Citirano po: Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 224–225.
Tako je citiral Jože Pučnik nemškega poslanca v pogovoru novinarke Manice Ambrožič z dr. Jožetom
Pučnikom. Citirano po: Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije (Ljubljana, 2007), 522.
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ranja obstoja Jugoslavije in da končno upošteva voljo političnih sil v Sloveniji in
Hrvaški, ki so se odločile za osamosvojitev. Svaril je, da bo posledica zaostritve
gospodarske in politične krize vodila direktno v državljansko vojno.
V skladu z listino KVSE iz Pariza imajo narodi Jugoslavije pravico do samoodločbe.
Zato imajo pravico, da se po poti demokratičnega procesa odločijo tudi, da federacijo zapustijo /.../ V Sloveniji so se vse politične sile odločile za samostojnost /.../
Skupnost narodov bi morala Slovenijo na tej poti podpirati in biti pripravljena, da
jo po izjavi o samostojnosti tudi mednarodno prizna ...41

Po napadu JA na Slovenijo pa je izjavil: "Ena Jugoslavija, ki jo drži skupaj
samo sila, se sama izključi iz skupnosti svobodnih evropskih narodov."42 Tudi
častni predsednik socialdemokratske stranke Willy Brandt je že konec maja
kritiziral ES, da vse preveč zastopa stališče, da se mora Jugoslavija na vsak način
ohraniti.43
Drugo strujo so zastopali poslanci kot Gernot Erler in Peter Glotz, ki so
tudi potovali v Jugoslavijo. Z delegacijo parlamentarnega odbora za zunanjo
politiko so obiskali Beograd, Prištino in Skopje. Glotz je sicer priznal, da ima
Slovenija, gospodarsko gledano najmočnejša republika, pravico do odcepitve
in samoodločbe, vendar je hkrati izrazil dvom, da lahko gospodarsko preživi.
Vprašal je: "Kaj si lahko slovenski narod za to pravico kupi?" Napovedal je, da
bi odcepitev Slovenije povzročila "domino-efekt". Poleg obstoječih konfliktov
med jugoslovanskimi narodi je videl še velike gospodarske in pravne probleme.
Jugoslovani morajo svojo pot najti sami. Na drugi strani pa jim mora Evropska
Skupnost dopovedati, da nikoli ne bo v stanju poravnati gospodarske izgube, ki
sedaj brez pomisleka povzroča nacionalizem. ES ni mreža, v katero se je moč vreči,
če veliki volti na nacionalnem trapezu niso uspeli. Zaradi tega to ni vmešavanje
v jugoslovansko notranjo politiko, če Združene države ali pomembne članice ES
novo samostojnost Slovenije in Hrvaške ne priznajo od danes na jutri.44

Veliko bolj radikalna pa je bila tretja struja v SPD, ki je predstavljala precej močno manjšino. Njen glavni zagovornik je bil član SPD zunanjepolitične delovne skupine in član predsedstva frakcije Carsten Voigt, ki je bil od leta
1969 do leta 1972 predsednik Mladih socialistov (Jungsozialisten), ki so imeli

41
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Genscher, Erinnerungen, 932.
"Deutsche Drängler", Spiegel, 6. 9. 2004, št. 37, 44.
Prav tam.
Peter Glotz, "Die Selbständigkeit und ihr Preis. Bemerkungen zur jugoslawischen Krise",
Sozialdemokratischer Pressedienst, Nr. 121, 28. 6. 1991, 1.
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že v sedemdesetih letih izredno dobre zveze z jugoslovanskimi komunisti, z
disidenti pa domala nobenih. Za njih je bil jugoslovanski samoupravni sistem
vzgled tudi za Zahod. Kot se je nemški raziskovalec Klaus Peter Zeitler izrazil,
je Voigt "romantično idealiziral Jugoslavijo".45 Kot radikalna struja v SPD, je tudi
stranka PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus (Stranka demokratičnega
socializma)), ki ni bila nič drugega kot preimenovana SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Enotna socialistična stranka Nemčije oz. komunistična partija Vzhodne Nemčije)), razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi posameznih republik odločno nasprotovala.
Zunanjepolitični odbor Bundestaga, ki je imel v letu 1991 25 sej, je kar na
14. sejah razpravljal o Jugoslaviji, štirikrat pred napadom JA na Slovenijo: 20.
februarja, 20. marca, 15. maja in 12. junija. Na te seje so vabili tudi predstavnike
republik, tako je bil 20. marca navzoč tudi Milan Kučan.46

Obdobje od osamosvojitve do novembra 1991
Po nemški združitvi in razpadu Sovjetske zveze je postalo vedno bolj očitno,
da so časi, ko so velike državne tvorbe, ki so slonele zgolj na nasilju in terorju, v
Evropi več ali manj preteklost. Ko je jugoslovanska vojska napadla Slovenijo, se
je politika glede Jugoslavije začela spreminjati. To se je najprej zgodilo v Avstriji,
za kar je bil odgovoren zunanji minister dr. Alois Mock, ki je od vsega začetka
ocenjeval položaj v Jugoslaviji zelo realistično in je slovensko neodvisnost podpiral, medtem ko je bil avstrijski kancler dr. Franz Vranizky veliko bolj zadržan.
Potrebno je bilo seveda upoštevati, da je prav takrat Avstrija stala na pragu ES.47
In čeprav še ni bilo skupne evropske zunanje politike, je to bil vzrok, da se je
odločila, da počaka in priznanje izreče sporazumno s članicami ES. Vendar je
v času osamosvojitve Mock imel stalne stike tako s hrvaškimi in slovenskimi
politiki kot tudi s politiki ES in je po želji predsedujočega ES van den Broeka
v drugi polovici leta 1991 celo opravil številne razgovore. 27. junija 1991 pa je
Avstrija zaradi napada na Slovenijo ponovno sprožila mehanizem KVSE zoper
Jugoslavijo.48 Istega dne je tudi nemški zunanji minister Genscher Svetu Evrope
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Zeitler, Deutschlands Rolle bei der völkerrechtlichen Anerkennung der Republik Kroatien, 219.
Prav tam, 231. Drugič je bil Kučan povabljen na ta odbor 4. decembra 1991. Žal zapisniki sej niso dostopni.
Avstrija je zaprosila za pristopitev k ES 17. julija 1989. Veliko vprašanje je bila združljivosti avstrijske
nevtralnosti in skupna zunanja in varnostna politika ES. Pristopna pogajanja so se začela 1. februarja
1993 in končala 4. maja 1994 z odločitvijo Evropskega parlamenta. Junija 1994 se je 66,58 % volivcev
v Avstriji odločilo za pristop. Avstrija je postala članica leta 1995. Eichtinger in Wohnout, Alois Mock,
267–284.
Prav tam, 234.
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predlagal, da se aktivira ta mehanizem, kar je kot predsedujoči KVSE v začetku
julija tudi uresničil. V radijskem intervjuju je Genscher razložil, da je Jugoslavija
z uporabo sile ustvarila nevzdržno situacijo.49
Hans-Dietrich Genscher je bil na dan slovenske osamosvojitve na uradnem
obisku v Rimu. Pred kosilom, ki ga je priredil ministrski predsednik Giulio
Andreotti, se je srečal z italijanskim zunanjim ministrom Giannijem De Michelisom. Takrat je bilo vedno več predznakov za to, da bo jugoslovanska vojska
(JLA) v Sloveniji intervenirala. Genscher in De Michelis sta zato poklicala takratnega jugoslovanskega zunanjega ministra Hrvata Budimira Lončarja in ga svarila pred uporabo vojaškega nasilja.50 Prav to nasilje pa je postalo za Genscherja
merilo. Slovenci in Hrvati so nastopali brez nasilja in so zaradi tega imeli po
njegovem pravico, da zahtevajo, da se tudi proti njim ne uporabi sila.
Na koncu zasedanja Sveta Evrope, 29. junija 1991, je zvezni kancler Helmuth
Kohl na tiskovni konferenci v Bonnu, 1. julija 1991, izjavil:
Z veliko zaskrbljenostjo smo v zadnjih dneh spremljali dogodke v Jugoslaviji. To
kar se je tam zgodilo in kar se še dogaja, se tiče celotne Evrope. Predvsem Evropska skupnost je poklicana, da naredi vse v njeni moči, da doprinese do miroljubne
rešitve konflikta ... Edinost Jugoslavije se ne more obdržati z vojaško silo.51

V zakulisju je nemški zunanji minister Genscher, podobno kot njegov
avstrijski kolega Alois Mock, vodil pogovore z vsemi stranmi. Srečaval se je z
ameriškim veleposlanikom v Nemčiji Vernonom Waltersom, z jugoslovanskimi
zastopniki, telefoniral številnim kolegom, predvsem Mocku in De Michelisu...
Genscher je skušal evropske partnerje prepričati, da morajo politiko proti Jugoslaviji spremeniti, na zunaj pa je še naprej ostal pri stališču ES. Odločil se je, da je
1. julija, kot predsedujoči potoval na Konferenco o varnostni in sodelovanju v
Evropi (KVSE) v Beograd. Pred odhodom ga je poklical slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in ga prosil, da se oglasi tudi v Ljubljani.52 Slovenci so želeli,
da bi se pogovorom z Genscherjem pridružil tudi hrvaški predsednik Franjo
Tuđman. On pa je hotel, da Genscher pride v Zagreb in se mu Kučan tam pridruži. Menda so Hrvati na vsak način skušali prepričati Genscherja, da pride
do srečanja v Zagrebu. V tem smislu je tudi nemški generalni konzul v Zagrebu
Julius Boldt pregovarjal svojega šefa, vendar brez uspeha.53
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Chronologie, 466; Genscher, Erinnerungen, 941.
Genscher, Erinnerungen, 936.
Helmut Kohl, Bilanzen und Perspektiven. Regierungspolitik 1989–1991, Bd. 2 (Bonn, 1992), 971
(dalje: Kohl, Bilanzen und Perspektiven 2).
Genscher, Erinnerungen, 939–940.
Danilo Slivnik, Sto osamosvojitvenih dni (Ljubljana, 1991), 180.
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2. julij 1991, srečanje s Hansom-Dietrichom Genscherjem v Warmbadu, Beljak, Avstrija (foto: Nace Bizilj)

V Beogradu je Genscher govoril z različnimi politiki med njimi tudi z zunanjim ministrom Lončarjem, ki ga je poznal že iz obiska v Zadarju leta 1988, in z
reprezentančnimi republikami, tako tudi s srbskim ministrskim predsednikom
Slobodanom Miloševićem. V Beogradu naj bi Ante Marković in Budimir Lončar
na vsak način hotela preprečiti Genscherjevo potovanje v Ljubljano.54
Zaradi ofenzive jugoslovanske vojske in nizkoletečih vojaških letal – Genscher je prepričan, da je Beograd skušal preprečiti, da bi predsedujoči v KVSE
obiskal Ljubljano –, je pristal v Celovcu. Pot je nameraval nadaljevati z avtomobilom, pa sta ga na letališču v Celovcu že pričakala slovenski predsednik Milan
Kučan in zunanji minister Dimitrij Rupel. Svarila sta pred vožnjo z avtom, predlagala pa sta vožnjo z zavarovanim vlakom. Vendar so bili potem po Genscherjevem predlogu – Avstrijci temu niso nasprotovali – pogovori kar na Koroškem, v Beljaku. Genscher je, kot je v spominih zapisal, zelo jasno spoznal, da
se je jugoslovansko vojaško vodstvo za svoje politične cilje pripravljeno boriti s
prav vsemi sredstvi.55 V radijskem intervjuju 3. julija je neverjetno ostro in jasno
obsodil JA in rekel, da je prevzeta od amoka in da je posledica komunističnega
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Prav tam.
Genscher, Erinnerungen, 939–940.
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režima in želje po ohranitvi oblasti.56 5. julija 1991 je Genscher v Svetu zunanjih
ministrov opozoril, da je po nasilni intervenciji v Sloveniji nastala nova situacija. Prvič je omenil tudi možnost priznanja obeh novih držav, Slovenije in Hrvaške, če ne bo mogoče na miren način doseči neke rešitve. Zunanji ministri ES
so sicer sklenili, da bodo zamrznili obljubljena finančna sredstva (1,7 milijard
takratnih nemških mark) in da bodo uvedli embargo za orožje, niso pa se odločili za priznanje obeh držav, kot je predlagal Genscher.57
Nemška zunanja politika se je že pred tem intenzivno prizadevala za konsenz v Evropski skupnosti, tako se je Genscher sestal s številnimi slovenskimi,
hrvaškimi in srbskimi politiki. Vedno glasnejša je bila tudi kritika, da so članice
ES s "politiko status quo" soodgovorne za napad jugoslovanske vojske na Slovenijo. Generalni sekretar CDU Völker Ruhe je očital Genscherju, da izvaja premajhen pritisk na Beograd.58 Tudi v nemški javnosti je takrat začelo rasti razumevanje za slovensko odločitev. Po javnomnenjski anketi inštituta INFAS je
bilo julija 1991 39 % anketirancev za priznanje Slovenije in Hrvaške, ker je bila
to edina možnost demokratizacije, medtem ko je bilo 34 % proti, 21 % pa se ni
opredelilo.59 Nekateri mediji kot Frankfurter Allemeine Zeitung, Die Welt in regionalni dnevnik Deister-und Weserzeitung, so od vsega začetka zelo objektivno
spremljali dogajanje v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji in na Hrvaškem, dočim
so drugi, kot Süddeutsche Zeitung in Die Zeit še dolgo nasprotovali slovenski
osamosvojitvi. Vzrok za to je bil med drugim tudi, da je nemška tiskovna agencija DPA še po napadu jugoslovanske vojske na Slovenijo poročala iz Beograda in bila enostransko informirana. Na tiskovnih konferencah v Cankarjevem
domu po desetdnevni vojni ni bila zastopana. Šele po opozorilu odgovornega
urednika Deister-und Weserzeitung, ki je prisostvoval dogodkom v Sloveniji in
tiskovnim konferencam ministrov prve Demosove vlade v Ljubljani, je DPA to
taktiko spremenila.60
Kljub temu pa ni zanemariti vpliva medijev, predvsem Frankfurter Allemei-
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FAZ, 6. 7. 1991, 2; Knut Kirste, "Der Jugoskawienkonflikt", MA 687/4- und 2, v: DFG-Projekt 'Zivilmächte',
Fallstudie, Lehrstuhl für Außenpolitik, 17 (dalje: Kirste, "Der Jugoskawienkonflikt"), www.deutscheaussenpolitik.de/resources/conferences/Jugos.pdf; Gerd Koslowski, "Die NATO und der Krieg in
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Kirste, "Der Jugoskawienkonflikt", 17.
To je bil dr. Hermann Griesser, soprog avtorice. Omeniti pa je še potrebno, da je marsikateri nemški
korespondent v Beogradu podlegel srbski gostoljubnosti in izgubil svojo objektivnost. To je potrdil
tudi Johann Georg Reißmüller, ki je bil korespondent v Beogradu od 1967 do 1972 (Pogovor z avtorico v Hamelnu jeseni 1991). Nekaj podobnega je veljalo tudi za diplomate. Tako piše korespondent
Meier o ameriškem veleposlaniku Zimmermannu, da je, če je potoval po Jugoslaviji, bil še dokaj objektiven. Čim pa je bil zopet v Beogradu, je zopet podlegel beograjskemu načinu gledanja. Meier, Wie
Jugoslawien verspielt wurde, 384.
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ne Zeitung in enega njegovih glavnih urednikov, Johanna Georga Reißmüllerja,
ki je v letih 1990 in 1991 napisal okoli 130 člankov in komentarjev o jugoslovanski krizi in razpadu Jugoslavije. Njegovi komentarji so močno vplivali na
nemško politiko in so, kot se je izrazil nekdo na vladni strani, Helmuta Kohla
"spravljali ob pamet".61
Vrsta politikov in to predvsem iz socialne demokracije, kot so bili Gernot
Erler, Peter Glotz in Günter Verheugen pa so močno nasprotovali enostranskemu
priznanju. V naslednjih mesecih, ki so bili pod vtisom vojne na Hrvaškem, pa tudi
nemškega ponovnega združevanja, so pri nasprotnikih osamosvojitve izbruhnile
vs stare zamere proti Nemčiji. Tudi na strani nemških zaveznikov je bilo slišati, da
se Nemčija trudi za priznanje zaradi starega zavezništva s Hrvaško proti Srbiji. Še
dolga leta po tem, ko je bila Slovenija priznana kot samostojna država in postala
članica Zveze narodov, so politiki in nekateri novinarji trdili, da je drža Nemčije,
predvsem pa prehitro priznanje obeh držav pripomoglo k eskalaciji situacije na
Balkanu. Tako je pisal Süddeutsche Zeitung še leta 1999 v svoji kulturni prilogi.62
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Zelo jasno je nemški kancler Helmut Khol ocenil situacijo in pravzaprav
nakazal smer nemške politike 4. septembra 1991, tri dni preden se je začela
Mirovna konferenca v Den Haagu. V nemškem parlamentu je Kohl podal izjavo
vlade o situaciji v Sovjetski zvezi in Jugoslaviji in med drugim dejal: "Če dialog,
če miroljubno sožitje ni več mogoče, potem smo, predvsem in zaradi našega
razumevanja samoodločbe, poklicani na odgovornost, da tiste republike, ki
nočejo več ostati v Jugoslaviji, mednarodnopravno priznamo." V nadaljevanju
je izrekel mnogokrat citirane besede: "Izkušnje, ki izhajajo iz zgodovine, kažejo
vse do današnjih dni – in tega naj v Beogradu ne pozabijo –, da se s pomočjo
tankov ne da držati neke države skupaj."63
Genscher se je 25. septembra 1991 na plenarni seji Združenih narodov v
New Yorku zavzemal za prepoved izvoza orožja v Jugoslavijo in dan pozneje je
bil res sprejet sklep za embargo.64

Faza: odločitev o priznanju
Končno je prišla Nemčija do spoznanja, da jo njena zmernost in zadržanost pri
priznanju Hrvaške in Slovenije ne obvaruje pred srbsko propagando, ki jo je
med drugim označila kot neofašističnega zaveznika ustaške Hrvaške, medtem
ko so se imena slovenskih politikov znašla celo na seznamih srbskih morilcev.
Novembra se je Nemčija odločila, da prizna Slovenijo in Hrvaško, pa tudi če ji
to ne bo uspelo pridobiti držav ES. Na srečanju vrha NATA v Rimu, 8. novembra,
je ameriški predsednik George Bush kritiziral Kohla, češ da nemška politika s
tem, da vzpodbuja osamosvojitvene težnje jugoslovanskih republik, onemogoča mednarodna prizadevanja najti rešitev iz krize.65 Tudi ta kritika ni spremenila
smeri nemške politike.
Kancler Kohl se je v Bundestagu, 13. novembra, ko je govoril o srečanju vrha
NATA v Rimu in o Maastricht-pogodbi, dotaknil tudi dogodkov v Jugoslaviji:
Brutalne vojaške akcije vsak dan bolj uničujejo upanje, da bo prišlo do miroljubnega sožitja. Prav mi, Nemci, vemo, kaj pomeni vojna v lastni državi z vsemi
strašnimi posledicami za ljudi /.../ Pozdravljam, da so se zunanji ministri ES 4.
novembra 1991 odločili za gospodarske sankcije. Gre predvsem za to, da se srbski tabor prepriča o brezizhodnosti nasilne politike. Do tega sklepa je nazadnje
prišlo zaradi naše vztrajnega prepričevanja, tudi naših partnerjev v ES /.../ Nemška
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Kohl, Bilanzen und Perspektiven 2, 999–1000.
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zvezna vlada se bo še naprej trudila, da se mednarodno priznanje tistih republik,
ki to želijo, ne bo zavleklo v nedogled ...66

Načela, ki so bila odločilna za nemško zunanjo politiko, je navedel Genscher v svojih spominih. Prvič: neodvisnost tistih republik, ki to želijo, z opcijo,
da dosežejo pogodbo o asociaciji ali kaki drugi obliki skupne državne pripadnosti. Drugič: nedotakljivost zunanjih in notranjih mej.67 Nemški kancler Helmut
Kohl je med debato o proračunu, 27. novembra 1991, napovedal, da bo Nemčija še pred božičem priznala obe državi.68 Dan pred tem je bilo srečanje krščansko-demokratičnih šefov vlad v Belgiji na gradu Stuyvenberg, kjer je Kohl dobil
podporo za svoj korak.69 Pred tem so seveda Evropo šokirale vesti, da je srbska
vojska napadla Dubrovnik in alarmantna ocena UNESCO-a, da je 30 % stavb
starega mesta poškodovanih. Začetek decembra so zunanji ministri članic ES
ukinili gospodarske sankcije proti Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter
Makedoniji in obljubili celo kompenzacije, kar je bil gotovo prvi korak na poti
k priznanju. Nemci so pritiskali na države ES, da Slovenijo in Hrvaško priznajo,
kar je vzbudilo tudi ostre reakcije. Tako je 6. decembra francoski zunanji minister Roland Dumas ocenil, da nemška drža škoduje ES. Tudi Velika Britanija in
ZDA so nasprotovale samostojni poti Nemčije pri tem vprašanju.
27. avgusta 1991 je ES ustanovila Badinterovo arbitražno komisijo, ki je
izdala v času do srede avgusta 1993 kar 15 ekspertiz o pravnih vprašanjih. Imela
je pet članov, predsednikov ustavnih sodišč Francije, Nemčije, Italije, Španije
in Belgije. Predsednik je bil Francoz Robert Badinter, po katerem je komisija
dobila tudi svoje ime, nemški član je bil Roman Herzog, poznejši nemški predsednik. Prvo mnenje, ki je obravnavalo mednarodnopravni status Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) je komisija izdala 29. novembra. To
je bil odgovor na vprašanje lorda Petra Carringtona, ki je vodil mirovno konferenco o Jugoslaviji v Den Haagu. Komisija je prišla do zaključka, da je SFRJ v
razsulu in da njeni federativni organi ne poslujejo več. Mnenje številka sedem,
11. januarja 1992, pa je bilo priporočilo, da države ES priznajo Slovenijo.70
Na srečanju zunanjih ministrov ES v Bruslju, 2. decembra, je bilo sklenjeno,
da dobijo Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Makedonija kompenza-
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cijo za gospodarske sankcije. Predsednik sveta Evrope van den Broek je takoj
podčrtal, da to ne pomeni priznanja samostojnosti omenjenih republik. Dva
dni pozneje pa je Bonn prvič nastopil ne da bi se posvetoval z drugimi članicami ES. Nemčija je suspendirala nemško-jugoslovansko prometno pogodbo.
To je bil izredno važen politični signal.71 Francoski zunanji minister Dumas je
samo dva dni pozneje ocenil, da škoduje nemška podpora Sloveniji in Hrvaški
ES. Podobno kritično so ocenjevale nemško držo tudi Anglija, Francija in ZDA.72
Vprašanje Jugoslavije naj bi se odločilo 16. decembra v Bruslju. Kot priprava
za srečanje sta politični direktor zunanjega ministrstva Jürgen Chrobog in njegov francoski kolega Alain Dejammet pripravila osnutek za diskusijo. Pri tem
naj bi izdelali kriterije za priznanje ne samo za Slovenijo in Hrvaško, ampak za
vse nove države v vzhodni oziroma jugovzhodni Evropi. Po tem srečanju, ki očitno ni potekalo po želji Nemcev, so ti izjavili, da je njihova odločitev padla in da
bo Nemčija kot napovedano priznala neodvisnost Slovenije in Hrvaške še pred
božičem. Ta napoved je sprožila val nasprotovanja v Nemčiji sami in izven nje.
Generalni sekretar združenih narodov Pérez de Cuéllar je 10. decembra to orisal
predsedniku ES van den Broeku, ki je sicer tudi imel velike pomisleke, da bo prerano priznanje obeh držav povečalo konflikt in to posebno v Bosni in Hercegovini ter v Makedoniji. Ko je na pismo odgovoril Genscher in ne van den Broek je
generalni sekretar še enkrat v drugem pismu naslovljenemu na Genscherja podkrepil svoje nasprotovanje. Posebni ameriški pooblaščenec Cyrus Vance je tudi
pisal Genscherju, Francija in Anglija pa sta v Varnostnem svetu skušala doseči,
da se sprejme resolucija proti predčasnemu priznanju. Za Genscherja je bila to
prevara, ker je dva dni pred tem francosko-nemška mešana ekspertna skupina
izdelala kriterije za priznanje obeh držav. Genscherju je z intenzivnimi pogovori
s šefi vlad in zunanjimi ministri – govorimo o "telefonski diplomaciji" – uspelo
preprečiti tako resolucijo. 15. decembra pa je varnostni svet UNO sprejel sklep,
da se v Jugoslavijo peljejo mirovne enote (resolucija 724).73
16. decembra so se zunanji ministri ponovno srečali v Bruslju, da so se
dogovorili o priznanju in da bi preprečili odprt konflikt o tem vprašanju. Najprej so se zedinili o splošnih kriterijih, ki naj veljajo pri priznanju novih držav,
potem pa so obravnavali posebne kriterije za Jugoslavijo in časovni načrt, ki
naj bi bil merodajen. Še pred srečanjem je Nizozemska skušala na ravni političnih direktorjev izolirati Nemčijo. Večina teh je namreč nasprotovala priznanju.
Zunanji ministri Belgije, Danske in Italije pa so podprli Genscherja. V izredno
trdih pogajanjih, v katerih je Genscher spomnil države ES, da je Nemčija popustila pri Maastricht-pogodbi in da sedaj pričakuje, da bodo one popustile, je
71
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Podpisovanje listine o odpravi vizumov z Nemčijo 15. januarja 1992 (foto: Tone Stojko)

Genscherju uspelo doseči kompromis. Slednji je predvideval priznanje s strani Nemčije pred božičem, odločitev pa bi stopila v veljavo 15. januarja 1992,
ko ju bodo priznale tudi ostale članice ES. Kot je izjavil britanski zunanji minister Douglas Hurd, je bilo odločilno, da je nemški zunanji minister izjavil, da
bo Nemčija zaradi notranjepolitičnega pritiska priznala Slovenijo in Hrvaško
in to tudi, če se bodo ostale članice ES temu zoperstavile. Odprtega konflikta ni
hotel nihče, predvsem tega ni želela Nizozemska, katere predsedovanje je šlo
decembra h kraju.74
Nemška vlada je 19. decembra sprejela sklep, da prizna Slovenijo in Hrvaško in da to začne veljati 23. decembra, torej kot je napovedala, pred božičem.
Diplomatske stike pa je potem navezala, kot je bilo dogovorjeno z ostalimi članicami ES, 15. januarja 1992.75 Takratni nemški predsednik Richard Weizäcker,
je v pismu, naslovljenem na predsednika Slovenije Milana Kučana, sporočil, da
Zvezna republika Nemčija priznava Republiko Slovenijo kot samostojno državo
in da nemški narod pozdravlja Slovenijo v svetovni skupnosti neodvisnih držav.
V diplomatski noti je še poudaril, da se je Slovenija svobodno in po demokratični,
74
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Prihod Hansa-Dietricha Genscherja na Brnik 22. februarja 1992 (foto: Tone Stojko)

pravni poti odločila za samostojnost in da bo spoštovala človekove pravice in
pravice manjšin, pa tudi ustanovno listino OZN, Helsinško listino in Charta von
Paris, predvsem pa da ne bo reševala konfliktov z nasiljem.76 Nemški predsednik,
ki je bil sicer med kritiki predčasnega priznanja, je seveda izpolnjeval politiko, o
kateri je odločala vlada. Podobno kot vsaj formalno velja v današnji Sloveniji, tudi
v Nemčiji predsednik države po ustavnem redu ne odloča o smernicah politike.
To nalogo ima izključno nemški kancler, ki ga voli parlament.
S priznanjem je Nemčija je dosegla velik diplomatski uspeh, ker so ji končno
kljub nasprotovanjem in pomislekom sledile vse države ES – in to proti nasvetu iz Združenih držav in proti svarilom generalnega sekretarja Zveze narodov
Javieza Péreza de Cuéllarja. Kritiki so takoj stopili na plan in svarili pred Nemčijo, ki ponovno dviguje svojo glavo. New York Times je napisal, da je Nemčija
po drugi svetovni vojni prvič izzvala avtoriteto Združenih držav in Združenih
narodov in prisilila svoje evropske partnerje, predvsem Anglijo in Francijo, da
zavzamejo njeno stališče.77
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4. faza: Po osamosvojitvi
Diskusija o tem, ali je bilo priznanje Slovenije in Hrvaške decembra 1991 s strani kabineta Kohl/Genscher prehitro, je vedno znova vzplamtela, predvsem
tudi takrat, ko je stal Slobodan Milošević pred haškim tribunalom. Milošević je
označil Genscherja za glavnega krivca za uničenje Jugoslavije.78 Günter Verheugen, ki je bil v času priznanja socialdemokratski poslanec v Bundestagu (SPD),
pozneje pa evropski komisar, je aprila 1992 izjavil, da bi morali na Jugoslavijo
izvajati večji pritisk, da bi prišli do neke skupne, za vse sprejemljive rešitve.79
Zunanji minister Joschka Fischer je dve leti pozneje označil celotno nemško
politiko proti Jugoslaviji kot eno samo polomijo, po izjavi ameriškega zunanjega ministra Warrena Christopherja leta 1993, pa je bila Nemčija celo soodgovorna za vojno na Balkanu.80

Tamara Griesser-Pečar
DIE ROLLE DEUTSCHLANDS BEI DER VERSELBSTSTÄNDIGUNG
SLOWENIENS

ZUSAMMENFASSUNG
Heute besteht bei den meisten politischen Analytikern Konsens darüber, dass
die westliche Politik – die Vereinigten Staaten und die Europäische Gemeinschaft – eine Mitverantwortung dafür trage, dass sich der letzte jugoslawische
Präsident Ante Marković entschloss, Slowenien mit Hilfe der jugoslawischen
Armee zu disziplinieren. Der Westen bestand zu lange auf der Einheit und
Unversehrtheit Jugoslawiens. Die Gründe hierfür waren in den einzelnen Län-
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dern sehr verschieden. Auch Deutschland unterstützte nicht von Anfang an
den Zerfall Jugoslawiens und die Unabhängigkeit der Teilstaaten. Im Jahre 1990
hatte Deutschland gerade seine Wiedervereinigung erreicht, und die Meinung
war sehr verbreitet, dass es sich gerade deshalb nicht für den Zerfall eines anderen Staates einsetzen sollte. Dabei fußte sowohl die deutsche Entscheidung für
die Einheit wie auch die slowenische für den Auseinanderfall gleichermaßen
auf dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes. Man befürchtete auch, dass
das Beispiel Jugoslawien Einfluss auf die Ereignisse in der Sowjetunion haben
könnte. Schlußendlich aber müsse auch die deutsche Hypothek aus dem Zweiten Weltkrieg berücksichtigt werden: Deutschland dürfe sich gerade deshalb
nicht in die Souveränität Jugoslawiens einmischen.
Der Angriff der jugoslawischen Armee auf Slowenien im Juni 1991 bedeutete eine Wendung der deutschen Außenpolitik, da Deutschland jedwede
Form von Gewalt ablehnte. Von diesem Augenblick an versuchte es zusammen mit anderen Mitgliedern der EG durch Verhandlungen eine für alle Seiten
annehmbare Einigung zu erzielen. Dennoch warfen verschiedene Mitglieder
der EG Deutschland vor, sich einseitig für Slowenien und Kroatien einzusetzen.
Auch die öffentliche Meinung in Deutschland war gespalten. Während einige
namhafte Politiker der CDU – an der Spitze Bundeskanzler Helmut Kohl – die
Anerkennung unterstützten und auch Außenminister Hans-Dietrich Genscher
(FDP) sich mehrfach in diesem Sinne äußerte, widerstrebten die Sozialdemokraten diesem Kurs, abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Norbert Gansel,
dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Wegen seines unterschiedlichen Standpunktes beendete Gansel seine politische Karriere in Bonn vorzeitig. Auch in
der deutschen Öffentlichkeit wuchs nach dem Angriff die Sympathie für die
slowenische Entscheidung, wenngleich sich die Mehrheit der Medien gegen
die "vorzeitige Anerkennung" Sloweniens und Kroatiens aussprach. Nur wenige
Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Regionalzeitungen wie
z.B. die Deister- und Weserzeitung verfolgten das Geschehen objektiv. Einer der
Gründe für die schlechte Informiertheit war auch, dass die deutsche Presseagentur dpa nach dem Angriff Sloweniens noch immer aus Belgrad berichtete
– und das sehr einseitig. Schließlich entschloss sich Deutschland im November 1991, die Selbstständigkeit Sloweniens und Kroatiens anzuerkennen, was
am 19. Dezember 1991 auch erfolgte, aber erst am 15. Januar 1991 wirksam
wurde, als alle Länder der damaligen EG Slowenien und Kroatien anerkannten.
Noch viele Jahre danach behaupteten einige Politiker und Journalisten, dass
die vorzeitige Anerkennung der beiden Staaten zur Eskalation auf dem Balkan
beigetragen habe.
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Italija, razpad Jugoslavije
in osamosvojitev
ter mednarodno priznanje Slovenije
Gorazd Bajc
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in Fakulteta za humanistične študije
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Izvleček:

V razpravi avtor predstavi glavne značilnosti italijanske zunanje politike do
razpada Jugoslavije in do osamosvojitve Slovenije ter njenega mednarodnega
priznanja, hkrati pa, kako se je izoblikovala njena zunanja politika do nove
stvarnosti. Prikaže odnos Italije do Jugoslavije v osemdesetih letih, za Slovenijo
pomembne regionalne povezave, ki je imela svojo težo pri oblikovanju javnega
mnenja v korist priznanja slovenske samostojnosti in pri pritiskih na italijansko
vlado. Avtor predstavi tudi obdobje, ki je sledilo mednarodnemu priznanju, ko
je Slovenija postala naslednica več sporazumov (med temi Osimskih), za tem
pa so se slovensko-italijanski odnosi zaostrili.

Ključne besede:

Italija, Jugoslavija, Slovenija, slovenska osamosvojitev, mednarodno priznanje
Slovenije, Gianni De Michelis, italijanska zunanja politika in diplomacija,
Furlanija-Julijska krajina, Evropska skupnost, Delovna skupnost Alpe-Jadran,
sukcesija Osimskih sporazumov.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 379–400, 80 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Če bi želeli opraviti neke vrste historiografsko bilanco o obdobju, ko je jugoslovanska država razpadla in se je slovenska rodila, bi takoj ugotovili, da imamo na
razpolago precej rekonstrukcij zgodovinarjev, nekaj objavljenih virov ter zanimive spominske zapise. Kljub relativni bližini dogodkov – dobrih dvajset let
– bi lahko rekli, da je končen izračun osamosvojitvene literature še kar bogat,
nekoliko manj pa je objav o delovanju tedanje italijanske zunanje politike.
Vzroke, zakaj politike tedanjega italijanskega zunanjega ministrstva in diplomacije ne moremo podrobneje rekonstruirati in analizirati, je potrebno iskati v
premajhni časovni distanci od dogodkov, kar odločilno vpliva na nedostopnost
italijanskih primarnih virov. Dve desetletji je še vedno premalo, da bi nam bili
dokumenti Farnesine na razpolago (z razliko od nekaterih slovenskih avtorjev,
ki so svoje študije objavili na podlagi primarnih virov, predvsem Božo Repe).
Ne glede na to, lahko tudi ugotovimo, da nimamo niti še prave celovite raziskave naslovne tematike na podlagi poglobljene analize italijanskega dnevnega in
revijalnega tiska. Svojo težo ima seveda tudi že prej omenjen prekratek časovni
odmik, ki verjetno vpliva na nekatere subjektivne poglede. V pravo zakulisje
odločitev oziroma zadržanja sosednje države v obdobju slovenske osamosvojitve je torej težko prodreti. Zato ostajajo nekatera ključna vprašanja še vedno
odprta, čeprav je splošna slika že dovolj jasna, kar bomo tudi v nadaljevanju
prikazali. Pri tem bomo opozorili na nekatera odprta vprašanja.

Zunanja politika Italije v osemdesetih letih: težave na globalni ravni
in regionalne povezave
Italijo in njeno politiko v mednarodnih odnosih je v osemdesetih letih zaznamovalo naslednje dejstvo: progresivno je na globalni sceni izgubila svojo dotedanjo
zelo pomembno, če ne celo ključno vlogo, ki jo je imela v obdobju hladne vojne.
Naj tu navedemo le nekaj pomembnih razlogov. Prvi je zagotovo bil, da so se z
Gorbačovom napetosti v globalnem smislu pričele manjšati. Dialog med velesilama, Združenimi državami Amerike (ZDA) in Sovjetsko zvezo, je bil kronan
leta 1987 s podpisom dogovora o ukinitvi raket na srednje-dolgi domet v Evropi. To je vplivalo tudi na Italijo (ki je sicer bila na Zahodu ena izmed največjih
podpornikov glasnika perestrojke), saj je bila odpovedana namestitev takih raket
na jugu Sicilije, v občini Comiso; tu so tudi pričeli odstranjevati dotedanje rakete, dokončno leta 1991. Po eni strani je to pomenilo veliko olajšanje, po drugi
pa ugotavljamo, da je bil to jasen signal, da se je vloga Italije zmanjšala. Drugi
razlog je bil, da če je konec leta 1986 ministrski predsednik Bettino Craxi ponosno najavil, da je italijanska ekonomija prehitela britansko in da je na zavidlji-
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vem petem mestu posebne "lestvice" najbolj industrializiranih držav, je bil to v
resnici navidezni uspeh. Javni dolg v državi je namreč že leto prej narasel na 90
% bruto domačega proizvoda. Skratka italijanski gospodarski razmah je slonel na
trhlih temeljih in pripravljala se je prava tempirana bomba, ki je napovedovala
kolaps sistema; italijanska država bi potrebovala korenite in radikalne reforme,
ki pa jih ni bil nihče zmožen izvesti. Tretji razlog je bil, da je Italija v osemdesetih
letih tudi želela manj dosledno slediti Američanom. Če ni italijanska diplomacija
z ministrom za zunanje zadeve Giuliom Andreottijem na čelu v letih 1987–1989
spremenila svojega odnosa do palestinskega vprašanja, je kljub temu leta 1987
pokazala bolj malo interesa, da bi njena mornarica sodelovala pri odstranitvi min
v Perzijskem zalivu. Po svoje je bilo to tudi razumljivo, saj je bilo italijansko sodelovanju v t. i. mirovni misiji v Libanonu v letih 1982–1984 nič kaj navdušujoče. V
vojni proti Iraku leta 1991 je bil nato italijanski doprinos, če primerjamo angažma ZDA, Francije in Velike Britanije, bolj obroben. Četrtič pa lahko rečemo, da so
velike spremembe na Vzhodu posredno, a tudi neposredno, vplivale na italijansko notranjo politiko. Komunistična partija Italije (Partito Comunista Italiano) se
je znašla v zagati in hkrati tudi celotna italijanska politika. Kriza je počez pretresla
Italijo. Če bi še vedno obveljala logika bipolarne jaltske razdelitve, bi jo morda
prebrodila, v spremenjenih mednarodnih okoliščinah pa je bilo to že nemogoče.
To je bil konec prve republike. Za italijansko zunanjo politiko, ki je bila vajena
bipolarnosti hladne vojne, se je odprla nova doba, polna negotovosti. Kot zadnji
razlog pa je potrebno navesti epohalno združitev Nemčije, ki jo je Italija dočakala
kot gledalec in ocena nekaterih je, da so jo velike spremembe presenetile: bila je
v bistvu pasivna.1
Po drugi strani je konec osemdesetih let italijanska zunanja politika dobila
protagonista, ki ji je skušal dati nov zagon: leta 1989 je postal novi šef Farnesine Gianni De Michelis. Če je bilo italijansko predsedovanje Evropski skupnosti (ES) v drugem semestru 1990 le deloma uspešno, in sicer na monetarnem
področju, ne pa na političnem,2 je ravno novi minister na severovzhodnem
območju italijanske države otvoril neko novo, srednjeevropsko politiko. Italija
se je namreč angažirala v oblikovanju povezovanj, ki so slonela na podlagi regionalnih povezav. Slednje so sicer izhajale iz prejšnjih, zlasti od novembra 1978 v
okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran, pri kateri je bila Slovenija med ustanovnimi članicami. Potem, ko se je ob desetletnici ustanovitve omenjene Delovne skupnosti tedanji italijanski zunanji minister Giulio Andreotti zelo pohval1

2

Vpliv omenjenih dejstev na italijansko zunanjo politiko ter posamezne probleme predstavljajo številna dela. Npr. Sergio Romano, Guida alla politica estera italiana, Da Badoglio a Berlusconi
(Milano 2003), 205–213, 220–225, 234–241 (dalje: Romano, Guida); Giuseppe Mammarella in Paolo
Cacace, La politica estera dell'Italia. Dallo Stato unitario ai giorni nostri (Bari, 2008), 249–250 (dalje:
Mammarella in Cacace, La politica estera).
Mammarella in Cacace, La politica estera, 255–256.
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no izrazil o njej,3 je leto pozneje, novembra 1989, nastala v Budimpešti prva
Srednjeevropska pobuda štirih, Kvadrigonala, ki je povezovala Italijo, Avstrijo,
Madžarsko in Jugoslavijo. S pridružitvijo Češkoslovaške avgusta 1990 so jo poimenovali v Pentagonalo in nato, ko se ji je pridružila še Poljska, pa Heksagonalo. Skupaj z Jugoslavijo je Italija septembra 1989 tudi ustanovila Jadransko
pobudo, ki naj bi povezovala Balkan in južni del italijanskega polotoka. Jadransko morje ne bi predstavljalo več ovire, temveč priložnost na področju turizma,
okoljevarstva in komunikacij. V ta okvir je sodilo tudi načrtovanje prometne
osi Barcelona–Milan–Trst–Kijev (kasneje so jo preimenovali v peti prometni
koridor), ki naj bi postala protiutež severnoevropski. Nadgradnja tega je bila
ustanovljena 15. februarja 1991 Višegrajska skupina. Že Kvadrigonala je vzbudila določeno pozornost, saj je bilo od konca druge svetovne vojne prvič, da je
Italija, kot članica NATA in ES, tako odločno priznala, da ima skupne interese z
drugimi državami: z nevtralno Avstrijo, neuvrščeno Jugoslavijo, in Madžarsko,
ki je bila članica Varšavskega pakta. V času konca blokovske konfrontacije je
nameravala ustvariti novo zunanjo politiko, s katero bi preprečila Nemčiji prevelik vpliv na države srednje in južne Evrope. Cilj Farnesine je bilo ustvariti privilegirane odnose s temi državami.4
Pomen novih povezav je sam De Michelis prikazal v intervjuju za avstrijski
dnevnik Kurier, ki je v slovenskem prevodu izšel oktobra 1990. Izražene misli
predstavljajo pomenljiv primer njegovega razmišljanja in hkrati nasprotovanja
prenagljeni dezintegraciji večnacionalne Jugoslavije. V intervjuju je poudaril
velik pomen organizacije Pentagonala, saj je predstavljala odlično priložnost
za integracijo jugozahodnega dela Evrope, tako da se vzpostavi ravnotežje do
Nemčije. Pri tem bi lahko imela Italija svojo vlogo:
/.../ Določeno vlogo ima lahko pri tem Italija. Zakaj naj bi Avstrija in Madžarska
izvažali prek nemških pristanišč? Potrebujemo akcijo, dejanja, ne besed. Moj prvi cilj
v Pentagonali je fizična integracija: pristanišča, železnice, telekomunikacije, povezave med Furlanijo in Hrvaško, med Slovenijo in Koroško. To so povsem naravne reči.

3

4

Massimo Bucarelli, La 'questione jugoslava' nella politica estera dell'Italia repubblicana (1945–1999)
(Roma, 2008), 80 (dalje: Bucarelli, La 'questione jugoslava').
Romano, Guida, 243; Mammarella in Cacace, La politica estera, 257–258; Bucarelli, La 'questione jugoslava', 78–79, 83–86; isti, "L'Italia e le crisi jugoslava di fine secolo (1991–99)," v: Europa adriatica.
Storia, relazioni, economia, ur. Franco Botta in Italo Garzia (Bari, 2004), 78–81, 85–86 (dalje: Bucarelli,
"L'Italia e le crisi"); Marko Kosin, Začetki slovenske diplomacije z Italijo 1991–1996 (Ljubljana, 2000),
17–19 (dalje: Kosin, Začetki); Stefano Lusa, Italia-Slovenia 1990–1994 (Pirano, 2001), 17, 26–30
(dalje: Lusa, Italia-Slovenia); Marta Dassù, "Perchè l'Italia ha fallito nella ex Jugoslavia", Limes, št. 3
(1994): 221–223 (dalje: Dassù, "Perchè l'Italia ha fallito"); Jože Šušmelj, Trpko sosedstvo. Nekateri vidiki odnosov med sosednjima državama v obdobju 1946–2001 (Trst, 2009), 132–133 (dalje: Šušmelj,
Trpko sosedstvo); Dimitrij Rupel, Slovenija na svetovnem prizorišču (Ljubljana, 2011), 339 (dalje:
Rupel, Slovenija na svetovnem prizorišču).
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De Michelis se je hkrati negativno izrazil glede morebitnega razpada skupne
jugoslovanske države, ker bi to pomenilo veliko tveganje za vse udeležence na
področju gospodarstva, vzajemno pa bi prekršili načelo nedotakljivosti meja.
Jugoslovansko krizo je ocenjeval v luči etničnih problemov. Zagovarjal je tezo, da
če bi odprli vprašanje novih meja, kot se je to zgodilo med Srbi in Hrvati, bi lahko
v Evropi vsakdo "/.../ poskusil uveljaviti etnični argument za spremembo meja...".
Tvegali bi, da se bo na koncu ponovno odprlo nemško vprašanje. Italijanski zunanji minister je na tem mestu postavil zanimivo prognozo, da bodo baltiške države dosegle neodvisnost, pri tem pa "delajo počasi in preudarno ...". Poslal je jasen
signal Slovencem (in Hrvatom), naj se ne prenaglijo. Na koncu je tudi poudaril
dejstvo, da so Nemčija, Avstrija in Italija edine tri države, ki mejijo na Vzhodno
Evropo, zato so poklicane, da pomagajo pri "reintegraciji Vzhodne Evrope."5
Za severovzhod Italije so nove oblike sodelovanja oziroma okrepljene povezave predstavljale priložnost za gospodarski razvoj. Tega so se lokalni politiki
dobro zavedali in stekel je konstruktiven dialog, ne glede na notranjepolitične
ureditve obeh držav. S sosednjo deželo Furlanijo-Julijsko krajino so slovenski
politiki, zlasti po sprejemu nove jugoslovanske ustave leta 1974, gojili vedno več
stikov. Kot ugotavlja odličen poznavalec te problematike Jože Šušmelj, si je Slovenija prizadevala (poskušala je že v prejšnjem obdobju Staneta Kavčiča) samostojno navezati stike s sosednjimi deželami, brez pokroviteljstva jugoslovanskega zunanjega ministrstva, kar je povzročilo negodovanja v Beogradu. Pogosta so
bila uradna srečanja s Furlanijo-Julijsko krajino na zahodu kot tudi z Venetom,
Koroško in Bavarsko.6 Z razpadom Jugoslavije so v glavnem alpsko-jadranski
načrti propadli ali pa so se preoblikovali v Srednjeevropsko pobudo.

Do začetka devetdesetih let: De Michelisova podpora jugoslovanski
enotnosti, a tudi vedno več simpatij italijanske lokalne politike do
slovenskih osamosvojitvenih teženj
V 80-letni zgodovini Jugoslavije se je politika Italije do vzhodne sosede precej
razlikovala: od nasprotovanja ob njeni ustanovitvi decembra 1918, poskusov
njenega notranjega razbitja v letih fašizma, agresije in zasedbe med drugo svetovno vojno ter velikih povojnih napetosti zaradi problema mej (t.i. tržaško

5

6

Hans Rauscher, "Pentagonala je protiutež Nemčiji. Pogovor z italijanskim zunanjim ministrom
Giannijem de [De] Michelisom", Naši razgledi, 26. oktobra 1990, 600–601.
Jože Šušmelj, "Slovensko-italijanski odnosi v obdobju 1991–2001", v: Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine
med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, ur.
Gorazd Bajc in Borut Klabjan (Koper 2011), 233 (dalje: Šušmelj, "Slovensko-italijanski odnosi"); Božo
Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (II. del: Slovenci in federacija) (Ljubljana, 2003),
366 (dalje: Repe, Viri/II).
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vprašanje, do leta 1954), do urejanja, kljub hladni vojni, medsebojnih odnosov;
na lokalnem nivoju na primer že leta 1955 s podpisom Videmskega sporazuma. Zlasti po podpisu Osimskih sporazumov leta 1975, ki so potrdili razmejitev
med obema državama (obe državi sta jih ratificirali dve leti pozneje), je bilo veliko pozitivnega sodelovanja. Napetosti so se ob določenih dogodkih pojavljale,
sicer pa sta državi sobivali, gospodarsko sodelovali in bili med najbolj odprtimi
za dialog vzdolž meje med Zahodom in Vzhodom. Postosimsko sodelovanje je
postalo celo zgled za odnose med državami z različnimi ureditvami. Italijanski
odnosi z Jugoslavijo so bili torej v prvi polovici 20. stoletja večinoma napeti in
tudi nasilni, nato pa je prišlo do odločilnih premikov, ki so razmere normalizirali. Primer je nastop italijanskih levosredinskih vlad in politiko preseganja sporov, ki je bila značilna za demokrščanskega vodjo Alda Mora. Obenem moramo
omeniti določeno zbližanje Zveze komunistov Slovenije z italijansko komunistično stranko, ki se je z Enricom Berlinguerjem na čelu vedno bolj odmikala od
Moskve.7 Taka razmerja so trajala do velikih preobratov v vzhodni Evropi proti
koncu osemdesetih let, ko se je italijanska zunanja politika znašla v krizi in je
želela izoblikovati svojo novo vlogo in pričela povezovanja z državami oziroma
regijami Srednje in Južne Evrope.
Za Rim je bila Jugoslavija eden izmed ključnih partnerjev. Zagovarjal je
načelo njene enotnosti in je bil proti centrifugalnim silam. Zato je bilo treba
konec osemdesetih let pomagati Beogradu in odvrniti secesionizem Slovencev
in Hrvatov. Po eni strani je skušala italijanska diplomacija zgraditi okoli Jugoslavije koncern integracij in pri tem bi ključno vlogo morali odigrati Avstrija in
Madžarska, tako da bi nevtralizirali eventualno zunanjo pomoč separatistom.
Po drugi strani pa bi morali dati podporo predsedniku vlade Anteju Markoviću.8
Podobno kot Italija, tudi druge države ES niso pričakovale razpada Jugoslavije in očitno na to niso bile pripravljene. Ostalim evropskim partnerjem je
Italija tolmačila dogajanja in v začetni fazi najhujše krize v precejšnji meri oblikovala politiko Evrope do jugoslovanskega vozla. Izoblikovala se je široka podpora Markovićevi vladi in njegovim gospodarskim programom, ker bi lahko
edini zaustavili velikosrbski nacionalizem ter osamosvojitvene težnje Hrvaške
in Slovenije. Slednja je medtem ponujala alternativni model rešitve jugoslovanske krize, ki je temeljil na decentralizaciji države in njeni konfederalni ureditvi.

7

8

Npr. Aldo Moro, l'Italia repubblicana e i Balcani, ur. Italo Garzia, Luciano Monzali in Massimo Bucarelli
(Nardò, 2011). O gospodarskem sodelovanju npr. Egidio Vrsaj, La cooperazione economica internazionela est-ovest e nord-sud, Helsinki-CEE-COMECOM, Italia-EST, Italia-Jugoslavia-Terzo mondo
(Trieste, 1979); isti, La Jugoslavia economica dopo Tito, Regime dell'autogestione, sistema dei rapporti
economici con l'estero, accordi economici Jugoslavia-Italia-CEE (Trieste, 1981). O odnosih z italijansko partijo npr. Stefano Lusa, Razkroj oblasti. Slovenski komunisti in demokratizacija države (Ljubljana,
2012), 30–32.
Bucarelli, La 'questione jugoslava', 83, 89–90; Lusa, Italia-Slovenia, 28.
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Slovenska varianta ni bila upoštevana. Vse karte je Italija, in z njo Evropska skupnost, stavila na beograjski centralizem.
Menimo, da italijanska diplomacija in večina evropskih politikov niso
uspeli ali želeli razumeti (to bodo verjetno pojasnili šele arhivi), da se za navideznim interesom ohranitve Jugoslavije v ozadju skriva projekt Velike Srbije
(čeprav naj bi se Srbi za tak načrt ogreli predvsem med desetdnevno vojno v
Sloveniji, ko je postalo jasno, da je bila JLA neuspešna).9 Več kot očitno pa je,
da je bil prisoten tudi veliki strah pred domino efektom v drugih večnarodnih
državah, recimo na Češkoslovaškem in še zlasti v Sovjetski zvezi, pa tudi v Italiji,
kjer se je na severu razvijalo ligaško gibanje.10 Ravno tako je očitno, da so v Italiji
na celotno krizo vzhodnega bloka konec osemdesetih let preveč poenostavljeno gledali skozi ista očala. V resnici je bila kriza manj linearna, v Jugoslaviji pa
je imela v političnem smislu tudi precej drugačne vzroke kot v drugih državah.
Verjetno je na to vplivala premajhna pozornost, kako se poglobiti v mednacionalna razmerja med narodi, ki so sestavljali Jugoslavijo. Koliko je na to vplivalo
podcenjevanje in poenostavljanje – za Italijo so to bili le “Slavi” pod okriljem
Srbov, ki naj bi bili edini državotvorni narod – bo treba še preveriti. Dejstvo
pa je, da je bila v resnici skupna država pravi mozaik narodov, različnih kultur,
mentalitet, več jezikov, treh veroizpovedi in precejšnjih razlik v gospodarski
razvitosti po republikah. Italijanska intelektualna elita se je, razen izjem, očitno
zadovoljila s poenostavljenimi stereotipnimi razlagami o vzhodnih sosedih,
ki so bile močno zakoreninjene. Razmere v Jugoslaviji po Titu so bile v resnici
take, da so se manj številni narodi čutili resno ogroženi pred Miloševićevo politiko centralizma, Srbi pa so imeli tudi svoje razloge, zlasti v tistih delih Jugoslavije, kjer niso bili v večini.
Ko se bo pisala celovita in poglobljena zgodovina odnosa Italije do razpada
Jugoslavije, bo zanimivo analizirati, kako so poročali takratni najvplivnejši in
praviloma najbolj informirani italijanski časopisi, in ugotoviti, ali je Italija razumela realno stanje v sosednji državi. Vtis imamo, da med italijanskimi mediji
spremembe v skupni jugoslovanski državi in še posebno v Sloveniji niso bile
vedno pravočasno dojete, bile pa so tudi nekatere izjeme. Med temi lahko omenimo pisanje dnevnika v Trstu, Il Piccolo, še posebej poročanja in tudi tehtne
analize novinarja Paola Rumiza. Že v osemdesetih letih je pozorno sledil dogajanjem in – po našem mnenju – v precejšnji meri razumel neizbežne politično-družbene spremembe, zlasti v Sloveniji, čeprav je celo on, kot pravilno opo-

9

10

Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (III. del: Osamosvojitev in mednarodno
priznanje) (Ljubljana, 2004), 101–102, 105 (dalje: Repe, Viri/III).
Repe, Viri/II, dok. 105: 379; isti, Viri/III, 304, 306; Bucarelli, "L'Italia e le crisi", 81–82.
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zarja Jože Pirjevec,11 ob priliki prvih svobodnih volitev aprila 1990 in decembrskega plebiscita podcenjeval slovensko željo po demokraciji in poudarjal
predvsem nacionalni spor s Srbi.
Bolj ko se je približevala uresničitev plebiscita o osamosvojitvi Slovenije,
več je bilo signalov iz Rima, da ne bo italijanska država priznala slovenskih
odločitev. Že pred tem je De Michelis – bil je sicer eden redkih pomembnejših
zahodnoevropskih politikov, ki se je bil pripravljen pogovarjati s slovenskimi
–12 nekajkrat izrazil svoje nestrinjanje z odcepitvami oziroma poudarjal potrebo po ohranitvi skupne jugoslovanske države. Junija 1990 je govoril o pravici do samoodločbe, a še vedno v okviru nedotakljivosti državne integritete, in
sicer v federalni ali konfederalni obliki. Konec novembra pa, da bo ohranitev
Jugoslavije olajšala evropsko gospodarsko integracijo.13 Prvega decembra 1990
je na pogovoru z Milanom Kučanom in Dimitrijem Ruplom v Ljubljani ponovil, da mora Jugoslavija ostati enotna, čeprav potrebuje reforme. Slovenija – je
podčrtal De Michelis – mora računati na realnost tedanjega konteksta, ne sme
prehitevati, naj bo preudarna, naj razvija umirjeno linijo, odreči se mora radikalizmu, razumno usmerjati javno mnenje ..., se bodo pa prej ali slej stvari spremenile, tudi v Sovjetski zvezi. Odločitev o samostojnosti bi morale – po mnenju
šefa Farnesine – podpirati vse druge jugoslovanske republike ali pa se tudi same
odločiti za takšen korak.14 Potem, ko je plebiscit nedvoumno pokazal, da si Slovenci želijo iti svojo pot, je januarja 1991 izrazil upanje, da bodo demokratične
sile v posameznih republikah zmožne dobiti politične rešitve in se odpovedale
konfliktom.15 Spomladi je slovenskemu vodstvu dejal, da v Evropi ni več prostora za nove države.16 Aprila 1991 je sestavljal evropsko trojko (poleg Luksemburžana Jaquesa Poosa in Nizozemca Hansa van den Broeka), ki je ponovila
podporo ES Jugoslaviji in Markoviću.17 Maja 1991 je javno izrazil svoje nasprotovanje slovenski samostojnosti z zdaj že znamenitim stavkom: "Slovenija še
petdeset let ne bo priznana, če razglasi samostojnost."18 Sredi junija je ponovno
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Jože Pirjevec, "Poročanje tujega tiska o Sloveniji leta 1990", Časopis za zgodovino in narodopisje –
Demosov zbornik 37 (72), št. 3–4, (2001): 689–693.
Repe, Viri/II, 368; isti, Viri/III, 303.
Lusa, Italia-Slovenia, 37–38.
Repe, Viri/II, dok. 105: 379–380; isti, Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, 327 (dalje: Repe,
Jutri); Kosin, Začetki, 23–24; Dimitrij Rupel, Skrivnost države. Spomini na domače in zunanje zadeve
1989–1992 (Ljubljana, 1992), 87 (dalje: Rupel, Skrivnost države); Lusa, Italia-Slovenia, 38.
Lusa, Italia-Slovenia, 40.
Jože Pirjevec, Jugoslovanske vojne) 1991–2001 (Ljubljana, 2003), 41 (dalje: Pirjevec, Jugoslovanske
vojne)).
Repe, Jutri, 330–331.
Repe, Jutri, 319, 334, 399; isti, Viri/III, 319; Kosin, Začetki, 30–31; Boris M. Gombač, Slovenija, Italija.
Od preziranja do priznanja (Ljubljana, 1996), 143 (dalje: Gombač, Slovenija, Italija); Jože Pirjevec,
Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije (Koper,
1995), 425–426 (dalje: Pirjevec, Jugoslavija); Šušmelj, Trpko sosedstvo, 135.
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podprl naklonjenost do ohranitve skupne države, ki bo kot demokratična prejela vso pomoč.19 Še deset dni pred napadom Jugoslovanske ljudske armade na
Slovenijo je sklical v Benetkah veliko tiskovno konferenco in ponovil negativna mnenja o "slovenski trmi". Naglasil je tudi, da je bilo še do pred dvema letoma videti, kot da je jugoslovanski problem izključno italijanski.20
V tem primeru ostaja nerazčiščeno vprašanje, ali se je tedaj italijanska
diplomacija od nekakšnega pokroviteljstva, skoraj monopola v Evropi nad
jugoslovansko krizo, vendarle zavedala, da so šle zadeve že tako predaleč, da se
vračajo nevarni časi balkanskega soda smodnika, da Slovenija (bolj kot Hrvaška) misli resno, zato je bolje poklicati ostale na pomoč. Sicer so pred tem De
Michelisovim "klicem na pomoč" mednarodne skupnosti pri reševanju krize
na zasedanju italijanske Parlamentarne komisije za zunanjepolitična vprašanja
in evropske zadeve (Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei
deputati italiana) 23. maja 1991 opozorili, da je treba mobilizirati Evropo, ki je
preveč odsotna, kakor tudi OZN.21 Iz poznanih podatkov lahko rečemo, da je
bilo to eno izmed redkih tedanjih opozoril, naj se svetovna in ne samo evropska skupnost angažira; De Michelis je bil namreč kar nekaj časa prepričan, da
lahko Evropa sama reši problem. Optimistično in naivno prepričanje, da bodo
Evropejci sami kos krizi in da torej ne potrebujejo ameriške pomoči, je, kot je
pravilno analiziral Jože Pirjevec,22 navdajalo tudi druge evropske vlade, ki so si
prizadevale za samostojno in od ZDA neodvisno zunanjo politiko.
Vzporedno je javno mnenje v severovzhodni Italiji, zlasti v Furlaniji-Julijski
krajini, začelo vedno bolj podpirati osamosvajanje Slovenije in Hrvaške. Z obema
je bilo namreč veliko gospodarskih in političnih izmenjav. Med glavnimi protagonisti neke vrste avtonomne, nekateri jo imenujejo tudi regionalne, vzporedne
zunanje politike sta bila predsednika dežel Veneto Gianfranco Cremonese in
Furlanije-Julijske krajine Adriano Biasutti. Zlasti slednji je s pomočjo svoje stranke, Krščanske demokracije (Democrazia Cristiana), lobiral pri državnih institucijah. Nekateri ocenjujejo, da je imel pri tem privilegiran dialog z ministrom za
promet Carlom Berninijem (ta je pred tem predsedoval deželi Veneto in bil tudi
odločen zagovornik Delovne skupnosti Alpe-Jadran). Biasutti je hkrati bil neke
vrste osebni odposlanec predsednika italijanske republike Francesca Cossige v
Ljubljani in Zagrebu. V takšni funkciji je bil na primer med pobudniki srečanja
v Ljubljani januarja 1991 med predstavniki Slovenije in Hrvaške ter predsedniki
19
20
21

22

Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije (Ljubljana, 2007), 329–330 (dalje: Pesek, Osamosvojitev).
Šušmelj, Trpko sosedstvo, 142–145.
Alessandro Duce, "La Commissione Affari Esteri e comunitari della Camera dei deputati italiana di
fronte alla disgregazione della Jugoslavia e alla questione slovena (1989–1992)", v: Italia e Slovenia fra
passato, presente e futuro, ur. Massimo Bucarelli in Luciano Monzali (Roma, 2009), 161 (dalje: Duce,
"La Commissione").
Pirjevec, Jugoslovanske vojne), 54.
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dežel severovzhoda Italije. Srečanja se je udeležil tudi omenjeni minister Bernini,
ki se je še bolj prepričal, da bo secesija pomenila priložnost za Italijo. Februarja je
Biasuttiju tudi uspelo, da je njegov deželni svet izglasoval poročilo, s katerim je
kritiziral nevtralni pristop Rima do jugoslovanske krize in obenem povabil rimske politike, naj vendarle podprejo Ljubljano in Zagreb in s tem demokratični
proces v obeh republikah.23 Pobude na regionalni ravni so se nato v mesecih po
razglasitvi samostojnosti nadaljevale in so imele svojo težo pri oblikovanju javnega mnenja v korist Slovenije ter v pritiskih na italijansko vlado.

Po napadu Jugoslovanske ljudske armade (JLA) na Slovenijo
Na predvečer napada JLA na Slovenijo se je De Michelis, podobno kot nemški
zunanji minister, angažiral, da bi se vojaška intervencija preprečila.24 Ob napadu
JLA je bila italijanska diplomacija presenečena. Ali to pomeni, da ni verjela, da
bo JLA od groženj res prešla k dejanjem? Upoštevati moramo nesporno dejstvo,
da se je od konca drugega svetovnega spopada na evropskih tleh prvič pričela
vojna. Hipotezo gradimo tudi na podlagi zanimivega in po svoje pretresljivega
spominskega zapisa tedanjega slovenskega zunanjega ministra Dimitrija Rupla,
ko pravi, da sta bila ob zori 27. junija italijanski generalni konzul v Ljubljani
in njegov avstrijski kolega popolnoma nedosegljiva: "Očitno nista nameravala
komunicirati z nami. Očitno nista imela navodil."25 Tedanji predstavnik slovenske diplomacije v Rimu Marko Kosin je tudi menil, da Italija ni imela pripravljene nobene strategije do osamosvojitve Slovenije oziroma razpada Jugoslavije.26
Nobenega dvoma pa ni, da je agresija presenetila italijansko javnost. Če je
nekaj let pozneje De Michelis označil vojno v Sloveniji kot prvo medijsko vojno
v zgodovini27 (kar je bila pretirana ocena, čeprav ne bi smeli povsem spregledati dejstva, da je bil "informativni boj" pod vodstvom ministra za informiranje
Jelka Kacina res zelo učinkovit in predvsem prepričljiv), je po drugi strani bila
tedaj javnost bolj slabo obveščena, saj so bili italijanski osrednji mediji večinoma pod vplivom dopisnikov iz Beograda. Nekateri vsedržavni časopisi so nato
v prvih julijskih dneh pričeli poročati o kompleksnosti v Jugoslaviji in nakazali,
da je stanje veliko bolj zapleteno.28
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Bucarelli, La 'questione jugoslava', 98–99; isti, "L'Italia e le crisi", 86; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 152–155;
Kosin, Začetki, 25–27; Lusa, Italia-Slovenia, 41–42.
Repe, Jutri, 340; isti, Viri/III, 89; Rupel, Slovenija na svetovnem prizorišču, 322; Viktor Meier, Zakaj je
razpadla Jugoslavija (Ljubljana, 1996), 311 (dalje: Meier, Zakaj).
Rupel, Skrivnost države, 140; prim. Repe, Jutri, 340; isti, Viri/III, 89.
Kosin, Začetki, 34.
Repe, Jutri, 397; isti, Viri/III, 318; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 138.
Šušmelj, Trpko sosedstvo, 138–145.
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Takoj, že 28. junija, so se začeli poskusi ES, da bi se stanje umirilo, a tudi,
da bi se prepričalo slovensko in hrvaško stran, naj odstopita od sprejetih osamosvojitvenih aktov. Evropska trojka se je na italijansko pobudo29 napotila v
Beograd in Zagreb, in sicer Poos, van den Broek in De Michelis, ki je postal eden
izmed protagonistov te vmesne, moratorijske faze. Njegove izjave so bile deloma kontradiktorne in verjetno nekatere neusklajene s kolegoma, čeprav naj bi
bil manj nepopustljiv od drugih dveh "evropskih kolegov".30 Slovensko stran je
skušal prepričati, naj se v dejanjih ne prenagli,31 je pa že tudi – neuradno Ruplu,
na štiri oči – priznal, da bo po treh mesecih Slovenija (ne pa Hrvaška) samostojna.32 Slednji pa je italijanska zunanja politika očitala, da ni pripravljena na
dialog in da ne spoštuje premirja.33 Rim je tedaj še vedno vztrajal, naj se ohrani
skupna država in ne prizna slovenske in hrvaške samostojnosti. Prednost naj
ima torej Jugoslavija, ki pa se mora ohraniti kot ena izmed postkomunističnih
držav. Za De Michelisa bi se po ustavni reformi celo priključila ES34 (v Italiji se
je za takšno rešitev zavzemal tudi vodja radikalcev Marco Panella, De Michelis
pa je bil še po dvajsetih letih prepričan,35 da bi ohranitev jugoslovanske države
preprečila vojno, zato bi se tedaj Evropa in ZDA morali odločiti za drzno potezo
in sprejeti vso Jugoslavijo v Evropsko unijo). Italijansko diplomacijo je še vedno
skrbel nemški vpliv na Slovenskem in Hrvaškem. Skupaj z britansko, francosko in špansko diplomacijo je tako na primer konec junija v Luksemburgu na
sestanku voditeljev ES nasprotovala predlogu nemškega kanclerja Helmuta
Kohla o podpori pravice do samoodločbe jugoslovanskih republik.36
Trojka se je v Jugoslavijo vrnila 1. julija, po desetih dneh vojne v Sloveniji pa
so se pogajalci ES udeležili pogajanj na Brionih. De Michelisa ni bilo zraven, ker
je Italiji potekel mandat v ministrski trojki. Pred predstavniki Slovenije, jugoslovanske zvezne vlade, Hrvaške in Srbije je pogajalska delegacija zahtevala od
Slovenije in Hrvaške, naj odstopita od sklepov o samostojnosti z dne 25. junija.
Pravi ultimat je slovenska stran 7. julija sprejela kot trimesečno "zamrznitev"
osamosvojitve. "Diplomacija je odvrnila vojno od Slovenije,"37 je po dvajsetih
letih pravilno zapisal tedanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel. Kot
29
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Pirjevec, Jugoslovanske vojne), 54.
Repe, Jutri, 343, 346; isti, Viri/III, 91, dok. 33: 125, dok. 63: 210.
Repe, Viri/III, dok. 33: 128.
Rupel, Skrivnost države, 153; Repe, Jutri, 346; isti, Viri/III, 93, dok. 33: 124, 126; Pirjevec, Jugoslovanske
vojne), 57; Meier, Zakaj, 311.
Repe, Jutri, 300; isti, Viri/III, 96, dok. 36: 134 .
Repe, Jutri, 350; isti, Viri/III, 105.
S. T. [Sandor Tence], "Rupel: Slovenija je leta 1990 ravnala pravilno. De Michelis: ne, morala bi vztrajati
v SFRJ. Trst – na posvetu v hotelu Savoia repriza stare polemike", Primorski dnevnik, 30. aprila 2011,
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Repe, Jutri, 344; isti, Viri/III, 92.
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dobro vemo, pa ji to žal ni uspelo v drugih republikah, kjer je izbruhnilo vedno
več napetosti. Na dan so prihajali zakopani nacionalizmi in medetnična sovraštva, čemur je sledila dolgotrajna in krvava vojna, ki je nazadnje privedla do
popolnega razpada skupne države.
Podporo Slovencem in Hrvatom je namenil Vatikan,38 predvsem zaradi pripadnosti obeh narodov katoliški Cerkvi. Sveti sedež je gotovo vplival na nekatere italijanske politike v stranki Krščanske demokracije, pa tudi na nekatere
politike iz Italijanske socialistične stranke (Partito Socialista Italiano, kateri je
pripadal tudi De Michelis), ki so kazali vedno večje simpatije do Slovenije. Kljub
temu je šef Farnesine trmasto vztrajal pri svojem, da sta enostranski pobudi Slovenije in Hrvaške nesprejemljivi.
Tako je bila De Michelisova linija še vedno prisotna v javnosti, že po Brionski deklaraciji pa je na neuradnih ali manj formalnih srečanjih pričel drugače govoriti. Izrazil je prepričanje, da bo Slovenija po treh mesecih svobodna,39
v pogovorih s slovensko stranjo v Anconi 13. julija pa je, kot ocenjuje Marko
Kosin,
/.../ že obrnil ploščo. Slovenski odpor je nanj naredil vtis. /.../ Zelo je bil zadovoljen,
ker je bilo sklenjeno premirje in ker smo ratificirali Brionsko deklaracijo. /.../
Sestanek je pokazal, da se je italijanska vlada praktično že nekako sprijaznila z
našo osamosvojitvijo in želi z nami pragmatično nadaljevati dotedanje razvejano
sodelovanje.

Sicer je bil italijanski zunanji minister še vedno prepričan, da je za razpad
Jugoslavije kriva predvsem Slovenija, svojo odgovornost pa naj bi nosili nemški,
avstrijski in italijanski demokristjani ter Vatikan.40
Že na začetku julija 1991 so nekateri De Michelisovi strankarski kolegi, pa
tudi predsednik Cossiga, izrazili, sicer v bolj načelni obliki, simpatije do želje
po neodvisnosti.41 Vedno bolj je bilo občutiti, da tudi italijansko javno mnenje
nasprotuje nepopustljivosti italijanskega zunanjega ministrstva.42 V prid Slovenije in Hrvaške sta vplivali predvsem zahteva po demokratizaciji in pravica
do samoodločbe. Velika je bila nenazadnje zaskrbljenost na severovzhodu Italije, da se bo konflikt razširil in postal dolgotrajen ter da bo prizadel obmejno
gospodarstvo. Podobno zaskrbljenost so pokazali tudi drugi sosedi, tako da so
38
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Stališča vatikanskega časopisja do Slovenije analizira Egon Pelikan, "Katoliška cerkev v Sloveniji in
leto 1991", Acta Histriae 11, št. 1. (2003): 221–232.
Repe, Viri/III, 304.
Kosin, Začetki, 41–42.
Antonio Sema, "Estate 1991: gli amici italiani di Lubiana", Limes, št. 1 (1994): 225–226 (dalje: Sema,
"Estate 1991"); Šušmelj, Trpko sosedstvo, 157–158.
Repe, Viri/III, dok. 41: 139; Kosin, Začetki, 37.
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po nekaj dneh vojne, v okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran, 3. julija 1991, v
Celovcu, na izrednem zasedanju sprejeli resolucijo v korist neodvisnosti in se
zavzeli za finančno pomoč Ljubljani in Zagrebu.43 Tudi v deželi Furlaniji-Julijski
krajini so dogajanju zelo pozorno sledili in njen predsednik Bisutti je dnevno
poročal predsedniku Cossigi in vladi. Lokalni in vsedržavni italijanski politiki
različnih strank ter nekateri mediji so kazali vedno več simpatij Slovencem.44
Slovenski politiki so medtem nadaljevali s prepričevanjem Italije in nekajkrat obiskali Rim. Svojo vlogo so imele različne svetovnonazorske opredelitve
bodisi slovenskih bodisi italijanskih strankarskih veljakov. Dobri medsebojni
odnosi so se sicer začeli že v obdobju pred razglasitvijo samostojnosti. Potek teh
obiskov zanimivo opisujeta prvi slovenski veleposlanik v Rimu Marko Kosin in
zadnji jugoslovanski konzul v Trstu ter nato prvi generalni konzul Republike
Slovenije v Trstu Jože Šušmelj.45
Podporo v znak solidarnosti s Slovenijo so takoj pokazali Slovenci v zamejstvu. Razvoju notranjih sporov v Jugoslaviji, ki je privedel do neizbežnega razpada skupne države, so pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji (na
Tržaškem, Goriškem in na vzhodnem delu Videmske pokrajine) pozorno sledili. Omeniti moramo, da so nekateri slovenskim osamosvojitvenim težnjam
nasprotovali, to pa tudi ali predvsem zaradi klasične in večkrat nekritične
navezanosti na jugoslovansko državo kot tako (ne glede na njeno notranjo
ureditev), češ da lahko le močna Jugoslavija izvaja učinkovit pritisk na Italijo,
da se stanje manjšine izboljša ali pa vsaj ne poslabša. Nasprotovanj Sloveniji
je ob vojaški agresiji, junija 1991, bilo že manj in tudi objava izbora tedanjih
dokumentov pokaže, da je bila podpora Ljubljani večinska. Apeli, manifestacije,
20.000 razglednic v podporo Sloveniji in druge oblike informiranja italijanske
javnosti ter zbiranja finančnih sredstev kažejo na večinsko podporo.46 Periodični tisk, ki pa ni bil neposredno vezan na prejšnji jugoslovanski režim, je sicer že
pred tem redno objavljal prispevke v podporo Sloveniji.47 Med Slovenci v Italiji
so se tudi nekateri posamezniki že nekaj desetletij pred razpadom Jugoslavije navduševali nad idejo o samostojni slovenski državi, predvsem krog okoli
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Kosin, Začetki, 37–39, 43, 55–56; Sema, "Estate 1991": 220–223; Lusa, Italia-Slovenia, 57; Šušmelj,
Trpko sosedstvo, 146–147, 158, 160–161.
Kosin, Začetki, 22–23, 28, 31–33, 37, 44–46; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 149–151; isti, "Slovenskoitalijanski odnosi", 233–234.
Samo Kristen, "Delovanje Slovencev v Italiji za neodvisno Slovenijo", v: Matjaž Klemenčič et al., Viri o
demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (IV. del: Slovenci v zamejstvu in po svetu) (Ljubljana, 2005),
57–74; prim. Kosin, Začetki, 39; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 158–159; isti, "Slovensko-italijanski odnosi",
234.
Glej izbor člankov listov Katoliški glas, Novi list, Dom in Mladika v: Samostojna Slovenija bodi pozdravljena. Osamosvajanje Slovenije v zamejskem periodičnem tisku 1988-1991, ur. Marija Češčut in
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Franca Jeze,48 za večino pa je skupna država predstavljala conditio sine qua non.
Pravo in zato objektivno sliko zamejske (ne)podpore taki ali drugačni obliki
slovenske avtonomije bo treba še temeljito raziskati, ravno tako odnos do tega
vprašanja, ki se je izoblikoval v okviru italijanske manjšine v Jugoslaviji.
Če je poleti 1991 Italija v javnosti nasprotovala političnim odločitvam Slovencev, jim je istočasno odločno priskočila na pomoč pri reševanju praktičnih finančnih problemov. S pragmatičnimi in enostranskimi ukrepi je namreč
omogočila nadaljevanje oblik sodelovanja, ki so v okviru nekdanje Jugoslavije
obstajale med Italijo in Slovenijo. Ministrstvo za zunanje zadeve je dalo navodilo državnim organom in priporočilo gospodarstvu ter drugim subjektom,
naj s Slovenijo nadaljujejo vse oblike sodelovanja, naj se obnašajo korektno
in dobronamerno pri reševanju različnih problemov ter naj skušajo najti pragmatične rešitve. Tako je Agencija za zavarovanje kreditov (SACE) že avgusta
1991 sprostila kratkoročne kreditne linije z Ljubljansko banko, kar je omogočilo normalno nadaljevanje plačilnega prometa, rešeno je bilo vprašanje avtomobilskih zelenih kart, sprostile so se uvozne kvote in certifikati, glede katerih
je Beograd povzročal veliko težav. V začetku leta 1992 je omenjena agencija
pričela z zavarovanjem srednjeročnih in dolgoročnih kreditov, kar je znatno
olajšalo gospodarsko poslovanje.49

Mednarodno priznanje: De Michelisov kompromis v korist Slovenije
in Hrvaške
Kljub brionskemu dogovoru so se napetosti na Hrvaškem le še stopnjevale, zato
so se članice ES prepričale v nujnost internacionalizacije krize.50 Dosedanje raziskave kažejo, da je Italija takrat še vedno ohranjala določeno zadržanost do
priznanja Slovenije, ki pa je bila vedno manjša in tudi vedno manj linearna. Če
so slovensko državo že od 26. junija 1991 dalje priznale nekatere države, je bilo
še vedno nejasno, kako se bodo do mednarodnega priznanja opredelile članice ES (in seveda ZDA), se pravi države z večjo in odločilnejšo težo. Ponovno
je v Italiji v korist Slovenije in Hrvaške prednjačila regionalna diplomacija pritiska. Potem, ko se je Delovna skupnost Alpe-Jadran na plenarnem zasedanju
20. septembra jasno izrazila za takojšnje priznanje,51 je na pobudo Biasuttija
48
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Npr. Jure Ramšak, "Politična emigracija v Trstu in vprašanje samostojne Slovenije: primer Franc Jeza",
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italijanski predsednik Cossiga, 3. novembra, v Novi Gorici, na srečanju s Kučanom in Peterletom napovedal, da bo Italija priznala Slovenijo skupaj z drugimi
članicami ES.52 Na to nekonvencionalno diplomatsko gesto je morala gotovo
vplivati razprava v rimskem parlamentu 22. in 23. oktobra, ko je večina sprejela
resolucijo v prid priznanju.53
Konec poletja in jeseni 1991 se je torej italijanska stran vedno bolj nagibala
k neizogibnemu, k priznanju slovenske samostojnosti, čeprav je na konferenci
v Haagu predložila dokument o mirni rešitvi krize, s katero bi se ohlapna oblika
skupne države kljub vsemu ohranila.54 Istočasno pa je odprla novo poglavje,
ki je v naslednjih letih močno zaznamovalo in omajalo slovensko-italijanske
odnose: zahteve po vrnitvi premoženja t. i. ezulov oziroma optantov. Dne 2.
septembra je na primer De Michelis pred zunanjepolitično komisijo poslanske
zbornice v Rimu napovedal, da se je treba pripraviti na nekakšno preseganje
Osimskih sporazumov, in sicer ne v zvezi z ozemeljskimi spremembami, temveč v obliki nepremičninskih zahtev t. i. ezulov ali vsaj zagotovitvi možnosti
po njihovem odkupu (ob isti priložnosti je tudi izjavil, da nekdanja Jugoslavija ne obstaja več). Delikatno vprašanje je ob Kučanovem obisku septembra v
Trstu omenil tudi Biasutti.55 De Michelis je nato 15. oktobra 1991 med Ruplovim obiskom v Rimu zagotovil, da bo kmalu prišlo do priznanja Slovenije, pred
slovenskim zunanjim ministrom pa je tudi načel vprašanje, da bo treba preseči
sporazume iz leta 1975.56
Kako na novo definirati Osimo, pa ni bilo popolnoma jasno. Nekateri italijanski nacionalistični krogi, zlasti na lokalni ravni v Trstu, so še pred junijem
1991 začeli dvigovati svoj glas. Vodilni postfašistične stranke so jeseni 1991
potovali v Beograd, do Slovenije in Hrvaške pa so nekateri nacionalistični krogi
celo kazali simpatije, to pa zato, ker so v njuni samostojnosti zaznali priložnost za ponovne zahteve do Istre in Dalmacije. Tu je živela (in še vedno živi)
italijanska manjšina, ki so jo v Italiji takrat na novo "odkrili". Nekateri so celo
zahtevali ponovno razpravo o italijanski severovzhodni meji.57 Tudi v omenjeni parlamentarni komisiji je bilo slišati – še zlasti po 10-dnevni vojni – da bo
treba Osimske sporazume revidirati, nekateri celo Mirovno pogodbo iz leta
52
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Repe, Jutri, 381–382; isti, Viri/III, 257, dok. 125: 346–349; Bucarelli, La 'questione jugoslava', 99; isti,
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Italija, 144; Lusa, Italia-Slovenia, 67; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 152; isti, "Slovensko-italijanski odnosi",
234–235.
Kosin, Začetki, 49–50.
Kosin, Začetki, 47–49; Lusa, Italia-Slovenia, 62; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 163.
Repe, Jutri, 381; isti, Viri/III, 257.
Federico Fubini, "Quando Fini sognava Istria e Dalmazia", Limes, št. 1 (1996): 289–303; Kosin, Začetki,
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sosedstvo, 155–157; isti, "Slovensko-italijanski odnosi", 235.
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1947. Pretiravanja večina članov komisije ni podpirala,58 prav tako ne vladni
krogi v Rimu. Potem ko sta se že avgusta 1989 vladi Italije in Jugoslavije pričeli
pogovarjati, da je treba Osimo preseči,59 je premier Giulio Andreotti junija 1990
slovenski vladi v največji diskretnosti zagotovil, da je vprašanje meje dokončno in nedotakljivo ter da je in bo v prihodnje Italija do Slovenije prijateljska.
De Michelis pa je konec novembra 1991 na javnem srečanju v Trstu zelo ostro
polemiziral s t. i. ezuli in jim odločno povedal, da je meja dokončna in nesprejemljiva.60 Vendar je bilo, gledano z naše perspektive, pred dobrimi 20 leti, v
obdobju velikih, nepredvidljivih in za marsikoga drznih sprememb, marsikaj
mogoče. Problemi, vezani na zgodovino, so se ponovili s še večjo intenzivnostjo v naslednjem obdobju, po priznanju samostojnosti, kar bomo omenili v
nadaljevanju.
Medtem je v okviru ES nemška stran želela pokazati svojo suverenost in
je zato vedno bolj odločno zagovarjala princip samoodločbe narodov. S tako
politiko Italija ni bila zadovoljna, ker pa se je v ES začela kazati nepredvidljiva
kriza, je njena diplomacija pričela s posredovanji med Francijo in Veliko Britanijo (ki sta bili najmanj navdušeni nad priznanji novih držav; bali sta se, da bi
se vojna razširila na Bosno in Makedonijo) na eni ter Nemčijo na drugi strani. V
dvomu so bili namreč pogovori o gospodarski, denarni in politični prihodnosti Evrope v Maastrichtu. Jasno je bilo, da se je, kljub krizi v Evropi ali pa ravno
zaradi nje, De Michelisova politika dokončno spremenila (čeprav so nekateri
sumili,61 da je tedaj kazal premalo odločnosti). Ravno on je namreč na sestanku
zunanjih ministrov, 16. decembra 1991, v Bruslju, predlagal kompromisno rešitev: države ES naj sprejmejo francosko-nemški predlog (ki je vseboval kriterije
za mednarodno priznanje), Nemčija pa naj odstopi od zahteve po priznanju
pred božičem. Po dolgotrajni razpravi so naslednji dan vendarle sprejeli sklep,
da bo Slovenijo in Hrvaško in eventualno druge republike, ki bodo za to zaprosile pred 23. decembrom 1991, priznali 15. januarja 1992; nemško priznanje 19.
decembra (sklep je 23. v mesecu generalni konzul izročil v Ljubljani) bo stopilo
v veljavo šele 15. januarja 1992.62
Slovenijo je nato med najpomembnejšimi državami 13. januarja 1992 pri-
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Repe, Jutri, 387; isti, Viri/III, 311, dok. 130: 369.
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znal Vatikan (ki je sicer že od septembra 199163 jasno podprl osamosvojitvene težnje Ljubljane in Zagreba) in kot napovedano 15. v mesecu je to storila
ES. Italija, ki je torej dokončno spoznala, da ne more vztrajati na dotedanjih
zahtevah po enotnosti Jugoslavije, je Slovenijo priznala dan pozneje kot 33.
država po vrsti.64 Na isti dan je predsednik italijanske republike Cossiga potrdil
veliko odprtost do nove države in pisal slovenskemu predsedniku Kučanu zelo
vljudnostno pismo,65 dan pozneje pa je, kot prvi državnik, obiskal Slovenijo.
Kučanu je izročil dekret italijanske vlade o priznanju in najvišje italijansko odlikovanje za tuje državnike. Oba predsednika sta tudi podpisala skupno izjavo o
vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama in poudarila pomen zaščite
manjšin. Cossiga je tudi obljubil podporo Sloveniji za njen vstop v OZN.66 Oba
predsednika sta se ponovno srečala 7. februarja 1992 v Gorici. Kučan je bil s
tem prvič uradno sprejet v sosednji državi. Tudi to srečanje je potekalo v zelo
dobrem vzdušju.67
Slovenija je bila nazadnje skupaj z Bosno in Hercegovino ter Hrvaško 22.
maja 1992 sprejeta v Organizacijo združenih narodov. Italija ji je tudi tedaj na
mednarodnem prizorišču pomagala, toda medenih tednov je bilo kaj kmalu
konec – v medsebojnih odnosih so se pričele težave. Najprej v okviru (neuradnih) nacionalističnih krogov, nato pa tudi vedno bolj na nivoju vladnih.

Nasledstvo Osimskih sporazumov in zaostritev odnosov
Pred priznanjem je prišlo do ponovne zaostritve med Rimom in Ljubljano. Italija ga je na začetku januarja 1992 pogojevala s podpisom tristranske deklaracije
o zaščiti italijanske manjšine, v kateri naj bi bila tudi obveza, da bosta državi
omogočili povezovanje italijanske manjšine, ki jo je nova meja razdelila. Italija
hkrati ni hotela pristati na dvostransko deklaracijo o zaščiti slovenske manjšine
v Italiji. Zaradi tega Slovenija tristranske deklaracije ni podpisala (Hrvaška pa jo
je). Slovenski zunanji minister Rupel se je v pismu De Michelisu sicer obvezal, da
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bo Slovenija ravnala v duhu predlaganega tristranskega sporazuma.68
Kljub zapletu je kazalo, da se bodo odnosi razvijali v pravi smeri. Marko
Kosin v svoji knjigi o začetkih slovenske diplomacije s sosedo poglavje o obdobju, ki je neposredno sledilo priznanju (kakih deset mesecev), naslovi Medeni
meseci. Zapiše, da je bila, kljub določenim težavam, obojestranska želja po razvijanju vsestranskih odnosov močna. Italijansko stran je kvečjemu motil dober
odnos Slovenije z Nemčijo.69 V italijanskem zunanjem ministrstvu pa, da "so
nam govorili o svojem interesu za dobre odnose in obsojali napade nacionalističnih sil."70
Po mednarodnem priznanju je bilo Sloveniji potrebno po diplomatski
poti čim prej doseči, da ji Italija prizna nasledstvo oziroma sukcesijo nekaterih
bistvenih meddržavnih sporazumov. Velik uspeh za mlado slovensko diplomacijo je pomenilo italijansko priznanje, da je Slovenija polnopravna naslednica
več sporazumov, med njimi tudi Osimskih in Rimskega: obe strani sta si v tem
smislu 31. julija 1992 izmenjali verbalno noto, Slovenija je to potrdila v svojem
Uradnem listu 14. avgusta 1992, Italija pa v svojem 8. septembra 1992.71 S tem
je bila Italija tudi prva država, s katero je Slovenija izpeljala prevzem oziroma
nasledstvo dvostranskih pogodb, ki so bile sklenjene z nekdanjo Jugoslavijo.72
Po dobrem mesecu so t. i. ezulske in druge nacionalistične organizacije pričele ostro polemiko. Rimsko vlado so obtožile izdajstva, zahtevale revizijo in
celo razveljavitev Osimskih sporazumov, zahtevale so celo vrnitev nepremičnin
t. i. ezulom. Pričeli so se torej odpirati "novi" (se pravi stari) problemi (sicer, kot
rečeno, so se nekatere zahteve pojavile že prej), povezani tudi z manjšinskimi
pravicami, zamislijo o enotni istrski regiji in podpihovanjem nekega latentnega
lokalnega (istrskega) separatizma, povojnim nasiljem jugoslovanskih oblasti
nad Italijani, se pravi aretacije, deportacije in izvensodne usmrtitve po prvem
maju 1945, in v zvezi z odhodom italijanskega prebivalstva iz Istre. Italijanski
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vsedržavni mediji so na primer ponovno aktualizirali probleme nepremičnin t.
i. ezulov in/ali optantov, pretiravali glede t. i. fojb ipd.73
Kosin ocenjuje, da so postajali protesti vedno bolj organizirani in za vlado
nerodni, ki pa se je (kot tudi vodstva demokratičnih strank) obnašala dokaj
preračunljivo. Razplamtela se je protiosimska in protislovenska kampanja, v
italijanski diplomaciji pa je tudi prevladala struja, ki je privilegirala problem t.
i. ezulskega premoženja in politiko izsiljevanja, na splošno so se odnosi zapletli.74 Težave, ki jim sicer nekateri75 pripisujejo le obrobni pomen, so nato postale
podlaga pri zavlačevanju oziroma pogojevanju vključevanja Slovenije v Evropsko Unijo. Kljub vsemu moramo podčrtati bistvo: nova slovenska država si je
tedaj zagotovila najpomembnejše, ponovno potrditev meje z zahodno sosedo.

Sklep
Nekateri ocenjujejo, da so italijansko politiko, v času ko bi morala do jugoslovanske krize pokazati večjo odločenost, okarakterizirale približne in kontradiktorne ocene. De Michelis je želel ohraniti vsaj neko konfederalno povezavo
republik z Beogradom, a mu to ni uspelo, Slovenija in Hrvaška pa sta se zanašali
na Nemčijo (hkrati na Avstrijo). Po nekaj mesecih je moral spremeniti politiko,
bilo pa je prepozno, saj je kancler Kohl prehitel vse. Za Italijo je to predstavljalo
izgubo pozicij pred lastnimi vrati.76 Ugotavljamo tudi svojevrsten paradoks, a
obenem neizbežnost italijanske politike na prehodu iz konca osemdesetih v
devetdeseta leta: po eni strani je spodbujala regionalne povezave, saj bi lahko
le tu iskala svojo vodilno vlogo, to pa je tudi istočasno povzročilo, da so se na
lokalnem nivoju okrepile vezi in gospodarska sodelovanja, ki pa so bila tista, ki
so v Italiji najbolj "sponzorirala" samostojne korake Slovenije in Hrvaške. Hote
ali nehote je De Michelis, kljub svoji novi agilni politiki, ki je želela biti protagonist, na obrobju države ustvaril "disidente" do uradnega Rima.
Ali je bila torej italijanska diplomacija neuspešna, mogoče celo nerodna?
Brez možnosti vpogleda v njene primarne vire bo seveda težko iskati konkre-
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tnejše odgovore, dejstvo pa je, da je z De Michelisom vsaj poskušala odigrati
določeno vlogo. Po letu 1992 je namreč italijanska zunanja politika zašla v slepo
ulico in odigrala bolj marginalno vlogo: ni imela več tiste teže, ki jo je imela na
začetku krize, ob osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške. Gotovo je bilo dotedanje
ministrovanje De Michelisa, od leta 1989 do 1992, veliko bolj živahno od predhodnikov in naslednikov: bil je spreten politik in navsezadnje prilagodljiv. Če
gremo nazaj v čas, v zgodovino italijanske diplomacije po drugi svetovni vojni,
nekateri njegovo diplomacijo primerjajo celo z diplomacijo Carla Sforze v letih
1947–1951.77 Po De Michelisu se je namreč začelo nekajletno obdobje, ki bi ga
lahko označili za prehodno. Na to kaže dejstvo, da se je v štirih letih za krmilom
italijanske diplomacije zvrstilo kar šest zunanjih ministrov. Leta 1992 je to za en
mesec postal Vincenzo Scotti, začasno ga je zamenjal premier Giuliano Amato,
tega pa Emilio Colombo. Leta 1993 je mesto prevzel Beniamino Andreatta,
naslednje leto Antonio Martino in leto pozneje Suzanna Agnelli. Obdobje italijanske zunanje politike je bilo v teh letih pod vplivom vedno večjih notranjih
strankarskih pretresov in vedno večjega angažiranja ameriške diplomacije, ki je
prevzela glavne vajeti jugoslovanske krize. Večjo stabilnost v italijanski diplomaciji je pomenil prihod Lamberta Dinija leta 1996, ki je na svojem mestu ostal
do leta 2001. Nasledil ga je Renato Ruggiero, njega leta 2002 Franco Frattini,
nazadnje pa leta 2011 Giulio Terzi.
Po dosedanjih raziskavah je v letih jugoslovanske krize in vojn Italija pozorno sledila neizbežnemu razvoju razpada skupne države in dajala precejšnjo
podporo Srbom.78 Treba je sicer reči, da so bili že od nekdaj odnosi med Italijo
in Srbijo zelo dobri. Medsebojno sta si bili vedno naklonjeni in imeli sta občutek
skupnih interesov. To je opaziti že od preporoda – Risorgimenta (1820–1871)
dalje.
Poleg podpore Srbom je italijansko diplomacijo v letih jugoslovanske krize
zaznamovala še ena stalnica: Francija in Nemčija sta jo poskušali izključiti iz
t. i. direktorja (Kontaktne skupine; poleg Francije in Nemčije tudi ZDA, Rusija
in Velika Britanija), ki bi iskal rešitve za jugoslovansko krizo. Več let se je italijanska diplomacija zaman poskušala pridružiti državam, ki so odločale.79 Svojo
priložnost je dobila v obdobju prve Prodijeve vlade, 1996–1998, toliko bolj pa
z letalskimi napadi NATA na Jugoslavijo, ker je bilo v Italiji več letalskih baz.
Pomembna logistična pomoč Italije pa je istočasno povzročila notranje razprtije med zagovorniki in nasprotniki vojaškega posega. Paradoksalno je tedaj,
leta 1999, italijansko vlado vodil Massimo D'Alema, ki je pripadal največji ita-
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lijanski levičarski stranki, Partito Democratico della Sinistra, ki je neposredno
izhajala iz komunistične. Zadrega italijanskih prenoviteljev je bila zelo velika, za
Italijo pa vrata "kluba, kjer se odloča", niso bila več zaklenjena.
Ne glede na dejstvo, da je italijanska država slovensko samostojnost priznala (in da je njen zunanji minister imel za to na koncu tudi svoje zasluge), je to
v poznejših letih De Michelis večkrat obžaloval in razlagal, da je bilo priznanje
Slovenije in Hrvaške preuranjeno, da so to izsilili Nemčija, Avstrija in Vatikan ter
spretna propaganda, da bi ohranitev Jugoslavije, čeprav v konfederalni obliki,
preprečila vojno, ES se je tudi premalo konkretno potrudila pomagati (finančno) Markoviću, da so Slovenci ravnali egoistično in da nosijo določeno odgovornost za vojne ... Polemike so se tudi po dveh desetletij ponovile.80

Gorazd Bajc
ITALY, DISSOLUTION OF YUGOSLAVIA, THE PROCESS OF SLOVENIA’S
INDEPENDENCE AND ITS INTERNATIONAL RECOGNITION

SUMMARY
The author presents the key elements of Italy’s foreign policy regarding the dissolution of Yugoslavia, Slovenia’s process of independence and its international recognition. He also addresses the adjustment of Italy’s foreign policy to the
new reality, taking into account Italy’s policy regarding international relations
in the eighties, marked by the fact that Italy gradually lost its highly important, if
not crucial, role in the global environment from the period of the Cold War. At
the same time, the Italian Minister of Foreign Affairs Gianni De Michelis strongly encouraged regional connections in Central and Southern Europe (Quadri-

80

Posamezne De Michelisove argumente oziroma izjave ter komentarje in polemične zapise nekaterih
dobimo npr. v: De Michelis, "Così cercammo di impedire la guerra", Limes, št. 1 (1994): 229–236; isti,
"La Lezione": 35–36, 39; Dassù, "Perchè l'Italia ha fallito": 220; Dušanka Jovanić, "Intervju. Gianni De
Michelis: Nisem jaz razbil Jugoslavije", Nova revija 12, št. 138 (oktober 1993): II–XVIII; Jože Pirjevec,
"De Michelis udaril znova", Primorski dnevnik, 2. agusta 2001, 4; Sandor Tence, "Evropska unija
preživlja krizo, njena alternativa pa je kaos. Trst – Milan Kučan, Stjepan Mesić in Gianni De Michelis
gostje esperantistov", Primorski dnevnik, 11. maja 2011, 3; S. T. [Sandor Tence], "Rupel: Slovenija je leta
1990 ravnala pravilno. De Michelis: ne, morala bi vztrajati v SFRJ. Trst – na posvetu v hotelu Savoia
repriza stare polemike", Primorski dnevnik, 30. aprila 2011, 1–2; Kosin, Začetki, 19, 46–47, 61; Repe,
Jutri, 319, 397–398; isti, Viri/III, 318; Šušmelj, Trpko sosedstvo, 135–138; Pesek, Osamosvojitev, 517.
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agonal, Pentagonal and Hexagonal etc.), thus trying to limit Germany’s influence in the area. This was very important for Slovenia and its desire to become
an independent country in the months that were crucial for its independence
process and for gaining recognition from other states, as regional connections
had an important role in the formation of a positive public opinion regarding
the recognition of Slovenia’s independence and the pressure exerted on the
Italian government. The official Italian politics led by De Michelis supported
the idea of a unified Yugoslavia all until it became evident that, being part of the
European Community, it will have to recognise Slovenia’s (and Croatia’s) independence. From the beginning of the war in Slovenia (end of June 1991) to the
initial attempts to find a peaceful solution, De Michelis, as was expected of him,
supported the idea of a unified Yugoslavian state and was against Slovenia’s
independence. However, he became more open to other options (e.g. the European trio). His performances and public appearances showed some contradictory moves. Nonetheless, he was the one to propose a compromise in a crucial
moment during the negotiations of the European Council in December 1991.
Based on that decision, the European partners recognised Slovenia in January
1992. This was followed by a period of good relations between Italy and Slovenia. In September 1992, the latter became a successor of several treaties, including the Treaties of Osimo from 1975, which defined the border between the
two states. During that time, new problems arose in the relationship between
Slovenia and Italy. They were related to the requirements of nationalist organisations which accused the Rome government of treason and demanded revision and even annulment of the Treaties of Osimo.
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Izvleček:

Republika Slovenija je lahko uspela uveljaviti svojo samostojnost in neodvisnost
samo z mobilizacijo vseh treh stebrov. Morala je zagotoviti vojaško podporo
plebiscitarni podpori in odločitvi prebivalcev Slovenije. Temeljna naloga je bila
izvedba priprave na vojaško mobilizacijo v primeru morebitnega ukrepanja
JLA. Vojaški mobilizaciji ob koncu 1990. leta je sledila še politična mobilizacija,
ki se je začela z zmago Demosa na prvih demokratičnih volitvah. Političnemu
poenotenju ob odločitvi državljanov na plebiscitu je sledilo še sprejetje ustavnih
amandmajev, kar je zagotovilo politično in pravno podlago za izvedbo vseh
postopkov in aktivnosti osamosvajanja. Republika Slovenija je potrebovala še
tretjo, ekonomsko mobilizacijo. Uspeh prvih dveh je bil pogojen s finančno in
gospodarsko pomočjo. Prva demokratična vlada je vzporedno izvajala priprave
na ekonomskem, davčnem, carinskem in monetarnem področju. Potrebno je
bilo oblikovati devizne rezerve in izvesti monetarno neodvisnost v času, ko EU
in ZDA nista bili pripravljeni sprejeti nova dejstva na prostorih bivše skupne
države.

Ključne besede:

Mobilizacija, demokracija, politika, vojaške aktivnosti, ekonomija, Republika
Slovenija, Maribor, samostojnost, neodvisnost, kultura, TO, JLA, služenje
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Uvod
Nacionalna suverenost je pravica naroda do samoodločbe. Mednarodni pakt
o državljanskih in političnih pravicah, ki je začel veljati leta 1976, določa, da
imajo to pravico vsi narodi. Z njim si lahko svobodno določajo svoj status ter
svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj. Subjekt pravice do samoodločbe je narod kot posebna vrsta etične skupnosti, ki se razlikuje
od drugih skupnosti. Subjektivno zavest o pripadnosti narodu krepijo isti jezik,
ista vera, skupni gospodarski prostor, skupna preteklost in skupno načrtovanje
prihodnosti. Politična filozofija razlaga, da narod s svojo državo postane nacija.1
Izraz nacija izhaja iz latinskega izraza natio. To je etična, politična in kulturna
skupnost, ki se je zgodovinsko oblikovala na temelju jezika, ozemlja, tradicije in
gospodarstva ter kulture in ima skupno zavest.2
V Evropi je bolj razširjen politični narod, ki nastane z zanemarjanjem etničnih razlik, saj je v Evropi kar nekaj etničnih narodov brez države. Država in
narod se v tem primeru uporabljata kot sinonim. Od 19. stoletja dalje pa je v
ospredju prizadevanje po nacionalni državi, ki postane legitimen narod, le tisti,
ki se organizira v njej.3
Pri Slovencih je bilo ozaveščenje o pripadnosti veliki skupini slovanskih
ljudstev oziroma narodov pomemben dejavnik v razvoju narodove zavesti.4
Slovenci smo južnoslovanski narod na stičišču Vzhodnih Alp, severnega
jadranskega primorja, zahodnega roba Panonske kotline in severozahodnega
dela Dinarskega gorstva in smo večinski narod v Republiki Sloveniji. Skupaj z
matično državo, zamejstvom (narodne manjšine) ter izseljenstvom štejemo
okrog 2,2 milijona prebivalcev.5

Politična, vojaška in ekonomska mobilizacija vseh sil za dosego
samostojnosti
Republika Slovenija osamosvojitve, od nekoč skupne države, prav gotovo ne
bi dosegla samo po politični in ekonomski poti. S pojavljanjem alternativnih
političnih in kulturnih krogov, so se začeli množiti drugačni pogledi na nadaljnji razvoj družbenega življenja. S kritičnim, drugačnim videnjem političnega
1
2
3
4

5

Ljubo Bavcon idr., Pravo (Ljubljana, 2003), 192.
Veliki slovar tujk, ur. Miloš Tavzes idr. (Ljubljana, 2002), 770.
Zgodovina – leksikon, prev. in prired. Damijana Zelnik (Tržič, 2007), 238.
Franc Jakopin, "Slovani", v: Enciklopedija Slovenije, knjiga 11, gl. ur. Marjan Javornik (Ljubljana, 1997),
154.
Peter Štih, "Slovenci, Razvoj slovenske identitete, Jezik", v: Enciklopedija Slovenije, knjiga 11, gl. ur.
Marjan Javornik (Ljubljana, 1997), 167.
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razvoja, so na plano izbili tudi različni pogledi bodočega ekonomskega razvoja. S postopnimi političnimi spremembami v Sloveniji, so postajale vedno bolj
glasne tudi ideje po ekonomski samostojnosti. Prvak Demosa, Jože Pučnik, je
prišel v konflikt s socialistično oblastjo prav na gospodarskem področju.6
Ekonomsko neodvisnost in samostojnost je bilo moč doseči le z ekonomsko mobilizacijo kapitala in denarnih sredstev v Sloveniji. Brez vojaške moči in
vojaške neodvisnosti, ne bi bilo ne ekonomske ne politične samostojnosti. Pri
ustvarjanju nove države in njenem umeščanju v mednarodni politični prostor,
je bila osnova seveda vojaška moč. Vojaška zmaga, je bila osnova za politično in
tudi ekonomsko samostojnost. Od pojavljanja najprej alternativnih kulturnih,
nato političnih gibanj v drugi polovici osemdesetih let, so se vedno bolj množično pojavljale želje glede nacionalne in ekonomske neodvisnosti Republike
Slovenije. Da so lahko tisočletne želje dobile realno podlago, je bilo treba narod
pripraviti na politične, ekonomske in v skrajnem primeru tudi vojaške naloge.
Idejo samostojnosti je bilo potrebno pravno podkrepiti s strpnimi in postopnimi političnimi koraki, s pripravo na hude ekonomske in gospodarske posledice
ter na možno vojaško posredovanje enot jugoslovanske armade. Vse politične, ekonomske in vojaške naloge je bilo možno izvesti ob maksimalni politični
enotnosti, nepredvidenih ekonomskih in gospodarskih izdatkih ter vojaški pripravljenosti enot teritorialne obrambe, vendar le z angažiranjem vseh razpoložljivih sil. V kratkem času je bilo potrebno izvesti maksimalne mobilizacijske
aktivnosti na vseh ravneh delovanja.
Uveljavljanje samostojnosti in redifiniranje odnosov znotraj večnacionalne
države, ni bilo uspešno že znotraj Jugoslovanske ljudske armade kot prvega stebra skupne države. JA, ki se je prav tako vpletala v politično življenje, je na zveznih kongresih komunistične partije imela podoben status vsem šestim republikam in obema avtonomnima pokrajinama. V kritičnih alternativnih glasilih so JA
imenovali kar "sedma republika". Ob tem je s koncem osemdesetih let delovala
po politični liniji skozi srbski pogled na državo. Tudi v Republiški skupščini Socialistične republike Slovenije je JLA imela svoj delegat. Demokratični procesi, ki
so se začeli ob koncu osemdesetih let, so največje nasprotovanje doživeli v vojaškem vrhu oboroženih sil JLA in TO. Formalni vrhovni poveljnik oboroženih sil
je bilo Predsedstvo SFRJ, čeprav jih je vojaško-politično vodil Zvezni sekretariat
za ljudsko obrambo – ZSLO in Generalštab oboroženih sil – GŠ OS.7
Drugi steber enotne Jugoslavije je bila politika Zveze komunistov Jugoslavije. Tudi Predsedstvo SFRJ, ki so sestavljali predstavniki vseh republik in pokrajin, je delovalo le še po principu preglasovanja. Predsedstvo SFRJ skupaj z ZKJ
6

7

Jože Zagožen, "Pučnikov odnos do gospodarskih vprašanj", v: Pučnikova znanstvena in politična
misel, zbornik referatov in razprav, ur. Milan Zver (Ljubljana, 2004), 67.
Tomaž Kladnik, "Oblikovanje oboroženih sil v letih 1990–1991", Veteran, Glasilo ZVVS, št. 46 (2011): 7.
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ni želelo prisluhniti potrebi po reformi političnega in gospodarskega sistema.
Odnosi so se vedno bolj krhali na nacionalni podlagi, ne pa na programih in
reformah, ki so bile nujno potrebne.
Tretji steber enotne skupne države je bila enotna ekonomska politika. V
osemdesetih letih je Zvezni izvršni svet izvajal stabilizacijske ukrepe, kjer je bilo
potrebno varčevati na vseh koncih. Devize so bile velikokrat temelj spora, saj so
bili izvozniki v podrejenem položaju nasproti uvoznikom. Nerazvite republike
so terjale vedno več sredstev za hitrejši razvoj, kar je najedalo ekonomsko substanco razvitega dela skupne države. Ob koncu je sledil še srbski vdor v monetarni sistem.
Republika Slovenija je lahko uspela uveljaviti svojo samostojnost in neodvisnost samo z mobilizacijo vseh treh stebrov, do takrat še pod vplivom zveznih
organov. Zagotoviti je bilo potrebno vojaško podporo plebiscitarni podpori in
odločitvi prebivalcev Slovenije. Temeljna naloga je bila izvedba vojaških mobilizacijskih priprav na morebitno ukrepanje JA, ki jo je bilo potrebno izvajati v
največji tajnosti. Ustanovljena je bila Manevrska struktura narodne zaščite, ki je
imela podrejene organe v vseh t. i. vojaško teritorialnih pokrajinah.
Republika Slovenija je imela malo aktivnih pripadnikov Teritorialne obrambe, ampak večje število sorazmerno dobro usposobljenih pripadnikov rezervnega sestava TO. Največja težava je bila opremljenost TO predvsem s pehotnim
orožjem, ki je bilo v večini shranjeno v vojaških skladiščih JA. Sledil je sklep
o predaji vsega orožja JLA in kartotek ter evidenc nabornikov. Večji del enot
TO in občinskih organov za ljudsko obrambo tega sklepa ni upošteval. Vojaški
mobilizaciji ob koncu leta 1990 je vzporedno sledila še politična mobilizacija,
ki se je začela z zmago Demosa na prvih demokratičnih volitvah. Političnemu
poenotenju ob odločitvi državljanov na plebiscitu je sledilo še sprejetje ustavnih amandmajev, kar je zagotovilo politično in pravno podlago za izvedbo vseh
postopkov in aktivnosti osamosvajanja. Republika Slovenija je potrebovala še
tretjo, ekonomsko mobilizacijo.
Uspeh prvih dveh je bil pogojen s finančno in gospodarsko pomočjo. Prva
demokratična vlada je vzporedno izvajala priprave na ekonomskem, davčnem,
carinskem in monetarnem področju. V tem času ni mogel nihče napovedati,
koliko škode bo nastalo z izgubo jugoslovanskega trga, pretrganimi gospodarskimi stiki, ekonomsko in gospodarsko blokado Slovenije. Potrebno je bilo
oblikovati devizne rezerve, izvesti monetarno neodvisnost v času, ko EU in
ZDA nista bili pripravljeni sprejeti nova dejstva na prostorih bivše skupne države. Ravno ekonomska negotovost ob osamosvajanju mlade slovenske države
in prehodu iz regionalnega vsejugoslovanskega v narodno gospodarsko dejavnost je bilo osnovno vprašanje preživetja. Maribor je imel v vseh mobilizacijskih
aktivnostih posebno vlogo in pomen.
Za lažje razumevanje predstavljenih mobilizacijskih aktivnosti naj ome-
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nimo pomen te besede, kjer je zapisano, da je mobilizacija prvi glagolnik od
mobilizirati.8 Mobilizacija po latinsko pomeni vpoklic v vojsko. Vojaške mobilizacijske aktivnosti so v postopku priprav na prehod oboroženih sil iz mirnodobnega delovanja na vojno delovanje zelo pomemben temelj vsake realne vojaške vojne. Carl von Clausewitz9 je v svojem kultnem delu O vojni leta
1801 zapisal znamenit rek: "Vojna je nadaljevanje politike z drugimi sredstvi."10
Poznamo več vrst mobilizacije oziroma mobilizacijskih aktivnosti. Mobilizacija
je lahko tako vojaška kot tudi ekonomska in politična, s prehodom prebivalstva in političnega vodstva države v vojno stanje.11 Ekonomska mobilizacija pa
je lahko sprostitev kreditov, razgibanje ali tudi pritegnitev množic za kakšno
nujno delo.12

Začetki politične mobilizacije na Slovenskem s prispevki
intelektualnih gibanj
Med začetke najširše družbene, kulturne in politične mobilizacije prav gotovo
lahko štejemo izid 57. številke mesečnika Nova revija, ki je izšla 18. februarja
1987.13 Ta številka je bila tematskega izvora z naslovom Prispevki za slovenski
nacionalni program. Šestnajst vidnih slovenskih intelektualcev se je dotaknilo krize družbenega in političnega življenja v nekdanji skupni državi. Prispevki
so govorili o stanju slovenske nacije v državni tvorbi Jugoslaviji. Odziv Socialistične zveze delovnega ljudstva – SZDL, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije – CK ZKS, Zveze borcev Slovenije – ZBS je bil izjemen. Sledila je medijska diskreditacija s politično gonjo zoper pisce in urednike ter tudi
obtožnica zveznega javnega tožilca. Sledili so očitki o težkih kaznivih dejanjih
sovražne propagande in aktiviranju ter organiziranju kontrarevolucionarnih
alternativnih političnih gibanj.14
Ravno izdaja obtožnice zveznega tožilca je sprožila javno polemiko o
pristojnostih republik in zveze, posledično njihovi samostojnosti in njihovih
ustavnih pravicah. Vprašanje pristojnosti in neodvisnosti skozi ustavne spre8
9

10
11
12
13
14

Slovar slovenskega knjižnega jezika, ur. Anton Bajec idr. (Ljubljana, 2002), 564.
Carl von Clausewitz (1780–1831) je bil pruski general, vojskovodja in vojaški mislec, ki je rekel
tudi: "Vojna je nadaljevanje kulture z njenimi sredstvi." Govoril je o načelih milice, ustanovil naborno vojsko, intelektualno je spočel zgodovinsko katastrofo vojne. Knjigi O vojni in Bistvene točke za
vzpostavitev obrambne sile sodita med najpomembnejša vojaška dela.
John Keegan, Zgodovina vojskovanja (Ljubljana, 2005), 21 (dalje: Keegan, Zgodovina vojskovanja).
Leksikon Cankarjeve založbe, ur. Marjan Krušič (Ljubljana, 1984), 598.
Slovar tujk, ur. Stanko Bunc (Maribor, 1981), str. 286.
Nova revija, št. 57 (1978).
Niko Grafenauer, "Sedeminpetdeseta številka Nove revije", v: Slovenska kronika XX. stoletja, zvezek št.
4 (Ljubljana, 1996), 400.
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membe je bila osrednja tema javne tribune o ustavnih spremembah iz leta 1974
in predlogu ustavnih sprememb in amandmajev iz leta 1986. Pobudnik javne
kritične razprave dr. France Bučar je najprej na Društvu slovenskih pisateljev
predstavil svoje videnje skupnih jeder v izobraževanju. Društvo slovenskih
pisateljev je bilo s koncem osemdesetih let eden glavnih nosilcev prizadevanj
za uveljavitev in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji. Zvezni
organi so pod vplivom velikosrbskih teženj po hegemoniji želeli centralizirati Jugoslavijo, izničiti pravico jugoslovanskih narodov do samoodločbe, državljanov do svobodnega izražanja svoje nacionalne pripadnosti oz. identitete
in njihovih teženj po uveljavitvi svobode mišljenja ter izražanja in pravice do
zbiranja in političnega združevanja.15
V delu srbskih in črnogorskih intelektualcev in politikov je bilo govora o
skupnem jeziku, enotnem izobraževanju s centralizirano državo na ekonomskem, političnem, vojaškem področju, s ciljem zlivanja v enoten jugoslovanski
narod. To bi z nacionalnega in političnega vidika pomenilo konec Slovencev
kot naroda in političnega subjekta.
Po drugi svetovni vojni je bila pomembna tudi vloga srbohrvaščine v Sloveniji, čeprav ta ni bil uradni jezik kot lingua franca (sporazumevalni jezik), a se
je na območju celotne skupne države uveljavil na številnih področjih. Postal je
jezik komuniciranja v zveznih organih vojske, carine, policije, politike in tudi že
kulture kot najbolj občutljivega dela slovenske samobitnosti.16
Predavanju na sedežu Društva slovenskih pisateljev je sledila javna tribuna v prepolnem Cankarjevem domu. Ta dva dogodka sta bila začetek in temelj
nadaljnje politične mobilizacije širših intelektualnih in političnih krogov.17 Ker
tedanja slovenska oblast ni v zadostni meri prisluhnila pripombam in zahtevam iz razprav, je v Društvu slovenskih pisateljev dozorela odločitev o pripravi
vzorca slovenske ustave, v katerem so pisatelji v sodelovanju s pravniki, filozofi
in sociologi, člani Slovenskega sociološkega društva, predstavili model ustave,
ki je temeljil prav na spoštovanju človekovih pravic in izhajal iz težnje po uvedbi demokracije v Sloveniji.
Tudi po smrti Josipa Broza Tita so nadaljevali s prireditvami ob dnevu mladosti ter potovanjem štafete mladosti skozi vse republike bivše Jugoslavije. V
Sloveniji so ravno v Zvezi socialistične mladine Slovenije (ZSMS) stopnjevali
kritike na račun štafete. Leta 1987 je bila po republiškem ključu za pripravo
koncepta proslave in oblikovanje štafetne palice ter plakata zadolžena Slovenija. Na javnem natečaju za oblikovanje plakata in štafetne palice so izbrali
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Peter Repolusk, "Jezikovna sestava", v: Geografski atlas Slovenije (Ljubljana, 1998), 158.
France Bučar, "Javna tribuna o ustavnih spremembah", v: Slovenska kronika XX. stoletja, zvezek št. 4
(Ljubljana, 1996), 401.
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predlog studia Novi kolektivizem. Kot se je kasneje izkazalo, je slika temeljila na sliki nemškega avtorja Richarda Kleina iz tridesetih let 20. stoletja. Sam
plakat se je od izvirnika razlikoval le v nekaj podrobnostih. Nacistično zastavo
je zamenjala jugoslovanska, nemškega orla golob miru, plamenico pa štafetna
palica z miniaturo Plečnikovega parlamenta na vrhu. Naknadno se je ugotovilo,
da gre za posnetek nacističnega dela, objavljenega v knjigi A. J. P. Taylorja Od
Sarajeva do Potsdama.18
V tem času so se okrepile kritike na račun JA. Tako je 12. februarja 1988 izšel
tednik Mladina s kritičnim uvodnikom "Mamula go home", kjer je bila podana ostra kritika zoper vodstvo armade. Tednik Mladina se je v tem času loteval
vročih tem, kot so bile: zmanjšanje sredstev za Jugoslovansko armado in njeno
politično vlogo, vprašanja svobode tiska in svobode govora, privilegij socialistične nomenklature, preganjanje oporečnikov vesti, zatiranje mladinskih subkultur, ekologija, stavke, povojni poboji, represija v socializmu dela vojaških
protiobveščevalnih služb, štafeta mladosti, zdrave sile v slovenski politiki, vprašanje Kosova, varovanje človekovih pravic in drugih perečih družbenih tem.
Ravno vprašanja glede spoštovanja človekovih pravic je bila v tistem obdobju
osrednja tema Mladine. V Mladini je bila 9. marca 1988 objavljena zahteva za
razpis referenduma o ustavnih amandmajih, katero je v naslednjih mesecih
podpisalo več deset tisoč ljudi. Kar 59 različnih organizacij, je zahtevalo, naj
skupščina, takrat še Socialistične Republike Slovenije, razpiše referendum. Zahteva za razpis referenduma je predstavljala do tedaj najbolj množično mobilizacijo javnosti. Ob tem je nastalo široko civilnodružbeno omrežje, ki je povezovalo nova družbena gibanja, uredništva revij, "mladinskih" glasil, akademsko
sfero in posamezne dele ZSMS. S tem je tednik Mladina načenjal kultne teme
stebra jugoslovanstva. Tednik Mladina je s tem zaslovel kot politični tednik, ki
je rušil tabu teme. Mladina je metodo preiskovalnega novinarstva mešala s provokativno formo in vsebino, zaradi česar je bila pogosto zaplenjena ali pa so
se avtorji znašli v kazenskem postopku. Njeno izhajanje je bilo zelo odmevno,
saj je naklada presegla 50.000 izvodov, za kar si je prislužila naziv državnega
sovražnika št. 1. Tako se je posredno znašla na udaru aktualna slovenska politika CK ZKS, SZDL, ZBS ter del ZSMS, predvsem s strani nadrejenih zveznih družbenopolitičnih organizacij in JA. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo
antropologijo je bil ustanovljen že leta 1973 kot družboslovna in humanistična
revija radikalnih študentov in mlajših intelektualcev. V njem so kritični intelektualci predstavljali svoje poglede na slovenski liberalizem, hkrati pa so v njem
obdelovali vprašanja, kot so bila: pravica do stavke, ekologija, kosovsko vprašanje, vprašanje slovenskega jezika v JLA ... 15. aprila 1988 je bilo v časopisu obja-
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vljeno Gradivo za slovensko ustavo, ki sta ga pripravili ustavni komisiji Društva
slovenskih pisateljev in Slovenskega sociološkega društva. Ustavno gradivo je
pridobilo naziv Pisateljska ustava.19
"Kardelj v prvi potezi žrtvuje kmeta," je zapisal dr. Franc Zagožen v Mladini
februarja 1988, ob tem pa napovedal potrebo po organiziranju Slovenske kmečke
zveze in Zveze slovenske kmečke mladine, ki je bila prva poklicana k spreminjanju obstoječega stanja. 12. maja 1988 je bilo v veliki Unionski dvorani v Ljubljani
pretesno za vse kmete, meščane in intelektualce. Izpostavljene so bile zahteve po
ustanovitvi Zveze slovenske kmečke mladine in Slovenske kmečke zveze. Lahko
so se registrirali kot društvo, znotraj pa kot stanovska organizacija in ne stanovsko politična organizacija. Obe zvezi sta imeli pomembno vlogo pri nastanku
drugih strank. Ob koncu leta je vstopil v Demos, s ciljem skupnega nastopa na
volitvah. V vseh treh zborih takratne skupščine so imeli največ poslancev. Njen
predsednik Ivan Oman je postal član predsedstva Republike Slovenije. Pisateljski
ustavi je sledila Demosova ustava. Če je bila t. i. kulturna pisateljska ustava še brez
členov, je Demosova ustava že vsebovala določila in posamezne člene. Demosovo ustavo je sprejel Zbor za ustavo20 in je bila objavljena v tedniku Demokracija.21
Vodji oziroma koordinatorja projekta sta bila dr. France Bučar in dr. Peter Jambrek. To je bil uvod v prve demokratične večstrankarske volitve v Sloveniji.
8. maja 1989 je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo zborovanje, ki je
formalno zgledalo kot odprta seja RK ZSMS, saj takratna politična oblast Odboru za varstvo človekovih pravic ni izdala dovoljenja za protestni shod. Pesnik
Tone Pavček je prebral Majniško deklaracijo, ki so jo pripravili dr. France Bučar,
dr. Hubert Požarnik, Veno Taufer, Janez Janša in dr. Dimitrij Rupel.
Vpletanje Srbije v politično dogajanje v Sloveniji se je nadaljevalo v vseh
oblikah. Zadnji poizkus je bil s t. i. jogurtno revolucijo, kjer so na podobnih shodih, predvsem v Srbiji in na Kosovu, gradili srbski mit in mit takratnega predsednika CK ZK Srbije Slobodana Miloševića. Za 1. december 1989 je bil napovedan miting resnice v Ljubljani, na katerega so se upravni organi dobro pripravili.
Najprej je bil izdan sklep o prepovedi zbiranja na javnih mestih, nato pa sklep
o prepovedi mitinga, čemur je sledila priprava organov za notranje zadeve na
prihod vlaka in avtobusov iz Srbije.
Odhod slovenskih komunistov z izrednega XIV. kongresa ZKJ 22. januarja
1990 je bilo zadnje združeno dejanje nekoč enotne Zveze komunistov Jugo-
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slavije. Neupoštevanje predlogov slovenske delegacije po reformi političnega
in ekonomskega sistema je pomenilo edini politično logični ukrep – odhod
iz zveznega kongresa. Potrebno je vedeti tudi, da so bile 8. januarja razpisane
večstrankarske volitve v Sloveniji, kjer se je ZKS-SDP prvič soočila s politično
konkurenco in si ni morala dovoliti podpore centralističnim in hegemonističnim težnjam, ki so prihajale iz zveznih organov, v kolikor je hotela politično
preživeti. Dogajanja v ostalih socialističnih državah v Evropi so namreč pokazala, da je v večini prišlo do nasilne rušitve oblasti komunističnih elit. Propad socializma in razpad Sovjetskega imperija sta bila v tem času velika politična šola,
kako se ni potrebno oklepati ohranitve enopartijskega sistema. V tem primeru
se je delegacija ZKS obnašala politično pragmatično, ker ni mogla dati v času,
ko se je spreminjala politična karta v Evropi, podporo politiki, ki je temeljila na
hegemoniji enega naroda. 7. marca leta 1990 je bilo spremenjeno ime Republiki Sloveniji, ki je ostala brez dodatka socialistična v svojem imenu.

Prve demokratične volitve na Slovenskem
"Človek je politična žival," je rekel Aristotel.22 27. decembra 1989 je slovenska skupščina sprejela volilno zakonodajo, ki je omogočila prve povojne večstrankarske volitve. Miran Potrč, tedanji predsednik skupščine, jih je razpisal v
začetku naslednjega leta, 8. januarja 1990. Volitve so potekale v tri skupščinske
zbore: Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. V vsakega od zborov je bilo izvoljenih 80 poslancev. Volilni sistem je bil kombiniran.
V Družbenopolitični zbor so volili po proporcionalnem volilnem sistemu, v
Zboru občin po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu, enako je veljalo za
volitve predsednika Predsedstva, za Zbor združenega dela pa je veljal enokrožni večinski sistem. Na volitvah je največ 47 delegatskih mest. V Družbenopolitičnem zboru jih je dobil Demos največ, 14 delegatskih mest je dobila ZKS –
Stranka demokratične prenove, ki je sicer dobila največ glasov kot posamična
stranka. V republiško skupščino je prišlo devet strank: Zveza komunistov Slovenije – Stranka demokratične prenove (ZKS-SDP), ZSMS – Liberalna stranka,
Slovenski krščanski demokrati (SKD), Slovenska kmečka zveza (SKZ), Slovenska demokratična zveza (SDZ), Zeleni Slovenije (ZS), Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS), Slovenska obrtniška stranka (SOS), Socialistična zveza Slovenije – SZDL, ter predstavniki obeh manjšin in nekaj neodvisnih kandidatov.
Na podlagi predvolilnega dogovora v koaliciji Demos, da bo mandatar iz stranke z največ glasovi, je mandatarstvo prve nekomunistične slovenske vlade po
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letu 1920, ko je bila ukinjena Deželna vlada za Slovenijo23, postal predsednik
Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle. Njegova stranka je prejela 11
delegatskih mest. Člani predsedstva so postali Ciril Zlobec, Ivan Oman, Matjaž
Kmecl in Dušan Plut, za predsednika Predsedstva RS pa je bil v drugem krogu
izvoljen Milan Kučan. Izvoljenih je bilo 240 delegatov Skupščine RS, ki je za
svojega predsednika izvolila Franceta Bučarja, podpredsednika pa sta postala
Vitodrag Pukl in Vane Gošnik. Prva demokratična vlada, takrat še imenovana
Izvršni svet RS, je štela 27 sekretarjev oziroma ministrov.

Plebiscit kot vrhunec politične mobilizacije v Sloveniji
Vprašanje, kako izvesti osamosvojitev, je bilo v letu 1990 osrednje politično
vprašanje. Del politike je zagovarjal pravno podlago odcepitve, drugi so bili
za takojšnjo odcepitev, tretji še niso bili politično pripravljeni podpreti takšne
pobude. Že sam Demos je z Deklaracijo o samoodločbi v svojem programu predlagal pravno podlago v postopku osamosvajanja. S predlogom plebiscita najprej ni uspela opozicijska Socialistična stranka Slovenije. Temeljna dilema ali
izvesti referendum o novi slovenski ustavi ali plebiscit, je dozorela na posvetu
Demosa v Poljčah, 10. novembra. Takrat je prišlo do popolne politične mobilizacije vseh političnih akterjev s skupnim ciljem politične rešitve poteka osamosvajanja. Pred obravnavo na Skupščini Republike Slovenije so politične stranke
podpisale še Sporazum političnih strank in poslanskih skupin Skupščine RS o
skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Na tej podlagi je Skupščina Republike Slovenije dne 6. decembra
1990 na skupni seji vseh treh zborov sprejela naslednje odločitve:
• Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.
• Razglas državljanom Republike Slovenije, v katerem je politika v Sloveniji pozvala volivke in volivce k udeležbi na plebiscitu in pojasnila
pomen plebiscita in odločitve za samostojno in neodvisno državo, saj
je moralo za pozitiven rezultat glasovati večina vseh glasovalnih upravičencev.
• Izjavo o dobrih namenih, kjer je uradnima manjšinama in pripadnikom drugih narodnosti s stalnim bivališčem v Sloveniji zagotavljala
vse z ustavo določene pravice na področju kulturnega in jezikovnega
razvoja in možnost za pridobitev državljanstva, če to želijo.
• Deklaracija o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope, v kateri je
Slovenija izrazila željo, da postane enakopravna članica Sveta Evrope.
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Plebiscit je bil izveden 23. decembra 1990. Volilno pravico je na dan izvedbe plebiscita imelo 1.361.738 volilnih upravičencev. Pred njimi je bilo naslednje vprašanje: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna
država?" Udeležba na glasovanju ob plebiscitu je bila več kot 93 %. Za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo je glasovalo 88,5 % oziroma kar
1.289.369 od vseh volilnih upravičencev.24 Proti tej predlagani odločitvi Skupščine Republike Slovenije je glasovalo 57.800 volilnih upravičencev.25
Tri dni kasneje, 26. decembra 1990, je Skupščina Republike Slovenije na
slavnostni seji vseh treh zborov razglasila izide glasovanja. 10. člen Zakona o
plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je predvideval
naslednje naloge za izvedbo plebiscitarne odločitve v roku šestih mesecih po
plebiscitu:
• priprava in sprejem Ustave Republike Slovenije kot samostojne države
spomladi 1991,
• oblikovanje lastnega gospodarskega sistema,
• urejanje odnosov z drugimi jugoslovanskimi republikami,
• prevzemanje pristojnosti, katerih uresničevanje je bilo preneseno na
zvezne organe,
• zavarovanje in obramba suverenosti RS.

Deklaracija za mir kot nasprotje vojaškim aktivnostim v postopkih
osamosvajanja
Ko je že bilo jasno, da poti nazaj v skupno državo več ni, ko so se pojavljali že
prvi znaki povečanja političnih, ekonomskih predvsem pa vojaških pritiskov,
so se v delu civilno družbenih gibanj začele pojavljati ideje o demilitarizirani
Sloveniji. Ob tem bi se lahko znova spomnili Carla von Clausewitza, ki v načelu
ni razlikoval med vojno in politiko kot med dvema dejavnostma.26
V času, ko je velik del političnega vodstva opravljal vrsto mobilizacijskih
aktivnosti, da bi zavaroval interese Slovenije na političnem, ekonomskem
predvsem pa dosegel vojaško neodvisnost, je skoraj celotno predsedstvo s tedanjim predsednikom predsedstva Milanom Kučanom podpisalo Deklaracijo za
mir. V tem času je imela TO blokirano večino orožja in streliva, za nabavo v
tujini ni bilo dovolj deviz, pot v neodvisnost pa je bilo možno zavarovati edino
z realno vojaško močjo. Oktobra 1990 je na pobudo mirovnikov in zelenih za
demilitarizirano Slovenijo podprla komisija za mirovno politiko pri slovenski
24
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skupščini. Pobuda je slovenskemu vodstvu predlagala, naj izdela mirovno opcijo in jo ponudi v obravnavo drugim jugoslovanskim republikam ter balkanskim
državam. Pobudo je načelno podprlo tudi slovensko predsedstvo. Februarja
1991 je skupina predstavnikov opozicijskih strank in neodvisnih gibanj pripravila Deklaracijo za mir, ki se je prav tako zavzemala za izdelavo mirovne opcije
reševanja jugoslovanske krize, za ustavitev nadaljnjega oboroževanja Slovenije
in Jugoslavije, za zamrznitev napotitve nabornikov, za pogajanja s federacijo o
umiku JLA in za demilitarizirano Slovenijo. Deklaracijo za mir so podpisali vsi
člani Predsedstva Republike Slovenije razen Ivana Omana. Koalicija Demos je
to početje odločno obsodila.27

Pravna podlaga za politične, ekonomske in vojaške izvedbene naloge
V Uradnem listu Republike Slovenije dne 25. junija 199128 so bili objavljeni
naslednji ustavni amandmaji, ustavni zakon, temeljna ustavna listina, deklaracija o neodvisnosti ter temeljni sistemski zakoni za vzpostavitev samostojne
in neodvisne države Republike Slovenije na političnem, vojaškem in ekonomskem področju:
• Odlok o razglasitvi ustavnega amandmaja k ustavi Republike Slovenije.
• Ustavni amandma k ustavi Republike Slovenije.
• Odlok o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
• Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije.
• Odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
• Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije.
• Deklaracija o neodvisnosti.
• Zakon o državljanstvu Republike Slovenije.
• Zakon o tujcih.
• Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije.
• Zakon o nadzoru državne meje.
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa.
• Zakon o zunanjih zadevah.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o carinski službi.
Zakon o carinski službi.
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.

Iz navedenih ustavnih amandmajev, odlokov in zakonov je razvidno, kot je
velikokrat poudaril prvi demokratični predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, da ni šlo samo za spremembo ustave. To tudi velikokrat poudarjajo razni
avtorji. V tem sklopu je bilo sprejetih cela vrsta ključnih političnih, vojaških in
ekonomskih predpisov in ukrepov, kar je dajalo težo slovenski politiki, da se je
lahko pogovarjala tako z bivšimi zveznimi organi o postopkih prevzema vse
oblasti na ozemlju Republike Slovenije, kot tudi z mednarodnimi opazovalci, ki
so takrat to videli kot enostransko dejanje brez "pravne" podlage.

Dokončna politična mobilizacija vse slovenske politike
Po začasni zamrznitvi izvedbe osamosvojitvenih nalog je takratna politika
lahko na tej pravni podlagi izvajala vse potrebne politične ukrepe, da bi bil
dokončen prehod v samostojnost in neodvisnost čim manj boleč. Mimo tega ni
morala iti niti mednarodna skupnost, ki je zaradi neodločnosti in razdvojenosti
evropskih politik ter nasprotovanja ameriške administracije dolgo časa pričakovala, da bo s podporo Anteju Markoviću, kot zadnjemu predsedniku Zveznega izvršnega sveta oziroma zvezne vlade le uspelo poenotit politike in republike na ekonomski podlagi. Po preteku moratorija za izvajanje osamosvojitvenih procesov na podlagi sprejetih pravnih okvirih ter po grozovitem vojaškem
padcu Vukovarja je tudi mednarodna skupnost le priznala politično realnost v
bivši skupni državi. Konec decembra 1991, na obletnico plebiscita, je Skupščina Republike Slovenije sprejela prvo Ustavo samostojne Republike Slovenije,
istega meseca pa se je s sprejetjem Zakona o denacionalizaciji začelo vračanje
premoženja. Leto 1992 je bilo v znamenju diplomatskih priznanj Slovenije in
njenega včlanjevanja v mednarodne organizacije. 13. januarja je Slovenijo priznal Vatikan, 15. januarja so jo priznale tudi Evropska skupnost in vse njene članice, 7. aprila pa so jo priznale ZDA. Vmes so prihajala tudi priznanja številnih
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drugih držav, Slovenija pa je začela z njimi navezovati diplomatske odnose ter
v nekaterih od njih odpirati svoja prva diplomatska predstavništva. Že konec
januarja je Republika Slovenija postala članica Konference o evropski varnosti
in sodelovanju, 2. maja pa je bila kot 176. članica sprejeta v članstvo OZN.

Zagotavljanje ekonomskih pogojev za izvedbo neodvisnosti
Politično, socialno in gospodarsko je bila SFRJ v marsičem bolj centralistična
od Kraljevine Jugoslavije. Vendar je Slovenija, enako kot druge republike, živela avtonomno, kulturno in prosvetno življenje. Imela je lastno zastavo, ustavo,
zakonodajo, lasten parlament, vlado in vse druge institucije narodne države,
npr. zavod za statistiko, zavod za družbeno planiranje itd. Poleg tega je bolj
razvita Slovenija zaradi večje delovne usposobljenosti prebivalstva v enotnem
socialnem in gospodarskem sistemu dosegala veliko večji gospodarski razvoj,
družbeni proizvod in nacionalni dohodek od državnega povprečja. V tem
obdobju so nerazvite republike razumele bratstvo in enotnost kot enakost in
obveznost razvitih republik.29
Dogovorna ekonomija je svoj kraj doživela ob koncu 70. let, ko je letna
inflacija presegala 20 %. V začetku osemdesetih let je devalviral še jugoslovanski
dinar za 30 %. V tem času pride do pomanjkanja nekaterih osnovnih življenjskih artiklov, kot so olje, sladkor, moka, pralni prašek in bencin. Uvedli so bone,
parne in neparne dni, tablice za gorivo. Standard v Sloveniji je padel na raven
šestdesetih let. Tako se je v Sloveniji začel val prekinitev dela.30
Vpliv jugoslovanskega centralizma na politični in gospodarski razvoj v Slovenji, so zaznamovale težnje po decentralizaciji, deetatizaciji države, kar pa se
je v večini primerov izkazalo kot kratenje pravic republik. V celotni zgodovini
Jugoslavije sta se soočala dva pojmovanja države in sicer centralistična in unitaristična država s prevlado najštevilnejšega naroda. Na federalizmu je padla tudi
druga Jugoslavija, predvsem zaradi varstva človekovih pravic in ekonomsko
političnih odnosov.31
Tudi stopnja priseljevanja, predvsem ekonomskih delavcev iz drugih republik bivše države ter priseljevanje vojaških oseb, je imelo negativen predznak
v času ekonomske in politične krize podprte z nacionalizmi vseh vrst. Število
priseljenih v Slovenijo med leti 1961 in 1975 je na tisoč prebivalcev znašalo 4
‰ do 6 ‰ (promil).V letu 1979 je dosegla kar 7,4 ‰, kar je pomenilo skoraj
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Janko Prunk, Kratka zgodovina Slovenije (Ljubljana, 2002), 154.
Božo Repe, "Slovenska gospodarska politika v osemdesetih letih in času osamosvajanja", v:
Gospodarske krize in Slovenci (Ljubljana, 1999), 191–195.
Andrej Rahten, Od Habsburške monarhije do panevropske unije (Ljubljana, 2009), 137.

414

S tudia
H istorica
S lovenica

14.000 priseljencev na letnem nivoju. Razlika med priselitvenim in selitvenim
prirastkom je bila negativna in je znašala od 2 ‰ do 4 ‰ v korist priselitvenega
prirastka. Vse to pa je začelo sprožati tudi odpore proti priseljevanju in tujcem
iz drugih republik, saj se osebe izven bivše skupne države v Slovenijo skoraj niso
priseljevale.32
S sprejetjem temeljnih zakonov 25. junija 1991 s področja ekonomskih in
finančnih zadev je Slovenija izvedla tudi ekonomsko mobilizacijo in postopke za ekonomsko neodvisnost od organov bivše skupne države. Sprejeti so bili
naslednji t. i. ekonomski zakoni: o Banki Slovenije, o carinski službi, o kreditnih
poslih s tujino, o deviznem poslovanju, o bankah in hranilnicah, o agenciji RS
za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah, o predsanaciji, sanaciji, stečaju in
likvidaciji bank in hranilnic in o cenah.33
Delovanje borze v Ljubljani, ustanovljene pod imenom Jugoslovanska
borza vrednostnih papirjev, so ustanovili kot prvo borzo na območju socialističnih držav, delujočo po tržnem sistemu. V zadnjih sedmih mesecih pred
osamosvojitvijo je borza s kotacijo evidenčnih deviznih pravic pripomogla k
ustvarjanju prvih lastnih slovenskih deviznih rezerv. Borza se je kasneje preimenovala v Ljubljansko borzo, delovati pa je začela 29. marca 1990.34
V Sloveniji je 60 % javnega dolga nastalo s prevzemom obveznosti bank
za devizne vloge prebivalstva in za slabe bančne terjatve, preostalih 40 % pa s
prevzemom terjatev do nekdanje Jugoslavije. Le manjši del pa je nastal z zadolževanjem državnega proračuna. Oktobra 1990 se je Slovenija prvič formalno
zadolžila s ciljem pomoči gospodarstvu, pospešitev izvoza in nevtralizacijo
izgub. Izdaja obveznic z oznako RS2 sodi med najpomembnejša osamosvojitvena dejanja na fiskalnem področju.35
Slovenska vlada oziroma Izvršni svet Republike Slovenije je avgusta 1990
sprejel Memorandum o gospodarski politiki, kjer so bile podane zahteve sprememb gospodarske politike in lastno ukrepanje. Srbija že od septembra 1990
ni več plačevala davka in carine federaciji. Srbski vdor v monetarni sistem SFRJ
v višini 1,4 milijarde dolarjev in prevzem denarja iz primarne emisije, je pomenil dokončen razpad gospodarskega in ekonomskega sistema SFRJ. Ker zvezni
organi niso zaščitili ekonomsko in gospodarsko blokado Srbije proti Sloveniji,
se je Slovenija odločila, da bo sama pobirala davke in carine, federaciji pa nakazovala samo kotizacijo. S sprejetjem memoranduma je Slovenija predlagala raz-
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Drago Perko, "Število prebivalcev in njegovo spreminjanje", v: v: Geografski atlas Slovenije (Ljubljana,
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Ur. list RS, št. 1/91-I, Ljubljana dne 25. 6. 1991.
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mejitev finančnega premoženja ter notranjih in zunanjih dolgov.36
Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije je država Slovenije s 25. junijem prevzela
jamstvo za devize na deviznih računih vloženih na ozemlju Slovenije, za katere
je prej jamčila SFRJ.37
Slovenija se je zadolžila še za sanacijo bank v višini 2,2 milijarde DEM38. Ob
tem je Slovenija zaščitila največji banki Ljubljansko banko in Kreditno banko
Maribor tako, da je ustanovila novi banki NLB in NKBM. Slednji sta bili ustanovljeni zaradi varovanja interesov in nedorečenih obveznosti varčevalcev
Ljubljanske banke na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini. Za neizplačane in že
izplačane devizne vloge so bile izdane obveznice v višini 1,6 milijarde DEM.
V tem času je bilo veliko ekonomistov in politikov, tako v Sloveniji kot
Jugoslaviji ter nemalo tudi v Evropi in ZDA, prepričanih, da Slovenija in Hrvaška ne moreta doseči ekonomske neodvisnosti. Nadzor nad devizami je vršila zvezna vlada oziroma, kot se je kasneje izkazalo, Srbija. Vdori v monetarni
sistem, gospodarska blokada, nepriznavanje samostojne ekonomske politike s
strani zunanjih ekonomskih in gospodarskih politik so bili dovolj velik razlog
za skepso ekonomistov. Vprašanje vodenja lastne ekonomske in gospodarske
politike brez lastne valute in deviznih rezerv je bilo temeljno osamosvojitveno
vprašanje takratne vlade. Politično vprašanje je postalo drugotnega pomena, saj
je bil dosežen politični konsenz glede nadaljnjih političnih korakov. Tudi vojaško vprašanje, kljub porazu in kasnejšemu odhodu JLA iz Slovenije, ni bilo več
v prvem planu. Temeljno vprašanje je postalo ekonomsko vprašanje, saj so iz
Beograda, Bruslja in Washingtona politiki velikokrat napovedovali ekonomski
zlom, ki bi nato prisilil slovensko politiko k opustitvi korakov popolne samostojnosti in neodvisnosti. Pričakovali so, da bo Slovenija klonila pod ekonomskim bremenom in s tem postala tudi politično bolj ranljiva za dogovor o nekakšni vrsti delne konfederalne samostojnosti. Tako je s strani tujih politik pa tudi
s strani dela slovenske politike bilo govora o treh skupnih stebrih, ki bi zaradi
nacionalističnih izhodišč lahko ohranili skupno državo. Finančna, obrambna
in zunanja politika naj bi bili stebri, okrog katerih bi zgradili novo konfederalno
državo. Politika Demosa je vedela, da bi to pomenilo vrnitev nazaj pod nadzor
Beograda in verjetno politični padec in zaton Demosovih strank.
Bruto domači proizvod Slovenije je začel realno upadati že v drugi polovici
80. let in s tem naznanjal gospodarsko in politično krizo v nekdanji Jugoslaviji.
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Božo Repe, "Memorandum o ekonomski politiki", v Slovenska kronika XX. stoletja, zvezek št. 4
(Ljubljana, 1996), 455.
Ur. list RS, št. 1/91, Ljubljana dne 25. 6.1991.
DEM: nemška marka je bila takrat osnova za izračun vrednosti lastnega denarnega sredstva najprej
izraženega v bonih, kasneje v tolarjih.
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Hitrost upadanja BDP se je od leta 1988 dalje pospešeno povečevala, do največjih realnih padcev v letu 1991.
Če je še leta 1990 BDP v Republiki Sloveniji znašal 17.326 milijonov dolarjev,
je v letu 1991 padel na 12.678 milijonov dolarjev, v letu 1992 je bila vrednost
12.240 milijonov dolarjev, v letu 1993 pa le še 11.141 milijonov dolarjev. Prav
tako je padel BDP na prebivalca iz 8.671 dolarjev leta 1990, na 6.334 dolarjev v
vojnem letu 1991, na 6.133 dolarjev v letu 1992, do 5.722 v letu 1993. S tem da
je potrebno navesti, da je padec BDP zabeležen že za leti 1988 in 1989, ko se je v
bivši skupni državi začelo zaostrovanje na ekonomskih in političnih podlagah.39
Iz tega je razvidno, da je Republika Slovenija izgubila v dveh letih po samostojnosti preko 20 % gospodarske moči. Slovensko gospodarstvo je v 70. predvsem pa v 80. letih postalo izrazito izvozno naravnano, saj je bilo v Sloveniji in
Jugoslaviji povpraševanje sicer veliko, vendar ni bilo dovolj deviz oziroma so
se le-te delile po posebnih republiških ključih, tako da je bilo za gospodarske
subjekte pogoj za preživetje izvoz. Tudi čas stabilizacije v času predsednice Zveznega izvršnega sveta Milke Planinc je povzročil kronično pomanjkanje deviz ter
s tem možnost nakupa opreme in materiala za nadaljnji gospodarski razvoj. Tako
je Slovenija postala izrazito odprto gospodarstvo. V razdobju 1988–1990 so slovenska podjetja 57.8 % svojih prodaj realizirala na domačem trgu, 24 % na trgih
republik nekdanje Jugoslavije, 18 % pa so izvozila na tuje trge. Leta 1987 je bilo v
Sloveniji število registriranih brezposelnih 15.000, leta 1991 je število brezposelnih naraslo na 75.079 v letu 1993 pa že na 137.000 brezposelnih oseb.40
Oktobra se je Slovenija še denarno osamosvojila in dobi valuto tolar – za
začetek še v obliki vrednostnih bonov, še istega leta pa so izšle tudi prve slovenske poštne znamke. Leta 1992 je Banka Slovenija konec septembra dala v obtok
prve bankovce slovenskega tolarja (1000, 500 in 100 SIT), ki je bil v Sloveniji
plačilno sredstvo do prevzema evra v začetku leta 2007.41

Vojaška mobilizacija kot pogoj za politično in ekonomsko
samostojnost
Leta 1968 so se začele v republikah oblikovati vojaško teritorialne enote, s katerim je federacija prenesla del pristojnosti na republike. Po določbah Zakona
o narodni obrambi so občine ustanavljale občinske štabe. Tudi organizacijska
shema občinskih upravnih organov je izhaja iz Uredbe o organizaciji državne
uprave v SR Sloveniji v vojnem času. En del nalog je bil predviden, da se izva39
40
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ja na mirnodobnem sedežu upravnih organov, drugi del pa na vojni lokaciji.
Obrambne priprave pa se niso končale na tem nivoju, ampak so se naloge izvajale še na krajevnem nivoju. V krajevnih skupnostih so imeli tako organizirane Komiteje za SLO in DS, mobilizacijske komisije s kurirsko mrežo za raznos
mobilizacijskih pozivov, narodno zaščito in enote civilne zaščite.
Bivša skupna država je namenjala veliko proračunskih sredstev za razvoj in
delovanje oboroženih sil. BDP namenjen za JLA je rasel in padal, kar pa je bilo
odvisno od mednarodnih političnih okoliščin. Tako je leta 1952 na višku spora
SFRJ z ZSSR znašal kar 22,3 % BDP. Leta 1968 je bil delež BDP namenjen za JLA
skoraj 7 %, do konca leta 1980 je znašal 5,39 %, da bi leta 1984 znašal manj kot
5 %.42
Številčno je bilo po odločitvi Predsedstva SRS v enote TO do leta 1984 razporejenih skupaj 84.164 vojaških obveznikov ali 4,5 % prebivalcev. Leta 1984
je nato predsedstvo SRS odločilo, da se uvede 10–20 % rezerva in da se zmanjša število razporejenih vojaških obveznikov v TO na 74.896 oziroma na 3,9 %
prebivalstva. Tako se je v obdobju od let 1984 do 1990 zmanjšalo število razporejenih na 68.622 pripadnikov TO oziroma na 3,4 % prebivalstva. Leta 1985 je
po formaciji delovnih mest v TO bilo odprtih 592 delovnih mest, od tega 371 z
visoko izobrazbo. Od teh je imelo samo 64 zahtevano stopnjo izobrazbe.43

Dolžina služenja vojaškega roka od leta 1945 do ukinitve obveznega
služenja vojaškega roka v Republiki Sloveniji
V kultno-vojaškem delu Johna Keegana Zgodovina vojskovanja je avtor opisal vojaško službo skozi tisočletja. Navajal je, da v zgodovini poznamo več vrst
vojsk in vojaške službe. Skozi tisočletja je človek razvil več vrst obrambe svojega
doma, ozemlja in ljudi. V starem Rimu je vsak državljan z določenim najmanjšim premoženjem v starosti od 17 do 46 let bil dolžan opravljati vojaško službo
v primeru vojne. To so poznali tudi Germani. Kasneje v srednjem veku so imeli
vojaško obveznost nesvobodni kmetje in sicer do svojega zemljiškega gospoda,
fevdalca. Koncem srednjega veka pa se je pojavila najemniška vojska.44
Vojaško obveznost so uvedli po francoski revoluciji leta 1789. Temu so sledile vojaške sile takratne Evrope: Prusija, Avstro-Ogrska in Bavarska. V kraljevini
Jugoslaviji so po prvi svetovni vojni uvedli 18 mesečno obvezno služenje voja-
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Zvezdan Markovič, "Še nekaj drugih poudarkov iz zgodovine JLA v letih 1945–1991", v: Tomaž
Kladnik idr., Vojaška obramba Slovenije 1990–1991 (Ljubljana, 2011), 507.
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škega roka za kopensko vojsko, 24 mesecev za mornarico in letalstvo. Vojaški
obvezniki so bili vsi moški državljani v starosti od 20 do 50 let. Nesposobni in
oproščeni služenja so plačevali vojnino.45
Skozi leta po drugi svetovni vojni lahko vidimo, kako se je dolžina služenja
vojaškega roka spreminjala glede na vojaško politične razmere, kasneje pa je
bila povezana tudi na ekonomski položaj skupne države.

Zakon o vojnoj obavezi46
A) Od 1946 leta dalje
pehota 						24 mesecev
letalstvo 					36 mesecev
oklepne enote 					36 mesecev
KNOJ (od 02.05.1945) 				
36 mesecev
pomorstvo 					48 mesecev
B) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona iz leta 1948
pehota 						24 mesecev
letalstvo 					36 mesecev
oklepne enote 					36 mesecev
gardijske enote 					36 mesecev
KNOJ (od 01.05.1948) 				
36 mesecev
pomorstvo 					36 mesecev
rezervni podčastniki 				36 mesecev
šola rez. častnikov 				
12 mesecev
C) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona iz leta 1949
pehota 						24 mesecev
letalstvo 					36 mesecev
oklepne enote 					36 mesecev
gardijske enote 					36 mesecev
pomorstvo 					36 mesecev
rezervni podčastniki 				36 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
	šola rezervnih častnikov 			
18 mesecev – tisti, ki
asd asdasdas niso imeli 6. razredov osnovne ali 2. razredov srednje šole
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Zgodovina – leksikon, prev. in prired. Damijana Zelnik (Tržič, 2007), 404.
Zakon o vojnoj obavezi (Ur. list FNRJ, št. 28/46).
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D) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona iz leta 1953
vsi rodovi in službe 				
24 mesecev
pomorstvu 					36 mesecev

Zakon o narodni obrambi47
A) Od 20. 7. 1955 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
24 mesecev
pomorstvo 					36 mesecev
dokončana srednja šola 				
18 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
dokončana višja in visoka šola 			
12 mesecev
B) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona iz leta 1961
vsi rodovi in službe 				
24 mesecev
dokončana srednja šola 				
18 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
dokončana višja in visoka šola 			
12 mesecev
C) Od 04.04.1965 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
18 mesecev
pomorstvo 					24 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
dokončana višja in visoka šola 			
12 mesecev

Zakon o vojaški obveznosti48
A) Od 4. 4. .1969 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
18 mesecev
pomorstvo					24 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
dokončana višja in visoka šola 			
12 mesecev
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Zakon o narodni obrambi (Ur. list SFRJ, št. 30/55, 14/57, 44/61, 22/64. 14/65, 32/65).
Zakon o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ, št. 8/69, 13/72).
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B) Od 1. 6. 1972 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
15 mesecev
pomorstvo					18 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
dokončana višja in visoka šola 			
12 mesecev

Zakon o vojaški obveznosti49
A) Od 1974 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
15 mesecev
pomorstvo 					18 mesecev
šola rezervnih častnikov 			
12 mesecev
dokončana višja in visoka šola 			
12 mesecev
edini hranilec v družini 				
12 mesecev

Zakon o vojaški obveznosti50
A) Od 5. 7. 1980 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
šola rezervnih častnikov			
dokončana višja in visoka šola			
edini hranilec v družini				
	študenti oz. če je prekinil študij			

15 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev + 3 mesece

Zakon o vojaški obveznosti51

49
50
51

A) Od 10. 12. 1985 leta dalje
vsi rodovi in službe 				
šola rezervnih častnikov 			
dokončana višja in visoka šola 			

12 mesecev
12 mesecev
12 mesecev

B) Od 29. 4. 1989 leta dalje
vojaški rok brez orožja				

24 mesecev

Zakon o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ, št. 22/74).
Zakon o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ, št. 36/80, 40/81, 70/83).
Zakon o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ, št. 64/85, 26/89, 29/89, 30/91).
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Zakon o vojaški dolžnosti52
A) Od 26. 4. 1991 do 8. 9. 2003 leta
vsi rodovi in službe 			
šola za častnike vojnih enot 		
vojaški rok v policiji 			
vojaški rok brez orožja 		
		
nadomestna civilna služba 		
B) Od 2. 9. 2003 leta dalje
ukinitev obveznega služenja 			
prostovoljno služenje vojaškega roka		

7 mesecev
7 mesecev
7 mesecev
7 mesecev
7 mesecev

13 tednov

Navedeni podatki o dolžini služenja vojaškega roka v bivši državi po drugi
svetovni vojni so pomembni zaradi dejstva, ker je iz tega razvidno, koliko časa
je moški del populacije bil delovno odsoten zaradi izvrševanja vojaške službe.
Po končanem služenju vojaškega roka so namreč opravljali še vojaška usposabljanja v enotah JLA, po letu 1968 pa še v enotah TO. Služenje v rezervnem
sestavu je trajalo za vojake do 50. leta starosti, za podčastnike in častnike oziroma takrat vojaško poimenovane podoficirje in oficirje do napolnjenih 55. let.53
8. marca 1991 je Skupščina Republike Slovenije sprejela akt o nepošiljanju
vojakov na služenje vojaškega roka v JLA. Po sprejetju Zakona o vojaški dolžnosti v Republiki Sloveniji se je v bistvu začel proces prenosa nalog s področja
obrambe in zaščite na Republiko Slovenijo. V Sloveniji se je skrajšalo služenje
vojaškega roka iz dvanajstih na sedem mesecev. V nekaj tednih je bila pripravljena prva generacijo nabornikov za služenje v naši vojski. Tako se je že 15.
maja 1991 začelo usposabljanje vojakov v učnem centru Teritorialne obrambe
v Pekrah. Prva generacija vojakov je tako 2. junija 1991 v Pekrah in na Igu prisegla v slovenskem jeziku Republiki Sloveniji.54
Slovenski nabornik je prvič prišel v Pekre in na Ig s ciljem, da je pridobil
znanje, spretnosti in izurjenosti, za kar so imeli na voljo 126 dni usposabljanja.
Na Igu je usposabljanje nastopilo 180 nabornikov, v Pekrah pa 120.55

52
53
54
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Zakon o vojaški obveznosti ( Ur. list RS, št. 18/91,74/95, 86/2002, 108/2002).
Danilo Burnač, Obrambni predpisi, MORS (Maribor, 1991).
Janez Švajncer, Obranili domovino (Ljubljana, 1993), 13–17.
Tomaž Kladnik, Slovenska vojska v službi domovine (Ljubljana, 2006), 34–37.
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Izvedba vojaško mobilizacijskih aktivnosti v letu 1991
Slovenci smo si svojo državnost in demokratično ureditev v dolgotrajni narodni zgodovini izbojevali šele leta 1991. Splet zunanjih okoliščin, enotnost delovanja vodilnih akterjev osamosvojitve in vzpostavitev vojaškega ravnotežja so
nagnile tehnico na stran Slovenije. Pri tem sta odločilno vlogo odigrali zelena in
modra veja obrambnih sil – Teritorialna obramba in Milica.56
29. marca 1991 so bili sprejeti Zakon o obrambi in zaščiti, Zakon o vojaški
dolžnosti, Odredba o ustanovitvi štabov in zavodov TO RS in Odredba o določitvi kriterijev za formacijo stalnega sestava območnih štabov za TO.57
V tem prispevku se bom osredotočil samo na podatke za področje Podravja s Vzhodnoštajersko vojaško pokrajino, ki je sodilo pod 7. Pokrajinski štab
Teritorialne obrambe s sedežem v Mariboru. V Sloveniji je namreč deloval 31.
Korpus JA s šestimi prištabnimi enotami in 6.290 pripadniki od tega je bilo
samo v Mariboru 4.447 pripadnikov JA. Vojna, upor in osamosvojitev so bile
besede, ki so bile največkrat izrečene besede v letu 1991. Tok dogodkov upora,
postopkov osamosvojitve in priprave na morebitno vojno se je začel s sprejemom odloka Zveznega izvršnega sveta, da naj občinski upravni organi za ljudsko obrambo predajo naborno kartoteko vojaško teritorialnim organom JA. V
Republiki Sloveniji je bilo takrat 62 občin in prav toliko občinskih upravnih
organov za ljudsko obrambo. Oddelki za ljudsko obrambo oziroma obrambne
zadeve so bili organi v sestavi občinske uprave skupščin občin. Zaradi obsega
in velikosti obrambnih in zaščitnih nalog so bili v Mariboru organizirani kot
Oddelek za obrambne zadeve Mesta Maribor. Temeljne naloge oddelka so bile
izvajati vse obrambne, varnostne in zaščitne aktivnosti. Opravljale so se naloge
s področja vojaških zadev, civilne zaščite, obrambnih priprav, pravnih zadev,
zvez, kriptozaščite in službe za opazovanje in obveščanje. Na območju Oddelka
za obrambne zadeve Mesta Maribor je bilo v 68 krajevnih skupnosti in prav toliko mobilizacijskih komisij. V vseh krajevnih skupnostih je bilo aktiviranih tudi
170 štabov civilne zaščite. Mobilizacijske komisije so bile pet članske in so imele
mapo dokumenta z mobilizacijskim načrtom. 7. Pokrajinski štab teritorialne
obrambe Maribor je izvajal številne mobilizacije enot TO s svojimi podrejenimi
občinskimi štabi TO. Tako je Oddelek za obrambne zadeve Mesta Maribor v
času od 24. junija do 10. julija 1991 izvedel 21 delnih mobilizacij enot TO, skupin, posameznikov in imetnikov materialnih sredstev. Ves mobilizacijski sistem
v 68 krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor je bil aktiviran kar 4-krat.
Na terenu je bilo okrog 500 inštruktorjev za izvedbo mobilizacije in kurirjev za
56

57

Tomaž Kladnik, "Uvod", v: Tomaž Kladnik idr., Vojaška obramba Slovenije 1990–1991 (Ljubljana,
2011), 4.
Ur. list RS, št. 18/91, Ljubljana, 29. marec 1991.
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neposredno vročitev mobilizacijskih pozivov vojaškim obveznikom.58
V Vzhodnoštajersko pokrajino je bilo vključenih 11 občin na površini 3504
kvadratnih kilometrov, s 460.969 ali kar 23,10 % prebivalstva Republike Slovenije. 19. junija 1991 je bilo na sedemdnevno usposabljanje vpoklicanih 5.000
vojaških obveznikov odredov in čet za posebne namene. 24. junija je bila izvedena mobilizacija vseh štabov enot TO v Republiki Sloveniji. Vpoklicanih je bilo
2.251 vojaških obveznikov, odzvalo se jih je 1.983 oziroma 88 %. Tega dne so za
zavarovanje objektov vpoklicali preko mobilizacijskega sistema 9.689 vojaških
obveznikov, odzvalo se jih je 7.013 oziroma 72 %. Naslednji dan, 25. junija, je
bila izvedena še mobilizacija enot za vzpostavitev centrov za zavarovanje, kjer
je bilo vpoklicanih 792 vojaških obveznikov, odzvalo se jih je 644, oziroma 81
%. Skupaj je bilo na dan razglasitve samostojnosti 26. junija navzočih 15.707
vojaških obveznikov ali 78 % vseh odzvanih od 20.115 vpoklicanih.59
Vzhodnoštajerska pokrajina je imela takrat na razpolago 4.712 kosov strelnega orožja, 620.000 kosov streliva in 140 protioklepnih izstrelkov.60
7. Pokrajinski štab TO s sedežem v Mariboru je opravil 44 bojnih akcij z
neposrednim ognjenim delovanjem, v to pa niso vštete druge dejavnosti kot
so blokade, pripravljenost na delovanje, varovanje. V teh aktivnostih je bilo
angažiranih od 2.072 do 6.455 vojaških obveznikov, ki so bili razporejeni v
TO. Smrtnih žrtev ni bilo, bilo je le 15 poškodovanih in dva zajeta. Zajetih je
bilo 1.157 pripadnikov JLA, 7 mrtvih in 26 ranjenih. Na območju 7. PŠTO je
bilo zaplenjenih 5 oklepnih transporterjev, 14 tankov, 27 tovornjakov, 585
avtomatskih pušk, 12 netrzajnih topov, 19.000 ročnih bomb, 13.000 topovskih granat, 45.000 min za minomete, 2.400 raket metalcev, 3.000 protioklepnih raket, 70.0000 vseh vrst min, 105 ton eksploziva in 380.000 kosov
pehotnega streliva.61
K relativno kratki in uspešni vojaški zmagi je veliko vlogo prispevala medijska vojna, za katero vojaški analitiki trdijo, da je bila vzorčna. Televizijske ter
radijske postaje in tiskani mediji so odigrali zelo pomembno vlogo. Takratni
republiški sekretarji za obrambo, notranje zadeve in informiranje so vsakodnevno sklicevali novinarske konference za predstavnike sedme sile. Takrat
smo pri nas prvič prav slišali za CNN in ko so letala JA napadla televizijske in
radijske oddajnike z namenom preprečitve seznanjanja domače in tuje javnosti
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Danilo Burnač, "Vloga in pomen upravnih organov za obrambne zadeve pri osamosvojitvi RS", v:
Neuklonljivi Maribor, ur. Sašo Radovanovič (Maribor, 2011), 33–34.
Boris Bolfek, " TO v pripravah na osamosvojitev RS ", v: Tomaž Kladnik idr., Vojaška obramba Slovenije
1990–1991 (Ljubljana, 2011), 90.
Mladen Horvat, "Priprave na vojno", v: Tomaž Kladnik idr., Vojaška obramba Slovenije 1990–1991
(Ljubljana, 2011), 399.
Mladen Horvat, "Konec vojne in umik JLA", v: Tomaž Kladnik idr., Vojaška obramba Slovenije 1990–
1991 (Ljubljana, 2011), 432.
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z dogodki v Sloveniji, je bila JA že medijsko poražena. Že 20. junija 1991 je začela delovati Slovenska tiskovna agencija.62

Zaključek
Koncem osemdesetih let ob vse večji ekonomsko socialni krizi ter nerazrešenih
mednacionalnih odnosih so se tudi v Sloveniji pojavile težnje po večji pluralizaciji družbe. Želja po demokratičnem in liberalnem razvoju družbe je najprej dobila domovinsko težo ravno v kulturnih krogih. Na kulturne kroge so
se začeli naslanjati še intelektualci iz vrst liberalnih in političnih krogov. Tako
so se nasproti velikosrbskega hegemonizma začeli pojavljati zametki političnih
strank. Demokratične kritike zastoja družbenega in gospodarskega razvoja v
skupni državi, so bile vedno hujše in bolj odkrite. So pa kritike postale znanilci sprememb političnih in ekonomskih odnosov v družbi. V tem obdobju se
je začelo demokratično vrenje na Poljskem, Češkem in Madžarskem, kar je bil
znak za slovenske kulturne in politične kroge, da je prišel čas, za pluralizacijo
družbenih odnosov. Kritika obstoječega socialističnega sistema je naletela na
upor centralistične, hegemonistične in etatistične politike na temeljih razreševanja nacionalnih vprašanj narodov in narodnosti v Jugoslaviji. Odnosi na relaciji razviti–nerazviti, sever–jug so bili vedno bolj nacionalno obarvani. Vse to
je bilo le uvod v kasnejše vedno bolj odprte spore na relaciji Srbije kot jamstva
federacije na eni ter Slovenije in Hrvaške na drugi strani. Ekonomski, družbeni
in socialni krizi je sledila kriza mednacionalnih odnosov, ki se je končala z razpadom zveznih inštitucij. Temu je sledila politična kriza, saj zveza komunistov
ni bila sposobna odgovoriti na ključna vprašanja nadaljnjega razvoja, še manj
pa na vprašanja mednacionalnih odnosov. Po razpadu zveze komunistov se je
republiška zveza komunistov morala prilagoditi družbenim gibanjem in njihovim pogledom na demokratizacijo in pluralizacijo družbe, drugače bi lahko za
vedno izginila iz političnega parketa. Naraščajoče mednacionalne napetosti so
mobilizirale večji del političnih in kulturnih sil v Sloveniji. Za izvedbo tisočletne
želje po samostojnosti in neodvisnosti je bilo potrebno strniti vse sile, tako politične kot tudi ekonomske. S sprejemom pravne podlage za razdružitev od bivše
skupne države je bilo potrebno doseči še vojaški nadzor ozemlja, kar je eden
od atributov države in nacije. Tako so se s koncem leta 1990 začele še vojaško
mobilizacijske aktivnosti, da se je dokončno izpeljala politična in ekonomska
samostojnost. Osamosvojitveni postopki so bili grajeni na treh stebrih, kar na
koncu ni več mogla zanikati niti mednarodna skupnost, ki je želela obdržati
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bivšo skupno državo v kakršnikoli obliki. Pri tem tudi cena ni bila pomembna,
saj je mednarodna politika v začetnem obdobju tiho podpirala vojaško intervencijo v Sloveniji, misleč, da se bo po vojaški pokoritvi slovenska politika prisiljena pogovarjati z zveznimi organi. Plebiscitarna odločitev prebivalcev Slovenije, pa je bil zadosten razlog, da vrnitve več ni smelo biti.
Analiza vojaških, ekonomskih in političnih vidikov osamosvajanja je prikaz
večine nujno potrebnih postopkov in razlogov za odhod iz skupne države. V
teh postopkih se je morala slovenska politika obrniti na lastne sile, saj je bilo
mednarodno politično okolje nenaklonjeno takšnim nepredvidljivim dogodkom. Mednarodno okolje v tem času je veliko prispevalo k demokratičnim procesov v bivših socialističnih državah. Mednarodna skupnost seveda ni pričakovala takšne nove pomladi narodov, ki so zajele večnacionalne države: Jugoslavijo, Sovjetsko zvezo in Češkoslovaško. Interes zahodne mednarodne skupnosti
je bil za vselej končati zgodbo komunizma in socializma na teh prostorih. Ob
tem seveda ne smemo zanemariti ekonomskega predvsem pa vojaškega interesa, saj so se odprle meje za zahodne ekonomije, hkrati pa se je končala vojaška
hladna vojna med Varšavsko vojaško zvezo, ki je razpadla in zvezo NATO. Če
te mednarodne dejavnike preslikamo v naše prostore vidimo, da se je celotno
obdobje razpada skupne države vrtelo okrog ekonomskih, vojaških in političnih razlogov, ki so imele impulze tako od zunaj kot od znotraj. Mednacionalne zvezne države zato niso imele nobenih možnosti, da obstanejo v takšnih
okvirih, saj ni bilo več ključnih stebrov, ki bi te države držale skupaj. Republika
Slovenija je lahko uspela uveljaviti svojo samostojnost in neodvisnost samo z
mobilizacijo na vseh treh navedenih stebrih.
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Danilo Burnač
MOBILISATION ACTIVITIES AS THE BASIS FOR THE ATTAINMENT OF
MILITARY, POLITICAL AND ECONOMICAL INDEPENDENCE OF THE
REPUBLIC OF SLOVENIA

SUMMARY
At the end of the 1980s, when the economic and social crisis became ever more
severe and the issue of international relations remained unresolved, tendencies
for a greater pluralisation of the society appeared in Slovenia. The desire for a
democratic and liberal development of the society, with a patriotic element,
appeared initially in the cultural circles. Intellectuals who belonged to other
circles, e.g. political and liberal, followed their example. Hence, the first political parties started to form as an opposition to the great Serbian hegemonism.
At this time appeared democratic criticism of the stagnation of the social and
economic development in the common state, and the first indications pointing
to changes in the political and economic relations. In this period, a democratic
turmoil started in Poland, the Czech Republic and Hungary, which Slovenian
cultural and political circles saw as a sign that time for the pluralisation of social
relations had arrived. Criticism of the existing socialist system was countered
by the centralistic, hegemonic and etatistic policy based on the resolution of
the national question of the nations and nationalities in Yugoslavia. Relations
between the developed and undeveloped, the north and the south were an
introduction to the increasingly open conflicts between Serbia, as guarantor
of the federation, and Slovenia and Croatia. The economic, social and societal
crisis was followed by a crisis in international relations that ended with the dissolution of federal institutions. This was followed by a political crisis, because
the League of Communists of Yugoslavia was not capable of answering the key
questions regarding the further development of Yugoslavia and the questions
of international relations. After the dissolution of the League of Communists
of Yugoslavia, the National League of Communists had to adapt to the social movements and their views of the democratisation and pluralisation of the
society. Otherwise, it could disappear from the political podium forever. The
growing international tensions mobilised the majority of the political and cultural structures in Slovenia. For the realisation of the thousands years long desire for independence and autonomy, all forces, political and economic, had to
be joined. After having adopted a legal basis for the separation from the former
common state, military control of the territory, which is one of the attributes
of a state and nation, had to be established. This led to military mobilisation at
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the end of the 1990, which contributed to the final realisation of the political
and economic independence. The independence processes were built on three
pillars, a fact that even the international community, which wanted to preserve the common state Yugoslavia in any form possible, could no longer deny.
At first, the international community quietly supported military intervention
in Slovenia, hoping that, after having been submitted, the Slovenian politics
would be forced to enter discussions with the federal authorities. However, the
decision of Slovenians regarding the plebiscite was a reason enough not to go
back.
The analysis of military, economic and political aspects of the independence process highlights the majority of processes and reasons essential for the
separation from the common state. In these processes, Slovenian politics had
to resort to its own forces, as the international political environment did not
support such activities, although it greatly contributed to the democratic processes in the former socialist states. The international community, naturally, did
not expect this new Spring of Nations which included the multinational states
of Yugoslavia, the Soviet Union and the Czech and Slovak Federal Republic.
The western international community was interested in abolishing communism and socialism in this area for all eternity. However, we must not neglect the
economic, and, more importantly, the military interest, as the borders opened
for the entry of the western economies. At the same time, this resulted in the
end of the cold war between the dissolved Warsaw military pact and NATO.
If these international factors are put in perspective in the Slovenian environment, we can see that the period of the dissolution of the common state of
Yugoslavia mostly revolved around the economic, military and political reasons, the impulses for which came from within the country as well as from the
outside. The multinational federal states could no longer preserve their present
form, as the key pillars that united these states no longer existed. The Republic
of Slovenia was able to enforce its independence and autonomy merely by the
mobilisation of all three above-mentioned pillars.
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1.02 Pregledni znanstveni članek

Jugoslovanska ljudska armada
na predvečer osamosvojitve
Slovenije
Miro Hribernik
Prof. zgodovine in geografije
Šentovec 14, Sl – 2310 Slov. Bistrica
e-mail: miro.hribernik@gmail.com

Izvleček:

V prispevku avtor obravnava Jugoslovansko ljudsko armado, ki je nastala
po drugi svetovni vojni iz oboroženega krila odporniškega gibanja. Zraven
osnovne funkcije obrambe države je bila JLA glavni podpornik jugoslovanskega
režima. Nacionalna zastopanost častniškega kadra v JLA je bila v izrazito korist
Srbov, medtem ko so največji primanjkljaj beležili Hrvatje. Pristojnost nad
uporabo JLA je imelo Predsedstvo SFRJ, TO pa je bila do prehoda JLA na novo
bojiščno organizacijo v pristojnosti republiških vodstev. Z reorganizacijo JLA
se je zamenjala tudi njena vojaška strategija. Dogmatska in nefleksibilna ni bila
pripravljena sprejeti demokratizacije, ki sta jo zahtevali Slovenija in Hrvaška,
temveč se je zbližala s srbskim političnim vodstvom in zagovarjala centralizem.

Ključne besede:

SFRJ, JLA, TO, ZKJ, Zveza komunistov – Gibanje za Jugoslavijo, Predsedstvo
SFRJ, armada, bojišče, splošni ljudski odpor in družbena samozaščita, bitka v
prostoru.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 429–446, 33 cit., 3 slike, 1 preglednica
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

429

M. Hribernik: Jugoslovanska ljudska armada na predvečer ...

Razvoj in osnovne značilnosti Jugoslovanske ljudske armade
Jugoslovanska ljudska armada (JLA) je nastala po drugi svetovni vojni iz oboroženega krila odporniškega gibanja pod vodstvom KPJ. V povojnem obdobju
se je razvila v oboroženo silo, njena osnovna značilnost pa je bila komunistična indoktriniranost njenega vodstva in celotnega sestava. Organizacija ZKJ v
JLA je bila v domeni republiške organizacije in je kot takšna delovala v delu in
odločanju federalne komunistične organizacije. Tisoče častnikov je opravljalo
razne politično-partijske dolžnosti in na ta način kontroliralo civilne institucije in zadovoljevanje političnih in materialnih interesov JLA, ki je nadzorovala tudi mnoge državne funkcije. Pod neposredno in izključno kontrolo Tita je
imela JLA dolgo časa status edine prave jugoslovanske institucije, nad katero
posamezne republike niso imele nadzora. Zraven osnovne funkcije obrambe
države pred zunanjo agresijo je bila JLA glavni podpornik režima. V tem smislu
ni bila uporabljena samo za neposredno represijo (v osemdesetih letih dušenje
"kontrarevolucije" na Kosovu), ampak je imela tudi niz institucij in funkcij, ki so
nadzirale civilno družbo. To je še posebej veljalo za vojaško kontraobveščevalno službo KOS, ki je delovala kot politična policija, njene pristojnosti pa se niso
omejevale samo na JLA. Izrazita politična organiziranost in namen ter delokrog
KOS-a sta razširili vlogo JLA izven klasičnega okvirja obrambe pred zunanjo
agresijo in iz nje naredili politični faktor, ki je imel odločilno vlogo pri krizi
in razpadu Jugoslavije. Večkratno aktivno sodelovanje v dušenju nemirov na
Kosovu je vrh JLA prepričalo, da so oborožene sile poklicane k reševanju notranjepolitičnih sporov, tako s političnim pritiskom kot tudi z močjo orožja. V
tem smislu so vsi temeljni doktrinarni dokumenti iz osemdesetih let podrobno
opredeljevali uporabo JLA v primeru "izrednega stanja" in "kontrarevolucije".1
JLA je veljala za nedotakljivo institucijo, ki je bila izven vsakršnega civilnega
nadzora razen partijskega vrha. Po letu 1953 so bili vsi obrambni ministri aktivni generali, zaradi česar so bila vsa obrambna vprašanja monopol vojske. JLA
je nadzorovala mogočen vojaško-industrijski kompleks, ki so ga vodili aktivni častniki. Letno je bilo za potrebe JLA namenjenih okoli 70 odstotkov sredstev zveznega proračuna (7 odstotkov nacionalnega bruto dohodka), ki pa je v
zadnjih letih obstoja federacije padel na 50 odstotkov sredstev zveznega proračuna (4 odstotke nacionalnega bruto dohodka).2 JLA je bila tudi lastnik ogromnih kompleksov, zemljišč in nepremičnin. Med iraško-iransko vojno v osem-

1

2

Podrobneje o vlogi JLA pri razpadu Jugoslavije v: Davor Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad
Jugoslavije 1987.–1992. (Zagreb, 2008) (dalje: Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije
1987.–1992.).
Anton Bebler, "The Yugoslav People's Army and the Fragmentation of a Nation", Military Review,
avgust (1993): 38–51.
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desetih letih je prodajala orožje obema stranema, Irak je od nje dobil orožje
tudi tik pred napadom na Kuvajt leta 1990. JLA je v tem času izvažala orožje
in opremo v vrednosti treh milijard ameriških dolarjev na leto, zaradi česar so
mnogi posamezniki, skupine, celotne regije, deloma tudi zvezna administracija, postali odvisni od vojaško-industrijskega kompleksa, ki je zaradi svojega
vpliva postal pomemben političen in gospodarski dejavnik. Pred Titovo smrtjo
JLA ni bila samostojen politični dejavnik, na skrivaj pa so vojaški vrhovi že od
sedemdesetih let naprej postajali vse bolj nezadovoljni z decentralizacijo vojaškega sistema. V burni drugi polovici osemdesetih let, še posebej po letu 1987
in prihodu Slobodana Miloševića na srbsko politično sceno, se je JLA vse bolj
osamosvajala, saj je zaznala hiter upad vseh oblik civilnih oblasti v SFRJ. Generali so bili nezadovoljni zaradi decentralizacije znotraj Oboroženih sil SFRJ, še
posebej zaradi samostojne Teritorialne obrambe, ki so jo smatrali kot potencialnega nasprotnika (kar se je potrdilo leta 1991 v vojni za Slovenijo).3
JLA je skupaj z Teritorialno obrambo (TO) predstavljala enotne Oborožene sile SFRJ in je bila operativna, dobro oborožena federalna komponenta,
medtem ko je bila TO republiška, slabše oborožena in namenjena predvsem
za gverilski boj in nadzor ozemlja. JLA se je delila na mirnodobsko in vojno.
Mirnodobsko armado so predstavljali vojaki na služenju vojaškega roka kot
začasni sestav in stalni sestav, ki so ga predstavljali oficirji, profesionalni vojaki
in civilisti v službi JLA. Naloga mirnodobskega sestava je bila, da sprejme prvi
udar potencialnega napadalca in da omogoči hiter prehod države in družbe na
vojne razmere. V medsebojnem odnosu sta bili JLA in TO popolnoma enakovredni, v vojnem stanju pa naj bi se dopolnjevali po konceptu splošnega ljudskega odpora. Kot v primeru JLA, za katero je bilo pristojno Predsedstvo SFRJ,
je bilo tudi za TO, ki pa je bila v mirnodobnem stanju v pristojnosti republiških
in pokrajinskih vodstev, ki so po Titovi smrti povečevala svoj vpliv.4 Ta dvokomponentnost oboroženih sil je imela temelj v ustavi iz leta 1974, s čimer se
je želela preprečiti centralizacija oziroma premoč najštevilčnejšega naroda nad
ostalimi v oboroženih silah. Ni bila sprejeta samo zaradi učinkovitejše obrambe
države pred močnejšim sovražnikom (še posebej Varšavskim paktom), ampak
tudi zaradi varovanja konfederalnih delov ustave iz leta 1974. Unitaristi so od
vsega začetka napadali takšno zasnovo oboroženih sil in prihajali v konflikte z
borci za nadaljnjo decentralizacijo.

3
4

Ivo Goldstein, Hrvatska 1918–2008 (Zagreb, 2008), 682 (dalje: Goldstein, Hrvatska 1918–2008).
Branko Mamula, Slučaj Jugoslavija (Podgorica, 2000), 49–55 (dalje: Mamula, Slučaj Jugoslavija).
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Številčno stanje, oborožitev in strategija JLA
Mirnodobska JLA je 1. januarja 1990 štela 275.341 ljudi, od tega 25.101 oficirjev, 19.165 podoficirjev, 539 vojaških uslužbencev, 2.027 pogodbenih vojakov, 38.423 civilistov v službi v vojski in 189.855 vojakov in slušateljev šole za
rezervne oficirje. V primeru vojnega stanja je JLA štela 1.058.378 ljudi. V odvisnosti od velikosti in nalog so bile enote JLA razdeljene na taktične, operativne
in strateške. Najmanjšo taktično enoto je predstavljala četa (ali baterija kot del
podpore), bataljon (divizion), polk, brigada in na koncu divizija kot najvišja
taktična enota. Operativno enoto je predstavljal korpus, strateško raven pa so
predstavljale vojaške oblasti, vojaška pomorska oblast in vojaško letalstvo ter
protiletalska obramba.5
Trditev, da je bila JLA po velikosti in oborožitvi tretja ali četrta vojska v
Evropi, je bila ponovljena mnogokrat, zato se je smatrala za verodostojno. Po
številu orožja je res bila tretja ali četrta med vzhodnoevropskimi vojskami. V
svoji sestavi je imela 8 tankovskih, 5 oklepnih, 27 pehotnih, 1 zračno desantno, 14 artiljerijskih, 6 protitankovskih in 4 protiletalske brigade. Po britanskih
vojaških virih naj bi JLA leta 1991 premogla 1.850 srednjih tankov, 13 lahkih
tankov, 240 izvidniških oklepnih vozil, 490 bojnih vozil pehote, 500 oklepnih
transporterjev, 1.934 kosov artilerijskega orožja večjega kalibra (večjega od 105
mm), okoli 3.000 minometov kalibra 120 mm in 3.400 minometov kalibra 82
mm, 1.799 protioklepnih topov, 449 letal in 190 helikopterjev, 11 podmornic, 15 raketnih čolnov in topovnjač, 14 torpednih čolnov in 79 ostalih plovil.6 Konceptualno, doktrinarno in po opremljenosti je bila JLA v osemdesetih
letih dodobra zastarela. Naslanjajoč se na koncept splošne ljudske obrambe je
JLA od začetka sedemdesetih let načrtovala obrambo pred silami Varšavskega
pakta (načrt "Sutjeska 1") in NATO pakta (načrt "Sutjeska 2"). V obeh primerih
so načrti predvidevali zadržanje močnih sovražnikovih oklepnih enot na prostoru Panonske nižine, da bi s tem zaščitili razvoj glavnih sil vojnega sestava
JLA v osrednjem hribovito-goratem delu, od koder bi se organiziral protiudar,
medtem ko bi se na okupiranem ozemlju vodila gverilska vojna. Sovražnika
bi premagali z izčrpavanjem in v kasnejši fazi vojne s protinapadom. Takšna
defenzivna obramba je bila nujna zaradi zastarele oborožitve in pomanjkanja
večjih bolj mobilnih operativnih enot. Od pomladi leta 1990 je načrt "Sutjeska
2" (napad NATO pakta na Jugoslavijo) postal osnovni načrt JLA in je predvide-

5
6

Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 53.
The Military Balance, The International Institute for Strategic Studies (Oxford, 1991), 96–97; Bojan
Bauman, "Demilitarizacija ali tu bi bilo kaj deliti", Večer, 29. 12. 1990, št. 302, 29; "Vojskovanje za Veliko
Srbijo", Revija Obramba, št. 10 (1991): 40; Denis Kuljiš, "Može li JNA braniti Jugoslaviju?", Globus, 13.
12. 1990, št. 1, 1.
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JLA (Mensur Seferović (ur.), Oružane snage SFRJ (Split, 1982), 79))

val, da bo agresor v prvih dneh napada na Jugoslavijo doživel uspeh in okupiral
del države, vendar naj bi po prehodu družbe na vojne razmere Oborožene sile
SFRJ izvedle uspešno osvobodilno operacijo z angažiranjem sil iz globine, večinoma iz sestave 1. vojaškega območja. Modificirano verzijo tega načrta je JLA
izdelala pozimi in spomladi leta 1991 in je postala načrt delovanja JLA za vojno
proti Hrvaški.7
Oklepne enote JLA so temeljile na starem sovjetskem tanku T-54/55,
licenčna proizvodnja sovjetskega tanka T-72 (z jugoslovansko oznako M-84)

7

Davor Marijan, "Sudionici i osnovne značajke rata u Hrvatskoj 1990.–1991.", Časopis za suvremeno
povijest 40, št. 1 (2008): 52.
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pa se je pričela pozno. V sestavi so bili zadržani številni tanki iz druge svetovne
vojne, kot na primer sovjetski T-34, ki je še leta 1980 predstavljal 41 odstotkov od skupnega števila tankov. Orožje so v JLA zadržali v uporabi, tudi ko je
bila že zdavnaj zastarela, kot na primer mali sovjetski top M-43 kalibra 76 mm
ali ameriški tank M4A3 Sherman. Iz uporabe ga niso umaknili, niti ko je zaradi pomanjkanja rezervnih delov, postal popolnoma neuporaben in bil kvečjemu namenjen za tarčo na vojaških poligonih. Udarni del vojaškega letalstva so
predstavljali prav tako zastarela sovjetska letala MIG-21, z novejšimi MIG-29 pa
je bilo opremljenih samo nekaj eskadrilj. Glavnino letalstva so tvorili zastareli
podzvočni jurišniki Jastreb in Orel ter solidno šolsko letalo Supergaleb, ki so ga
uporabljali kot lovsko-bombniško letalo. Stroški za vzdrževanje zastarele tehnike in pripadajočega streliva so bili ogromni, zaradi česar se je moralo varčevati na drugih mestih, še posebej pri usposabljanju na zahtevnejših oborožitvenih
sistemih.8

Nacionalna struktura JLA
Po letu 1945 je bila JLA najbolj dosledna izvajalka Titove komunistične politike v Jugoslaviji. Nekaj časa je pazila na enakomerno nacionalno zastopanost,
vendar pa je po vojni ostalo v aktivni službi sorazmerno večje število Srbov in
Črnogorcev. Delež slednjih dveh se je nekoliko zmanjšal leta 1948, ko je bilo
več tisoč večinoma srbskih in črnogorskih oficirjev odpuščenih iz vojske zaradi
podpore Informbiroju. Nekaj podobnega, čeprav manjših razmer, se je ponovilo konec petdesetih let in po padcu Aleksandra Rankovića. V času obrambnega
ministra Ivana Gošnjaka je znotraj vojaških krogov obstajala dobra volja, da bi
se nacionalna struktura uravnotežila, vendar se številčna razmerja, podedovana iz NOB-ja, dolgo niso mogla spremeniti. Številni Slovenci, Hrvati, Muslimani (Bošnjaki) in Albanci, ki so se šolali na srednjih vojaških šolah, niso mogli
dobiti aktivne vojaške službe, ali pa so bili hitro razrešeni. Leta 1967 je mesto
obrambnega ministra prevzel Srb Nikola Ljubičić, ki je začel spreminjati tudi
nacionalni ustroj vojaških vrhov. Zakon o enakomerni zastopanosti vseh narodov v popolnitvi poklicnega kadra v JLA se ni spoštoval, številke pa so bile vojaška skrivnost.9

8

9

Ozren Žunec, "Rat u Hrvatskoj 1991.–1995.: 1. dio: uzroci rata i operacije do sarajevskog primirja",
Polemos, št. 1 (1998): 63–64.
Goldstein, Hrvatska 1918–2008, 680.
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Preglednica 1: Narodnostna struktura aktivnih vojaških oseb v JLA z ozirom na narodnostno strukturo
prebivalstva SFRJ – stanje leta 1985.10

Narodi in
narodnosti

Aktivne vojaške
osebe (%)

Delež v skupnem
prebivalstvu (%)

Razlika

Srbi

57,17

36,3

+20,87

Hrvati

12,51

19,74

-7,23

Makedonci

6,74

5,98

+0,76

Črnogorci

5,82

2,58

+3,24

Muslimani

3,65

8,92

-5,27

Slovenci

2,64

7,28

-5,18

Albanci

1,09

7,72

-6,63

Leta 1985 je indeks zastopanosti Črnogorcev v aktivnem podoficirskem in
oficirskem kadru, glede na odstotek prebivalstva Jugoslavije, znašal 204, Srbov
157, Makedoncev 113, Hrvatov 63, Muslimanov 41, Slovencev 34 in Albancev le
14. V relativnih sorazmerjih je bilo torej Črnogorcev v vojski skoraj 15-krat več
kot Albancev, Srbov pa je bilo za 150 odstotkov več kot Hrvatov. Ocenjuje se, da
je bilo spomladi 1991 od 70.000 poklicnih vojakov v JLA 70 odstotkov Srbov
in Črnogorcev, na vodilnih položajih pa je bil ta odstotek še večji.11 Načrtovano
je bilo, da neradikalni Srbi in Črnogorci, postavljeni na ključne položaje, tudi
po Titovi smrti vzdržujejo jugoslovansko orientacijo, s čimer naj bi vzpostavili
ravnovesje med velikosrbskimi pretenzijami po unitarizmu in hrvaško-slovenskimi željami po večji samostojnosti.12

Reorganizacija JLA v drugi polovici osemdesetih let
Osemdeseta leta je JLA dočakala v teritorialno-organizacijskem smislu, ki je bil
postavljen konec šestdesetih let. Dotedanja vojaška območja so nadomestile
armade, ki jih je skupaj bilo šest, v to območje pa je sodilo tudi Vojaško pomor-

10

11

12

Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 65; Davor Domazet-Lošo, Hrvatska
i veliko ratište. Međunarodne igre na prostoru zvanom bivša Jugoslavija, III. izdanje (Zagreb, 2002),
42–43 (dalje: Domazet-Lošo, Hrvatska i veliko ratište).
Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990–1995, Volume I, CIA, Office of
Russian and European Analysis (Washington, 2002), 46.
Goldstein, Hrvatska 1918–2008, 680.
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sko območje in ter samostojno vojaško območje Titograd. Od takrat je JLA skoraj 20 let imela ustroj in teritorialno organizacijo, ki se je približno ujemala z
republiškimi mejami. Ozemlji socialistične republike Slovenije in Makedonije
je imelo v pristojnosti po eno armadno poveljstvo, BiH in Srbijo sta pokrivali
po dve armadni poveljstvi, Črna gora je bila razdeljena med samostojni korpus
in deloma Vojaško pomorsko območje, Hrvaško pa sta pokrivali dve armadni
poveljstvi in Vojaško pomorsko območje.13 Po Titovi smrti se je v Srbiji povečalo nezadovoljstvo zaradi avtonomne pokrajine Kosovo, po nemirih v tej
pokrajini leta 1981, pa je JLA poskušala utemeljeno dokazati absurdnost sistema vodenja in poveljevanja oboroženim silam. Kot je kasneje zapisal admiral
Mamula, je JLA hotela preprečiti prihajajočo tragedijo.14 Po Kadijevićevih spominih je JLA želela nevtralizirati ustavni koncept oboroženih sil, še posebej njihovo odvisnost od republik v smislu financiranja. Odkrito je nasprotovala vsem
procesom decentralizacije in ni želela vmešavanja organov federacije v vojaška
vprašanja, ker naj bi preko teh organov posamezne republike imele kontrolo
nad oboroženimi silami.15
Spremembe naj bi bile izpeljane ob predpostavki ogrožanja Jugoslavije od
zunanjega sovražnika, čeprav ta grožnja ni bila nikdar manjša kot v času prehoda na nov ustroj JLA. Bistvo napada JLA na obrambni sistem je bila preveč samostojna TO. JLA je zagovarjala tezo, da Vrhovna komanda OS SFRJ ni sposobna
koordinirati bojnega delovanja v primeru agresije, ker bi se na strateškem nivoju izgubila v množici operacij, ki bi jih izvajale operativne skupine. JLA je zato
leta 1985 predlagala, da se namesto šestih armad kopenske vojske uvedejo tri
bojišča kopenske vojske ter da se republiški in pokrajinski štabi TO podredijo
poveljstvom bojišč, conski štabi TO pa poveljstvom korpusov JLA. V poveljstva
bojišč naj bi se združile dva ali tri armade v vojaškem in dve ali tri republike
v teritorialnem smislu. S tem so bile negirane dosežene pravice in obveznosti
posameznih republik in pokrajin v obrambi države, JLA pa je dobila možnost za
centralizacijo svojega delovanja v miru in vojni. Pot do želenih sprememb pa ni
bila hitra in lahka. JLA je to dosegla s pomočjo lobiranja in strokovnih dokazov,

13

14
15

Sedeži armadnih poveljstev JLA so bili naslednji: 1. armada (Beograd), 2. armada (Niš), 3. armada
(Skopje), 5. armada (Zagreb), 7. armada (Sarajevo), 9. armada (Ljubljana), Drugi korpus (Titograd/
Podgorica), Vojaško pomorsko območje – Jugoslovanska vojna mornarica (Split), Jugoslovansko
vojaško letalstvo in protizračna obramba (Zemun – Beograd). Več o organizaciji JLA: Martin Špegelj,
"Prva faza rata 1990–1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi", v: Dušan Bilandžić
in ostali, Rat u Hrvatskoj in Bosni i Hercegovini 1991– 1995 (Zagreb–Sarajevo, 1999), 39–65; Marijan,
Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992.; Davor Marijan, "Jugoslovenska narodna
armija – važnija obilježja", Polemos, št. 17 (2006): 25–75 (dalje: Marijan, "Jugoslovenska narodna
armija – važnija obilježja") ; Domazet-Lošo, Hrvatska i veliko ratište.
Mamula, Slučaj Jugoslavija, 55.
Veljko Kadijević, Moje viđenje razpada (Beograd, 1993), 71–73 (dalje: Kadijević, Moje viđenje razpada).
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od katerih so bile posebej pomembne komandno-štabne vojaške vaje, ki so bile
kombinacija oborožene agresije in izrednih razmer v državi.16
Pod vodstvom Mamule je bila osmišljena nova, bojiščna organizacija oboroženih sil pod šifro "Jedinstvo" (Enotnost). Večletni napori JLA so obrodili
sadove v začetku februarja 1987, ko je Predsedstvo SFRJ sprejelo odločitev o
reorganizaciji oboroženih sil. Znak "modernizacije" je bilo tudi preimenovanje Generalštaba JLA v Generalštab oboroženih sil SFRJ v začetku oktobra
1987. Konec decembra 1988 je JLA prešla na novo bojiščno organizacijo, ko
so novoustanovljena poveljstva vojaških oblasti prevzela poveljstvo nad enotami JLA od dotedanjih poveljstev armad in titograjskega korpusa. Vsi pomembni segmenti obrambe, razen novačenja nabornikov, ki so jih 1. januarja 1988

16

Marijan, "Jugoslovenska narodna armija – važnija obilježja": 37–38; Davor Marijan, "'Jedinstvo' –
posljednji ustroj JNA", Polemos, št. 11–12 (2003): 17; Davor Domazet-Lošo, "Kako je pripremana
agresija na Hrvatsku ili preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu", Hrvatski vojnik, št. 26 (1997):
4–17 (dalje: Domazet-Lošo, "Kako je pripremana agresija na Hrvatsku").
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prevzele republike in pokrajine, so bili sedaj v rokah JLA. Največji del JLA je
predstavljala kopenska vojska, ki je bila po načrtu "Jedinstvo" organizirana v
tri vojaška območja. Z združitvijo 1. in 7. armade je nastalo 1. vojaško območje
(v vojni Severno bojišče) s sedežem v Beogradu. V pristojnost tega območja je
sodila BiH (brez širše okolice Bihaća), Vojvodina, Slavonija in Srbija brez jugovzhodnega dela. Zraven enot samega štaba je vojaško območje imelo v svoji
sestavi: 4. sarajevski, 5. banjaluški, 12. novosadski, 17. tuzelski, 24. kragujevški
in 37. užiški korpus, Poveljstvo obrambe mesta Beograd, Rečno vojaško flotiljo,
1. proletarsko gardno mehanizirano divizijo, 4. motorizirano in 22. pehotno
divizijo. Območje odgovornosti 2. in 3. armade ter Titograjskega korpusa je
bilo združeno v 3. vojaško območje (v vojni Jugovzhodno bojišče) s sedežem
v Skopju. 3. vojaško območje je imelo v svoji sestavi: 2. titograjski, 21. niški, 41.
bitolski, 42. kumanovski in 52. prištinski korpus in 37. motorizirano divizijo.
Območje odgovornosti 5. in 9. armade je bilo združeno v 5. vojaško območje (v
vojni Severozahodno bojišče) s sedežem v Zagrebu. Zraven enot samega štaba
je vojaško območje imelo v svoji sestavi: 13. reški, 14. ljubljanski, 31. mariborski
in 32. varaždinski korpus, Poveljstvo obrambe mesta Zagreb in 6. proletarsko
pehotno divizijo.17
Vojaško letalstvo in protizračna obramba sta na novo organizacijo prešli
že v začetku leta 1986, ko so bili osnovani trije korpusi, ki so bili namenjeni
podpori posameznih bojišč. Podporo 1. vojaškemu območju je nudil 1. korpus
vojaškega letalstva in protizračne obrambe (VL in PZO) s sedežem v Beogradu, 3. vojaškemu območju je podporo nudil 3. korpus VL in PZO s sedežem v
Nišu, za območje 5. vojaškega območja pa je bil zadolžen 5. korpus VL in PZO s
sedežem v Zagrebu. Vojaško pomorsko območje oziroma Jugoslovanska vojaška mornarica je zadržala obstoječo organizacijo. Sedež je ostal v Splitu, teritorialno pa se je razširilo v Istri na račun 5. vojaškega območja. Vojaško pomorsko območje je bilo sestavljeno iz: štabnih enot, flote, 9. kninskega korpusa in
treh vojaško-pomorskih sektorjev (5. v Pulju za severni del jadranske obale, 8. v
Šibeniku za srednji in 9. v Kumboru za južni del jadranske obale). Pod neposrednim poveljstvom Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo pa so ostali šolski
centri, gardna motorizirana brigada, trije polki zvez, po eden inženirski polk in
raketni artiljeriski polk PZO, del logističnih enot, izobraževalni center in nekaj
samostojnih bataljonov. Z navedenimi spremembami je bila zaključena prva
etapa načrta "Jedinstvo", izvedba druge etape (tehnične modernizacije, učinkovitejšega poveljevanja, racionalizacije dela in večje bojne pripravljensoti) je
bila načrtovana za prvo polovico devetdesetih let.18

17
18

Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 111–112.
Prav tam, 112–113.

438

S tudia
H istorica
S lovenica

Vojaško-teritorialna razdelitev JLA na bojišča – stanje po reorganizaciji leta 1988 (Marijan, Slom Titove
armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 111)

Načrtovano je bilo tudi zmanjšanje mirnodobskega in vojnega števila vojakov JLA. Do leta 1990 naj bi številčno stanje vojne armade znašalo okoli milijon
ljudi, mirnodobska sestava pa naj bi štela slabih 300.000 vojakov. Na 5. vojaškem območju se je v smeri proti Madžarski med leti 1988 in 1989 število enot
A-klasifikacije (od 60 do 100 odstotna popolnjenost vojaške formacije) prepolovilo, njihova naloga pa je bila sprejeti in se izogniti strateškemu presenečenju
sovražnika.19
Z reorganizacijo je JLA dosegla enotnost celotnega območja Jugoslavije kot
bojišča, enotnost OS SFRJ na bojišču, enotnost oborožene borbe in enotnost
vodenja in poveljevanja. Strateška raven poveljevanja je bila razdeljena na dva
nivoja: Vrhovno komando OS SFRJ in poveljstva bojišč. Vrhovna komanda je
prestavljala najvišji nivo poveljevanja in je bila sestavljena iz Predsedstva SFRJ

19

Marijan, "'Jedinstvo' – posljednji ustroj JNA": 18.
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in novoustanovljenega Štaba vrhovne komande. Po ustavi je bilo Predsedstvo
SFRJ vrhovni poveljnik oboroženih sil, medtem ko se je v vojnih razmerah zvezno obrambno ministrstvo (Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo – ZSLO)
preoblikovalo v Štab vrhovne komande. ZSLO se je namreč že v mirnodobnem
stanju razglasil za ta Štab in tako zadržal poveljevanje nad strateško – operativnimi enotami, čeprav ti štabi nimajo poveljniške funkcije v nobenih oboroženih silah. Pripravo in vodenje strateških operacij na bojiščih, in s tem poveljevanje vsem enotam JLA in TO na bojišču, je Vrhovna komanda prenesla na
poveljstva bojišč. Republike so tako izgubile svojo pristojnost nad TO, ki jim je
bila zajamčena z ustavo, kar je bilo protiustavno, ker se ustava ni spremenila. Še
posebej je bila na udaru hrvaška TO, ki je bila po reorganizaciji ustroja JLA razdeljena na tri novoustanovljena bojišča (Severozahodno, Severno in Vojaško
pomorsko). Najbolj intriganten del vrhovnega poveljstva je predstavljal Štab
vrhovne komande, ki ga je reorganiziral admiral Mamula.20 Z ozirom na prezir,
ki ga je pokazal do ustavnega vrhovnega poveljnika, Predsedstva SFRJ, je logičen zaključek, da je bil namen Štaba vrhovne komande preusmeritev vrhovnega poveljstva s Predsedstva SFRJ na zveznega sekretarja za ljudsko obrambo.
Reorganizirani Štab vrhovne komande je bil največji posamični dokaz dosežene politične samostojnosti JLA, vključno s prej omenjeno armadno stranko ZK
– Gibanja za Jugoslavijo.21
V novo organizacijo je JLA stopila tudi z novo vojaško strategijo, v kateri
je bil poudarek na mirnodobskih in notranjih nalogah. Do tedaj je bila temeljna naloga armade zoperstavljanje zunanji oboroženi agresiji nad Jugoslavijo,
sedaj pa je zraven te dobila tudi določene naloge družbene samozaščite v miru
in izrednih razmerah, kar je pomenilo njeno uporabo v notranjih konfliktih.
Pojem izrednih razmer je postal aktualen po albanskih nemirih na Kosovu
leta 1981, ko so nekateri prišli do spoznanja, da v državi obstajajo sile, ki lahko
ogrozijo obstoječi sistem in dominacijo ZKJ. Z naraščajočo krizo v Jugoslaviji je
naraščal tudi pomen izrednih razmer, ki so se pokazale kod sredstvo, s katerim
si je lahko politična elita izborila prevlado nad ostalimi. Slovenska skupščina se
je temu uprla z sprejetjem amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki so za uporabo
oboroženih sil v izrednih razmerah zahtevali soglasje republiške skupščine.22
Medtem, ko so potekali spori zaradi mesta in pomena izrednih razmer, se je
JLA na njih pripravljala. JLA je za notranje delovanje imela ustavno pokritje v
odredbi, ki ji je nalagala zaščito obstoječe družbene ureditve, iz česar se je lahko
dokazovalo, da se to nanaša tudi na notranjo ogroženost. Načelno stališče je

20
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Mamula, Slučaj Jugoslavija, 19; Martin Špegelj, Sjećanje vojnika (Zagreb, 2001), 89–93 (dalje: Špegelj,
Sjećanje vojnika).
Marijan, "Jugoslovenska narodna armija – važnija obilježja": 41.
Borisav Jović, Zadnji dnevi SFRJ (Ljubljana, 1996), 55–56.
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bilo, da se oborožene sile uporabijo samo v primeru, ko policija in druga civilna
telesa družbene samozaščite ne morejo preprečiti nastanek izrednih razmer.
To stališče je nastalo kot posledica nemirov na Kosovu, ki jih je JLA v začetku osemdesetih let ob velikih naporih onemogočila. Podobna situacija se je
na Kosovu ponovila leta 1989. Uporabo oboroženih sil v izrednih razmerah je
odrejalo Predsedstvo SFRJ, sam način uporabe JLA pa je bil predpisan v posebnem priročniku iz leta 1988. Najvažnejši in najučinkovitejši postopek je bila
demonstracija sile. V zveznih, republiških in pokrajinskih organih ter oboroženih silah se je šifra za aktiviranje načrtov za odpravo izrednih razmer imenovala
"Radan".23
Konec osemdesetih let je JLA opustila koncept splošnega ljudskega odpora
in družbene samozaščite ter prešla na koncept bitke v prostoru. Sprememba
koncepta je bil odgovor na konvencionalne doktrine blokovskih sosed, doktrino zračno-kopenske bitke in globokih udarov sil zveze NATO in ZDA, oziroma doktrino operativno-manevrskih enot Varšavske zveze. Bitka v prostoru
je predstavljala manever izčrpavanja, cilj le-tega pa je bil izogibanje odločilni
bitki. Sestavni del doktrine je bila tudi uporaba sile z razdalje, ki bi se zoperstavila udaru sovražnika z distance.24 JLA se je političnim strukturam pritoževala,
da se z obstoječo oborožitvijo ne more upreti napadu z distance, kot je bil na
primer zračni napad ZDA na Libijo leta 1986, saj je primanjkovalo sodobnih
raketnih sistemov velikega dometa, sodobnih protizračnih raketnih sistemov
srednjega in velikega dosega ter malega števila sodobnih vojaških letal.25 Pojem
"udar z distance" je bil formuliran za civilne kroge, od katerih je JLA, z izgovorom zunanje ogroženosti, zahtevala ogromne količine denarja, dejansko pa je
šlo za razvoj sodobnega orožja dolgega dometa, ki bi ga uporabili v notranjih
konfliktih.26
Odgovor na to, zakaj je prišlo do reorganizacije JLA je lahko dvojen: prvi
možen je, da je JLA izvedla reorganizacijo zato, da bi lahko samostojno delovala v razpletu jugoslovanske krize, na kar sugerira tudi admiral Mamula v svojih
spominih; drugi možen odgovor je, da je JLA načrtovala sodelovanje s posamezno republiko, tako kot je to počel general Kadijević s srbskim vrhom.

23
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Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 117; Davor Marijan, "Oružane
snage SFRJ u izvanrednim prilikama", Časopis za suvremeno povijest 34, št. 2 (2002): 368; DomazetLošo, Hrvatska i veliko ratište, 47–48.
Domazet-Lošo, "Kako je pripremana agresija na Hrvatsku": 11.
Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 120; Davor Marijan, Borovo Selo i
"bitka u prostoru" (Zagreb, 2004), 477–478.
Šlo je predvsem za razvoj samovoznega večcevnega raketometa M-87 Orkan, katerega razvoj se je
začel leta 1980 kot skupni projekt SFRJ in Iraka ter nerealnega projekta jugoslovanskega nadzvočnega
letala 4. generacije. Marijan, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992., 121.
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Zbližanje JLA in srbskega političnega vodstva
Zaradi razmer konec osemdesetih let so generali prišli do navidez logičnega
zaključka, da sta Slovenija in Hrvaška najbolj nevarni potencialni nasprotnici.
Namreč bili so prepričani, da bi bila popolna demokratizacija, uvedba večstrankarskega sistema in spoštovanje republiških posebnosti pogubna za Jugoslavijo. Sprva so bili sumničavi tudi do Miloševićeve populistične politike, nazadnje
pa so postali njeni zavezniki. Vrh JLA se je začel aktivneje vključevati na politično prizorišče potem, ko so se v javnosti začeli pojavljati glasovi o korenitih
reformah znotraj SFRJ in tudi vojske. Te tendence so bile najmočnejše v Sloveniji, s katerimi je želela JLA obračunati leta 1988, ko se je v Ljubljani začelo
sojenje proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu.
Polemika o JLA je v tem obdobju potekala tudi v hrvaškem tisku. Konec leta
1987 in v začetku leta 1988 je prišlo tudi do konflikta med srbskim vodstvom s
Slobodanom Miloševićem na čelu in vrhom JLA, ki mu je takrat načeljeval Veljko Kadijević. Admiral Branko Mamula je namreč tedaj ocenil, da Slovenija in
Srbija vzpodbujata mehanizme razbijanja Jugoslavije in jih tako imel za enako
odgovorni.27 Miloševića admiral Mamula in vojaški vrh nista sprejemala kot najbolj primerno osebo za realizacijo načrtov JLA o ponovni unitarizaciji države.
Delila sta si mišljenje, da ga je zaradi ohranitve Jugoslavije potrebno odstraniti.
V tistem trenutku je bila za njih Miloševićeva politika preveč prosrbsko nastrojena, in kot taka, za Jugoslavijo kot celoto nesprejemljiva. Zaradi spretne Miloševićeve demagogije in tudi drugih okoliščin je JLA vse bolj postajala njegov
zaveznik.28 Dogmatska in nefleksibilna JLA si ni mogla predstavljati decentralizirano in demokratično Jugoslavijo, kot sta si jo lahko Slovenija in Hrvaška,
ampak ji je bil veliko bližji trdi, velikosrbski Miloševićev model. Ko so spomladi
leta 1990 po volitvah v Sloveniji in na Hrvaškem oblast prevzele nekomunistične stranke, je to samo še zbližalo JLA in srbsko vodstvo. Kadijević je bil takrat
prepričan, da Milošević pravzaprav prispeva k stabilnosti Jugoslavije.29
Ker je ZKJ na svojem zadnjem kongresu januarja 1990 razpadla, so konec
leta 1990 generali osnovali Zvezo komunistov – Gibanje za Jugoslavijo. Članstvo le-te je bilo izven JLA maloštevilno. Za rigidno ideologijo se je v ozadju skrival predvsem strah za lastno eksistenco, saj je bilo očitno, da je s transformacijo
družbe nujna tudi radikalna reforma JLA, na kar pa slednja ni bila pripravljena.
V vojaškem vrhu ni bilo srbskih nacionalistov klasičnega tipa, obstajali pa so
predsodki, celo sovraštvo do slovenskega in albanskega "separatizma", hrvaškega "nacionalizma" in muslimanskega (bošnjaškega) "fundamentalizma".
27
28
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Mamula, Slučaj Jugoslavija, 109–121.
Špegelj, Sjećanje vojnika, 97–99.
Kadijević, Moje viđenje razpada, 106.
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Potrebno je vedeti, da je velik del oficirjev JLA prinesel primitivizem in nasilno miselnost iz svojega podeželskega, domačega okolja, ali pa so ga pridobili z dolgotrajnim službovanjem v vojski, ki je na teh prvinah gradila zavest o
lastni moči in nepremagljivosti. Takšen miselni vzorec ni dopuščal prostora za
spoštovanje individualnih državljanskih pravic in izročila mestnega življenja,
od tod pa tudi izhaja poznejše brezobzirno uničevanje hrvaških in bosanskih
mest.30
JLA je kot glavni protagonist vojne na območju bivše Jugoslavije dolgo časa
prikrivala svojo agresorsko naravo in nastopala v smislu interesa vseh narodov
Jugoslavije kot "skupna oborožena sila vseh narodov in državljanov Jugoslavije" ter istočasno kot oborožena sila vsakega naroda in posamezne republike,
torej kot vojska, ki so ji vsi narodi enako pomembni. Na to karto je igrala tudi,
ko se je postavila med hrvaško policijo in oborožene lokalne Srbe, vendar pa
ni mogla prikriti svoje pristranskosti in tako ni samo izenačila status legalnih
hrvaških državnih organov in upornih Srbov, temveč je odkrito simpatizirala s
slednjimi. Pravi agresorski obraz je JLA pokazala konec junija in v začetku julija
1991 v vojni proti Sloveniji. Tedaj je vsem v Jugoslaviji in mnogim v svetu postalo jasno, kdo in kaj je JLA. Prav tako je to postalo jasno tudi nesrbskim vojakom in oficirjem te vojske, ki so jo začeli masovno zapuščati, s čimer je vojska
izgubila pomemben argument svoje večnacionalne jugoslovanske orientacije.
V JLA so ostali samo tisti, ki jih vojska ni hotela izpustiti, ker je z njimi lahko
manipulirala. To se je nanašalo predvsem na vojake na služenju vojaškega roka,
ki so služili vojaški rok izven svoje republike, s pomočjo katerih je JLA lahko
izsiljevala posamezno republiko.31
Kljub temu, da so bili srbski in prosrbski kadri v vojski najbolj zastopani, jo
je njena večnacionalna sestava ovirala pri reševanju konfliktov znotraj Jugoslavije. Vojaški vrh zato ni mogel sprejemati hitre odločitve in se spuščati v odločno obračunavanje z republiškimi vodstvi v Sloveniji in na Hrvaškem, čeprav je
to želel. Šele ko je JLA po svoji sestavi postala popolnoma srbsko-črnogorska, je
postala v spopadu z nasprotno stranjo brezobzirna in nevarna. Ko sta Slovenija
in Hrvaška 26. junija 1991 razglasili svojo samostojnost in suverenost, je JLA že
imela jasen odnos do nove oblasti v teh dveh republikah, vendar še ni bila pripravljena na odločno akcijo, ker je morala najprej razčistiti s Slovenijo in šele
nato vse napore usmeriti na Hrvaško. Razplet vojne v Sloveniji pa je armadnemu vodstvu pokazal, da JLA, takšna kot je bila, ni bila sposobna izvesti zamišljen
načrt, zaradi česar je sledil pospešen proces srbizacije vojske ter premeščanje in
opremljanje enot.
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Goldstein, Hrvatska 1918–2008, 684–685.
Božidar Javorović, Velikosrpska najezda i obrana Hrvatske (Zagreb, 1995), 121–122.
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Miro Hribernik
YUGOSLAV PEOPLE’S ARMY ON THE EVE OF SLOVENIA’S
INDEPENDENCE

SUMMARY
The YPA was formed after World War II from an armed wing of the resistance
movement under the leadership of the LCY. In the post-war period, it developed into an armed force whose main feature was Communist indoctrination of
its leadership and the rest of the members. In addition to its main function of
national defence against external aggression, the YPA was the main supporter
of the Communist regime. In this sense, it was not only used for direct repression, but had a set of institutions and functions whose purpose was control of
the civil society. The ethnic structure of active military personnel in the YPA in
the mid 1980s was distinctly in favour of the Serbs and Montenegrins, while
there was a deficit in the national representation of Croatian, Muslim and Slovenian officers. The YPA controlled the powerful military-industrial complex;
annually, a total of 70 percent of federal budget resources were allocated to
the needs of the YPA. In the early 1990s, the peacetime YPA numbered 275,341
people; in the event of war, this number increased to 1,058,378 people. Given
the number of weapons, the YPA was placed third or fourth among the Eastern
European armies; in terms of concept, doctrine and equipment, however, it
was completely outdated. In accordance with the Constitution of 1974, the
SFRY Armed Forces consisted of two components: the YPA whose strategic use
after the death of President Tito was the responsibility of the Presidency of the
SFRY, and the TD whose training and leadership were the responsibility of the
republican leadership and the leadership of the autonomous regions. At the
end of 1988, the YPA assumed a new battlefield organisation and replaced former army headquarters to achieve unity in the entire territory of Yugoslavia
(seen as a single battlefield). Command of all YPA and TD units in the battlefield was transferred to the battlefield headquarters, resulting in the republics
losing their jurisdiction (guaranteed by the Constitution) over the TD. In addition to the new organisation, the YPA assumed a new military strategy, focused on peacetime and internal tasks, while the concept of popular resistance
and social self-protection was replaced by the concept of battle in space. When
word started spreading of radical reforms taking place within the SFRY and the
army, the YPA leadership began to take active part in the political arena. The
dogmatic and inflexible YPA could not imagine a decentralised and democratic
Yugoslavia, as conceived by Slovenia and Croatia. Instead, it was more inclined
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to Milošević’s hard Great Serbian model. Fearing for their existence, the YPA
generals, after the dissolution of the unified LCY, founded the League of Communists – Movement for Yugoslavia, whose membership outside the YPA was
small. Although Serbian and pro-Serbian personnel were the most numerous in
the YPA, its multinational structure still hindered it from solving the conflicts
arising in Yugoslavia. It was only when the YPA became completely Serbian-Montenegrin in its structure that it became ruthless and dangerous in confrontations with the opposite side.
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Poskus analize spopada
na mednarodnem mejnem prehodu
Rožna Dolina
Blaž Torkar
Dr. zgodovinskih znanosti, kustos
Vojaški muzej Slovenske vojske
Engelsova 15, SI – 2111 Maribor
e-mail: Blaz.Torkar@mors.si

Izvleček:

Prispevek obravnava priprave Teritorialne obrambe Severne Primorske
na osamosvojitev Republike Slovenije. Natančneje opiše prodor enot
Jugoslovanske ljudske armade, ki so že "Dan prej", 26. junija 1991, prodirale iz
Pivke proti Vipavski dolini in naslednji dan zasedle mednarodni mejni prehod
Rožna Dolina. Nadaljuje s pripravami slovenskih oboroženih sil na zavzetje
mednarodnega mejnega prehoda Rožna Dolina, ki so ga izvedli s presenečenjem
in uporabo orožja. Avtor skuša na podlagi različnih virov analizirati nekatere
nejasnosti glede spopada v Rožni Dolini, ki so posledica različnih interpretacij
ustnih virov. Kljub natančni analizi mu ne uspe odgovoriti na vse dvome in
nejasnosti.

Ključne besede:

Severna Primorska, Rožna Dolina, mednarodni mejni prehod, Teritorialna
obramba, Jugoslovanska ljudska armada, vojaški spopad.
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Teritorialna obramba na Severnem Primorskem in priprave na
osamosvojitev
Severna Primorska je bila leta 1991 območje, ki je obsegalo občine Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija. Do leta 1990 je imela vsaka občina svoj štab
Teritorialne obrambe (TO), ki je bil tesno povezan z enotami Jugoslovanske
ljudske armade (JLA), saj so skupaj sodelovali na skupnih vojaških vajah. Z
demokratičnimi procesi v osemdesetih se je v Sloveniji in tudi na Severnem Primorskem spreminjala vloga TO, saj je slednja postajala vedno bolj samostojna,
njena usposabljanja in urjenja pa so vodili skoraj izključno člani občinskih štabov in poveljniki enot TO.
Delovanje TO na območju Severne Primorske je vodil 6. pokrajinski štab
TO Nova Gorica (6. PŠTO), ki ga je vodil Bogdan Beltram. Ta je od ustanovitve
do oktobra 1990 deloval v vojašnici Ajševica, kjer je bil tudi sedež 63. obmejnega bataljona JLA. Do 4. oktobra 1990 so štab praviloma vodili aktivni častniki
JLA, mirnodobne naloge pa so opravljali rezervni častniki TO. Kmalu za tem, 26.
oktobra 1990, pa se je štab zaradi nevzdržnih razmer preselil v stavbo Uprave za
notranje zadeve (UNZ) v Novi Gorici. Poveljstvo 6. PŠTO je potrebovalo nove
prostore, ki bi omogočali nastanitev ter telefonske povezave do nadrejenih in
podrejenih, brez možnosti prisluškovanja. Komandanti občinskih štabov so
tudi po preselitvi poveljstva normalno izvajali svoje naloge, Rafael Mokorel v
Novi Gorici, Emil Velikonja v Ajdovščini, Alojz Rejc v Idriji, Vito Berginc v Tolminu in kasneje za nekaj mesecev Miro Pogačnik v Logatcu.
Ves čas po koncu druge svetovne vojne pa vse do junija 1991 je prebivalstvo Severne Primorske doživljalo JLA kot svojo vojsko, ki je pomagala pri gradnji in popravilu cest, mostov, vodovodov, telefonskega omrežja, velikokrat
pa je priskočila na pomoč tudi pri odpravljanju posledic naravnih in drugih
nesreč. Med pripadniki JLA in civilnim prebivalstvom so se stkale tudi številne
družinske, prijateljske in družabne vezi, ki so velikokrat pomagale pri reševanju napetih situacij v kritičnih dneh osamosvajanja. JLA je konec osemdesetih
let postajala vedno bolj nezaželjena med slovenskim prebivalstvom, kar se je
odražalo tudi v odnosu JLA do TO. Še bolj so se razmere zaostrile po odvzemu
orožja TO, 15. maja 1990, in prenosu v objekte pod nadzorom JLA. Na območju
Severne Primorske je TO namreč imela večino svojega orožja v skladiščih JLA,
izjema so bila le nekatera podjetja. Po ukazu Generalštaba JLA, 16. maja 1990, ki
je zahteval premestitev oborožitve in opreme TO v skladišča JLA, so se razmere
med JLA in Slovenijo samo še zaostrile. TO je tako ostala brez orožja in vojaške
opreme, zato je bil odgovor na to potezo JLA ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), katere naloga je bila organizacija jeder oboroženih pripadnikov TO, ki jim je bilo potrebno v sodelovanju z milico priskrbeti
orožje. Na območju Severne Primorske je MSNZ začela delovati 6. septembra
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1990, ko je bil imenovan načelnik pokrajinske MSNZ Drago Vidrih. MSNZ je
vključevala le izbrane in skrbno preverjene posameznike vseh struktur, ki so do
začetka osamosvojitvene vojne zagotovili toliko orožja in vojaške opreme, da
so bile enote TO v kritičnem času razmeroma dobro oborožene in opremljene.1
Decembra 1990 ter januarja in februarja 1991, je potekala intenzivna reorganizacija in prilagajanje TO novonastalim razmeram in potrebam. Intenzivno
se je usposabljalo enote velikosti voda v vseh petih občinskih štabih TO, namenjene pa so bile kot dežurne, da bi lahko intervenirale v slučaju morebitne provokacije posameznikov ali enot JLA. Strokovno vojaške in politično varnostne
ocene sprejete v letu 1990 so narekovale prioriteto usposabljanja enot posebnega pomena in sicer protidiverzantske, diverzantske, izvidniške, protioklepne
in enote za zveze, kot tudi del enot prostorske in manevrske strukture, kondiciranje specialistov in posameznikov posebnega pomena za bojno posredovanje.2 TO je s svojimi pripadniki zavarovala vse notranje prostore upravnih
organov, ki so hranili evidence nabornikov, tako da JLA tudi niso izročili evidenc vojaških nabornikov. Nato je bila izvedena štabno-vojna vaja "Kobra-91"3,
s katero so preverili prenos ukrepov pripravljenosti, premeščanja poveljniškega mesta ter vajo velikosti bataljona, ki je izvršil premik na večjo razdaljo. Vaja
je bila izvedena 14. in 15. februarja 1991. Potem je načelnik TO Janez Slapar
določil, da za praktično preverjanje odločitev Republiškega štaba TO (RŠTO)
in PŠTO izvedejo vajo TO Severnoprimorske, TO Dolenjske in Specialna brigada MORiS (30. razvojna skupina). Mobilizacijsko taktična vaja "Premik-91"4
se je začela 22. marca 1991 in se uspešno končala 24. marca 1991. Cilj vaje so
bili izvedba mobilizacije, preverjanje taktičnega delovanja enot TO ob napadih med premikom in protidiverzantski boj. Sodelovale so enote TO 6. in 2.
pokrajinskega štaba za TO ter Specialna brigada MORiS (30. razvojna skupina).
Bila je deležna velike pozornosti JLA in javnosti. Reorganizacija štabov je morala slediti uveljavljanju nove zakonodaje, zato so iz štirih štabov formirali dva,
zaradi vzpostavitve centraliziranega enolinijskega vodenja in poveljevanja. Te
reorganizacije niso uspeli izvesti do 26. junija 1991, kar je povzročalo težave pri
vodenju in poveljevanju na ravni PŠTO – območni štab (Obm). V Idriji in Ajdovščini so v času vojne formirali začasno skupino starešin oziroma operativno
1

2

3

4

Koordinacijska podskupina, "Severna Primorska v osamosvojitvenem času", v: Njim vsem pripada
slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova
Gorica, 2009), 22–26.
Vojaški muzej Slovenske vojske (VMSV), zbirka arhivalij (ZA), fond Obrambna vojna 1991 (OV 1991),
tehnična enota 12 (t. e. 12), Ukaz za usposabljanje ter obrambo Severnoprimorske pokrajine za leto
1991, januar 1991, 2.
Več o mobilizacijsko taktični vaji "Kobra" na Severnoprimorskem: VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, Ocena
ŠVV "Kobra-91", 804-04/54, 29. 4. 1991, 1–9.
Več o taktični vaji "Premik-91": VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, RS 6. PŠTO, Analiza VTV "Premik-91",
SZ-804-04/48, 11. 4. 1991, 1–3.
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skupino častnikov TO, ki je vodila podrejene enote, vendar brez pravice odločanja. Veliko časa so namenili tudi mobilizacijskemu načrtovanju, saj je bilo
potrebno mobilizacijske načrte vpoklica vojaških obveznikov nenehno dopolnjevati in usklajevati, glede na sprotno pridobivanje materialnih sredstev in
oborožitve. Pomemben je bil tudi načrt "Objekt" (B-1, B-2) oziroma varovanje
objektov posebnega pomena, ki je predvideval varovanje pomembnih objektov po seznamu. To so bili sedeži ŠTO, upravnih organov za ljudsko obrambo
(UOLO), kot tudi objekti PTT, elektro sistema, Carine ter objektov skupščine
občine (SO).
Zelo pomemben je bil tudi načrt "Kamen" (K-1, K-2, K-3, K-3a, K-4) 5, ki je
vseboval zavarovanje meja Republike Slovenije (RS) in to v štirih različicah, za
vse pa je bilo značilno, da mora PŠTO zagotoviti vsaj en mejni prehod oziroma
odpreti novega, preko katerega bi lahko bila zagotovljena neovirana komunikacija z Italijo. Načrt "Jezero" so realizirala takratna jedra učnih enot čet TO pri
Obm ŠTO, namenjen pa je bil oblikovanju sprejemnih centrov za sprejem prebežnikov iz JLA ter postopke ravnanja z vojaškimi in civilnimi osebami. Ta dva
centra sta bila v Lokvah in na Vojskem.
Načrt "Nabava" je vseboval posamezne načrte s katerimi so predvideli odvzem orožja TO, skladiščeno v objektih pod nadzorom JLA. Podrobno je
bil izdelan načrt za napad na skladišče Fužine nad Ajdovščino in še nekatera
druga kot na primer na Črni Vrh. Tudi upravni organi za ljudsko obrambo (LO)
so imeli pomembno vlogo pri realizaciji načrta nenasilnega oviranja. Slednji
je zajemal ukrepe in aktivnosti, povezane z zaporami cest, mostov, izhodov iz
vojašnic JLA, prekinitev dobave električne energije, telefona, vode in podobno. Pred osamosvojitvijo so na RŠTO potekali tudi dogovori glede kurirskih
zvez, sestanki glede priprav na zavarovanje razglasitve samostojnosti in glede
zavarovanja nove razglašene države. Velja omeniti tudi sklic komandantov TO
pokrajin, kjer je bil sklep sestanka, da se ne preda orožja in tudi ne vojaških evidenc, da se začne z usposabljanjem enot za protidiverzantsko delovanje (PDV),
varuje pomembne objekte in da se pripravi predloge za formiranje območnih
štabov.
Kot je bilo že omenjeno je 1. junija 1991 prišlo do sprememb organizacije TO, ko so iz štirih občinskih štabov ustanovili dva območna, tako da so iz
občinskih štabov Ajdovščina in Nova Gorica ustanovili 61. območni štab TO
(61. Obm ŠTO) s sedežem v Novi Gorici, iz občinskih štabov v Tolminu in Idriji
pa so ustanovili 63. Območni štab TO (63. Obm ŠTO) s sedežem v Tolminu.

5

Več o načrtu "Kamen": VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, Povelje poveljnika teritorialne obrambe
Severnoprimorske za bojno dejstvovanje po načrtu "Kamen", priloga k: 6. PŠTO, SZ 804-03/78-91,
29. 5. 1991, 1–2; Vito Berginc, "Načrt 'Kamen'", v: Trdna mreža: osamosvajanje Slovenije v Zgornjem
Posočju, ur. Roman Medved idr. (Tolmin, 2008), 97–99.
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Reorganizacija je bila hitro izvedena, vendar je v praksi prihajalo do nekaterih
organizacijskih in vsebinskih vprašanj, saj se nekateri posamezniki iz občinskih
štabov niso želeli podrediti novonastali organizaciji območnih štabov. Tako na
Tolminskem ni prišlo do popolne združitve obeh občinskih štabov, poleg tega
pa tudi formacije občinskih štabov v vojni sestavi niso bile preklicane.
Bojno pripravljenost je 6. PŠTO iz dneva v dan stopnjeval z vedno večjim
številom starešin v ŠTO in večjim številom enot na terenu, polna bojna pripravljenost pa je bila dosežena v ponedeljek, 24. junija 1991, z mobilizacijo večjega
števila enot TO na celotnem območju pokrajine. Poleg mobiliziranih enot je
63. Obm ŠTO v rajonu Drežnica usposabljal 631. četo za posebne namene, 61.
Obm ŠTO pa je v Centru obrambne vzgoje Kostanjevica na Krasu usposabljal
611. odred za posebne namene. Obe enoti so formirali iz vojaških obveznikov,
ki so bili razporejeni v rezervne enote JLA. Tudi JLA se je pripravljala na morebiten spopad, saj je 18. junija 1991 prišel v tolminsko vojašnico poveljnik 345.
Planinske brigade JLA iz Kranja, ki je s seboj prinesel načrt izvajanja pouka z
novimi vojaki. Načrt je predvideval forsiran pouk in urjenje, vsa streljanja naj bi
vojaki končali že v prvem mesecu urjenja, težišče pouka in urjenja pa naj bi bilo
na obrambi vojašnice. V vseh enotah JLA na Severnem Primorskem je potekalo
tudi informiranje starešin JLA o situaciji v državi in stanju v JLA, povečal pa se je
tudi nadzor starešin.6
Že pred izpadom enot JLA iz vojašnic je 6. PŠTO imela veliko število vojaških obveznikov TO na usposabljanju in varovanju objektov posebnega pomena. Po načrtu B-2 je TO 24. junija je izvedla mobilizacijo štaba in dela prištabnih
enot 6. PŠTO ter 61. in 63. Obm ŠTO. Naslednji dan so bile mobilizirane enote
po načrtu B-2, K-2, K-3A in enote za protidesantno delovanje (PDD). V času
med 26. junijem in 17. julijem 1991 je vse pomembnejše obrambne in varnostne aktivnosti usklajevala Koordinacijska podskupina Severne Primorske, ki
je imela sedež v stavbi UNZ Nova Gorica. Sestavljali so jo načelnik uprave za
notranje zadeve Stanislav Bačar, načelnik inšpektorata milice Aldo Turk, samostojni inšpektor milice Zvonimir Kelhar, poveljnik 6. PŠTO Bogdan Beltram
in koordinator dela v Ministrstvu za obrambo za Severno Primorsko Drago
Vidrih, kot vodja. Koordinacijska podskupina je bila z vidika usklajevanja zelo
pomembna, saj sta TO in milica praviloma skupaj izvajali akcije. Usklajevanje
je bilo tudi pomembno v primerih, ko so aktivnosti izvajala vodstva občin ali
vodstva in posamezniki v Krajevnih skupnostih. Koordinacijska podskupina
6

VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 4, OVS/91/4-66/2000, OVS/91/4-56/2000, Poročilo o zbranih informacijah
na dan 18. in 19. 6. 1991, 1–2; Vito Berginc, "Načrt 'Jezero'", v: Trdna mreža: osamosvajanje Slovenije
v Zgornjem Posočju, ur. Roman Medved idr. (Tolmin, 2008), 95–96; Bogdan Beltram, "Priprave in
izvajanje osamosvojitvene vojne na Severni Primorski leta 1990/1991", v: Njim vsem pripada slava:
osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova Gorica,
2009), 537–540 (dalje: Beltram, "Priprave").
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je dala soglasje in ustrezna navodila za izvedbo vseh najpomembnejših akcij,
predvsem tistih kjer je bilo uporabljeno tudi orožje. Na območju Severne Primorske je imela TO v prvih dneh julija 1991 oboroženih 2.984 pripadnikov TO.
Za varnost prebivalstva ter opravljanje nalog ob državni meji pa je bila zadolžena UNZ v Novi Gorici.7
Na dan proslavljanja slovenske osamosvojitve, 26. junija 1991, je poveljnik
6. PŠTO ukazal 61. in 63. Obm ŠTO, da se skupaj z organi za notranje zadeve
zavaruje mednarodne mejne prehode in da se ukrepi izvršijo brez uporabe sile,
saj bo o morebitni uporabi enot TO odločalo predsedstvo RS. Ukaz je tudi vseboval zahtevo po aktiviranju zbirnih centrov in njihovo sodelovanje v skladu z
navodili.8 Že naslednji dan pa je poveljnik 6. PŠTO seznanil oba Obm ŠTO, da
je pričakovati nadaljevanje zaostrovanja z JLA in zveznimi organi ter da bodo
poskušali vzpostaviti nadzor na italijansko-avstrijski meji. TO je dobila nalogo,
da mora aktivnosti JLA preprečiti z vsemi ukrepi, tudi z uporabo orožja.9

Prodor enot JLA po Vipavski dolini in zasedba mednarodnega
mejnega prehoda Rožna Dolina
26. junija 1991 ob 11.05 so iz Koordinacijske podskupine iz Postojne sporočili Koordinacijski podskupini v Novi Gorici, o možnosti premika bojnih vozil
in oklepnih enot iz Pivke v smeri Vipavske doline. Ob 11.28 je načelnik UNZ
Postojna predlagal zaporo na Rebernicah. Iz UNZ Postojna so namreč poročali,
da gre iz Postojne proti Vipavski dolini kolona terenskih in bojnih vozil JLA.
Kolona se je približevala Rebernicam, vendar so do prve barikade na Rebernicah prišla bojna vozila, medtem ko so tanki čakali med Prestrankom in Hruševjem. Motorizirani del kolone je bil ob 12. uri zaustavljen na cestni zapori na
Rebernicah, ki jo je postavila prometna milica. Kasneje so se ji pridružili pripadniki Postaje milice (PM) Ajdovščina s kamioni Cestnega podjetja in nekaterimi tujimi tovornjaki. Poleg zapore na Rebernicah so postavili blokado na vzporedni cesti iz vrha Rebernic proti Lozicam. Iz Postojne proti Vipavski dolini je
nato prihajala še ena kolona vozil, ki se je zaustavila na blokadi pri Rebernicah.
Po pregovarjanju sta se po nekaj urah obe koloni vrnili v Postojno. Tankovska
kolona, ki se je zbrala pri Hruševju, pa je krenila preko Bukovja v dolino Bele

7

8
9

VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, Načrt varovanja objektov, 804-03/69, 24. 6. 1991, 1–2; VM SV, ZA , OV
1991, t. e. 3, Analiza bojnega dejstvovanja TO 6. PŠTO, 804-03/213, 17. 7. 1991, 1; Koordinacijska
podskupina, "Severna primorska v osamosvojitvenem času", v: Njim vsem pripada slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova Gorica, 2009),
24–25.
VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, Ukazujem, Z804-02/8, 26. 6. 1991.
VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, Ukazujem, 27. 6. 1991 ob 15. uri, 1.
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skozi Sanabor proti Vrhpolju in Vipavi. Na tej poti je bila kolona ovirana v Zavetnikih nad Vrhpoljem, nato še enkrat nad vasjo Vrhpolje in v samem naselju
Vrhpolje, kjer se je enotam JLA upiralo civilno prebivalstvo. Kolona JLA je uspela odstraniti in uničiti barikade, ki jih je postavilo civilno prebivalstvo in miličniki, tako da so tanki s spremstvom okoli 21. ure pripeljali v vojašnico v Vipavi.
JLA je kot talca ujela tudi dva domačina iz Vrhpolja in ju odpeljala v vojašnico
v Vipavo, od kjer sta bila kasneje izpuščena po posredovanju načelnika UNZ
Nova Gorica. JLA je na poti v Vipavo imela kar nekaj tehničnih težav, saj je eden
od tankov med Sanaborom in Vrhpoljem zgorel, medtem ko sta se dva tanka
pokvarila že prej pred Podkrajem in v soteski Bele. Kolona JLA je kljub postavljenim oviram prišla v Vipavo, predvsem zaradi prepovedi uporabe orožja, ki
je veljala 26. junija 1991.10
Tekom noči so potekala usklajevanja z milico glede varovanja mejnih prehodov, postavljanja cestnih blokad, uporabe protioklepnih sredstev in da se bo
na silo odgovorilo s silo. Pozornost je bila usmerjena na ukrepe JLA na Tolminskem in v Vipavski dolini s težiščem na oklepni enoti v Vipavi. V Ajdovščini so
premaknili barikado iz križišča ceste za Col (pri Snici) na most čez reko Hubelj,
kar je sprožilo tudi prve grožnje JLA, ki je zahtevala odstranitev barikade, ki
bi jo raketirali z letali s katerimi bi napadli tudi tovarni Fructal in Mlinotest. Iz
slovenskega republiškega vodstva so prišle tudi informacije, da želi JLA zasesti
mejne prehode že v noči iz 26. na 27. junij in da naj se milica poveže s TO, ki bo
dobila ustrezna navodila. Člani Koordinacijske podskupine so na posvetu 26.
junija ob 20. uri sklenili: intenzivira se izvidniško-obveščevalna dejavnost na
zasedenih mejnih prehodih, okrog vojašnic in stražnic, da se nekatere enote
TO maksimalno približajo mejnim prehodom in se pripravijo za bojno delovanje in da se na vsak način zagotovi nemoten prehod čez državno mejo.11
Naslednji dan, 27. junija 1991, ob 10.30 so trije tanki odpeljali iz Vipave
proti Ajdovščini in eden proti Podnanosu. Tanki, ki so peljali proti Ajdovščini
so se nato obrnili, najverjetneje zaradi obvestila o neprebojni blokadi na mostu
čez Hubelj. Nato je ob 10.50, štirinajst tankov in motorizirana kolona petindvajsetih tovornjakov, pontonskega mosta in nakladača, začela premik iz vojašnice
Vipava proti Ajdovščini, vendar se je kmalu obrnila in odpeljala proti Slapu. V
smeri Vipava–Nova Gorica so bile vzpostavljene in branjene močne barikade
na mostu čez reko Hubelj v Ajdovščini in v Črničah. Zaradi tega in najverjetneje

10

11

Silva Križman idr., Dan prej (Koper, 1994), 109–115; Angel Vidmar, "Spomini na moj kolektiv
miličnikov-soborcev in na dogodke v Vipavski dolini", v: Njim vsem pripada slava: osamosvojitveno
dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova Gorica, 2009), 74–76
(dalje: Vidmar, "Spomini"); Koordinacijska podskupina, "Kronologija dogajanja in dogodkov", v: Njim
vsem pripada slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav
Bačar (Nova Gorica, 2009), 38–40 (dalje: Koordinacijska podskupina, "Kronologija").
Koordinacijska podskupina, "Kronologija", 40; Vidmar, "Spomini", 76.
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Odhod enot JLA iz stražnic na Severnem Primorskem (foto: Vito Berginc)

zaradi želje, da se čim prej zasedejo mejni prehodi, so se tem preprekam izognili
in se po stranskih poteh premikali proti Slapu in Dolenjam, kjer so prebili dve
blokadi in za nekaj časa napačno usmerili v serpentine nad zaselkom Bačarji.
Nato so poslali izvidnice v smer Uhanje, Štrancarji in Tevče in nazadnje le vrnili proti mostu v Dolenjah. Kolona je nato dobila pot proti Velikim Žabljam in
Batujam. Na smeri premika kolone je bilo postavljenih več premičnih, vendar
nebranjenih ovir, ki so jih uspešno odrivali in teptali. V poveljstvu so ocenili, da
bo smer premika naprej proti Dornberku, zato je 61. Obm ŠTO po konzultaciji
v štabu izdal ukaz, da se razporedi sile v smeri Dornberk–Volčja Draga–Šempeter ter naj enote uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za zaustavitev kolone. Na
poti v Dornberk jih je sredi vasi Zalošče čakala barikada, neki domačin, civilist
pa je vrgel celo molotovko na enega izmed tankov, ki se je vžgal in bil kmalu
pogašen.
V Zaloščah je prišlo tudi do ustrahovanja JLA s streljanjem. V Dornberku
je kolono JLA pričakala skupina civilistov, ki so se upirali JLA, ta pa je streljala
na poslopja in ranila nekaj civilistov. Postavljena barikada v Dornberku je bila
zadnja možnost napada na kolono, saj se je od tam dalje začela ravnina, ki je
segala vse do državne meje. Enote milice so spremljale gibanje kolone, ko je bila
znana smer so se jim približale tudi enote TO. Do napada na kolono ni prišlo,
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saj je tako ocenil poveljnik enote. Slednja ni imela ne sredstev ne dovoljenja za
uporabo orožja, poleg tega pa bi spopad lahko povzročil civilne žrtve, saj je bilo
na barikadi in v okolici tankov veliko civilistov, ki so protestirali. Nato je bila
na mostu čez Vipavo, blizu križišča z lokalno cesto na Gradišče, postavljena
barikada, ki so jo uspešno prebili. Kolona se je v Volčji Dragi razdelila, del je
napredoval mimo Vogrskega proti Ajševici in Rožni Dolini, drugi del pa proti
Cijankrižu, križišču med Biljami, Mirnom in Vrtojbo, kjer jih je čakala nova barikada in civilno prebivalstvo, ki je s kamenjem zasulo kolono. JLA je prebivalstvo ustrahovala s streljanjem in nekaj ljudi tudi ranila. Obe koloni JLA sta nato
nadaljevali pot proti mednarodnima mejnima prehodoma (MMP) Vrtojba in
Rožna Dolina ter ju v poznih večernih urah, po nekajurnih pogajanjih s slovenskimi miličniki, tudi zasedli.12
V zvezi s prodorom bojnih in oklepnih vozil JLA iz Pivke proti Vipavski
dolini je potrebno poudariti, da so tanki bili bojno sposobni, kljub temu, da se
pojavljajo govorice, da je pokojni Stanislav Požar uničil sprožilne mehanizme
(udarne igle) in tako zmanjšal bojno sposobnost enot JLA. Vsaka posadka tanka
je namreč imela tudi dodatne rezervne udarne igle. Kriminalisti so po spopadu
v Rožni Dolini tanke pregledali in niso odkrili uničenih udarnih igel, del tankov iz Rožne Doline pa je zaplenila tudi TO in jih vključila v tankovsko četo 6.
PŠTO.13

Spopad na mednarodnem mejnem prehodu Rožna Dolina
Po pogajanjih o zapustitvi MMP Rožna Dolina so miličniki okoli 22. ure zapustili mejni prehod z vsem orožjem, opremo in dokumentacijo. Po zavzetju MMP
Rožna Dolina, je v noči iz 27. na 28. junij 1991, v Koordinacijski podskupini
potekalo dogovarjanje o tem, kako bi zavzeli mejni prehod. Zaradi predhodnih
ravnanj poveljnika enote JLA, v času prihoda tankov na mejni prehod, je bila
zelo majhna možnost da bi se predal. Po dolgem premisleku se je Koordinacijska podskupina, na predlog poveljnika Samostojne bojne skupine (SBS) 6.
PŠTO majorja Srečka Lisjaka, odločila, da se mejni prehod zavzame s presenečenjem, uporabo orožja in predhodnemu pozivu k predaji, kljub temu da bi
morebitni spopad lahko imel za posledico civilne žrtve in veliko materialno
škodo. Mejni prehod je bilo potrebno zavzeti, ker je bila situacija na Severnem

12

13

Alojz Žerak, "Vloga miličnikov in rezervnih miličnikov oddelka milice Dornberk v junijskih dogodkih
leta 1991 ob prodoru Jugoslovanske ljudske armade na mejne prehode z Republiko Italijo", v: Njim
vsem pripada slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav
Bačar (Nova Gorica, 2009), 284–288; Beltram, "Priprave", 537–540.
VMSV, ZA, OV 1991, t. e. 12, Drago Hrobat, Pisna izjava, 11. 10. 2010.
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Rožna Dolina, 28. junij 1991, okrog poldneva. Enote JLA na mejnem prehodu (Njim vsem pripada slava:
osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova Gorica,
2009))

Primorskem za slovenske obrambne sile tragična. JLA je zavzela vse mejne prehode, zato je bilo načrtovanje zavzetja Rožne Doline izrednega pomena. Pritiski
iz republiškega vodstva na 6. PŠTO so se stopnjevali, kar nas v knjigi "Premiki"
obvešča tudi takratni obrambni minister Janez Janša. Slednji je sliko o uspešnosti
obrambe na Primorskem ocenjeval kot slabo v primerjavi z ostalimi pokrajinami,
poleg tega pa je 27. junija zvečer zapisal, da vse mejne prehode na Severnem Primorskem, razen Robiča, obvladuje JLA in da prebivalci zahtevajo orožje.14
Za zavzetje mejnega prehoda sta bili določeni dve manjši skupini, saj so
računali na element presenečenja, ker bi bile številčnejše enote prej opažene.
Za neposredni napad na enote JLA je bila določena SBS in oddelek Posebne
enote milice (PEM). Priprave na napad so potekale v strogi tajnosti, tako da za
napad niso vedeli niti nekateri poveljniki, ki so vodili enote za širše zavarovanje mejnega prehoda. Pomembno vlogo na območju Vrtojbe je imela 125. četa
za PDD TO Nova Gorica. 2. vod 125. čete za PDD je bil nameščen pri Bajti ob
gozdarski hiši. Premeščena sta bila tudi dva voda 2. čete 611. odreda za posebne

14

Janez Janša, Premiki: nastajanje in obramba slovenske države 1988–1992 (Ljubljana, 1992), 167,
320; Srečko Lisjak, "Pred 16. leti so uspešno združili sile", Sobotna priloga, 21. julij 2007, poštni predal
29, 39.
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namene, ki sta bila iz Kostanjevice premeščena do Stare Gore, da bi s tem preprečila premik posadki JLA iz Ajševice proti Rožni Dolini. Nadzor nad mejnim
prehodom sta vršila tudi 1. vod 125. čete za PDD ter 3. vod 125. čete PDD. 3. vod
se je nahajal na območju Vrtojbe in ščitil morebitni prodor enot JLA proti Šempetru in Rožni Dolini. Pred napadom na mejni prehod so še posebej poudarili, da jim je potrebno dati možnost predaje oziroma da se jih skuša prepričati
k vdaji. Ob 16.30 sta izpred stavbe UNZ proti mejnemu prehodu ločeno odšli
obe skupini, teritorialci in miličniki, poleg tega pa so na mejni prehod poslali
kriminaliste, ki naj bi prepričevali civilno prebivalstvo, naj se umakne iz območja mejnega prehoda. Okoli 17. ure so pripadniki PEM zasedli položaje na predelu Rožna Dolina–Pristava, pripadniki SBS pa ob hišah in med hišami v ulici
25. maja.15 Iz Šuligojevih in drugih video posnetkov dogajanja v Rožni Dolini
je razvidno, da so kriminalisti le s težavo odstranjevali civilno prebivalstvo iz
mejnega prehoda, saj je bilo negativno nastrojeno proti JLA. Ves čas se je govorilo, da bo izveden napad na mejni prehod, natančnejših informacij pa nihče
na mejnem prehodu ni imel. Del zdravstvenega osebja je o možnosti napada
na mejni prehod bil predhodno obveščen, saj je bolnica v Šempetru bila obveščena, medtem ko informacija ni prispela do reševalne službe v Novi Gorici. Na
srečo so reševalna vozila hitro prispela na kraj spopada.16
Pred izvedbo napada naj bi pripadniki SBS po megafonu pozvali posadko
JLA na mejnem prehodu k predaji. Na Šuligojevem video posnetku in po pričevanjih nekaterih civilistov se poziva ni slišalo, medtem ko pripadniki SBS zatrjujejo, da je bil poziv izrečen.17 Okrog 19.20 je SBS napadla mejni prehod. Ko je
padel prvi strel, so bili nekateri civilisti še vedno v neposredni bližini spopada
in zaradi tega tudi lažje ranjeni. V spopadu je bilo lažje ranjenih šest civilnih
oseb, kar omenja tudi analiza bojnega dejstvovanja TO 6. PŠTO, ki poudari, da
so bile civilne osebe ranjene zaradi nepravočasnega izmika iz rajona spopada.
Analiza dodaja, da se je napad pričel z rafali in s strelom iz ročnega netrzajnega

15

16

17

Koordinacijska podskupina, "Zavzetje Rožne doline", v: Njim vsem pripada slava: osamosvojitveno
dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova Gorica, 2009), 866–868.
Vodja Koordinacijske podskupine je pred spopadom na MMP Rožna Dolina obvestil bolnico v
Šempetru naj bo v pripravljenosti, zdravstveni tehnik Matjaž Bric pa v svojem prispevku (Matjaž Bric,
"Sodelovanje Reševalne službe Nova Gorica pri spopadih v osamosvojitveni vojni 1991", v: Njim vsem
pripada slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar
(Nova Gorica, 2009), 338–340) navaja, da o pripravah na spopad v Rožni Dolini niso bili obveščeni,
so pa glede na aktivnosti sumili, da se nekaj pripravlja.
Po pričevanjih nekaterih pripadnikov SBS je do predhodnega poziva prišlo. Glej: Mitja Močnik,
"Samostojna bojna skupina TO Nova Gorica", v: Njim vsem pripada slava: osamosvojitveno dogajanje
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, ur. Stanislav Bačar (Nova Gorica, 2009), 861; VMSV, ZA, OV
1991, t. e. 12, Boris Lozar, Pisna izjava, 20. 2. 1991; medtem pa se na posnetkih Šuligoja poziva ne
sliši, prav tako tudi prispevek Koordinacijske podskupine (Koordinacijska podskupina, "Zavzetje",
865–871) poziva ne omenja; poziva ni slišal tudi Drago Kosmač (več v: VMSV, ZA, OV 1991, t. e. 12,
Drago Kosmač, Pisna izjava, 7. 7. 2009), ki je bil neposredno na prehodu in drugi civilisti ter vojaki JLA.
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Rožna Dolina, 28. junij 1991, zvečer. Goreča tanka JLA po napadu na mejni prehod (foto: Marjan Pavzin)

minometa (armbrust), ki je zadel tank v križišču. Z armbrustom je bil zadet tudi
nakladač. Tank pri Primexu je kmalu po začetku streljanj vžgal motor, začel
obračati kupolo in z mitraljezom začel bojno delovati. Po nekaj minutah streljanja je civilist Drago Kosmač, ki je že pred napadom pomagal kriminalistom
pri umikanju civilistov iz mejnega prehoda, vdrl v prostore mejne milice in tam
razorožil skupini starešin JLA in zveznih miličnikov.18
Pri tem so ga reševala dobra poznanstva z nekaterimi poveljujočimi iz
posadke JLA, ki so verjeli njegovim zastraševalnim pozivom. Dogodke v prostorih mejne milice Kosmač opisuje s sledečimi besedami:
Odločil sem se, da zajamem oficirje in zvezne miličnike na drugi strani prehoda,
kajti le tako bi bilo spopada verjetno hitro konec. Stopil sem do vrat ter se pripravil, da stečem na drugo stran. Nisem bil oborožen. Deloval sem tako, kot so
me učili pri vojakih. Bil sem namreč v posebni enoti. K meni je pristopil Maffi
ter dejal, da je on šef mejnega prehoda in naj se odmaknem od vrat. Nisem ga
imel časa poslušati, zato sem ga odrinil, stekel čez cesto, vdrl v prostor in zakričal

18

VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 3, Analiza bojnega dejstvovanja TO 6. PŠTO, 804-03/213, 17. 7. 1991, 2–3;
Koordinacijska podskupina, "Zavzetje", 869.

458

S tudia
H istorica
S lovenica

'Bacaj oružje, predajte se, obkoljeni ste!' Nekaj sekund smo se gledali; proti meni
so imeli uperjeno orožje. Ponovno sem, tokrat močneje, ponovil ukaz za predajo.
Delovalo je. Eden izmed njih je odvrgel avtomatsko puško. Hitro sem se sklonil,
jo pobral ter repetiral. Naboj je zletel iz nje. Prislonil sem se k steni ter še nekajkrat
ukazal, naj odvržejo orožje. Zmetali so ga na tla ter z dvignjenimi rokami čakali, da
sem jim odvzel še osebno orožje, ga izpraznil in odvrgel izven njihovega dosega.
Kmalu zaslišim glas:'Trebamo lekara, umire kapetan.' Pogledam, kaj ije in vidim da
podoficir obvezuje Kovačiču roko. 'Edo', sem dejal 'zbog toga se ne umire'. Zajeti
oficirji, podoficirji in zvezni miličniki so mirno čakali, ker so bili prepričani, da so
res obkoljeni ter da nikakor nisem sam. Ko je bil Kovačič obvezan, sem naročil
podoficirju, da odlomi radijsko anteno ter naj nanjo zaveže ostanek povoja ali
gaze. Tako je naredil improvizirano belo zastavico, s katero je kasneje stopal pred
skupino, ki se mi je bila vdala. Točnega števila zajetih se ne spominjam, vendar jih
je moralo biti vsaj deset.19 		

Ko je Drago Kosmač razorožil starešine JLA in zvezne miličnike, je prisilil podčastnika JLA, da je z improvizirano belo zastavo nakazal vdajo. Skupaj
sta odšla do tanka pred Primexom, ki je še vedno obračal kupolo in streljal z
mitraljezom, podčastnik JLA pa je ves čas mahal z belo zastavo. Kosmač, ki je z
avtomatsko puško stekel do tanka, je sprva nadzoroval podčastnika JLA, da ne
bi napravil kakšnega nepravilnega giba, potem pa sta se skupaj lotila reševanja
zapletene situacije na mejnem prehodu. Podčastnik JLA je ves čas razbijal po
loputi kupole in kričal tankistom naj se vdajo, vendar mu ni uspelo, saj so bili
tankisti iz druge enote in podčastnika niso poznali. Tank je še vedno obračal
kupolo, dokler ni iz položaja pred Primexom pritekel častnik JLA in tankistu z
rokami nakazal, da se mora tank vdati. Tank je obstal in ugasnil motor tako, da
je tudi tankovski mitraljez prenehal z delovanjem.			
Kmalu za tem so se vojaki JLA začeli množično predajati, saj so bili demoralizirani in zmedeni. Med njih so se takoj pomešali civilisti, ki so pomagali
nekaterim ranjenim. V tem času je Kosmač odpeljal vojake JLA iz križišča proti
današnjem krožišču ter jim ukazal naj ležejo. Ob 19.36 so se ponovno slišali
streli SBS, ki so bili usmerjeni tudi neposredno na prizorišče spopada, ki se je
že končal. Lisjak je streljanje opravičeval z razlogom, da je do tega prišlo zaradi
negodovanj nekaterih častnikov JLA, ki so se nahajali za restavracijo. Mnenja
nekaterih civilistov na mejnem prehodu so bila, da bi morali pripadniki SBS
videti, da so na mejnem prehodu že civilisti in da je konec spopada ter da bi se
morali takoj po spopadu vključiti v urejanje razmer na prizorišču spopada. V
nasprotju z mnenji civilistov na prizorišču spopada, pa se po mnenju nekaterih

19

Drago Kosmač, "Rožna Dolina-spomini ", Vojnozgodovinski zbornik, št. 39 (2010): 93–94.
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pripadnikov SBS ni vedelo, kako se bodo dogodki razvijali, poleg tega pa so se
zavedali velike bojne moči enot JLA (117 vojakov in 5 tankov) na mejnem prehodu. Nato so ob 19.37 na prizorišče začeli prihajati tudi prvi pripadniki SBS.
Nekateri streli so se še vedno slišali, ko sta ob 19.40 na območje spopada prišli
prvi reševalni vozili. Te strele je izstrelil Kosmač, in sicer zaradi neposlušnosti
nekaterih pripadnikov JLA, ki se niso držali ukazov glede predaje. Ko je bilo
jasno, da ni več neposredne nevarnosti za morebitni protinapad JLA, so nekateri pripadniki SBS še ostali na položajih in budno spremljali dogajanje, drugi del
skupine pa je odšel na mejni prehod. Tam so se vključili v urejanje in umirjanje
zadev.20
Na mejni prehod so se pripeljali še miličniki Postaje milice (PM) Gorica in
del enote PEM. Vojake, ki so do tedaj ležali na cesti pred sedanjim krožiščem, so
civilisti, ki so se oborožili z odvzetim orožjem vojakov, miličniki in kriminalisti,
odvedli po Vipavski cesti do vulkanizerske delavnice Grča. Tam so jim ponovno
ukazali naj ležejo in tudi, da naj odvržejo vso opremo. Kasneje so bili vojaki od
tam z avtobusi odpeljani na UNZ. Takoj po spopadu so se v obrambo mejnega prehoda vključili tudi oboroženi civilisti, saj je še vedno obstajala nevarnost
morebitnega posredovanja drugih enot JLA, zato sta kmalu na prizorišče prišla oba voda 2. čete 611. odreda za posebne namene, ki sta bila prej v zasedi
Pri Bajti. Zavarovala sta ožje območje mejnega prehoda. Nekaj po polnoči je v
Rožno Dolino prišla tudi "Goriška četa" 611. odreda za posebne namene. Del te
čete je varoval vstop v Novo Gorico.
V spopadu so padli trije vojaki JLA, šestnajst jih je bilo ranjenih, ranjenih
je bilo šest civilistov, uničena sta bila dva tanka T-55, na strani TO in milice pa
ni bilo žrtev.21 O zavzetju MMP Rožna Dolina je 6. PŠTO 17. julija poročal tudi
na RŠTO Slovenije. Kratka in jasna analiza zavzetja mejnega prehoda je poleg
napačne ure začetka spopada zanemarila tudi vlogo civilnega prebivalstva in
Draga Kosmača. Analiza je navajala, da je 28. junija 1991 ob 18.25 diverzantska
enota 6. PŠTO ob sodelovanju oddelka PM iz Nove Gorice izvedla napad na
enoto JA na mejnem prehodu Rožna Dolina ob predhodnem pozivanju na predajo. Dalje je v analizi navedeno, da je diverzantska enota s hitrim in preciznim
dejstvovanjem prisilila enoto JA na predajo.22
Informacije o morebitnih nepravilnostih, ki naj bi se dogajale v Rožni Dolini so pricurljale tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Slednje je 12. julija
1991 poizvedovalo pri poveljstvu 6. PŠTO navedbe, da so žene in otroci starešin JLA bili uporabljeni, da bi pozivali starešine na predajo. Odgovor 6. PŠTO in
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VMSV, ZA, OV 1991, Mitja Močnik, Pisna izjava, 20. 2. 2010, 1–2; Boris Lozar, Pisna izjava, 20. 2. 2010,
1; Koordinacijska podskupina, "Kronologija", 872–874.
Koordinacijska podskupina, "Zavzetje", 869–871.
VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 3, Analiza bojnega dejstvovanja TO 6. PŠTO, 804-03/213, 17. 7. 1991, 2–3.
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video posnetki nam sporočajo, da so to neresnice in da v Rožni Dolini niso bili
uporabljeni otroci in odrasli, saj se je vse prosilo, naj se umaknejo, enote JLA pa
so bile poklicane na predajo. Enote JLA so se nazadnje tudi predale brez večjega
odpora in nihče pri predaji ni bil ubit ali ranjen.23

Zaključek
Spopad v Rožni Dolini je pomenil prelomnico v napetem ozračju med političnimi in obrambnimi strukturami Severne Primorske ter JLA, saj so se po padcu
MMP Rožna Dolina začele aktivneje predajati stražnice ter preostali mejni prehodi, ki so bili v rokah JLA. Zavzetje MMP Rožna Dolina je uspelo, kljub nekaterim nejasnostim, ki jih je zaradi nasprotujočih se ustnih virov in pomanjkanjem
arhivskih dokumentov težko pojasniti. Občutljiv spomin pričevalcev je podvržen zunanjim vplivom okolja, saj so ti opazovali dogodke le s svojega zornega
kota, kar velikokrat zamegli in priredi resnico.
Akcija je uspela, saj so imeli pripadniki SBS 6. PŠTO veliko pomoč in podporo milice ter civilnega prebivalstva, zato lahko zavzetje MMP Rožna Dolina
opredelimo kot uspešen projekt vseh treh struktur. Skupaj z milico, civilnimi
strukturami in prebivalstvom je TO Severne Primorske po začetnih težavah
izvršila vse bojne naloge in ob premirju imela popoln nadzor na prostoru, za
katerega je bila odgovorna. S skupnim nastopanjem TO in milice na Severnem
Primorskem so tako bile uspešno izkoriščene obrambne zmogljivosti, vzpostavljena je bila dobra obveščevalna mreža in povečala se je odzivnost in mobilnost obrambnih sil.
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VMSV, ZA , OV 1991, t. e. 12, Dopis 6. PŠTO za RŠTO, 804-03/223, 19. 9. 1991.
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Blaž Torkar
ATTEMPT TO ANALYSE THE CONFLICT AT THE ROŽNA DOLINA
INTERNATIONAL BORDER CROSSING

SUMMARY
The paper addresses the preparations of the Northern Primorska Territorial Defence for the independence of the Republic of Slovenia and provides a
description of the invasion of the Yugoslav People’s Army units which penetrated from the barracks in Pivka to the Vipava Valley "the day before", on 26 June
1991. The day after, the units occupied the Rožna Dolina international border crossing. After the departure of combat vehicles and armoured units from
Pivka to the Vipava Valley and due to the barricades on the Rebernice slope,
the Yugoslav People’s Army decided to take the road through Postojna, Hruševje and Bukovje to the Bela Valley, across the Sanabor and towards the Vipava
barracks. On the second day, the units of the Yugoslav People’s Army changed
their course due to the barricades on the road and took the side road to Slap,
Dolenje, Dornberk and Volčja Draga, where the convoy divided in two parts:
one headed to the Rožna Dolina international border crossing and the other
to the Vrtojba international border crossing. Following the negotiations with
the Slovenian Police, the Yugoslav People’s Army units occupied both border
crossings. That same night the Coordination Subgroup of the Northern Primorska Region decided that the Slovenian Armed Forces would occupy the Rožna
Dolina border crossing with the element of surprise and the use of weapons. An
independent combat group, the 6th Regional Staff of Territorial Defence, and a
Special Police Unit section were selected for the execution of a direct attack
on the units of the Yugoslav People’s Army. Preparations for the attack were
carried out in strict secrecy, which means that not even all commanders of the
units providing security to the wider area of the border crossing knew about
the attack. In the attack, three Yugoslav People’s Army soldiers were killed,
sixteen were wounded (six of whom were civilians) and two T-55 tanks were
destroyed. The Territorial Defence and the Police did not suffer any losses. The
occupation of the Rožna Dolina border crossing was successful despite certain
obscurities that are difficult to explain due to the contradictory oral sources
and the lack of archival documents. The operation was successful, as members
of the Independent Combat Group had strong support of the Police and the
civilian population. The occupation of the Rožna Dolina border crossing can
thus be described as an exceptional project of all three structures. The conflict
in Rožna Dolina was a turning point in the tense atmosphere between poli-
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tical and defence structures of the Northern Primorska region and the Yugoslav People’s Army. After the occupation of the border crossing, the guardhouses of the Yugoslav People’s Army and the remaining border crossings in the
Northern Primorska region that were under Yugoslav People’s Army authority
started to surrender one by one.
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Izvleček:

Prispevek se osredotoča na vprašanje ali so bili pripadniki Zaščitne enote branilci režima ali domoljubi ali pa so bili oboje hkrati. Odgovor na zastavljeno
vprašanje iščemo v treh obdobjih, in sicer medvojnem (v času druge svetovne
vojne), povojnem in v obdobju osamosvajanja Slovenije, v katerih je omenjena
enota opravljala svojo osnovno funkcijo. Takšno strukturirano raziskovanje je
nujno, saj so se bistveno spreminjale okoliščine, v katerih je delovala ta enota.
Med vojno je ščitila vojaško-politično vodstvo v izjemnih razmerah, kjer prav
bojne naloge enote niso prevladovale. Po vojni in v času medblokovskega zaostrovanja, v času hladne vojne, je bilo z zaščito republiškega družbenopolitičnega
vodstva preprečiti diskontinuiteto v primeru zunanjega vojaškega posredovanja, medtem ko so bile naloge v procesu osamosvajanja Republike Slovenije
modificirane – poleg načrtovane zaščite političnega vodstva slovenske države,
je bila enota namenjena tudi zaščiti najbolj pomembnih strateških in nacionalno ključnih objektov sleherne države. S tem je enota postala del obrambnih
struktur nove države in steber obrambe njene samostojnosti.

Ključne besede:

Domoljubje, Zaščitna enota, Brigada Edvarda Kardelja-Krištofa, Teritorialna
obramba RS, 30. razvojna skupina.
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 465–488, 58 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Vojaška zgodovina je od nekdaj poznala oblikovanje posebnih zaščitnih enot, ki
so imele nalogo varovanje najvišjih poveljnikov in pomembnih vojaških oseb.
Vse so imele enako značilnost, izločenost, iz sicer formalnih struktur vodenja in
poveljevanja, saj so bile največkrat zaradi svoje bližine vojaško-političnemu vrhu
in pomembnosti nalog, podrejene prav slednjim. Imele so poseben, praviloma
privilegiran status do drugih enot, zato so bile zapolnjene z najboljšimi kadri, najboljšo vojaško opremo in orožjem. Poleg tega so bile podvržene drugačnim, največkrat težjim oblikam usposabljanja kot druge enote in zaradi tega predstavljale
elitno vojaško formacijo. Vendar zaščitnih enot ne smemo enačiti s specialnimi
enotami. Medtem ko te opravljajo različne bojne naloge in nosijo naziv specialne, predvsem zaradi njihove specifike delovanja in nalog (največkrat diverzantskega značaja), zaščitne enote opravljajo naloge varovanja, ki v svojem izhodišču
ne predvidevajo bojnih aktivnosti. Zaradi (ne)posrednega nadzora političnih elit
nad zaščitnimi enotami, je kljub profesionalizmu teh enot mogoče zaznati tudi
politično usmerjenost in vpliv pripadnikov tovrstnih enot. V raznih nedemokratičnih političnih sistemih je vpliv političnih elit na zaščitne enote še toliko bolj
prisotna, medtem ko se poskušajo tem enotam vsiliti tudi kakšne druge naloge,
ki s samim varovanjem in njihovim bazično oziroma izhodiščno nalogo nimajo
veliko skupnega. Takšno vlogo je imela tudi zaščitna brigada teritorialne obrambe, ki je svoj obstoj, cilje in naloge dobila že v času druge svetovne vojne. Prav zato
je bilo bistveno, kako se bo na postopek demokratizacije odzvala enota, ki je bila
oblikovana za zaščito najvišjega političnega vodstva in s tem vsaj posredno vzdrževala poseben in z vidika politične enakosti privilegiran položaj komunistične
stranke. Ker pa enota ni bila formalno neposredno podrejena liniji poveljevanja
in je že v času svojega nastanka nenehno utemeljevala pomen slovenstva, je bilo
pričakovati veliko stopnjo domoljubja med njenimi pripadniki, ki naj bi to vrednoto postavile pred vse ostale. In to se je v veliki meri tudi zgodilo. Vendar je za
razumevanje sicer pogumne odločitve koncem leta 1990 in prevlado zdravega
razuma, ki je preprečilo notranje razdvajanje slovenskega naroda v najbolj kritičnih trenutkih, potrebno osvetliti zgodovinski razvoj, ki je bil za to enoto povsem
specifičen in neprimerljiv z ostalimi enotami v TO.

Domoljubje in obramba
Domoljubje v demokraciji odraža ljubezen, ki ljudi združuje in so posledično
za nacionalno državo pripravljeni storiti marsikaj1. Najpogosteje domoljubje
1

Steven Kautz, Liberalism and Community (London, 1995), 136.
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definiramo kot predanost državi, nekateri avtorji pa tudi kot predanost narodu. Nacionalno identiteto kot eno izmed socialnih identitet posameznika
namreč razumemo tako skozi istovetenje z nacionalno državo, kakor tudi z
istovetenjem z določeno etično skupino oz. narodom, ki nima nujno lastne
nacionalne države2. Pojmov naroda in država med seboj tudi ne moremo enostavno izenačiti, saj pri narodu ne gre ne za državo niti za etnično skupnost.
Narod ni država, saj se koncept države nanaša na institucionalno dejavnost,
medtem ko koncept naroda označuje vrsto skupnosti. Narod tudi ni etnična
skupnost, saj le-ta navadno nima politične oznake in pogosto ne vključuje
javne kulture in ozemeljske razsežnosti. Narod mora nek daljši čas naseljevati svojo lastno domovino, da se vzpostavi kot narod, zraven pa mora razviti
javno kulturo in si želeti določeno stopnjo samoodločanja. Nadalje država
predstavlja tisto razsežnost, ki omogoča oblikovanje nacije, zaradi katere so
se narodi uspeli uveljaviti kot subjekti v mednarodni politiki, njihovi pripadniki pa kot (politični) subjekti z državljanskimi pravicami in svoboščinami.
Nikakor pa domoljubja ne smemo enačiti z nacionalizmom, kljub temu da
si delita isto vrednostno izhodišče – narodi obstajajo, obstoj lastnega naroda pa ima za posameznika posebno moralno vrednost, zato je narod vreden
posebne naklonjenosti. Vsak nacionalist je tako gotovo tudi domoljub, zavezan pripadnosti lastni domovini in lastnemu narodu, vendar pa vsak domoljub ni nujno tudi nacionalist v smislu iskanja skladnosti naroda3. Tocqueville
govori o nagonski ljubezni do lastne države, kar pomeni, da je zanj domoljubje nekaj povsem naravnega4. Gre torej za naravno težnjo po teritorialnosti, ki skupaj z družino predstavlja primarno vez posameznikove osebnosti
s teritorialno skupnostjo, ki jo je nezavedno ponotranjil. Ljudje tako postanejo predani ljudem in krajem, ki so jim znani ter vzgoji, ki so je bili deležni
in ki predstavlja korenine domoljubja5. Prav tako se ne sme pozabiti na dejstvo, da vse to poteka v danih socialno-kulturnih, zgodovinsko-regionalnih
ter drugih okoliščinah, na katere posameznik ne more vplivati. Človeku sta
z rojstvom dana določena kultura in določeni vedenjski vzorci, ki so značilni
za vse pripadnike določenega naroda in ki se močno odražajo v nadaljnjem
življenju človeka. Domoljubna čustva in občutki se tako odražajo v prvobitni

2

3

4
5

Mitja Hafner-Fink, Nacionalna identiteta in evropska identiteta: Stališča Slovencev v primerjavi z drugimi Evropejci (Ljubljana, 2002), 194.
Ta je najprej povezan s konceptom nacije, torej konstitutivnega naroda, ki je dosegel oziroma si zagotovil državo. Zato je hote ali nehote povezan tudi z državnimi atributi in je s tega vidika nadpomenka
domoljubju, ki se lahko in tudi se vzpostavi v večnacionalni državi oziroma v tisti, kjer prevladuje kak
večinski, najmočnejši ali najvplivnejši narod. Razmerje med njima praviloma ni komplementarno,
temveč se med njima pojavljajo trenja.
Douglas Lummis, Radical Democracy (New York, 1997), 37.
John Schaar, Legimacy in the Modern State (New Brunswick, 1981), 287.
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navezanosti na določeno ozemlje in družbo6. Domoljubje najdemo tudi na
seznamu državljanskih vrlin in sicer kot izpeljano vrlino, ki je odvisna od kraja
in časa in ne od splošne moralne značilnosti človeka7. Domoljubja ni mogoče kupiti, ga zaukazati ali prepovedati. Razumeti ga je potrebno kot posebno čustvo, zato v hierarhiji vrednot zaseda pomembno mesto. Ljubiti dom in
domovino v širšem kontekstu je in bo vedno plemenito dejanje, saj pomaga in
zagotavlja preživetje tako družine kot posledično naroda oz. nacije. Izražanje
domoljubja pa postane še posebej aktualno v času konfliktov.8 Z nejasnim ali
celo zamegljenim razumevanjem domoljubja in njegovim zamenjevanjem z
nacionalizmom, se prav na osnovi različnosti družbe v času notranje državnih
konfliktov, ki temeljijo na asimetričnem vojskovanju, oblikujejo posamezne
zaključene družbene skupnosti kot celice vodenja oboroženega boja. Zato
moramo domoljubje, kot izgrajeno čustvo na osnovi katerega temelji narodna samozavest in s tem toleranca in strpnost, razumeti kot porok za zmanjševanje možnosti konfliktov in večjo socialno kohezivnost v družbi kljub
morebitnim razlikam v njej9.
Ta izhodišča so bistvena, saj je domoljubje najbolj temeljen gradnik slehernega obrambnega sistema. Zlasti ko govorimo o državni vojski, ki poleg
vseh značilnosti kot najbolj državotvoren element pravzaprav definira državo. Izhajajoč iz tega se morajo pripadniki oboroženih sil popolnoma identificirati z državo, ki naj bi jo branili in skrbeli za njene interese. To pomeni,
da je vojaška služba najbolj izrazito državna služba in da na njeno identiteto
ključno vpliva nacionalna identiteta10. Zato je bilo domoljubje vedno in to
tudi ostaja temeljna vrednota vsakega vojaka, kar pa morebiti lahko postane
vprašljivo. Lahko namreč prevlada lojalnost režimu oziroma vladajočim elitam, če gre za primere nasprotno si stoječih vrednot do domoljubja. Ali vojaški sistem sledi političnim odločitvam tudi tedaj, ko te niso več domoljubne in
kot takšne ne predstavljajo dobrobit za celoten narod? Ali v skrajnosti lahko
pomenijo zapostavljanje naroda zaradi lastnega političnega preživetja?

6

7

8

9

10

Sigal Ben-Porath, Civic Virtue out of Necessity – Patriotism and Democratic education (London, 2007),
45–46.
Morris Janowitz, The Reconstruction of Patriotism: Education for Civic Consciousness (Chicago, 1983),
8.
Tipičen primer so dogodki 9/11 (11. september 2001) v ZDA ter s tem povezana strategija na področju
nacionalne varnosti, ki je utemeljena v Patriotic Act. Lea Nahtigal in Vladimir Prebilič, Cosmopolitism
as the end of patriotism among Slovenian youth (Prague, 2011), 27–48.
Vladimir Prebilič in Andreja Barle, Domoljubje v slovenskem šolskem sistemu (Ljubljana, 2011), 175–
185.
Stanislav Južnič, Identiteta (Ljubljana, 1993), 27–31.
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Branilci revolucije – začetki zaščitne enote
Druga svetovna vojna in oblikovanje partizanskega gibanja na Slovenskem sta
narekovala tudi prve ukrepe za zaščito najvišjega vojaško-političnega vodstva.
In to je bil razlog, da je bila 22. maja 1942 oblikovana prva zaščitna enota kot
posredna predhodnica več kot dvajset let pozneje oblikovane zaščitne brigade Teritorialne obrambe Slovenije. Že tedaj je bila sestavljena iz najboljših borcev, ki so poleg svojega vojaškega znanja in poguma morali biti tudi politično
zanesljivi. Vsi so bili namreč člani KPS ali SKOJ.11 Temeljna naloga enote je bila
omogočati uspešno delo CK KPS, izvršnega odbora OF in glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih sil. Enota je štela 30 borcev in je najprej delovala kot
četa, nato pa se je zaradi povečevanja članov vojaško-političnih elit povečevala
tudi sama. Naloge enote so bile varovanje poveljstva ter zaščita in spremstvo
vsega vojaško-političnega vodstva (v nadaljevanju VPV) NOV in POS ali posameznih funkcionarjev tega vodstva, med drugim Edvarda Kardelja-Krištofa,
Borisa Kidriča, Franca Leskoška-Luke, Ivana Mačka-Matije in drugih. Posebno
nalogo pa je imela enota pri varovanju Edvarda Kardelja, ki ga je spremljala po
vseh poteh v Jugoslaviji vse do oktobra 1944, ko je bil prestavljen na dolžnost v
tedaj že osvobojeni Beograd.12
Ker pa so bile naloge zaščitne enote prvenstveno namenjene varovanju,
so bile tudi številne manj svetle plati dela v takšni enoti. Člani te enote so bili
pravzaprav neopazni in so v očeh ostalih borcev velikokrat veljali za "skrivače". Premajhno je bilo tudi spoštovanje samega vodstva, ki so ga varovali. Prav
tako pa ni bilo mogoče doseči pomembnega položaja ne v častniškem rangu in
ne v smislu herojstva. Posebnost zaščitne enote je bila, da tudi če so zaščitniki
opazili sovražnika, niso smeli streljati in udariti po njem, ampak ravno nasprotno. Umakniti so se morali in varovance obvestiti ter jih zavarovati, da so brez
strela prišli mimo. Čeprav so bili včasih močnejši kot sovražnik, so morali biti
tiho in se izogniti boju. Zato naj bi nekdanji zaščitniki tudi ostali brez činov in
pomembnih položajev.13 O dosežkih enote je pravzaprav malo ohranjenega, saj
je njihovo delo temeljilo na osnovi konspiracije in popolne predanosti ter zaupnosti, so pa bili nekateri, ki so se ohranili.14
11

12
13

14

Vladimir Prebilič, "Zaščitna brigada TO kot priprava na asimetrično vojskovanje", v: Mednarodne
razsežnosti varnosti Slovenije (Ljubljana, 2010), 267 (dalje: Prebilič, Zaščitna brigada TO).
Prav tam, 267–268.
Arhiv Zaščitne enote VPV pri ZZB Moste–Polje, Magnetofonski zapis razgovora z Milanom
Zabukovcem dne 10. 2. 1986, 30.
Med njegove pomembne podvige sodi tudi pohod v Drvar maja 1944 leta, ko je skupaj s še nekaterimi zaščitniki spremljal delegacijo Glavnega štaba Slovenije v Vrhovni štab v Drvar, kjer se je udeležil
borbe ob nemškem desantu na Vrhovni štab in njegovega voditelja Josipa Broza – Tita. Na poti v
Drvar je Zabukovca in ostale zaščitnike zmotilo dejstvo, da so jih povsod ljudje spraševali, ali gredo k
Titu v Drvar. Vsi so torej vedeli za sedež Vrhovnega štaba. Zaščitniki so bili zgroženi nad pomanjka-
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Po letu 1945 so člani nekdanje Zaščitne enote VPV NOV in POS večinoma
prevzeli naloge v JLA in v organih za notranje zadeve. Srečevali so se redko,
vse do leta 1974, ko so nekdanji zaščitniki oblikovali skupnost borcev Zaščitne
enote. Ker jih je bilo največ iz 2. grupe odredov, so našli svoje domicilno območje v skupnosti občine Moste–Polje. Ob srečanju z vsemi varovanci leta 1974 v
domu JLA je skupnost zaživela v polni meri. Predsednik skupnosti borcev Zaščitne enote VPV NOV in POS je bil dolga leta Milan Zabukovec. Naloga nekdanje
Zaščitne enote je bila negovanje tradicije NOB in enote, "krepitev vseh prvin
tovarištva, samoupravnosti" in prenašanje "borbene tradicije" na mladi rod.15
Ob prevzemu domicilne listine Predsedstva SRS oktobra 1981 na Brdu pri
Kranju se je zahvalil predsednik nekdanje Zaščitne enote VPV Milan Zabukovec Predsedstvu SRS za visoko priznanje ter obljubil in zagotovil v imenu pripadnikov skupnosti Zaščitne enote in v svojem imenu, da bodo dosledni pri
uresničevanju "programskih usmeritev in širših družbenih interesov naše socialistične samoupravne družbe".16 Bistvo Zaščitne enote VPV je že prej opredelil
Edvard Kardelj. Leta 1974 so se nekdanji zaščitniki srečali s Kardeljem v domu
JLA. Ob tej priložnosti jim je dejal, "da niso varovali posameznikov, ampak njihovo delo in s tem revolucijo".17 Tega so se, tako Zabukovec kot zaščitniki, tudi
ves čas zavedali. Zabukovec je poudaril, da prispevek Zaščitne enote VPV ni bil
majhen, čeprav premalo poznan, neposredno viden in, po njegovem mnenju,
verjetno tudi zato premalo ovrednoten.18
Iz napisanega je mogoče zaključiti, da so med drugo svetovno vojno pripadniki Zaščitne enote VPV NOV in POS ščitili porajajoči se komunistični režim
in bili pri tem globoko prepričani v njegovo pravičnost in pozitivnost, ki bo
odpravil predvojne gospodarske in politične razlike in nesoglasja. Ščitili so za
boljši jutri in v pripadnosti do (komunistične/socialistične) domovine. Bili so
domoljubi in branilci nastajajočega komunističnega režima. Kot že ugotovljeno, so bili zaščitniki člani partije ali SKOJ. Pomen članstva v partiji med drugo
svetovno vojno je na slikovit način opisal v 80. letih Lado Ambrožič-Novljan.19

15

16
17

18
19

njem konspiracije, saj se je v Sloveniji varovala tajnost roških baz. Zgroženi so bili tudi nad obrambo
Drvarja in Vrhovnega štaba. Bila je slaba. Niso videli nobenega borca zaščitnega bataljona Vrhovnega
štaba. V svojem slogu je skupaj s preostalimi zaščitniki zavaroval Vrhovni štab in njegovega voditelja. A
zaščitniki po ukazu Ivana Mačka v Sloveniji niso smeli govoriti o dogajanju v Drvarju. Tedanji načelnik
odseka za notranje zadeve Ivan Maček se je očitno tudi zavedal dejstva, da je zavarovanje Vrhovnega
štaba pomanjkljivo in nepremišljeno. Mira Mihevc, Na nevarnih poteh (Ljubljana, 1995), 147.
Arhiv Zaščitne enote VPV pri ZZB Moste–Polje Ljubljana, Podelitev domicilne listine pri Predsedstvu
SRS in spominskega traku oktobra 1981 na Brdu pri Kranju.
Prav tam.
Arhiv Zaščitne enote VPV pri ZZB Moste–Polje, Govor Milana Zabukovca na srečanju nekdanjih
zaščitnikov, 23. 5. 1987.
Prav tam.
V svojem intervjuju je povedal sledeče: "Partija je bila med narodnoosvobodilnim bojem drugačna kot
je danes. Med vojno je moral človek marsikaj žrtvovati, da so ga sprejeli v partijo, dati na kocko svoje
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In na osnovi tega je morda lažje razumeti delovanje zaščitnikov, ki zaradi svoje
popolne predanosti niso mogli zaznati nekaterih napačnih odločitev vodstva
NOV in POS, pa tudi tistih, ki niso bile vedno v korist narodu. Se je pa potrebno zavedati, da je v tako izjemnih razmerah, kot je druga svetovna vojna, zelo
težko sredi vojne vihre ocenjevati in tehtati posamezne odločitve z vidika narodne sprejemljivosti. Nedvomno pa domoljubja, žrtvovanja za prihodnost naroda in njegov obstoj pripadnikom VPV NOV in POS ne gre očitati. In prav ta
domoljubnost se je preko nekdanjega, morda celo najpomembnejšega člana
VPV NOV in POS, prenesla v strukturo pozneje oblikovane zaščitne brigade
Edvarda Kardelja.

Ljudska vojska20 in pripadniki Zaščitne enote TO
Po koncu druge svetovne vojne so z reorganizacijo oboroženih sil in oblikovanjem Jugoslovanske vojske pomembne spremembe doletele tudi zaščitno brigado, ki je svoj smisel dobila z oblikovanjem objektov za varovanje
političnih vodstev po posameznih republikah v Jugoslaviji. Ta projekt je bil v
Sloveniji zaupan Ivanu Mačku-Matiji, ki je takoj ob samem začetku in izboru
lokacije, pozneje znane kot varovano območje, začel z oblikovanjem enote
za zavarovanje tega območja ter zaščito najvišjega političnega vodstva v republiki. Ker pa je bilo treba zagotoviti tudi dejansko fizično varovanje republiškega vodstva v izrednih razmerah, se je Maček odločil za oblikovanje posebne zaščitne enote. Izhodišče je zato predstavljal koncept nekdanje zaščitne
enote iz NOV. Tako kot tedaj, je tudi v tem konceptu primarno nalogo enote
v velikosti brigade videl v zaščiti predvsem najvišjega političnega vodstva v
republiki. Že takoj na začetku procesa oblikovanja enote je bil za poveljnika
določen upokojeni polkovnik Milan Zabukovec. Leta 1969 je bil formiran prvi
zaščitni vod, sestavljen izključno iz delavcev posestva Snežnik. Vsi zaposleni
so bili preverjeni in zanesljivi ljudje, saj so bivali in delovali znotraj širšega
varovanega območja ter bili dobro seznanjeni tako z nalogami območja kot z
namenom tovrstne enote. Poznavanje vojaških postopkov je bila pomembna

20

življenje, se pred enoto izkazati z junaštvom, poštenostjo. Biti sprejet v Partijo, je pomenilo veliko
čast, ljudje so jurišali na bunkerje zato, da bi bili sprejeti med komuniste, kajti verjeli so, da je potrebna
njihova večja aktivnost, da bi izbojevali zmago, z zmago pa bo prišlo boljše življenje tudi zanj. Med
vojno je bilo splošno mišljenje, da je član partije dolžan osebno več žrtvovati in prispevati k zmagi,
revoluciji in napredku. Partija je bila močna, odgovornosti so bile velike." Miroslav Ulčar, "Izkušnje
NOB za prakso SLO", Naša obramba, št. 2 (1983): 16–18.
Izraz je vzet iz naslova članka o Zaščitni brigadi Edvarda Kardelja-Krištofa v Naši obrambi, št. 2 (1983):
22–23. Leta 1982 se je brigada preimenovala v brigado Edvarda Kardelja-Krištofa. To je bilo ime, ki se
je uporabljalo samo za javnost. Prejšnje ime za javnost BOR se ni več uporabljalo.
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prednost pripadnikov voda. Vsi so namreč imeli zaključeno vojaško usposabljanje kot naborniki v JLA in bili vključeni v lovsko dejavnost pri podjetju
Snežnik, ki je gospodarilo tudi z divjadjo na posestvu. Zato so prvi pripadniki zelo dobro poznali celotno varovano območje in lokalno prebivalstvo.
Poveljnik zaščitnega voda s 30. pripadniki je bil od ustanovitve Ivan Okrajšek.
Zaščitni vod je bil prva faza razvoja končne formacije, zaščitne brigade. Zaradi
demografskih omejitev območja se je popolnjevanje enote nadaljevalo tudi
s pripadniki izven varovanega območja oziroma iz Ljubljanske pokrajine, s
katerimi se je oblikovala nova, večja formacija, četa. Medtem ko je bila četa
prvenstveno namenjena za spremstvo in varovanje premika družbenopolitičnega vodstva do Gotenice, je bil vod predviden kot teritorialna komponenta
in bi izvajal varovanje tako ožjega kot širšega varovanega območja. Leta 1971
se je odred popolnjeval in postopoma so se oblikovali trije pehotni bataljoni.
Ko so se leta 1973 v Sloveniji oblikovale brigade TO, se je tudi odred za zaščito republiškega vodstva preoblikoval v brigado. Na ta način je postalo uradno ime formacije 61. brigada TO, ki se je pozneje preimenovala v 27. brigado
ter nato v 30. razvojno skupino. S tem terminom pa se je poimenovalo samo
poklicno jedro zaščitne brigade.21
Naslov tega poglavja predvsem izpostavlja vpetost zaščitne enote v lokalno okolje. Zelo veliko pozornosti je vodstvo enote, čeprav so bile njene naloge
posebne, posvečalo civilno-vojaškim odnosov, saj je iz tega izhajala njena legitimnost, pripadnost in predanost njenih vojakov, kar je bilo bistveno za vzdrževanje visoke motivacije in posledično bojne morale. Hkrati pa je bilo zaradi
narave naloge zaščitne enote nujno zagotoviti sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. Zato so pri načrtovanju vaj in usposabljanju enote ter izbiri krajev za
njihovo izvedbo v štabu enote vedno zelo pazili na izbiro vasi in naselij. Praviloma je bila to vedno druga vas ali zaselek. Vodstvo enote si je želelo, da bi
ljudje spoznali "svojo vojsko in jo resnično vzeli za svojo".22 Kako uspešni pri
tem so bili, izkazuje primer vaje na Koprivniku leta 1983. Ljudje v vasi niso bili
obveščeni o vaji, dobili pa so ukaz, naj ne zapuščajo stanovanjskih poslopij, ker
so v vasi potekali boji. Po predpostavki je sovražnik zasedel vas in teritorialci so
jo morali osvoboditi. Prebivalci vasi so se disciplinirano držali navodil. Ko pa
je "naša vojska" vas "osvobodila", so razobesili zastave, prišli iz hiš in nastalo je
podobno razpoloženje kot med NOB. Razlegal se je glas harmonike, dan pa se
je končal z mitingom.23
Ustvarjanje "ljudskosti" je pristen stik tudi z lokalnim prebivalstvom in
je bilo v duhu časa, o katerem govorimo. Vojska in prebivalci so bili skupaj v
21
22
23

Prebilič, Zaščitna brigada TO, 268–269.
Boris Knific, "Ljudska vojska", Naša obramba, št. 2 (1983): 23 (dalje: Knific, "Ljudska vojska").
Prav tam.
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obrambi domovine, na čemer je tudi temeljil koncept splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite.24
Je šlo za obrambo režima ali domoljubje? Nedvomno je šlo za oboje. Vojne
generacije so se borile, kot rečeno, za novo (komunistično/socialistično)
domovino, povojne generacije so bile vzgojene v spoštovanju in ohranjanju
tradicij NOB ter posredno sistema, ki so ga vzpostavile oblasti po koncu druge
svetovne vojne. Misel, izrečena na 6. Kongresu KPJ s strani Josipa Broza-Tita
leta 1952, je bila stalnica v življenju pripadnikov TO in s tem pripadnikov Zaščitne brigade TO kot tudi prebivalcev Slovenije:
Narodi naše dežele imajo pred seboj en sam cilj in ta je: ohraniti mir in se posvetiti graditvi svoje dežele. Kadar gre za naše obrambne ukrepe, so vsi naši narodi
usmerjeni v to smer – ohraniti pridobitve naše revolucije. Nikdar ne bodo naši
narodi prijeli za orožje zaradi odvzemanja tujih ozemelj in neodvisnosti, vedno
pa bodo pripravljeni varovati svoje.25

Izjemna motivacija pripadnikov Zaščitne brigade TO se je odražala tako v
njenem usposabljanju kot pri različnih preverjanjih vojaško inšpekcijskih služb.
Njeni rezultati so bili zavidanja vredni. Poleg tega, da je bila dvakrat razglašena
za najboljšo enoto TO v Sloveniji, je v letu 1983 dobila še najvišje priznanje, veliko plaketo oboroženih sil s prehodno zastavico in bila imenovana za najboljšo
enoto TO v SFRJ. Odlikovana je bila tudi z visokim odlikovanjem – redom za
vojaške zasluge z veliko zvezdo. Predpogoj za to in pozitiven odnos z lokalnim
prebivalstvom je bilo zdravo in pozitivno delovno razpoloženje v enoti in dobri
odnosi med profesionalnim delom sestave enote in rezervnim delom. Ti odnosi so temeljili na tovarištvu, sodelovanju in zaupanju v ljudi. Zavedali so se, da
mora biti takšen kolektiv močan in da je v njem mesto le za tiste, ki takšnemu
kolektivu želijo pripadati. Vsi, ki se zaradi različnih vzrokov niso vživeli vanj, so
imeli na izbiro dve možnosti: da se popravijo in vključijo v delo kolektiva, ali pa
da jih kolektiv, pravzaprav pa bolj sami sebe, izloči. Slednjih primerov naj bi bilo
zelo malo.26 K razvijanju tovarištva in homogenosti enote je veliko prispeval
njen poveljnik Milan Zabukovec. S svojo filozofijo vodenja Zaščitne brigade je
skrbel za njeno uspešnost. Priznanje Zaščitni brigadi za najboljšo enoto v tedanji Jugoslaviji je Zabukovec pospremil s sledečimi besedami:
Enoto odlikujeta moralnopolitična čvrstost in odlična bojna pripravljenost. To
pove že veliko, saj takega priznanja ni moč zaslužiti v nekaj mesecih ali v enem

24
25
26

Marjan Malešič, Razvoj obramboslovne misli (Ljubljana, 1996), 3–8.
"Pogled naprej", Naša obramba, št. 5 (1983): 3.
Knific, "Ljudska vojska": 22.
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letu, ampak s trdim in prizadevnim delom pripadnikov v daljšem obdobju. Zelo
smo povezani z občani, krajani, organizacijami in smo zares del okolja, ki ga
bomo branili, če bo potrebno. V enoti je bilo precej starešin še iz obdobja revolucije in prav spajanje izkušenj z energijo mladih daje rezultate, na katere smo zdaj
vsi ponosni.27

Sredstvo za uspešno vodenje je videl poveljnik Zaščitne brigade Zabukovec v posebnosti spremljanja razvoja posameznika v enoti, v skrbi za družabnost, "demokratičnem centralizmu" in v posebnosti enote, ki ji je poveljeval.28
Zabukovec je upošteval osebne značilnosti posameznika, čemur se je prilagajala njegova karierna pot v Zaščitni brigadi. Poveljstvo brigade je skrbno sledilo
tem načelom, zato so se posameznikovim spodobnostim ustrezno določevala mesta v formaciji in položaji v enoti. Vse to je bilo mogoče zgolj na osnovi
pristnih in vsakdanjih stikov z ljudmi in v razmišljanju ter upoštevanju mnenja čim večjega števila sodelavcev. V Zaščitni brigadi je bila po zaslugi njenega
poveljnika zelo razvita družabnost. Zaščitna brigada je imela za mlade tudi različne športne aktivnosti. Mnogi pripadniki te enote so bili tudi lovci. Sredstvo za
uspešno vodenje Zaščitne brigade je videl Zabukovec tudi v "demokratičnem
centralizmu", ki pa ga je moč uresničevati le v miru, saj v vojni ni časa za razpravljanje. Praktično nedotakljivo avtoriteto poveljnika si je Zabukovec zgradil
na osnovi bogate vojaške kariere in številnih življenjskih izkušenj, pridobljenih tako v vojaškem sistemu kot izven njega. Po trditvah Zabukovca priznanje
lastnih pomanjkljivosti ne pomeni zmanjšanje ugleda, ampak ravno nasprotno. To je dokaz notranje uravnovešenosti in nepristranskosti do samega sebe.
Po njegovem mnenju je tisti, ki je nepristranski do sebe, takšen tudi do drugih,
kar je pomemben dejavnik še večjega zaupanja podrejenih v poveljnika in njegove ukrepe. To je po mnenju Zabukovca "pot do zgledne enotnosti in velikega
tovarištva, celo do pravega prijateljstva". Zabukovec je imel stalno pri sebi razmeroma maloštevilno jedro enote. Prav zaradi tega je moral biti vsak posameznik vsestransko podkovan v vojaških zadevah in tudi, v skladu z duhom časa,
"ideološko razgledan". Le takšno jedro naj bi omogočilo organizacijsko gibčnost, hitro mobilizacijo in takojšno sposobnost za opravljanje bojnih nalog.
Razmeroma precejšnje število pripadnikov enote in obširnost njenega območja ter raznovrstna tehnika so zahtevali, da so bili tudi manjši deli enote usposobljeni za samostojno delovanje. Urjenje in vzdrževanje stalne pripravljenosti sta
zahtevala od njenega jedra skoraj neomejen delovni čas, kar je bilo povezano
z velikimi odrekanji. To pa naj bi bil dokaz velike požrtvovalnosti pripadnikov.
27

28

Arhiv Zaščitne enote pri ZZB Moste-Polje, Najboljša slovenska enota TO "Edvard Kardelj Krištof" tudi
v zveznem merilu.
Prav tam.
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Požrtvovalnost pa ni nastala sama po sebi, ampak je bila rezultat dolgotrajnega
dela, predvsem pa dobrih medsebojnih odnosov.29
Pripadniki Zaščitne brigade so morali biti ne samo vojaško podkovani
ampak tudi, kot rečeno, "ideološko razgledani". Temelj idejnopolitičnega dela
v enoti so bili aktivi zveze komunistov. Ti se niso sestajali samo v času vaj in
rednega usposabljanja, ampak tudi izven teh. Velik poudarek je bil namenjen
informiranju, ne le znotraj aktivov, ampak so imeli prav člani zveze komunistov na skrbi dobro informiranje vsakega pripadnika enote. Ti aktivi so bili tudi
soodgovorni za moralnopolitično stanje v enoti in za izvajanje idejnopolitičnega dela v enotah. Med časom vaj ali usposabljanja so se partijski aktivi sestajali nekajkrat dnevno ali po potrebi.30 Aktivisti iz vrst zveze komunistov so bili
odgovorni tudi za delovanje mladinske organizacije v enoti. Ta je imela sicer
krajšo tradicijo, manj izkušenj, a so bili njeni rezultati kmalu vidni. Mladinski
aktivisti so prevzeli oblike dela komunistov. Skupaj s komunisti so se udeleževali dodatnih seminarjev za delo v enotah in podobno. Partijsko delo v enoti je
temeljilo zgolj na delu komunistov enote. Dobre izkušnje in dosežene uspehe
v posameznih manjših enotah so prenašali na druge, ki so bili manj uspešni.31
Na osnovi arhivskih dokumentov konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih letih članstvo v ZK v brigadi le ni bilo tako množično, kot se je poskušalo
prikazati. V letu 1977 je vodstvo enote BOR navezalo stike z občinskimi komiteji
ZKS in se z njimi dogovorilo za tesnejše sodelovanje in prevzem soodgovornosti
na področju kadrovanja v enoto. Ena od pomembnih nalog, sprejetih na prvem
skupnem srečanju v Svetlem potoku, je bila povečanje članstva v ZK v brigadi.
Zdi se, da so ta prizadevanja uspela le polovično. Od leta 1977 do leta 1979 se je
število članov ZK v brigadi povečalo s 14 % na 17,5 % glede na prejšnje stanje.32
Pričakovanja so bila še večja. Dolgoročni cilj je bil od 25 % do 30 % članov ZK v
enoti BOR. Prizadevanja po povečanju članstva v ZK v enoti Edvarda Kardelja
– Krištofa niso obrodila sadov. Iz tedanjega stališča se je moralo nujno zagotoviti zadostno število članov v ZK glede na naloge enote. Zabeležen pa je bil celo
padec, in sicer od 25 % v letu 1983 na 23,4 % v začetku leta 1985.33 Zaradi tega
je bilo potrebno "realno oceniti prihodnje možnosti" za obnavljanje članstva
ZK v enoti, in sicer naj bi ga obdržali pri 23 %, "nikakor pa ne smemo dopustiti
nižjega."34 "Zaskrbljujoč" je bil odstotek članstva v ZK med novo razporejenimi

29
30
31
32

33

34

Prav tam.
Knific, "Ljudska vojska": 23.
Prav tam.
Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1589, CKZKS, a. e. IV/5306, t. e. 531, 1978–1979, Kočevje, 11. 9.
1979.
ARS, AS 1589, CKZKS, t. e. 1454, Ugotovitve, stališča in sklepi glede skupnih nalog enote "Edvarda
Kardelja-Krištofa" in DPS občin, ki enoto popolnjujejo, 17. 1. 1985, 2.
Prav tam.
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starešinami. Tudi ta ni bil zadovoljiv, zato so v vodstvu enote opozorili na negativne posledice le-tega. Komandant enote Miloš Zabukovec je videl razlog za
zmanjšanje števila predlogov za sprejem v članstvo ZK iz enote v tem, ker "takšne
pobude pred leti niso dale rezultatov". Opozoril je na to, da bi bilo potrebno s
skupnim delom (enota – občine, ki enoto popolnjujejo) doseči hitrejši in boljši
odziv ob mobilizacijah, pravočasno kadrovanje v enoto in stalno sestajanje vodstev enote s predstavniki vodstva tistih občin, ki so enoto popolnjevale.35
Proti koncu osemdesetih let je vpliv partije, kot ideološke strukture, postopoma zbledel. Tudi tiste zadeve, ki so se nanašale na delovanje partije in vnosa
njenega vpliva v strukturo TO, se, po besedah Mihe Butara, ki je bil zaposlen v
Mestnem štabu TO, kjer je opravljal dolžnost načelnika organizacijsko-mobilizacijskega in kadrovskega sektorja, niso toliko upoštevale, kot se je to zdelo.36
Morda zato, ker so pripadniki TO vedno bolj videli osnovno poanto v obrambi
domovine in uveljavljanju domoljubnega odnosa. Po besedah Butare se niso
poistovetili z nazivom "branilec režima". Poistovetili so se z našo tedanjo skupno državo, z našo republiko Slovenijo in z obrambo nacionalnih interesov. Pri
tem je bilo vse tisto, kar se je zgodilo v času druge svetovne vojne, primarno.
Takrat so se zgodile korenite spremembe, pomembne za življenje in delo ljudi.
Ljudje so dobili pravice, ki jih prej niso imeli. Vse pridobljene vrednote iz časa
NOB so bili pripadniki TO in s tem Zaščitne brigade pripravljeni braniti. Branili
so družbeno ureditev, nikakor pa ne ideologije, saj se s tem, po besedah Butare,
niso toliko ukvarjali. Seveda so tudi po politični liniji prihajale ocene in pobude,
a so bile vedno omejenega uspeha. V obdobju, ko so oživeli komiteji za Slovenijo, je sicer prišlo do nekaterih pritiskov in želja po večji vlogi partije, vendar
je bil odziv v strukturah TO ravno nasproten predvidevanjem. Mnogim pripadnikom TO se je zdelo, da želijo obstoječe stanje preoblikovati, zato ti poskusi
niso bili tako uspešni, kot so želeli nekateri prikazati.37 Butara je povedano podkrepil iz lastnih izkušenj, saj je bil pet let politkomisar v pokrajinskem štabu ljubljanske TO in tudi predsednik komisije za Slovenijo pri občinskem komiteju
ZKS. Svojo pripoved je strnil z mislijo, da so bili pripadniki TO in s tem Zaščitne
brigade v prvi vrsti branilci domovine.38 Njegovim mislim je potrdil tudi nekdanji pripadnik Zaščitne brigade Miran Loparec39, ki je poudaril, da so pripadniki Zaščitne brigade izhajali iz pripadnikov TO, ki je bila v času Jugoslavije
en segment državne vojske. Izhajajoč iz tega je normalno, da so bili pripadniki
Zaščitne brigade tudi zaščitniki države. Tudi naloga nekdanje Zaščitne briga-
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Prav tam.
Intervju z Miho Butara, 18. 10. 2011.
Prav tam.
Prav tam.
Intervju z Miranom Loparcem, 20. 10. 2011.
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de je bila zaščita vojaškega in političnega vodstva v primeru agresije. Pripadniki Zaščitne brigade pa so postali bolj domoljubi. Bila je namreč le republiška
enota, ne toliko državna.40

"Branilci sprememb" – vloga Zaščitne brigade ob osamosvojitvi
Naloga Zaščitne brigade je bila vsekakor specifična in kot taka je imela drugačen ustroj, način delovanja, popolnjevanja, oborožitve in opremljenosti od
ostalih enot TO na Slovenskem. Pomembna je bila tudi razlika v sami strukturi
pripadnikov, saj je imelo vodstvo brigade popolno prioriteto pri izbiri primernih kadrov, pri čemer je bila poleg politične opredelitve bistvena tudi stopnja
slovenske zavednosti. Večino pripadnikov je bilo mogoče zato označiti kot
nesporne slovenske domoljube.41 Pozabiti ne smemo na dosledno uporabo
slovenskega jezika pri vsakodnevnem delu, torej pri poveljevanju, dopisovanju,
poimenovanju orožja in podobno. Naslednja njena specifičnost je izvirala iz
nalog omenjene enote, to je varovanje slovenskega družbenopolitičnega vodstva, kar je zahtevalo tesno sodelovanje z vsemi najvišjimi organi na republiški
ravni, predvsem z RSNZ, kar je enoto neposredno oddaljevalo od vpliva zveznih oblasti in njenega obrambnega sistema, to je JLA, ki je ohranjala nesporno
pomembno vlogo pri kadriranju poveljnikov slovenske TO kot tudi delovanju
štaba TO.42 Z nekaterimi prikritimi ukrepi je tedanje republiško vodstvo želelo
oblikovati enoto, za katero zvezne strukture ne bi vedele, kako je oborožena,
kako deluje in katere so njene naloge. Lojalnost enote je bila predvsem predvidena slovenskemu družbenopolitičnemu vodstvu, zato so bile nekatere razmere, predvsem ob koncu osemdesetih let, za mnoge pripadnike, predvsem pa
poveljnike, zelo nenavadne. Oddaljevanje slovenske politične elite od nekdaj
močno poudarjene ideje jugoslavizma, bratstva in enotnosti, je nakazovalo scenarij in možno nalogo, ki pa nista bila zapisana v nobenem dokumentu brigade,
so se pa o njiju pripadniki pogovarjali, to je spopad med TO in JLA. Verjetnost
omenjenega spopada so analizirali tudi v ožjem vodstvu Zaščitne brigade. Uveljavitev večstrankarskega sistema ter volitve aprila 1990, ki so pomenile menjavo političnih elit ter nujno sodelovanje med dvema političnima taboroma43, so
pustile sled tudi v strukturi Zaščitne brigade.
40
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Prav tam.
Prebilič, Zaščitna brigada TO, 273.
Tomaž Kladnik, Slovenska vojska v službi domovine (Maribor, 2005), 12.
Demosova vlada z novim predsednikom Izvršnega sveta tedaj še Socialistične Republike Slovenije, je
morala pri sprejemanju najpomembnejših odločitev sodelovati s predsedstvom, še posebej predsednikom predsedstva Milanom Kučanom, kot vodjo komunistične stranke v Sloveniji. Vladimir Prebilič,
Osamosvojitev Slovenije: priročnik za učitelje osnovnih in srednjih šol (Ljubljana, 2008), 92–94.
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Po besedah nekdanjega pripadnika 30. razvojne skupine Mirana Loparca44
je bil cilj postaviti Zaščitno brigado na novo, pri čemer so gradili na domoljubnosti, zavesti in na pripadnosti državi, v tem primeru samostojne in neodvisne
Republike Slovenije. Za politiko naj ne bi bilo prostora.45 Za dosego tega cilja
so začeli preverjati posameznike v omenjeni enoti, začenši s častniki. Pomemben je bil njihov odnos do demokratičnih sprememb. Nove (v številnih primerih tudi stare kadre) so izbirali po istem principu po posameznih občinah, in
sicer z opravljanjem osebnih razgovorov s posamezniki. To je bila novost, saj so
prej preverjanja opravljali organi državne varnosti. Zdaj pa so to delali sami ob
pomoči policije in obveščevalne službe. Kot rečeno, so gradili na domoljubnosti in na pripadnosti državi. Pri izbiranju kadra ni bil prisoten šovinizem. Cilj je
bil narediti strogo vojaško specialno brigado, ki naj ne bi imela veze s politiko.
Žal pa se je kljub vsem naporom začela, v sicer vojaško-strokovno delo pripadnikov, vmešavati politika.46
Vsi omenjeni ukrepi so imeli sicer morda tedaj posreden, vendar nič manj
pomemben cilj, pripraviti Zaščitno brigado na obdobje, kjer bo najverjetneje
prišlo do neposrednega soočenja z JLA in še bolj pomembno, do dokončne
zamenjave družbeno-političnega sistema, ki so ga vsaj posredno pripadniki
Zaščitne brigade tudi podpirali. Drugače povedano, napovedoval se je trenutek,
kako oziroma za katero stran se bodo opredelili pripadniki te enote. In prav tu
se je izkazala najprej velika profesionalnost pripadnikov Zaščitne brigade, ki z
jasno diskontinuiteto političnih elit niso imeli nikakršnih zadržkov. Hkrati pa
so pokazali veliko domoljubje, saj se je prav na osnovi znanj, izkušenj ter ljudi
Zaščitne brigade oblikovala nova vojaška formacija, 30. razvojna skupina, v
katero so bili vključeni mnogi pripadniki, sicer več neobstoječe in nikoli zakonsko tudi razpuščene, Zaščitne brigade.47 Mnogi med njimi so se tudi dejansko
izkazali pri obrambi samostojnosti in neodvisnosti RS.

Konec obstoja Zaščitne brigade – rojstvo 30. razvojne skupine
Zaščitna brigada z drugimi vojaškimi formacijami ni sodelovala, ker to preprosto ni bilo potrebno. Brigada je sama razpolagala z vso infrastrukturo, imela
lastno orožje, strelivo in predvsem linijo poveljevanja. S pripadniki JLA se je brigada srečala zgolj leta 1982, ko je bila izvedena obsežna vaja in so bili brigadi
kot markeranti in logistična podpora dodeljeni pripadniki JLA iz Ribnice. Sicer

44
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Intervju z Miranom Loparcem, 20. 10. 2011.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
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pa do sodelovanja pri izvajanju samih vaj in drugih postopkov ni prišlo. Prav
tako brigada ni sodelovala z drugimi enotami TO s Sloveniji, ker je bila v samem
izhodišču naloga brigade povsem neprimerljiva z drugimi nalogami enot TO.
Sodelovanje je potekalo predvsem na relaciji RSNZ (Republiški sekretariat za
notranje zadeve), kjer so opravili veliko usposabljanj z miličniki, ki so bili stacionirani v dislocirani enoti vadbenega centra RSNZ na Jasnici pri Kočevju in z
odredom za preskrbo, ki je formacijsko sodil pod okrilje RSNZ48.
Neposredno po vaji spomladi leta 1990, ki je potekala na vojaškem poligonu Svetli potok, se je v brigadi oglasil generalmajor, tedaj načelnik štaba RŠTO
Drago Ožbolt in predstavil idejo o predaji orožja zaščitne brigade JLA. Tedanji
direktor posestva Snežnik Maks Šteblaj in upravnik strogo varovanega bunkerskega kompleksa v Gotenici Edo Kocuvan sta se temu odločno uprla. Orožje
so takoj po vaji pripadniki očistili, odred za preskrbo pa je orožje odpeljal v
Primože in Gotenico. Predlogi o transferju orožja v Ljubljano so tako ostali preslišani49. Enota od takrat ni bila več mobilizirana, pomembno vlogo pa je v tem
času prevzela MSNZ, ki je začela s postopkom selektivnega izbiranja kadrov za
vzpostavitev obrambnih sposobnosti MSNZ. Tako so bili mnogi vojaki in nižji
častniki iz nekdanje zaščitne brigade vključeni tudi v strukture MSNZ oziroma
novo 30. razvojno skupino, nad katero je dejansko in formalno pravno prevzel
poveljstvo Anton Krkovič oktobra 1990. Postroj njenih pripadnikov 17. decembra 1990 v Kočevski Reki, s čimer je Republika Slovenija želela demonstrirati
tudi bojno pripravljenost v kolikor bi to bilo potrebno, je bilo zadnje dejanje
nekdanje zaščitne brigade. S tem je prenehala obstajati v obliki in s kadrom, kot
je to bilo od ustanovitve 1969.50
Zelo pomembno vlogo pri transformaciji nekdanje zaščitne enote je imel
Anton Krkovič. Ker je bil operativni častnik že v zaščitni nalogi in je pripravljal
številna usposabljanja, vaje in manevre, je zelo dobro poznal strukturo brigade,
sposobnosti posameznikov in enot, predvsem pa njen potencial v primeru izrednih razmer. Po izvedbi zadnjih vaj zaščitne brigade formacijskih sprememb
enota ni bila deležna. Neposredno po razorožitvi, ki se je začela z izdajo ukaza
RŠTO 17. maja 1990, pa so si sledile hitre spremembe. Anton Krkovič je že 19.
maja 1990 ob 23. uri poklical nekdanjega poveljnika voda vojaške policije
Andreja Kutnarja na skrivno srečanje. Zaradi verjetnosti vojaškega spopada z
JLA nujnosti obrambe prihajajoče neodvisnosti in samostojnosti, se je Kutnar
strinjal z oblikovanjem ožje ekipe. Na sestanku le-te, je Krkovič ponovno pojasnil trenutne razmere v državi in zagotovil prisotnim na sestanku, da je o vseh
obrambnih ukrepih, ki so že bili in še bodo strojeni, obveščen tudi predsednik
48
49
50

Prav tam.
Intervju z Miranom Loparcem, leto 2011.
Albin Mikulič, Uporniki z razlogom: manevrska struktura narodne zaščite (Ljubljana, 2005), 42.
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Postrojeni pripadniki
specialne
brigade
MORIS, 17. december
1990 (Albin Mikulič,
Uporniki z razlogom
(Ljubljana, 2005))

predsedstva Slovenije Milan Kučan. Krkovič je nato predstavil ukrepe, ki so bili
prav tako usklajeni s tedanjima sekretarjema za obrambo in notranje zadeve,
Janezom Janšo in Igorjem Bavčarjem. Kutnar je nato po navodilih Krkoviča
izvedel posvet znotraj voda vojaške policije, saj je bilo nujno ugotoviti, kdo je
pripravljen sodelovati v sedaj novih ciljih enote. Na samem sestanku se zgolj
dva pripadnika enote nista odločila za nadaljnje sodelovanje, zaradi povsem
objektivnih osebnih razlogov. Ko je bilo potrjeno sodelovanje, se je že junija
1990 izvedla oborožitev celotne enote. Od tedaj so bili vsi pripadniki nenehno oboroženi, sicer v civilnih oblačilih, orožje pa so nosili prikrito. O njihovi
oborožitvi organi za notranje zadeve niso bili seznanjeni51. Osebno orožje in
pripadajočo količino streliva je vsak pripadnik enote imel pri sebi, sicer pa so
bile organizirane tudi lokacije hrambe preostalega orožja in streliva drugod po

51

Zaradi konspirativnosti njihovega dela, je bilo dogovorjeno, da v kolikor bi se pripadnik te enote
znašel v položaju obravnave s strani milice, je nujno poklicati specialno enoto milice oziroma njihovega poveljnika Vinka Beznika. Intervju z Andrejem Kutnarjem, leto 2008.
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Ljubljani52. Na sam dogodek oziroma zaostritev razmer okoli vadbeno-učnega
centra v Pekrah maja 1991, so bila vsa skladišča orožja in streliva nemudoma
izpraznjena.
Ob dogodkih na Hrvaškem, po oblikovanju SAO Krajine oziroma dogodkov povezanih s Kninom in aktivnostih JLA ob tem, se je vodstvo odločilo za
mobilizacijo enote nekdanjega voda vojaške policije. To je pomenilo 24-urno
prisotnost na njihovem štabu na Vegovi ulici v Ljubljani, v fazi bojne pripravljenosti. Ko se je septembra izvedela zasedba RŠTO, je bila temeljna naloga enote
nenehno spremljanje štaba, dogajanj okoli njega in zbiranje informacij. Z ostrostrelnimi puškami in laserji so izvajali nadzor nad vojaki JLA po strehah stavb
na Zupančičevi ulici. Poleg tega je enota opravljala še druge naloge, med njimi
zavarovanje različnih krajev v Ljubljani in okolici. Vse aktivnosti enote so bile
nenehno usklajevane s pripadniki milice oziroma neposredno z Vinkom Beznikom. Po 45-tih dneh nenehnega opravljanja nalog je bila znižana stopnja pripravljenosti enote, kar je omogočilo vrnitev domov53. S tem se je zaključila faza
neposrednih varnostnih ukrepov enote, ki ji je že kmalu sledila faza usposabljanja drugih pripadnikov. Zaradi njihove usposobljenosti in dobrih rezultatov v
času mobilizacije septembra in oktobra 1990 v Ljubljani, so bili pripadniki nekdanjega voda vojaške policije primerna izbira za to nalogo. Začelo se je usposabljanje tistih pripadnikov nekdanje zaščitne brigade, za katere je bilo ocenjeno,
da se je mogoče nanje zanesti54. 1. novembra 1990 je na Medvednjak prišla prva
skupina 40 ljudi. Usposabljanje je potekalo na principu tedenske rotacije. V tem
tednu so pripadniki voda nekdanje vojaške policije izvedli izjemno intenzivni

52

53

54

Tako so bila določena skladišča v Merkurju in v IJV-ju na Viču. Največje med njimi je bilo skladišče v
tovarni IMP dvigala, kjer je bilo skladiščeno tudi orožje drugih enot, med drugim je bila tu baza protioklepnega orožja. Vsa skladišča so bila povezana bodisi s pripadniki enote ali z drugimi zaupanja
vrednimi in drugače vsestransko preverjenimi osebami. Intervju z Andrejem Kutnarjem, leto 2008.
Ker so bile naloge ocenjene kot tajne, pripadniki enote niso smeli nikomur pojasnjevati svojih
aktivnosti. Tako o njihovi odsotnosti niso bili obveščeni delodajalci, predvsem pa o razlogih za
odsotnost. Ker ni bilo veliko razumevanja, so skoraj vsi izgubili službe in s tem vir dohodka. Intervju z
Andrejem Kutnarjem, leto 2008.
Tak je bil primer tudi gospoda Žagarja: "Po prenehanju služenja vojaškega roka leta 1977, sem bil
razporejen v partizansko brigado na Vrhniki za komisarja čete. Poveljnik te čete je bil nek ljubljanski
obrtnik, ki ni nikoli prišel na vaje v popolni vojaški opremi. Ker v takem stanju ni mogel poveljevati,
sem bil jaz tisti, ki ga je nenehno nadomeščal. Poveljnik zaščitne brigade polkovnik Zabukovec je
imel takšen sistem kadrovanja, da je hodil po občinskih štabih in preverjal kartoteke in pripadajoče
beležke. Tako je povabil tudi mene v brigado. Leta 1979 sem tudi uradno postal član zaščitne brigade.
Leta 1989 brigada sicer ni bila formalno razformirana, vendar vaj naš, 1. bataljon, ni več imel. Poleti
1990 so me v Mestni hranilnici, kjer sem bil zaposlen, obiskali štirje kolegi iz zaščitne brigade. Prišli so
športno oblečeni in v torbah imeli avtomatske puške s ostrim strelivom. Predstavljen mi je bil koncept
manevrske strukture in me povabili k sodelovanju. Nemudoma sem se strinjal in obljubil sodelovanje.
Na ta način sem postal poveljnik I. odreda nove vojaške formacije, ki je dobila ime 30. razvojna skupina. Vse ostale pripadnike nekdanje zaščitne brigade smo posebej preverjali in jih ali pa tudi ne, povabili k sodelovanju. Do dejanske razporeditve v enoto, je posameznik moral opraviti usposabljanje na
Medvedjeku. Intervju z Ivanom Žagarjem, leto 2008.
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pet dnevni program, ki je baziral predvsem na poznavanju taktike vojaka in
voda. V soboto, ko se je program zaključil, je bilo vsem razdeljeno orožje in
strelivo, za katerega so nato oni odgovarjali in ga hranili doma. Pri vpoklicu so
bili v prvih skupinah najprej poveljniki vodov, kjer so se lahko med seboj najprej spoznali (mnogi do tedaj se niso) in drug poveljniški kader posameznih
vodov in odreda. Praviloma je šlo za usposabljanje dveh vodov skupaj. Do 31.
januarja 1991 so nenehno potekala usposabljanja, kjer se je zvrstilo okoli 450
pripadnikov, prav toliko pa so jih tudi oborožili. Orožje, ki jim je bilo dodeljeno,
je bilo iz zalog zaščitne brigade oziroma je bilo skladiščeno v Gotenici55. Usposabljanja, ki so potekala, so bila koordinirana s samim slovenskim političnim
vrhom, saj so se kar vrstili obiski delegacij ministrov, slovenske vlade, novinarjev, na oglede pa so prišli tudi tuji predstavniki, ki so jim bila usposabljanja na
Medvedjeku predstavljena kot usposabljanja Slovenske vojske. Na ta način se
je postopoma oblikovala vojaška formacija, s katero je razpolagala slovenska
politična elita in je bila dobro opremljena, kakor tudi primerno usposobljena.
Postroj 17. decembra 1990 v Kočevski Reki je prav te značilnosti že pokazal. V
samem postroju so bili zgolj pripadniki, ki so usposabljanje na Medvedjeku do
tedaj že zaključili.56
Usposabljanje pripadnikov nekdanje zaščitne brigade je vodilo v neposredno oblikovanje nove vojaške formacije, ki je prevzemala specialne naloge tako v času priprav na vojno, kakor za obdobje samih spopadov na Slovenskem. 30. razvojna skupina je bila strukturirana v tri odrede, vsak izmed njih pa
je imel 6 zaščitnih vodov, vod vojaške policije ter vode protioklepnega orožja in
izvidniški vod. Za oblikovanje in popolnjevanje posameznega voda je bil neposredno odgovoren poveljnik voda, medtem ko je pri imenovanju poveljnikov
vodov imel pomembno vlogo poveljnik odreda. Štab 30. razvojne skupine in
kadrovske službe enote so sicer imele sezname ljudi, ki bi bili primerni za vpoklic, vendar se je evalvacija posameznika, njegovo seznanitev in samo vključevanje zaupalo neposrednemu poveljniku posamezne enote57. Na ta način se je
oblikovala velika stopnja kohezivnosti, pripadniki voda so se medsebojno zelo
dobro poznali, kar je omogočalo izgradnjo globokega zaupanja med vojaki in
njihovimi poveljniki. To je bilo tudi nujno, saj so mobilizacijski potencial predstavljali posamezniki iz določenega okolja, kar je neposredno skrajševalo sam

55
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V veliki večini so to bile avtomatske puške M70AB2 oziroma "kalašniki". Intervju z Andrejem
Kutnarjem, leto 2008.
Intervju z Ivanom Žagarjem, leto 2008.
Poveljnik voda je sicer razpolagal z izhodiščnimi seznami tistih, ki so po mnenju štaba enote oziroma
kadrovskih služb bili primerni za mobilizacijo, vendar je bil pristop individualen. Poveljnik voda je
lahko predlagal vpoklic posameznika in praviloma večjih težav ni bilo pri naknadnem urejanju dokumentacije mobiliziranca. Pri vpoklicu je imela 30. razvojna skupina po vzoru zaščitne brigade mobilizacijsko prednost pred vsemi ostalimi enotami. V: Intervju s Krautbergerjem, leto 2008.
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Pripadniki specialne brigade MORIS so se zavezali, da bodo nadaljevali in ohranjali spomin na projekt
MSNZ (Albin Mikulič, Uporniki z razlogom (Ljubljana, 2005))

mobilizacijski čas in s tem odzivni čas tako sestavljene enote.
Ko je bil I. odred popolnjen, je enota štela 176 vojakov, razporejenih v 6
vodov. Operativnost odreda je bila zagotovljena kmalu po plebiscitu decembra 1990, čeprav je bilo orožje vsem pripadnikom zagotovljeno februarja 1991.
Odred je s svojimi vodi začel izvajanja svoji nalog takoj v januarju leta 1991.
To so bila različna dežurstva, ki so pomenila varovanje in nadzorovanje posa-
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meznih objektov, med njimi poslopje Vlade, skupščine, celotno Gregorčičevo
ulico, Cankarjev dom in stavbo RTV. Med drugim so pripadniki vodov I. odreda
opravljali specialnih nalog, med katerimi so bila tudi varovanja določenih prevozov iz Luke Koper v Ljubljano in druge lokacije po Sloveniji. Varovanje pripadnikov I. odreda je potekalo v civilnih oblačili, pri čemer so bili vsi pripadniki
oboroženi pri opravljanju svojih nalog. Ker so bile naloge neprekinjene, je bil
vpeljan princip rotacije vodov, pri čemer je vsak vod izvajal naloge en teden58.
Vodi so delovali na principu avtarkičnosti enot oziroma na konceptu t. i. bojnih
skupin. Vsak vod je imel svojo mobilizacijsko lokacijo, sistem zvez, samostojen sistem oskrbe, ki je potekala preko izdajanja naročilnic, bencinskih bonov,
naročilnic za gorivo... Sicer so bile vse vojaške formacije od skupine, oddelka in
voda organizirane po teritorialnem principu. Strmelo se je k temu, da bi bil vod
iz enega naselja ali ulice, glede na število potencialnih mobilizirancev.

Zaključek
Razvoj Zaščitne brigade je bil zelo kompleksen. Pri tem je mogoče zaznati nekaj
stalnic in nekaj sprememb, ki so bistveno vplivale na njeno delovanje. Med stalnice lahko prištevamo naloge enote, izhajajoč iz same druge svetovne vojne, pa
tudi način popolnjevanja te enote ter poveljniški kader. Vendar to ne smemo
šteti za nujno slabo. Zlasti ne, kadar se dotaknemo tako specifičnih enot, kot so
zaščitne enote. Zanje veljajo drugačni standardi, povezani s še posebej poudarjeno profesionalnostjo, ki se odraža na vsestranski kvaliteti posameznika, opremi, s katero razpolaga ter kohezivnosti enote. Vsekakor pa je pomembna vrlina
tudi lojalnost. Prav to so že od samega začetka obstoja enote poskušali zagotoviti preko politične indoktrinacije. Vendar so bili ti ukrepi popolnoma neučinkoviti, saj so bili prav zaradi omenjenih kvalitet posameznika prepoznani
kot podcenjujoči. Preproste manipulacije pri takšnih profesionalcih niso imele
možnosti. Zelo težko pa je v teh razmišljanjih ter v razmišljanjih samih pripadnikov Zaščitne brigade potegniti jasno ločnico med domoljubjem in obstoječim družbeno-političnim sistemom. Res je, da se pripadniki sami niso nikoli
prepoznali kot element zaščite obstoja te ureditve, kar je sicer tudi v jugoslovanski ustavi bilo zapisano za JLA, je pa tudi res, da so akterji, za katere je bil
tako oblikovan režim varovanja, predstavljal njihovo jasno in predvsem vodil58

Na ta način je bilo vsaj deloma zagotoviti razdelitev bremena pri izvajanju nalog med vodi, kar se je
pokazalo predvsem v primeru sodelovanja z tistimi pripadniki, ki so bili samostojni podjetniki ali v
kakšnih drugih službenih obveznostih, ki so bile zaradi dodatnih obremenitev sodelovanja v 30. razvojni skupini zelo okrnjene. Marsikdo je bil prisiljen opustiti dejavnost ali pa je bila ta tako prizadeta,
da si je moral zaposlitev poiskati kje drugje po koncu spopadov in nalog v smislu sodelovanja v enoti.
Intervju z Ivanom Žagarjem, leto 2008.
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Pripadniki 30. razvojne skupine (Albin
Mikulič, Uporniki z
razlogom (Ljubljana,
2005))

no vlogo v nedemokratičnem sistemu. Kljub tem dvomom je potrebno izpostaviti, da so bile naloge Zaščitne brigade izrecno vezane na morebitno vzpostavitev vojnega stanja ali izrednih razmer. Teh v času njenega obstoja ni bilo,
zato ni mogoče izkazati kakršnega koli dejanskega vpliva enote na obrambo
in zaščito družbeno-političnega sistema. Še več, profesionalna drža vseh pripadnikov Zaščitne brigade je bila na preizkušnji potem, ko so se po prvih demokratičnih volitvah zamenjale vodilne politične elite v Sloveniji. Kljub izjemno
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dramatičnim spremembam na političnem področju, ki so utrdile prepričanje v
pot samostojnosti in neodvisnosti ter so bile za jugoslovanski politični vrh povsem nesprejemljive, je Zaščitna brigada mirno pričakala svoj konec. Spremenila
se je v kadrovski bazen za oblikovanje nove enote, 30. razvojne skupine, s katero so njeni pripadniki nato nadvse uspešno sodelovali v akcijah za obrambo
samostojnosti in neodvisnosti.
In te spremembe, ki so se dogajale povsem neopazno, najverjetneje samo v glavah posameznikov, a tudi v enoti kot celoti, so bile predpogoj za takšen razplet dogodkov. Zakaj je prišlo do njih? Najverjetneje predvsem zato, ker je nad
vsemi nalogami in pričakovanji ter tudi ukazi prevladalo predvsem domoljubje.
Ta komponenta pa je najbolj bistvena pri oblikovanju tako specifičnih enot,
saj se od njenih pripadnic in pripadnikov pričakuje opravljanje vseh nalog v
najbolj ekstremnih pogojih. Uspešnost in visoko motiviranost pa lahko ohrani samo popolna predanost, ki je brez domoljubja ni mogoče zagotoviti. Zato
lahko na osnovi vseh navedb in dognanj mirno zapišemo, da je skozi njeno
dolgoletni obstoj in delovanje, kot največja vrednota pripadnic in pripadnikov
Zaščitne brigade veljalo predvsem domoljubje.

Vladimir Prebilič and Dunja Dobaja
REGIME DEFENDERS OR PATRIOTS?

SUMMARY
Using various literature, archival and oral sources, the article tries to answer the
question of whether Protection Unit members were regime defenders or patriots, or whether they were both regime defenders and patriots. The answer to
this question must be sought in three periods of Slovenian history in which the
Protection Unit performed its task of protecting the highest military-political
leadership. In the first period, during World War II, members of the Protection
Unit of the military-political leadership of the National Liberation Army and
Partisan Detachments of Slovenia protected the nascent communist regime,
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convinced in its righteousness and positivity, which would eliminate pre-war
economic and political differences and disagreements. Protection was performed for a better tomorrow and in loyalty to the (communist/socialist) homeland. Unit members were patriots and defenders of the emerging communist
regime.
After the end of World War II, reorganisation of the armed forces and formation of the Yugoslav Army brought significant changes to the Protection
Brigade which found its meaning in the development of facilities for the protection of political leadership in individual Yugoslav republics. In Slovenia, this
project was entrusted to Ivan Maček-Matija who, after having selected a location known as a protected zone, began forming a unit to secure this area and
protect the highest political leadership in the republic. In this case, therefore,
Protection Unit members were both regime defenders and patriots. As stated
above, the war generations fought for the new (communist/socialist) homeland, while the post-war generations were raised in respect of and maintaining the traditions of the National Liberation Struggle and, indirectly, the system
established by the authorities after World War II.
The Protection Brigade’s task was specific and, as such, had a different
structure, mode of operation, manning, armament and equipment than other
Territorial Defence units in Slovenia. Also important was the difference in the
structure of its members, as Brigade leadership had absolute priority in the
selection of appropriate personnel, taking into account, in addition to political
affiliation, the level of Slovenian national consciousness. Most members could
therefore be labelled uncontested Slovenian patriots. We must also not forget
the consistency in the use of the Slovenian language in their daily work.
Another specificity of the Protection Unit stemmed from its task of protecting the Slovenian socio-political leadership, which required close cooperation
with all of the highest authorities at the national level, particularly the Republic
Secretariat for Internal Affairs, which distanced the Unit from the influence of
federal authorities and their defence system, the Yugoslav People’s Army, which
maintained an indisputably important role in the recruitment of the Slovenian
Territorial Defence commanders and the operation of the Territorial Defence
headquarters.
The then Slovenian republican leadership wanted to form a unit whose
armament, operation and tasks would remain hidden from the federal structures. The Unit was primarily loyal to the Slovenian socio-political leadership,
and certain conditions and situations, particularly at the end of the 1980s, seemed unusual to many members, especially commanders. The distancing of the
Slovenian political elite from the previously strongly emphasised idea of Yugoslavism, brotherhood and unity suggested a scenario and a possible task that
were not recorded in any Brigade document, but talked about among the Unit
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members – namely a conflict between the Territorial Defence and the Yugoslav People’s Army. The likelihood of such a conflict was analysed within the
Protection Brigade's core leadership. The goal was to reform and re-define the
Protection Brigade, building on patriotism, consciousness and loyalty to the
independent and sovereign Republic of Slovenia.
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Avtor na podlagi proučevanja arhivskih virov in literature obravnava oblikovanje
slovenskih oboroženih sil in njen razvoj. Od časa obrambne vojne, ko je
Teritorialna obramba, skupaj s slovensko milico, civilno zaščito in ob podpori
prebivalstva, nastopila proti nasprotni strani samozavestno in popolnoma
enakovredno ter zavarovala nastajanje in obranila neodvisnost slovenske
države, do današnjega časa, ko se je v dvajsetih letih razvila v Slovensko vojsko,
kredibilno vojaško partnerico v Severnoatlantskem zavezništvu in Evropski
uniji. Pred takšno vojsko pa v spremenjenem varnostnem okolju čakajo novi
izzivi.
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Nastanek Slovenske vojske in velika pričakovanja
Demokratični procesi, ki so se pričeli konec osemdesetih let prejšnjega stoletja
v (Socialistični) Republiki Sloveniji (RS) so največje nasprotovanje doživeli v
vojaškem vrhu Oboroženih sil (OS) Socialistične federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), ki so jih tvorile Jugoslovanska ljudska armada (JLA), kot zvezna
vojska ter Teritorialne obrambe (TO) posameznih republik, katerih naloga v
obrambi države je bila predvsem varovanje zaledja glavnih front in delovanje
na začasno zasedenem ozemlju.1
Formalni vrhovni poveljnik OS je bilo Predsedstvo SFRJ, dejansko pa jih je
obvladovalo konzervativno in demokratičnim spremembam v SFRJ nenaklonjeno vodstvo Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo (ZSLO) ter Generalštaba Oboroženih sil (GŠOS) SFRJ. V Sloveniji se je TO od njene ustanovitve
leta 1968 sicer razvijala drugače kot v ostalih republikah zvezne države. Tako so
mnogi izmed njenih maloštevilnih poklicnih pripadnikov, še bolj pa njen večinski rezervni sestav, v njej videli ponovno obuditev ideje slovenske vojske. Vendar
se je, tako kot že mnogokrat prej v zgodovini slovenskega naroda, izkazalo, "da
prihodnost pripada pogumnim" oziroma tistim pripadnikom TO RS, ki so brez
pomisleka podprli demokratične spremembe v svoji domovini. Med temi zagotovo ni bilo vodstvo Republiškega štaba za Teritorialno obrambo RS (RŠTO), ki je
že 14. januarja 1990 z ukazom podrejenim občinskim štabom TO zahtevalo, da
se izdela in se mu pošlje natančen pregled orožja, streliva in minskoeksplozivnih
sredstev, ki so jih v posameznem občinskem štabu TO hranili zunaj skladišč JLA.2
Namen tega ukaza, ki je dejansko pomenil pričetek razoroževanja enot in
poveljstev TO RS, je bil viden na sam dan primopredaje dolžnosti članov Izvršnega sveta RS, saj je 15. maja 1990 RŠTO izdal ukaz o razorožitvi TO oziroma
predaji hranjenja orožja, streliva in minskoeksplozivnih sredstev, ki so izven
objektov JLA v objekte JLA.3
Novo republiško vodstvo je na ta ukaz reagiralo takoj in novi sekretar
za ljudsko obrambo Janez Janša je občinskim upravnim organom za ljudsko
obrambo poslal brzojavko, s katero je prepovedal oddajanje orožja v objekte
JLA. Orožje so tako obdržale naslednje slovenske občine: Brežice, Dravograd,
Jesenice, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Mozirje, Radlje ob Dravi, Radovljica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Tržič, Velenje in Žalec.4
1
2

3
4

Strategija oboroženega boja (Beograd, 1985), 102–113.
Vojaški muzej Slovenske vojske (VMSV), fond: Vojna za samostojnost Slovenije 1991, škatla 1, Ukaz
št. 16/4-90 z dne 24. 1. 1990 o pregledu skladiščnih objektov in skladiščnih sredstev OVO zunaj kompleksa JLA, a.e. 1, škatla 1 (dalje: VMSV, fond: Vojna 1991, 1).
VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Ukaz št. 625/1-90 z dne 15. 5. 1990 o hranjenju oborožitve in streliva TO.
Janez J. Švajncer, Obranili domovino (Ljubljana, 1993), 11 do 13. Albin Mikulič, Uporniki z razlogom
Ljubljana, 2005), 21–23.
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Slovenska vojska (Vojaški muzej Slovenske vojske, fotoarhiv)

Zaradi spora med RS in RŠTO oziroma ZSLO, predvsem pa zaradi odvzema orožja TO Slovenije, je bila z namenom zavarovanja ukrepov nastajajoče
slovenske države ustanovljena Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ).
Uradno je pričela z delovanjem 29. avgusta 1990, ko je republiški sekretar za
notranje zadeve Igor Bavčar imenoval Toneta Krkoviča, rezervnega kapetana I.
razreda, za načelnika (manevrske strukture) Narodne zaščite. S tem je bila ustanovljena posebna oborožena organizacija, ki je bila sposobna slabe tri mesece
po razorožitvi slovenske TO, ob tesni naslonitvi na specialno enoto in posebne enote slovenske milice, zavarovati Slovenijo pred kakršnim koli oboroženim presenečenjem. MSNZ je nastala zaradi dobro organizirane in tajne akcije
ter bila organizirana v vseh trinajstih pokrajinah (TO) v Sloveniji, v katerih so
bili imenovani načelniki MSNZ, ki so tesno sodelovali s poveljniki posebnih
enot milice. Osnovni namen oblikovanja MSNZ je bilo, kot že rečeno, zavarovanje ukrepov nastajajoče slovenske države, ki je bila tedaj in pozneje najbolj
ogrožena s strani JLA. MSNZ je zagotavljala, da so prek nje republiški organi
in predsedstvo republike dejansko vodili in poveljevali TO Slovenije. Temeljni
obrambni načrt MSNZ je bil preprost in logičen. V primeru oboroženega posega JLA (oz. JA) bi morala MSNZ zavarovati ključne objekte, hkrati pa s hitrimi
napadi na skladišča orožja in vojaške opreme zagotoviti možnost za vpoklic
popolnih formacij TO. Izdelani so bili podrobni načrti za posamezna skladi-
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šča in druge pomembne objekte. Po pokrajinah in občinah so bile sestavljene
udarne skupine in jurišni odredi, za katere so bile formacije prilagojene glede
na razpoložljivost orožja in opreme. Mobilizacijski dokumenti so bili v največji
tajnosti izdelani za sklic novih enot, ki so bile mobilizirane po načelu samopoziva, brez dodatne kurirske službe z izdelanim posebnim sistemom šifriranega
obveščanja. Ustanovljena so bila tudi mnoga tajna skladišča za orožje in vojaško opremo. Že poleti 1990 pa se je začelo zbirati informacije o JLA, na osnovi
katerih so bile izdelane ocene ogroženosti, formacije MSNZ in načrt delovanja.
MSNZ je zatorej potrebno obravnavati v funkciji priprav na obrambo slovenskega prostora in bodoče samostojne ter neodvisne države. To je bila enkratna
organizacija, ki je morala v času prenove TO delovati kot oborožena sila Slovencev v pripravah na osamosvojitveno vojno.5
S sprejetjem svežnja ustavnih amandmajev, s katerimi je Skupščina RS 27.
in 28. septembra 1990 odpravila veljavnost zveznih dokumentov, ki so bili v
nasprotju z republiško ustavo, med drugimi tudi, da sta služenje vojaškega roka
in slovenska TO v izključni pristojnosti Republike, so bili izpolnjeni tudi formalno pravni pogoji za ponovni prevzem poveljevanja nad celotno TO RS. Tako
je Predsedstvo Republike Slovenije že 28. septembra 1990 imenovalo majorja
Janeza Slaparja, dotedanjega poveljnika Pokrajinskega štaba TO za Gorenjsko,
za vršilca dolžnosti načelnika RŠTO. Le-ta pa je 4. oktobra, ob predhodnem
soglasju Predsedstva RS, imenoval vršilce dolžnosti komandantov TO pokrajin.
Hkrati s temi imenovanji pa je sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša poslal
do takratnemu poveljujočemu RŠTO generalu Hočevarju dopis, s katerim ga je
pozval, naj naslednji dan preda dolžnost novemu vršilcu dolžnosti načelnika
RŠTO Janezu Slaparju. Kot odziv na to zahtevo, je JLA zasedla oziroma dodatno
zavarovala poslopje, v katerem je bil RŠTO, pri čemer je vztrajala šest mesecev.
RŠTO pod poveljstvom Janeza Slaparja pa se je preselil v prostore Republiškega
sekretariata za ljudsko obrambo.6
Tako sta v Sloveniji delovala dva RŠTO, vendar je bil, kot izhaja iz Poročila
o bojni pripravljenosti TO Republike Slovenije za leto 1990, stari, od RS nepriznani in s strani JLA zasedeni RŠTO, štab in s tem tudi poveljstvo brez vojske ter
samemu sebi namen, saj so bile od oktobra dalje prekinjene vse zveze med njim
in podrejenimi enotami in štabi TO.7

5

6

7

VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Odločba o imenovanju načelnika Narodne zaščite št. 0001-1-Z-2/13-90
z dne 29. 8. 1990, Direktiva načelnika Narodne zaščite Republike Slovenije za demonstracijsko, delno
ali popolno uporabo MSNZ z dne 7. 9. 1990.
VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Prisega Janeza Slaparja z dne 28. 9. 1990; Odredbe RŠTO o imenovanju
vršilcev dolžnosti komandantov TO pokrajin, št. 14/20-90 z dne 4. 10. 1990.
VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Poročilo o bojni pripravljenosti TO R Slovenije za leto 1990, DT, št. 56 z
dne 18. 2. 1991.
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Eno ključnih vprašanj, okoli katerih so se najbolj izostrila nasprotja med stališči, ki sta jih zagovarjala federacija oziroma JLA in RS, je bilo vprašanje območij
služenja vojaškega roka za slovenske nabornike. JLA je neprestano zavračala
zahteve Slovenije, da bi večina nabornikov služila vojaški rok na območjih, ki
so bila bliže kraju njihovega bivanja oziroma njihovi republiki, zato so že na
začetku okrepljenega pritiska razmišljali tudi o drugih rešitvah. Medtem ko je
Skupščina RS pripravljala zahtevo, da Predsedstvo SFRJ uvede služenje vojaškega roka za nabornike iz Slovenije samo v 5. vojaškem območju, so v Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo začeli iskati druge možnosti, in sicer služenje vojaškega roka v organizaciji in izvedbi republiških organov ter institucij.
Tako so v maju 1991 ustanovili dva učna centra, 710. v Pekrah pri Mariboru in
510. na Igu pri Ljubljani, kjer so se prvič v zgodovini slovenskega naroda pričeli usposabljati naborniki, slovenski vojaki. Na drugi strani pa je nasprotnik
stopnjeval psihološki pritisk na starešine in vojake centrov ter pripadnike TO,
ki so izvajali njihovo ožje in širše varovanje. Višek le tega je bila obkolitev 710.
učnega centra v Pekrah pri Mariboru 23. maja 1991, ki je pomenila prvo odkrito
agresijo JLA proti slovenskemu narodu in samostojni poti RS v prihodnost.8
Navkljub vsem pritiskom in grožnjam, pa so se priprave na neizogiben oborožen spopad nadaljevale. Tako je bil 17. decembra 1990 v Kočevski Reki organiziran prvi javni postroj enote TO in to 30. razvojne skupine TO, iz katere se je
kasneje oblikovala 1. specialna brigada MORiS, kot prva popolnoma poklicna
enota TO. S postrojem enote so bile slovenski javnosti in morebitnim nasprotnikom prikazane priprave in pripravljenost na obrambo samostojnosti ter kot
je dejal predsednik Izvršnega sveta RS Lojze Peterle, "zadišalo je po slovenski
vojski". V decembru so v TO dobili prvi kontingent orožja nabavljenega v tujini
(40 pištol Beretta, 400 pušk SAR in 10 protioklepnih orožij Armbrust) in nato v
letu 1991, do začetka vojne, še dva kontingenta orožja. Štiri dni pred postrojem
v Kočevski Reki je načelnik RŠTO v Poljčah poročal razširjeni sestavi Predsedstva RS o stanju in problemih bojne pripravljenosti. Predsedstvo je seznanil z
ukrepi, ki so jih pripravljali za prehod TO v bodoče oborožene sile slovenske
države in o pripravljenosti za izvajanje nalog ob osamosvojitvi. V ta sklop so
spadale tudi naloge prevzema poveljevanja nad strukturo armade v Sloveniji in ukrepi za prevzem slovenskih nabornikov ter o izvedeni reorganizaciji v
skladu z Zakonom o obrambi in Zakonom o vojaški obveznosti. TO je najprej
(kot prvo točko) zagotavljala pripravljenost na vseh ravneh poveljevanja in
aktiviranja štabov ter intervencijskih enot v času do dveh ur, in nato kot drugič
operativno pripravljenost vseh štabov, 85 skupin za oviranje, 92 protioklepnih

8

VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Imenovanje komisije za pripravo predloga za izbor kandidatov, št. 10/391 z dne 7. 3. 1991.
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skupin, 59 oddelkov, 240 vodov, 142 čet, 33 odredov vodne sestave, 11 odredov
četne sestave in 6 bataljonov. Skupaj je to predstavljalo ekvivelent 378 čet ali
94 bataljonov. Za 35.000 pripadnikov so imeli zagotovljeno orožje in pehotno
strelivo, 1024 protioklepnih orožij in še dodatnih 1106 protioklepnih orožij
za enkratno uporabo, 203 kosov orožja za podporo, 99 protiletalskih orožij,
42 protiletalskih raket ter 33.000 kg razstreliva. S temi sredstvi bi lahko uničili
več kot 180 tankov. Pod tretjo točko je postavila zavarovanje mirnodobnih in
vojnih lokacij, mobilizacijskih zbirališč, skladišč in transportov ter zavarovanje
objektov posebnega pomena. Kot četrtič nadzor in nasilno odpiranje meje,
preprečevanje uporabe enot JLA, blokado kasarn, preprečevanje izvoza MTS,
oviranje, nasilni prevzem skladišč in objektov armade. Za zadnjo, peto točko,
pa vzpostavitev zbirnih centrov za slovenske nabornike in centrov za sprejem
starešin, ki prebegnejo.9
18. marca 1991 je predsedstvo RS ustanovilo Republiško koordinacijo, ki je
bila operativno koordinacijsko telo za primer izrednih razmer. S tem je bil ustanovljen organ, ki je usklajeval vse obrambne priprave na slovensko osamosvojitev in je v vojni vodil vse vojne operacije TO, policije in civilne obrambe. Praktično je šlo za organ, ki je uskladil vse obrambne in varnostne priprave in nato v
vojni opravljal naloge štaba vrhovnega poveljnika. Vlogo vrhovnega poveljnika
pa je po ustavi opravljalo Predsedstvo Republike, razširjeno s predsednikom
vlade in skupščine. Pri delu Predsedstva so sodelovali še ministri za obrambo,
notranje in zunanje zadeve, informiranje ter poveljnika oziroma načelnika
republiškega štaba za TO in civilno obrambo. Vodila sta jo republiška sekretarja
notranje zadeve in za obrambo Igor Bavčar in Janez Janša. Sprva je delovala v
prvem nadstropju stavbe Izvršnega sveta RS, od 28. junija pa v kletnih prostorih
Cankarjevega doma v Ljubljani.10
26. junija 1991 je bil v okviru svečanosti ob razglasitvi neodvisnosti države
na Trgu republike v Ljubljani prvi postroj častne enote TO. Enoto so sestavljali
vojaki, podčastniki in častniki obeh učnih centrov. Poveljujoči častnik na svečanosti je bil podpolkovnik Anton Krkovič, ki je na dan razglasitve samostojnosti Republike Slovenije, prvič v zgodovini samostojne države in njene vojske
s častno sabljo poročal predsedniku Predsedstva Republike Slovenije gospodu
Milanu Kučanu. Hkrati pa se prične zavzemanje slovenskih mejnih prehodov
s strani JLA in zvezne milice, prelet letala jugoslovanskega vojnega letalstva v
nizkem letu nad prizoriščem proslave ob razglasitvi samostojnosti ter prvi streli
pripadnika JLA v Divači, kar je pomenilo pričetek načrtovanega, usklajenega
in enotno vodenega napada JLA na slovensko suverenost. Prične se z izpadom
9
10

VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Poročilo in pričevanje generala Janeza Slaparja.
VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Sklep Predsedstva RS o ustanovitvi operativnega koordinacijskega telesa
za primer izrednih razmer, št. 800-03-7/91 z dne 18. 3. 1991.
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tankov iz vojašnice tankovske brigade na Vrhniki in s kolono oklepnih bojnih
vozil, ki je pripeljala s Hrvaške in je bila najprej zaustavljena v Pogancih. Kot
odgovor na bojno delovanje JLA, je načelnik RŠTO polkovnik Janez Slapar izdal
ukaz o bojnem delovanju TO oziroma da
se z odločnim bojnim delovanjem, s težiščem na dejstvovanju po oklepnih enotah in drugih sredstvih tehnike zagotovi realizacijo načrtovanih nalog, da se z
uporabo razpoložljivih borbenih sredstev zagotovi varovanje objektov, meje in
komunikacij ter prepreči manevre enotam JLA.11

Agresijo na Slovenijo začno enote in poveljstva JLA izvajati 26. in 27. junija
1991 iz naslednjih korpusnih območij, ki so bili podrejeni 5. vojaškemu območju v Zagrebu: 13. korpus, poveljstvo na Reki, 14. korpus, poveljstvo v Ljubljani,
31. korpus, poveljstvo v Mariboru, 32. korpus, poveljstvo v Varaždinu, 10. korpus, poveljstvo v Zagrebu in 5. korpus vojaškega letalstva in protizračne obrambe, poveljstvo v Zagrebu. Tako je imela JLA v Sloveniji dvajset do petindvajset
tisoč vojakov, približno 250 tankov stalne sestave in približno 100 tankov, ki so
v Slovenijo prišli iz Hrvaške ter okoli 300 oklepnih vozil različne namenskosti
(transporterji, protiletalski topovi, poveljniška vozila, izvidniška vozila ...). Na
štirih letališčih z betonskimi vzletno-pristajalnimi stezami (Cerklje, Maribor,
Brnik in Portorož) pa je bilo na začetku spopadov približno 90 letal in 50 helikopterjev.12
Slovenski TO je poveljeval RŠTO. Sestavljali so jo zaščitna brigada in sedem
pokrajinskih štabov, ki so bili razdeljeni na 26 območnih štabov. Že prvi dan spopadov je bilo angažiranih 15.000 mož, v celoti pa 35.100 mož. V slovenski TO je
bilo 500 profesionalcev, med katere so sodili tako delavci na starešinskih dolžnostih kot administrativno-tehnično osebje. Njeni pripadniki so bili oboroženi
s pehotnim orožjem, z orožjem za podporo (minometi, topovi ...), z orožjem za
protioklepni boj ter z lažjim topniškim orožjem za protiletalsko obrambo (rakete Strela 2 M). Prav tako pa se je v njeno oborožitev vgrajevalo zaplenjeno orožje
JLA, ki je omogočalo oblikovanje novih enot, kot so bile tankovske čete, baterije
za protiletalsko obrambo ... Slovenske policijske enote, ki so v spopadih odigrale izjemno pomembno, pogosto ključno vlogo, so štele 7.100 ljudi (vključno z
informacijski sistemom in pomožnimi službami). V segmentu priprav na agresijo
in vodenje odpora, je v vojnih operacijah oborožene sile podpiral sistem Civilne
obrambe, ki je s svojimi aktivnostmi bistveno pripomogel k zmagi v osamosvojitveni vojni. V okviru bojnih operacij in izven njih so pripadniki civilne obrambe
11
12

VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Ukaz načelnika RŠTO z dne 27. 6. 1991 ob 9.50.
VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Analiza bojnega delovanja TO R Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 17. 7.
1991 z dne 17. 7. 1991.
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organizirano in sistematično izvajali oviranje, odklope elektrike, vode, plina, prevoze in blokade ter oskrbo obrambnih sil.13
JLA naj bi operacijo na Slovenijo izvedla sorazmerno hitro in brez prevelikih
zapletov. Njen napad ni povzročil posebnega presenečenja, saj se je neprestano
pričakoval. Mogoče je bilo presenečenje med taktičnim in operativnim, ker se ni
točno vedelo, kdaj in kje bo izvršena agresija. Ukrepi v Sloveniji pred razglasitvijo
samostojnosti in neodvisnosti so bili takšni, da so bile slovenske obrambne sile že
praktično oblikovane, zato so lahko že v začetnem stadiju vojne nastopile proti
nasprotni strani povsem neobremenjeno in enakovredno.14
TO je bila ustanovljena z nalogo, da se organizira, formira in usposobi za
namensko delo v vojnih razmerah. V zelo kratkem času je prešla v eno najtežjih oblik delovanja, to je delovanje na začasno zasedenem ozemlju, kjer je imel
nasprotnik premoč v tehnično materialnih sredstvih, absolutno pa v oklepno
mehanizirani in letalski komponenti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi to, da
je bil ta nasprotnik še do nedavnega sodelujoči v prostoru in to z dominantno
vlogo ter spretno prikrival svojo organizacijsko formacijsko strukturo, kakor

13
14

Prav tam.
Prav tam.
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da je načrtoval, da bo postal nasprotnik. V celotnih pripravah in poteku bojnih
spopadov do odhoda JA iz Slovenije se je kot izredno dobra odločitev pokazala
odločitev o ustanovitvi koordinacijskih skupin na pokrajinski ravni, ki so usklajevale bojne aktivnosti med TO, ONZ in CO. Pa tudi organizacija predhodnega
usposabljanja predvsem organizacije in izvedbe štabne vojne vaje "Kobra-91"
in taktične vaje "Premik-91", ki je enote TO izurilo v izvajanju manevra na celotnem področju RS in s tem omogočilo pravočasno in učinkovito uporabo tudi
najmanjših enot. Zagotovljeno je bilo nepretrgano delovanje sistema vodenja
in poveljevanja, od republiške, preko pokrajinskih koordinacij, do enot ter
obratno, kar je bila tudi posledica novega sistema zvez Racal, ki pa ni bil zagotovljen na vseh stopnjah poveljevanja. V koordinacijskih skupinah so se združevali podatki o nasprotniku, ki so omogočili učinkovito obrambo pri izvajanju
njegovih specifičnih bojnih delovanj.15
Težišče odločnega bojnega delovanja zoper nasprotnika, s ciljem preprečiti
prodor oklepno mehaniziranih sil v globino ozemlja RS, je bilo vzdolž glavnih
smeri: Varaždin–Ormož–Ptuj–Maribor, Zagreb–Novo mesto–Ljubljana ter
Reka–Ilirska Bistrica–Postojna–Sežana–Nova Gorica. Z neprestanim aktivnim in elastičnim partizanskim bojnim delovanjem vzdolž vseh smeri prodora
nasprotnikovi enot, je bil cilj upočasniti tempo njegovega nastopanja in mu
nanašati čim večje izgube, predvsem v bojni tehniki in živi sili ter onemogočiti njegov razvoj. Hkrati pa, v sodelovanju s CO, izvajati učinkovito obrambo
komunikacij in blokado vojašnic JLA ter ob podpori topništva in minometov
uničevati nasprotnikove enote, ustanove in objekte. S protidiverzantskimi enotami se je izvajal pritidiverzantski boj na širših območjih letališč in pomembnejših taktičnih smereh in objektov, onesposabljali so se nasprotnikovi najvitalnejši objekti, sredstva, tehnika, zveze, poveljniška mesta in preprečevala
njegovo zračno desantno delovanje ter oskrba na celotnem območju prodora
in razmestitve njegovih sil. Prav tako pa je bilo za naše obrambne sile značilna visoka stopnja strokovnosti in kvalitete načrtov v praksi preverjenih nalog
oviranja, zavarovanja meje, varovanja objektov, organizacije zbirnih centrov,
blokad, POS ter njihova organizacija v štabih in enotah; hitra in učinkovita disperzija velikih količin zaplenjenih MTS, MES iz skladišč JLA; zagotavljanje logistične zagotovitve lastnih enot s strani CO; učinkovito delovanje informativno
propagandnega sistema, ki je pozitivno deloval na pripadnike lastnih enot in
na prebivalstvo ter nasprotno na nasprotnika ter ne nazadnje tudi visoko število prebegov in predaj pripadnikov JLA, zvezne milice in civilnih oseb v službi v
JLA ter dobro postavljen in izveden sistem zbirnih centrov.16

15
16

Prav tam.
Prav tam.
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Po Brionski izjavi se 12. julija 1991 začne načrtovano in postopno odpuščanje – demobilizacija enot TO v posameznih pokrajinah in 30. razvojni skupini.
Začne se oblikovanje dežurnih enot in za varovanje državne meje, protioklepnih enot na glavnih smereh, protiletalskih enot, protidesantnih enot na letališčih Brnik in Maribor, dežurnih pokrajinskih intervencijskih protidiverzantskih čet; enote za varovanje objektov republiškega pomena in lastno varovanje
štabov in objektov TO ter enote namenjene za minimalno blokado in oviranje
stacionarnih objektov JA.17
Dokončni poraz politike vojaškega vrha JA na slovenskem ozemlju pa
pomeni sklep Predsedstva SFRJ o umiku JLA iz Republike Slovenije v roku treh
mesecev. Ministrstvo za obrambo RS je na osnovi tega izdelalo predlog Republike Slovenije za tehnično izvedbo sklepa Predsedstva SFRJ o umiku poveljstev,
enot in ustanov JA iz Republike Slovenije, ki so jih podrobneje opredeljevali na
zasedanjih komisije Republike Slovenije pod vodstvom Mirana Bogataja in 5.
vojne oblasti JA pod vodstvom generalpodpolkovnika Andrije Rašete, ki je tudi
spremljala priprave in premike enot JLA ob odhodu iz Slovenije ter prevzem
objektov JLA v varovanje in upravljanje TO. In tako je lahko 26. oktobra 1991
generalmajor Janez Slapar v pristanišču Koper pred postrojenimi enotami TO
in milice poročal predsedniku Kučanu o odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Na Slovenskih tleh tako ni bilo več tujih oboroženih sil.18

Slovenska vojska danes in realnost
V Splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske,
je sprememba organizacijske strukture Ministrstva za obrambo opredeljena
kot integracija procesov in funkcij upravnega dela Ministrstva za obrambo in
Generalštaba Slovenske vojske z namenom, da se zagotovi učinkovitejšo pravno, kadrovsko, finančno in logistično podporo vojski pri njenem nadaljnjem
preoblikovanju, razvoju in opremljanju. Le-ta bo omogočila racionalizacijo
Ministrstva za obrambo. Prav tako pa se je, s spremembami varnostnih okoliščin v svetu pri preoblikovanjih obrambno varnostnih sistemov, uveljavil
splošni trend zmanjšanja in profesionalizacije oboroženih sil. V okviru tega

17

18

VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Ukaz RŠTO št. 804-01/22 z dne 12. 7. 1991 o pričetku načrtovanega postopnega odpuščanja – demobilizacije enot TO.
VMSV, fond: Vojna 1991, 1, Ukaz Predsedstva SFRJ št. 31 z dne 18. 7. 1991 o umiku poveljstev,
enot in ustanov JA iz Republike Slovenije, Zabeležke z razgovorov med komisijo Predsedstva RS za
razreševanje spornih vprašanj v zvezi z Brionsko deklaracijo in predstavniki 5. vojaškega območja,
Predlog RS za tehnično izvedbo sklepa Predsedstva SFRJ o umiku poveljstev, enot in ustanov JA iz
RS, Zaključki sestankov med predstavniki Ministrstva za obrambo in 5. vojaškega območja, Poročilo
generala Slaparja.
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oborožene sile vse bolj kombinirajo ("Joint") svoje sile. Sile postajajo vse bolj
ekspedicijske in se delijo na tiste, ki so v operacijah in tiste, ki zagotavljajo sile
("Force Provider") za operacije, pri tem zmanjšujejo in celo ukinjajo zvrsti, v
vojsko vključujejo vse več civilnih strokovnjakov ter integrirajo vojaške strateško upravne organe s civilnimi.19
Pri vzpostavitvi sodobnejše obrambne strukture v Sloveniji moramo upoštevati, vendar ne kopirati, tudi izkušnje pri integraciji nacionalnih obrambnih sistemov, ki so jih na strateški ravni izvedle oziroma izvajajo druge članice
Severnoatlantskega zavezništva in Evropske unije:
Ministrstvo za obrambo, tudi če je integrirano, ne sme imeti direktno povezavo
in kontrolo nad operativno ter taktično ravnjo vojske, oziroma ne sme voditi
operativnih enot.
• Odgovornost mora biti jasno določena, predvsem za elemente pripravljenosti in pri tem določena odgovornost načelnika (CHOD) ter njegove povezave, odvisnosti in odnosi z drugimi vodilnimi v ministrstvu.
Ravno tako mora biti določena jasna odgovornost vseh organizacijskih
enot ministrstva do vojske.
• Velikost in sestava integrirane strukture morata biti skrbno premišljeni,
da se prepreči ustanovitev hrome birokratske strukture. Pri tem pa je
potrebno predvsem paziti na razmerje med številom civilnih oseb in
vojakov. Viden trend razmerja je 2:1. Ti pa morajo biti v enakopravnem
položaju.
• Najpomembnejša je sestava vodstvene strukture: v mnogih državah je
kljub integrirani strukturi še zmeraj jasna delitev in načelnik (CHOD) je
direktno podrejen ministru. Popolna podrejenost vojakov je na Nizozemskem, medtem ko je v Belgiji popolna podrejenost civilnih oseb.
Dvojnost v vodenju na Norveškem in v Kanadi daje prednost civilnim
osebam, saj je načelnik (CHOD) obremenjen tudi z vodenjem vojske in
njenim predstavljanjem, zato se ne more dovolj angažirati pri vodenju
integrirane strukture. V Veliki Britaniji so našli rešitev, ko skupno vodenje izvajata namestnik načelnika (CHOD) in namestnik generalnega
sekretarja. V Nemčiji pa zagotavljajo uravnoteženost vodenja s tem, da
imajo na ravni načelnikov štabov in generalnih direktoratov razmerje
v odnosu civilna oseba:general, 5:5, res pa je, da sta nadrejena državna
sekretarja civilni osebi.

19

Resolucija o splošnem in dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Ljubljana,
2004), 9 (dalje: Resolucija).
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Od več kot 30 naših zaveznic v EU in NATU je pravo integracijo izpeljala
le peščica. Nekatere so izvedle formalno integracijo, večina pa ima še zmeraj
ločeno obrambno, uradniško strukturo od vojaške. Predvsem potreba po združenem delovanju in operacije kriznega odzivanja so pripeljale do ustanovite
nekih vrst združenih poveljstev za operacije (PJHQ) na strateški ravni. Ponekod
pa so tudi sestavni del združenih generalštabov ali integrirane strukture ter se
ukvarjajo predvsem z vodenjem operacij v tujini. Pet takih poveljstev (Nemčija,
Velika Britanija, Italija, Španija in Francija) predstavlja ob SHAPE tudi operativno poveljstvo za operacije EU. Tudi v NATU ostaja cilj integracija. Ravno tako
se ugotavlja da SHAPE-ova klasična J-struktura ne odgovarja funkciji predlaganja vojaških rešitev politikom in preoblikovanja političnih odločitev v vojaške.
Lep primer integracije pa je lahko NCSA (NATO agencija za komunikacijske
sisteme), ki zagotavlja tako mirnodobne zveze kot zveze na OKO in je pravi
primer integrirane vojaške in civilne strukture. Pri integraciji civilnega in vojaškega dela, pa je potrebno upoštevati celotni obrambni sistem, ki ga je vzpostavila posamezna država. Le-ta pa mora biti izvedena na različnih ravneh in
to na strateško vodstveni ravni integracije, ki jo izvedejo generalštabni častniki
in visoki uradniki, na razvojno tehnični ravni, s častniki, inženirji, ekonomisti,
finančniki, pedagogi ... in na taktični ravni, kjer je pomembna podpora v vojašnicah in podpora pri delovanju brigad v globljem zaledju.20
Spreminjanje in dopolnjevanje vojaške, obrambne organiziranosti spadata
med osrednje razvojne izzive in dejavnosti na obrambnem področju. Z vprašanji projektiranja nove strukture in preoblikovanja organizacijskih modelov se
v obrambnih ministrstvih intenzivno ukvarjajo organizacijske enote za "defence" in "force planning". Pri iskanju odgovorov na vlogo vojske v spremenjenih
političnih in varnostnih razmerah ter rešitev glede reorganizacije obrambnih
sistemov in preoblikovanja oboroženih sil in sprejemanja odločitev glede njihovega drugačnega popolnjevanja ter spremenjenih operativnih zahtev pri
uporabi vojaške sile, pa imata izredno pomembno vlogo metodologija in podpora načrtovanju ter projektiranju sil.21
Spremembe v mednarodnem varnostnem okolju pa prav tako narekujejo, da bo v prihodnjih raziskavah, ko se bo iskal odgovor, kaj storiti, da bi se
sedanji vojaško-obrambni sistem čim ustrezneje pripravil za izzive prihodnosti,
potrebno odgovoriti glede petih temeljnih vprašanj:
1. Kako se je do danes in kako se bo v prihodnosti spremenila fiziognomija vojne in oboroženega boja, v katerih bodo sodelovale oborožene
sile?

20
21

The military Balance (London, 2004), 129–132; Military Technology (Bonn, 2004), 180–184.
Alojz Šteiner, Projektiranje preoblikovanja strukture sil vojske (Ljubljana, 2002), 7–30.
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2.
3.

4.
5.

 ako se bo razvijal mednarodni terorizem in kako bo vplival na oboroK
ženi boj ter uporabo oboroženih sil?
Kako se bodo morale spremeniti sedanje oborožene sile, da bodo

lahko uspešno izvajale oborožen boj v vojnah in oboroženih spopadih
prihodnosti?
Kakšne bodo nove vojaške elite, ki se bodo vojskovale in bojevale v prihodnosti?
Kako bodo spremenjene oborožene sile in njihove nove zmogljivosti
vplivale na položaj držav in ravnanje političnih vodstev, ki jih bodo
vodila?22

Ocena vojaškega ogrožanja vsake države mora upoštevati vojaške grožnje
med državami, grožnje varnosti znotraj države in vojaških enot, ki delujejo v
okviru operacij kriznega odzivanja. Slovenija se trenutno ne sooča z eksplicitno
in v kratkoročnem ter srednjeročnem časovnem obdobju predvidljivo vojaško
grožnjo. V Evropi so zelo dobro razviti mehanizmi zgodnjega opozarjanja na
meddržavne vojaške konflikte, grožnje v obliki ukrepov za krepitev in graditev
medsebojnega zaupanja ter varnosti. Evaluacije in inšpekcije, ki se izvajajo na
osnovi dunajskega dokumenta, lahko relativno zgodaj identificirajo spremembe
pri veliki večini indikatorjev vojaškega ogrožanja nacionalne varnosti posamezne države. Kar pa seveda ne pomeni, da je tema vojaškega ogrožanja nerelevantna, saj srednjeročno časovno obdobje ne pomeni veliko v primerjavi z zgodovino človeštva, ki je predvsem zgodovina oboroženih konfliktov in vojn.23
Namen obrambnega sistema Republike Slovenije in s tem Slovenske vojske je odvračanje napada na državo, obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in
celovitosti države ter njenih nacionalnih interesov. Ta namen se uresničuje tudi
z vključevanjem in aktivnim sodelovanjem države v mednarodnih varnostnih
povezavah na podlagi mednarodnih pogodb.24
Sedanja organizacijska struktura obrambnega sistema oziroma Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije temelji na direktoratih za obrambno politiko,
za obrambne zadeve in za logistiko, na sekretariatu generalnega sekretarja ter
na organizacijskih enotah, ki so v skladu s predpisi za posamezna specifična
področja organizirane samostojno in so neposredno podrejena ministru za
obrambo: kabinet ministra, obveščevalno varnostna služba, služba za odnose z
javnostmi, služba za protokol in notranje revizijska služba. Kot organi v sestavi
ministrstva za obrambo pa delujejo: Generalštab Slovenske vojske, Uprava RS
za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za obrambo in Inšpektorat RS za varstvo
22
23
24

Anton Žabkar, Marsova dediščina (Ljubljana, 2004), 346.
Anton Grizold, Mednarodni varnostni sistemi (Ljubljana, 2005), 167–179.
Vojaška doktrina (Ljubljana, 2006), 58 (dalje: Vojaška doktrina).
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pred naravnimi in drugimi nesrečami. V sedanji organizaciji je tako mogoče
zaznati različne organizacijske strukture, ki so posledica parcialnega uvajanja
sodobnih pristopov organizacije dela ter asimetrične rasti ministrstva v preteklih letih. Tako v vojski kot tudi v upravnem delu prevladuje klasična linijsko
štabna struktura, za katero je značilno, da delo predvsem deli, razdeljuje, namesto da bi ga združevala, kar zahteva veliko število dodatnih povezav. Ker hierarhija vodenja, predvsem na srednjem nivoju, ni natančno opredeljena, se zaradi
nesorazmerja pristojnosti odločanja in odgovornosti sistem sooča z ne dovolj
usklajenim delovanjem.25
Poslanstvo Slovenske vojske je, v sodelovanju z zavezniki, odvrniti vojaško
agresijo na Republiko Slovenijo in prispevati k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva. Tako so njene bistvene naloge vzdrževanje pripravljenosti za delovanje, aktiviranje in mobiliziranje sil, premestitev v
območje delovanja, ofenzivno in defenzivno delovanje ter ohranjanje vzdržljivosti sil. Kot druge naloge pa je opredeljen prispevek k mednarodnemu miru,
varnosti in stabilnosti ter podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje drža-

25

Celovit predlog za spremembo organizacijske strukture MORS (Ljubljana, 2005), 8 (dalje: Celovit predlog).
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vljanov Slovenije. Zagotovitev možnosti za delovanje Slovenske vojske obsega dejavnosti, ki so potrebne, da se sile Slovenske vojske pravočasno, načrtno
in organizirano pripravijo na uresničevanje svojega poslanstva. Le to vključuje
zagotovitev kadrovskih, materialnih in finančnih virov, vojaško obveščevalno
dejavnost, razvoj in opremljanje, načrtovanje uporabe, mobilizacijske priprave
in načrtovanje operativnega razvoja, vojaško izobraževanje in usposabljanje,
pripravljenost Slovenske vojske, načrtovanje konsolidacije, podporo države
gostiteljice, ureditev prostora in ohranjanje vzdržljivosti sil.26
Da bi uresničila svoj namen in poslanstvo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, so pred obrambni sistem, predvsem pa pred Slovensko vojsko,
do leta 2015 postavljeni naslednji razvojni cilji:
1. Celovita integracija Slovenske vojske v vojaške strukture NATA v dogovorjenem obsegu in času, prednostno na področju zračne obrambe ter
komunikacijskih in informacijskih sistemov.
2. Vzpostavitev racionalne in enostavne strukture sistema poveljevanja in
kontrole na strateški, operativni in taktični ravni, podprti s sodobnimi
komunikacijskimi in informacijskimi sistemi, ki bodo omogočali povezljivost sistemov s poveljstvi in enotami NATA.
3. 
Vzpostavitev nacionalnega sistema zračne obrambe, povezljivega z
integralnim sistemom obrambe NATA, ki bo omogočal izvajanje zaščite
suverenosti zračnega prostora Republike Slovenije v miru.
4. Oblikovanje in razvoj premestljivih sil Slovenske vojske v obsegu 40%
sestave kopenske komponente, s težiščem na bataljonski bojni skupini in bataljonu radiološko, kemične in biološke obrambe, opremljenih
in usposobljenih za delovanje zunaj ozemlja Republike Slovenije ter
zagotovitev potrebnih zmogljivosti za učinkovito in pravočasno izvedbo premeščanja sil z mirnodobne lokacije na območje operacij oziroma delovanja.
5. Zagotovitev premičnosti poveljstev in enot vojske na območju delovanja za premestljive sile in del nepremestljivih sil.
6. Zagotovitev vzdržljivosti premestljivih sil v skladu s standardi NATA.
7. Vzpostavitev sistema usposabljanja za zagotavljanje razpoložljivih sil v
skladu z izvajanjem namenskih nalog, v predvidenem času in v skladu
z NATO standardi.
8. Vzpostavitev celovitega kadrovskega sistema in upravljanja s kadri, s
katerim bo omogočeno doseganje usklajene kadrovske strukture Slovenske vojske, postopna odprava kadrovskih neskladij ter pravočasno
in usmerjeno načrtovanje kariernih poti posameznikov.
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9.

 blikovanje celovitega sistema izobraževanja in usposabljanja v okviru
O
Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, z uporabo sodobnih sredstev in metod ter vključevanjem sodobnih znanstvenih spoznanj.
10. V
 zpostavitev celovitega logističnega sistema za zagotovitev delovanja
vojske, modernizacija in nabava logističnih sredstev ter zagotovitev
odzivnosti in usklajenosti logističnega sistema z dolgoročnimi in srednjeročnimi načrti ter programi.
11. Z
 agotovitev ustrezne podpore države gostiteljice za zavezniške sile in
organizacije, ki se bodo v skladu z mednarodnimi pogodbami nahajale
in delovale na ozemlju Republike Slovenije oziroma bodo v tranzitu.
 elovita vključitev in vpetost Slovenske vojske kot sestavnega dela
12. C
obrambnega, gospodarskega, znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega in splošnega dolgoročnega razvoja države, ki bo spodbujala in
prispevala k hitrejšemu znanstveno-tehnološkemu razvoju in uvajanju
novih tehnologij, povečala konkurenčnost domačega gospodarstva
in njegovo povezovanje z gospodarstvi najbolj razvitih držav, ne le na
področju namenske industrije, temveč tudi drugih dejavnosti.27
V kolikor se želi dosežke pri preoblikovanju Slovenske vojske ustrezno utrditi ter realizirati razvojne cilje, ki so pred njo in s tem pred vsem obrambnim
sistemom postavljeni do leta 2015, se mora ustrezno pozornost in ustvarjalno energijo nameniti preoblikovanju upravnega dela ministrstva in Generalštaba Slovenske vojske z namenom oblikovati Obrambni štab Slovenije. S tem
bi dokončno tudi v praksi in ne zgolj na verbalni ravni uveljavili načelo, da je
upravni del ministrstva v znatnem obsegu v funkciji zagotavljanja ustrezne
podpore za čim bolj učinkovit razvoj in delovanje Slovenske vojske. Upravni del ministrstva s sedanjo strukturo, organiziranostjo in načinom delovanja
tega ne more zagotavljati dovolj učinkovito, zato je potrebno izvesti vsebinske spremembe, ki morajo tako po vsebini kot dinamiki ustrezno spremljati in
dopolnjevati preoblikovanje Slovenske vojske in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s ciljem oblikovanja sodobne organizacije obrambno
politične ter vojaško strateške ravni vodenja. Zagotavljanje ustrezne podpore
za čimbolj učinkovit razvoj in delovanje Slovenske vojske ter sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa je samo najbolj očiten neposreden
razlog za preoblikovanje, pri katerem moramo upoštevati tudi preoblikovanje
politično varnostnega okolja, zmanjšanje vojaške ogroženosti in krepitev asimetričnih virov ogrožanja, opustitev koncepta totalne obrambe ter zmanjšanje
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številčnosti vojne sestave Slovenske vojske, članstvo RS v NATO in EU, spremembe poslanstev in nalog Slovenske vojske, vključno z inteziviranjem sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v operacijah kriznega odzivanja, sprememba načina popolnjevanja Slovenske vojske oziroma prehod na poklicno
vojsko dopolnjeno s pogodbeno rezervo, zmanjšanje števila subjektov in s tem
vsebine in obsega obrambnih priprav in intenziviranje procesa informatizacije
na obrambnem področju.28 (Celovit predlog, 2005).
Temeljni cilji vzpostavljanja drugačne organizacijske strukture ter drugačnega načina razmišljanja in delovanja, bi morali zato temeljiti na:
• zagotavljanju pogojev za hitrejše in učinkovitejše prilagajanje spremembam v okolju,
• povečanju učinkovitosti delovanja,
• povečanju preglednosti in optimzaciji procesov,
• racionalizaciji organizacijske strukture,
• povečanju gospodarnosti delovanja, porabe kadrovskih, materialnih in
finančnih virov,
• povečanju preglednosti sistema odločanja in odgovornosti,
• zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju in nadzoru zaposlovanja v njem.
S pomočjo organizacijske strukture lahko pospešujemo ali zaviramo uresničevanje strateških in operativnih ciljev. Organizacijska struktura mora zato
zagotoviti: optimalno organiziranost dejavnosti, najkrajšo hierarhično lestvico
vodenja, izpolnjevanje poslanstva, ustrezen nadzor ter izobraževanje in usposabljanje za prihodnje naloge. Značilnost sodobnih organizacijskih struktur pa
je tudi, da postajajo vse manj stalne in vse bolj prožne oziroma v nespremenjeni
obliki delujejo razmeroma kratko časovno obdobje. Tako bo uspešnost novih
organizacijskih rešitev odvisna predvsem od stopnje integracije procesov in
funkcij, ki se sedaj v identični obliki, decentralizirano ali večkratno pojavljajo na različnih organizacijskih nivojih in organizacijskih enotah ministrstva in
Slovenske vojske. Z vzpostavitvijo drugačne strukture ministrstva se ne sme
spremeniti samo oblika, ampak predvsem vsebina oziroma način razmišljanja
in delovanja. V nasprotnem primeru ne bodo zagotovljeni sinergijski učinki
hkratne oblikovne in vsebinske prenove, zaradi česar bo proces preobrazbe
nepopoln in nezaključen ali vsaj bistveno počasnejši in težavnejši, kot bi lahko
bil. Preobrazba načina razmišljanja in delovanja je najzahtevnejši del naloge.
Najprej že zato, ker mnogi še vedno težko dojemajo, da je človek s svojo (ne)
sposobnostjo, kljub izrednemu tehnološkemu razvoju, še vedno ključni dejav-
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Slovenska
(Vojaški
Slovenske
fotoarhiv)

vojska
muzej
vojske,

nik uspeha vsake sposobne organizacije ter ker je spreminjanje načina razmišljanja in delovanja bistveno dolgotrajnejša in težja naloga, kot pa premikanje
posameznih organizacijskih enot po diagramu. V samem centru pozornosti
preobrazbe morajo biti zato ljudje. V ta namen mora biti oblikovanje skladnih
civilno-vojaških oziroma vojaško-civilnih timov, njihovo motiviranje ter vlaganje v njihov strokovni razvoj ena od ključnih prioritet dela. Oziroma je, kot
je razvidno iz primera integracijskih procesov, ki so jih izvedli na Norveškem.
Najpomembnejše je prepričati ljudi, da verjamejo v reorganizacijo in jim hkrati
načrtno, a odločno spreminjati navade. V ta namen morajo vsi v ministrstvu
pri svojih podrejenih zagotoviti dosledno upoštevanje načel delovanja organi-
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zacije, predvsem pa razumevanje razvojne vizije in strateških usmeritev, transparentnost sprejemanja odločitev in odločnost vodenja z zgledom, ustvarjanje klime zaupanja ter enotnost tima in delovanja, osredotočenost k doseganju rezultatov ter stalno odpravljanje zastojev in pomanjkljivosti, kolektivno
in individualno zavezanost h gospodarni in k premišljeni porabi razpoložljivih
obrambnih virov, pravočasnost in verodostojnost vertikalnega in horizontalnega komuniciranja, graditev strokovno usposobljenih, inovativnih, motiviranih in zadovoljnih timov, graditev učinkovitih partnerstev z družbenim okoljem, gospodarstvom, znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami, drugimi
vladnimi resorji, NATOM, EU, zavezniki ... ter tvorno sodelovanje pri izmenjavi
znanj in izkušenj ter prepoznavanje in nagrajevanje individualnih in kolektivnih rezultatov dela.29
Doseganje zastavljenih ciljev je mogoče predvsem z odpravljanjem procesne in organizacijske podvojenosti, združitvijo določenih področij dela, ki se
podvajajo v notranjih organizacijskih enotah upravnega dela ministrstva in
v GŠSV, z načrtnim kadrovskim prerazporejanjem znotraj ministrstva in med
resorji, z izkoriščanjem notranjih rezerv ter z oddajo izvajanja določenih funkcij in procesov zunanjim izvajalcem. Tako da:
• je cilj integracije doseči čim bolj poceni in učinkovito organizacijsko
strukturo za vodenje obrambnega sistema na strateški ravni z oblikovanjem obrambne politike (policy),
• je struktura pripadnikov obrambnega sistema taka, da bo omogočala
optimalno uporabnost operativnih sil (deployability in usability),
• se civilne osebe uporablja na strateški ravni za policy (visoki uradniki),
na tehnični ravni kot eksperte, vrhunske strokovnjake (inženirji, ekonomisti, ipd.) in na taktični ravni za podporo (administrativno, tehnično, ipd.),
• 
se zagotovi osnovni princip demokratičnega parlamentarizma, ki
ohranja ravnovesje odgovornosti in moči, to ravnovesje pa se mora
zagotoviti tudi na strateški ravni vodenja obrambnega sistema. Samo
eden izmed elementov tega ravnovesja je tudi ravnovesje civilnih in
vojaških pogledov. Ker pa ravnovesje zahteva daljše usklajevanje, je
nujno potrebno zagotoviti, da se to ne prenaša na operativno in taktično raven, kjer je za vojsko predvsem pomembna odzivnost in učinkovitost. V neintegriranih sistemih so generalštabi imeli vlogo zagotavljanja pogojev dela v vojski in so bili njihovi prvopodrejeni osredotočeni
na delo v vojski po vojaških principih. Z integracijo mora ta vloga ostati
v integrirani strukturi in se ne prenašati na podrejene.
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Vsaka sprememba organizacijske strukture oziroma v našem primeru integracije civilnega in vojaškega dela ministrstva in oblikovanje Obrambnega
štaba Slovenije ima naslednje ključne faze: zavedanje o nujnosti spremembe;
načrtovanje vsebine spremembe; odločitev o vsebini in tempu spremembe;
načrtovanje izvedbe spremembe ter izvedba spremembe. V proces spreminjanja so vedno vključeni trije akterji, in to "top management", ki je pobudnik spremembe, integracije; ekspertna skupina, ki skladno z usmeritvami "top managementa" načrtuje vsebino in izvedbo spremembe ter "middle management".
Vsekakor ima največjo vlogo in odgovornost "top management", ki se pojavlja
kot akter v vseh fazah procesa. Glede na vlogo in odgovornost vseh akterjev pa
je brez dvoma najpomembnejša faza zavedanja o nujnosti integracije oziroma
prehoda v sodobnejšo organizacijo obrambno politične ter vojaško strateške
ravni vodenja obrambnih sil in vojske. Ustrezno učinkovitost in racionalnost
pri zagotavljanju zmogljivosti Slovenske vojske in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko tako zagotovimo le s hkratno integracijo procesov in funkcij ter integracijo upravne in vojaške strukture najprej na strateški ravni vodenja in odločanja, v nadaljevanju pa tudi na razvojno tehnični in
taktični ravni. Popolnoma integrirana struktura strateške ravni ter nato tudi
ostalih ravni vodenja in odločanja ter seveda tudi delovanja pomeni vzpostaviti
podrobno določen sestav organizacijskih enot, od katerih ima vsaka natančno
določeno nalogo, funkcijo izvajanja posameznega procesa. Njihova medsebojna hierarhična nadrejenost, podrejenost ali enakost in druga razmerja, kot so
podpora, svetovanje, pomoč, pa morajo biti natančno opredeljena. S tem bo
zagotovljeno smotrno in nemoteno ter učinkovito sodelovanje posameznih
organizacijskih enot brez medsebojnega poseganja v pristojnosti odločanja,
kakor tudi preglednost in odgovornost.30
V kolikor se želi dosežke pri preoblikovanju Slovenske vojske ustrezno utrditi ter realizirati razvojne cilje, ki so pred njo in s tem pred vsem obrambnim
sistemom postavljeni do leta 2015, se mora ustrezno pozornost in ustvarjalno
energijo nameniti preoblikovanju upravnega dela ministrstva in Generalštaba
Slovenske vojske, s ciljem oblikovati Obrambni štab Slovenije. S tem bi dokončno tudi v praksi in ne zgolj na verbalni ravni uveljavili načelo, da je upravni
del ministrstva v znatnem obsegu v funkciji zagotavljanja ustrezne podpore za
čim bolj učinkovit razvoj in delovanje Slovenske vojske ter sistema zaščite in
reševanja. Pri integraciji civilnega in vojaškega dela ter vzpostavitvi sodobnejše
strukture je potrebno izhajati iz celotnega obrambnega sistema ter jo v celoti,
postopno izvesti na straško vodstveni, razvojno tehnični in taktični ravni. Upoštevati, vendar ne kopirati, pa je potrebno tudi izkušnje pri integraciji nacional-
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nih obrambnih sistemov, ki so jih na strateški in drugih ravneh izvedle oziroma
izvajajo druge članice Severnoatlantskega zavezništva.31
Pri oblikovanju Obrambnega štaba Slovenije je smiselno uporabiti pozitivne, pa tudi negativne izkušnje zaveznic. Tako je morda kot najboljši primer
integracije mogoče izvzeti primer Norveške, kjer so integracijo začeli tako, da
so najprej nastanili ministrstvo za obrambo in obrambni štab na isti lokaciji. Pri
nas sta upravni del ministrstva in Generalštab Slovenske vojske že na isti lokaciji, zato lahko rečemo, da smo v Sloveniji ta korak že storili. Slediti bi moralo
najpomembnejše od vsega, to je prepričati ljudi, da bodo verjeli v reorganizacijo in jim načrtno, a odločno spreminjati navade. Šele nato je potrebno pričeti z organizacijskim preoblikovanjem ministrstva in Generalštaba SV v smeri
bodoče organizacije. Postaviti je potrebno direktorje ter namestnike direktorjev direktoratov in to s približno enakim številom vojakov in civilnih oseb. In
to tako, da kjer je vodja civilna oseba, je namestnik vojak in obratno, pri čemer
bi si za končni cilj postavili 40 % vojakov in 60 % civilnih oseb, s tem, da bi
vojaki v povprečju zasedali višje položaje. Naslednji korak v reorganizaciji pa
bi bila popolna integracija ministrstva in generalštaba. S tem bi bila izvedena
tudi ukinitev J-strukture in starih oddelkov ministrstva. Za vodenje operativnega delovanja vojske je potrebno zadolžiti Poveljstvo sil, ki bi tako vodilo sile na
operacijah kriznega odzivanja in opravljalo ostale naloge, ki izhajajo iz poslanstva Slovenske vojske. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje pa je potrebno preoblikovati tako, da se usposabljanje vojakov (Center
za usposabljanje in Center za bojno usposabljanje) podredita Poveljstvu sil,
za izobraževanje in usposabljanje podčastnikov se ustanovi Višja šola, za izobraževanje in usposabljanje častnikov ter za znanstveno raziskovalno delo na
področju vojaških znanosti, pa se ustanovi Vojaško fakulteto.
Namen oblikovanja obrambnega štaba nikakor ne sme biti poizkus podrejanja civilnega, upravnega dela ministrstva vojaškemu oziroma dosedanjemu
Generalštabu SV. Prav tako se z njegovim oblikovanjem ne odpravlja civilni
nadzor nad vojsko, saj le tega izvajata parlament in vlada in ne upravni del
ministrstva. Z oblikovanjem Obrambnega štaba Slovenije oziroma z integracijo
funkcij (na primer: obveščevalna, logistična, informativna ...), z združevanjem
posameznih organizacijskih enot, z racionalno delitvijo procesov v podprocese
in določitvijo njihovih izvajalcev v skladu s predpisanimi pristojnostmi za posamezne funkcije oziroma naloge, z uravnoteženjem pristojnosti in odgovornosti, z načrtnim pretokom kadra med organizacijskimi enotami ter z mešanimi
civilno-vojaškimi oziroma vojaško-civilnimi skupinami in organizacijskimi
enotami, se tako omogoči racionalna poraba kadrovskih in finančnih virov.
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Tomaž Kladnik
SLOVENIAN ARMED FORCES – DIVIDED BETWEEN GREAT
EXPECTATIONS AND REALITY (1991–2011)

SUMMARY
At the time critical for the democratic development of the Slovenian nation,
the Territorial Defence – the armed forces of the Slovenian nation (established
in 1968), as part of the Yugoslav Armed Forces and in response to the Soviet intervention in the Czech and Slovak Federal Republic – transformed from
a second-class reserve army into a modern defence force. Together with the
Slovenian Police, the Civil Protection and with the support of people, the Slovenian defence force stood against the opposing forces with confidence and
equal strength, protecting the formation of the Slovenian state and its independence. After the war, the Territorial Defence quickly transformed from a
reserve into a conscript army with a professional core. In 2003, it transformed
into the Slovenian Armed Forces, a professional and skilled armed force with
modern equipment that is a trustworthy partner to other armed forces of the
North Atlantic Alliance and the European Union. The General Long-Term
Development and Equipping Programme of the Slovenian Armed Forces defines the modified organisational structure of the Ministry of Defence as an integration of processes and functions of the administrative part of the Ministry
of Defence and the General Staff of the Slovenian Armed Forces, the purpose
of which is to provide a more effective legal, personnel, financial and logistic
support to the armed forces in their further transformation, development and
equipment, consequently contributing to the rationalisation of the Ministry of
Defence. Moreover, as the security situation in the world changed, the reduction and professionalisation of the armed forces became a general tendency in
the transformation of defence and security systems. In light of these changes,
armed forces have started to combine their forces (joint forces), which have
become more expedition oriented. They are divided into forces that participate
in operations directly and those that act as force providers for these operations. Recently, armed forces have shown a growing trend of reducing and even
abolishing various services, employing more civilian experts and integrating
strategic and administrative military bodies with civilian bodies. For purposes
of integration and consequent rationalisation of processes within the Ministry
of Defence of the Republic of Slovenia, the formation of Slovenia’s Defence
Staff is essential. It will ensure faster response to the changed security situation,
especially as the sharp distinction between military and non-military security
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threats is diminishing, for which reason the functionally, organisationally and
structurally linked instruments and mechanisms are extremely important for
the restriction and management of such circumstances. In order to adequately
strengthen the achievements of the transformation process and to achieve the
development goals facing the SAF and the entire defence system (which is to
be done by 2015), all attention and creative energy must be directed into the
transformation of the administrative part of the Ministry and the SAF General
Staff. The purpose of this effort is to establish a Defence Staff of Slovenia.
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Izvleček:

Slovenija se je pred dvajsetimi leti osamosvojila. A pravna osamosvojitev
ni nujno ekonomska. Za slednjo je treba upoštevati ekonomske razmere v
mednarodnem okolju, saj nobeno gospodarstvo ne more biti samozadostno,
še zlasti ne tako majhno, kot je slovensko. Ob koncu 20. stoletja in danes lete označuje inovativna družba z inovativnim poslovanjem (vsaj) najbolj
vplivnih podjetij in drugih organizacij. Danes je očitno, da je bila Slovenija ob
svoji pravni osamosvojitvi slabo pripravljena na vstop v inovativno globalno
gospodarstvo in družbo. Zakaj je bilo tako iz gospodarsko razvojnih razlogov,
kaj smo za rešitev problema poskušali napraviti in kaj predlagamo danes, to je
izbrani problem tega prispevka.

Ključne besede:

Inovacije, inovativna družba, osamosvojitev, Slovenija.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 513–534, 25 cit., 15 skic
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Izbrani problem in vidik obravnavanja
Slovenija se je pred dvajsetimi leti osamosvojila. A pravna osamosvojitev ni
nujno ekonomska. Za slednjo je treba upoštevati ekonomske razmere v mednarodnem okolju, saj nobeno gospodarstvo ne more biti samozadostno, še
zlasti ne tako majhno, kot je slovensko. Ob koncu 20. stoletja in danes le-te
označuje inovativna družba (skici 1 in 2) z inovativnim poslovanjem (skica 10)
(vsaj) najbolj vplivnih podjetij in drugih organizacij.1
Danes je očitno, da je Slovenija ob svoji pravni osamosvojitvi bila slabo pripravljena na vstop v inovativno globalno gospodarstvo in družbo. Zakaj je bilo
tako iz gospodarsko razvojnih razlogov, kaj smo za rešitev problema poskušali
napraviti in kaj predlagamo danes, to je izbrani problem tega prispevka. Izbrani
vidik je gospodarsko razvojni.

Kratek pogled skoraj 150 let nazaj
V štirih desetletjih od ameriške državljanske vojne in t. i. dunajske finančne
krize do konca življenja Slovencev v Avstro-Ogrski monarhiji je Slovenija izgubila 20 % vsega prebivalstva, medtem ko sta Anglija in Nemčija izgubili 3–3,5 %.
Odselili so se seveda podjetni ljudje, doma je ostal rutini naklonjen del prebivalstva. Posledice takih vrednot, kulture, etike in norm čutimo še danes.2
Pred drugo svetovno vojno je Jugoslavija z malo uspeha poskušala uvesti
podjetno družbo z zakonom, ki je dovolil uvoz amortiziranih strojev in z njimi
podjetnikov leta 1928. Dvanajst let do druge svetovne vojne je bil prekratek
čas, da bi se prevladujoča podpora rutini namesto novostim spremenila. Potem
je Hitlerjev poraz odpeljal tudi tuje podjetnike.
Boris Kidrič je kot minister za gospodarstvo dosegel razmah šolanja, univerze po vseh glavnih mestih, raziskovalne inštitute in podporo za izumitelje,
vse do kongresa jugoslovanskih izumiteljev 1952. Po njegovi smrti je ta podpora zamrla. Nobena univerza ni uvedla usposabljanja za IIDP, inovacije so ostale
prepuščene intuiciji posameznikov, zato redke.
Odpiranje Jugoslavije za zdomce po letu 1960 je zopet odpeljalo najbolj

1

2

Podrobneje v: Matjaž Mulej idr., Invencijsko-inovacijski management (Ljubljana, 2008) (dalje: Mulej
idr., Invencijsko-inovacijski management).
Podrobneje v: Matjaž Mulej idr., Inovacijski management. 1. Del: Inoviranje menedžmenta, Univerza
v Maribor, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Maribor, 1994, ponatis 2006) (dalje: Mulej idr, Inoviranje
menedžmenta); tu dopolnjeno z novejšimi podatki iz: Matjaž Mulej in Anita Hrast (ur.), Eseji o družbeni
odgovornosti [Zbirka Družbena odgovornost], IRDO Inštitut za razvijanje družbene odgovornosti
Maribor, ECPD Slovenija, Ljubljana (Maribor-Ljubljana, 2010) (dalje: Mulej, Hrast, Eseji o družbeni
odgovornosti).
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inovativne, podjetne ljudi. Tuji podjetniki niso smeli vnesti IIDP v Jugoslavijo
vse do njenega konca.
Slovenija je v času Kraljevine in "socialistične" Jugoslavije preživljala,
gospodarsko-razvojno gledano, svoj prvi dve-generacijski cikel, dolg približno
70 let povsod, prenavljanja prevladujočih vrednot na poti iz predindustrijske
v sodobno družbo. ZDA so preživljale vsebinsko podoben cikel od svoje državljanske vojne v 1860. letih do velike depresije v 1930. letih. Za zahodno Evropo velja nekaj podobnega. Na obeh celinah:
• se je v takem obdobju praznila vas, da se je širila urbanizacija, industrializacija (z elektrifikacijo),
• je predindustrijsko vaško solidarnost (ki jo je Titova varianta "socializma"
uzakonila s pretirano močno socialno državo) nadomestil individualizem,
• je vaško sodelovanje nadomestila konkurenca,
• je zelo počasen gospodarski razvoj (po tri odstotke rasti DBP na tisočletje na svetu pred 1820) nadomestil zelo hiter (5500 % v slabih dveh
stoletjih; v dve-generacijskem ciklu po drugi svetovni vojni je ljudi 2,5krat več in porabili smo 7-krat več narave),
• je lokalno uničevanje naravnih pogojev za obstoj človeštva postalo
globalno,
• je tlačansko podrejenost nadomestila odvisnost od zaposlovalcev,
• je fevdalno gosposko nadomestila gospodarsko-lastniška in vladarsko-državna z navidezno demokracijo, omejeno na odločanje z volitvami
vsakih nekaj let,
• je skromno življenje prešlo v potrošništvo s kupovanjem preko realnih
potreb in z razkazovanjem pred drugimi namesto pred samimi seboj
– nekdanja razvada je postala redna navada, a je naravne razmere ne
prenesejo več...
Iz takega spleta procesov je nastala tudi v Sloveniji iluzija, da:
• ima posameznik v odnosu do organizacije, ki ji pripada, in do države, ki
ji pripada še vedno pravico do neodgovornosti, saj pripada skupnosti,
da drugi rešujejo njegove probleme namesto njega, on pa ima pravico
do koristi ne glede na svoj prispevek skupnosti,
• je življenje nenehno zgolj boljše po materialnih merilih in po pravici
živeti dobro, ne glede na stopnjo lastne ustvarjalnosti, krize pa niso
možne, saj vse od druge svetovne vojne neke resne krize, primerljive z
obdobjem obeh svetovnih vojn in velike depresije med njima v Evropi
vseh skoraj 70 let po 1914–1945, ni bilo,
• je za življenje dovolj, če so inovativni redki, IIDP pa so celo nadležni,
zato "naj se z IIDP ukvarjajo drugi, nam pa zagotovijo dobre učinke teh
procesov brez slabih"...
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Iz takih svetovnih procesov je izšla tudi v Sloveniji, ki ima 99 % podjetij
manjših, med proizvodnimi pa vsaj 80 % proizvajalcev polizdelkov za potrebe tujih finalistov, normalna, velika, a za mnoge žal presenetljiva gospodarska
kriza. Razgalila je desetletja prevlade monopolizma in enostranskosti namesto
celovitosti z oznako popoln trg (in država) kot nevidna roka, ki po teoriji neoliberalne ekonomike sama rešuje vse skupne probleme spotoma, a vsakdo zadovoljuje le lastne potrebe, kakor jih pač dojema, šteje za pomembne in zmore
zadovoljevati. Simptomatično je, da hkrati nastaja teorija nepopolnega trga,
mešanje lastništva podjetij s podjetnostjo in odmikanje od pogojev za liberalno
ekonomiko, ki jih je predvideval A. Smith.
Iz skicirano prikazanih procesov je izšla tudi maksima, da moramo kot človeštvo s pomočjo IIDP nenehno zniževati stroške, kar ne bi bilo narobe, če ne
bi šlo za "zniževanje cen za vsako ceno". Le-to konkretno pomeni kopičenje
nekritih stroškov za nujno obnovo naravnih pogojev za življenje, za preživljanje vse več nekoristno zaposlenih in vse več brezposelnih, za preveč transporta
namesto lokalne proizvodnje in uporabe izdelkov, vključno s prehranskimi, za
nekrite primanjkljaje in dolgove državne blagajne.
Kriza, ki je pridrla na dan, je kriza izobilja:
• samo 15 % ljudi na svetu živi z več kot šest USD na dan, kakšna milijarda
pa celo z manj kot enim USD na dan,
• je delež ameriškega bogastva v rokah enega samega odstotka prebivalstva porasel od 37 % leta 1995 na 70 % leta 2007 (s pomočjo bančnih
mahinacij pod imenom inovacij),
• analitiki govorijo o fevdalnem kapitalizmu, ki ga mora nadomestiti
tržni kapitalizem…
Torej je vse svetovno družbeno-gospodarsko življenje na trhlih nogah težkih nebotičnikov, zgrajenih v močvirju, namesto na trdni živi skali.3
Skratka, Slovenija je nekaj posebnega samo delno:
• izgubila v štirih valovih veliko večino podjetnega dela prebivalstva in ni
zmogla postati pozitivno podjetniška družba (po ameriški državljanski
vojni v slabega pol stoletja do prve svetovne vojne je emigriralo 20 %
Slovencev; v času Kraljevine Jugoslavije uvoženi podjetniki so emigrirali ob drugi svetovni vojni; podjetni ljudi so v tretjem valu emigrirali
po letu 1960, ko se je odprla meja za odhod na delovna mesta v zahodni Evropi, v času samostojne Slovenije pa emigrirajo intelektualci),
• je prvič v vsej zgodovini svojega prebivalstva občutila moč trga kot

3

Podrobneje glejte v: Mulej, Hrast, Eseji o družbeni odgovornosti.
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•

•
•

selekcijskega mehanizma za razlikovanje inovativnih od zgolj pridnih
šele v dveh desetletjih samostojne Slovenije, zahodni ljudje Evrope in
Severne Amerike pa imajo za seboj dva dve-generacijska cikla uveljavljanja podjetniške družbe,
zato še vedno niha – v prevladujočih vrednotah, kulturi, etiki in normah – med predindustrijsko solidarnostjo (ki je v času Kraljevine živela, ker je velika večina ljudi živela vaško, v času Titovega "socializma" pa
kot sociala, ki je selila ljudi v industrijo in v mesta) in sodobno zahodno
podjetnostjo, seveda povezano po dosedanji izkušnji s sebičnostjo, ki
jo – načelno – krotita tržna in politična konkurenca ter pravna država,
usmerjena v podporo za poštenost namesto za pristranskost,
nima dovolj pravkar omenjenih treh pogojev; zato se načelo tržnega
gospodarstva ne uresničuje, ampak fevdalni kapitalizem,
se takemu, gospodarsko-razvojno pričakovanja vrednemu procesu

ljudje, vključno z mnogimi najbolj glasnimi in vplivnimi ekonomisti,
čudijo, kot da neoliberalizem ni še več uničil, kot je dal, četudi je dal
veliko, a navideznega napredka, poti iz povzročene slepe ulice pa ne
nudi.

Ljudje so množično presenečeni, podobno kot še ne odrasel pubertetnik,
ki ga pošljejo starši v samostojnost, namesto da mu še dalje dajejo pravico do
infantilnosti in neodgovornosti s popolno oskrbo brez njegovega lastnega
napora. ("Nam je šlo slabo, dajmo svojim otrokom več." A ta "več" ne pomeni
več sposobnosti za samostojnost in IIDP, ampak nasprotno, za brezbrižnost.)

Napori za porast IIDP v zadnjem dobrem desetletju slovenije v SFRJ
Skicirajmo temelje za obravnavano obdobje glede IIDP.
Prof. dr. Stojan Pretnar je leta 1965 kot direktor Jugoslovanskega zavoda
za patente in profesor patentnega prava uveljavil zakon, s katerim je država
pravno podprla skrb za IIDP, skladno s tedanjo mednarodno prakso. Le-ta je
poznala podporo za IIDP brez nagrad za strokovnjake, a jo je leta 1971 OECD
spremenila s pravico vseh do nagrad za inovacije. OECD je inovacije definirala
kot "vsako novost, ki se izkaže za koristno v praksi uporabnikov". S tem jih je
razmejila od invencij in patentov, saj le-ti še ne dajejo koristi. Leta 1981 je to
spremembo uveljavil pravno tudi jugoslovanski zakon, a v praksi ni prodrla. Še
vedno je v miselnosti vplivnih veljalo, da je inovacija službena dolžnost strokovnjakov, še zlasti za predloge znotraj lastne stroke, specializacije in delokroga; invencija to zmore biti, inovacija pa ne, saj je nihče ne more uveljaviti brez
inter-disciplinarnega ustvarjalnega sodelovanja praktično vseh strok in služb
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podjetja/organizacije (skica 6). Tako je rutini naklonjena prevladujoča kultura
onemogočala razvoj inovativne družbe v Jugoslaviji, tudi v Sloveniji.4
V Sloveniji je bilo skrbi za IIDP precej več kot drugod. Ustanavljali so društva izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav (DIATI), povezali so jih v Zvezi
DIATI, kasneje preimenovano v Zvezo inovatorjev Slovenije. Leta 1979 so Božo
Hribernik in kolegi uvedli seminarje in posvetovanja za Množično inventivno
dejavnost (MID), po letu 1981 smo koncept razširili in postopno zajeli vse IIDP.
Sam sem leta 1979 izdal knjigo Ustvarjalno delo in dialektična teorija sistemov.5
Hribernik je dosegel, da so na Ekonomskem centru Maribor zaposlili sodelavca
za pospeševanje MID; kmalu je ocenil, da bi pri tem delovanju koristila uporaba
dialektične teorije sistemov. Tako me je pripeljal na področje IIDP. Leta 1978
me je vanj usmeril prof. dr. Robert Massey iz ZDA, ko je prišel na našo mednarodno poletno šolo o novih vidikih samoupravljanja v Jugoslaviji, češ da vidi v
samoupravljanju najboljše razmere za IIDP kot množičen pojav. Nismo ga razumeli, saj niti v dodiplomskem niti v magistrskem programu študija ekonomije,
niti na smeri gospodarski razvoj, nismo slišali ničesar o IIDP kot ekonomski
tematiki. Poleg tega je Massey pojmoval samoupravljanje po japonskem vzoru,
torej kot IIDP glede lastnega vsakdanjega dela, ne kot navidezno odločanje
ljudi kot delavcev in občanov, kar je bila jugoslovanska praksa. Leta 1981 sem
štiri mesece predaval na Cornell U., Ithaca, NY., in Oregon State U., Eugene Or.,
ZDA; ves prosti čas sem izkoristil za spoznavanje organiziranja in upravljanja
IIDP v ZDA. Moj sklep po vrnitvi v Slovenijo je bil:
1. IIDP ne smejo biti omejeni na MID amaterjev brez vključevanja profesionalcev in obratno ter brez interdisciplinarnosti; ne smejo biti izven
vizije, politike, strategije, taktike in dnevne prakse poslovanja;
2. O IIDP je treba tudi predavati, za začetek vsaj (poslovnim) ekonomistom;
3. Predavanja o IIDP je smiselno povezati s teorijo sistemov, saj enostranski pristopi uspeh IIDP omogočajo zgolj navidezno;
4. Specialisti so za IIDP nujni, a brez ustvarjalnega sodelovanja z drugimi strokami ne morejo biti dovolj celoviti, da bi uspeli. Zato moramo
izbrati tiste variante izmed teorij sistemov, ki se ne osredotočajo na
opis izbranega pojava znotraj enega edinega izbranega vidika, ampak
upoštevati, da je teorijo sistemov Bertalanffy ustvaril zoper pretirano
specializacijo, Wiener pa je ustvaril kibernetiko iz prakse interdisciplinarnega ustvarjalnega sodelovanja.

4

5

Podrobneje v: Matjaž Mulej idr., Inovativno poslovanje (Ljubljana, 1987) (dalje: Mulej idr., Inovativno
poslovanje).
Matjaž Mulej, Ustvarjalno delo in dialektična teorija sistemov, Razvojni center Celje (Celje, 1979).
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MID omogoča, da se aktivirajo kot ustvarjalni, inventivni in celo inovativni
sodelavci praktično vsi; to podpira raziskovalce in razvijalce tehnično-tehnoloških in drugih novosti v inovacije. Tako bi inovativni ljudi imeli možnost postati
večina; neumna, na zavisti zasnovana prepoved nagrajevanja strokovnjakov za
inovacije je tudi ta poskus onemogočila. Enak vpliv je imelo ukazovalno namesto sodelovalnega vodenja.6
Da bi taka spoznanja poglobili in razširili, smo do osamosvojitve izvedli 10
konferenc o IIDP PODIM (zborniki so več let izšli v reviji Naše gospodarstvo
z več tisoč izvodi naklade, potem kot posebni zborniki; vsi so v knjižnici UM
EPF). Zdaj pripravljajo 32. PODIM moji nasledniki pod vodstvom M. Rebernika
in M. Rusa. Tedaj sem bil tudi predsednik Zveze inovatorjev Slovenije in član
predsedstva le-teh v Jugoslaviji. Imeli smo tudi bistveno vlogo pri 2. Jugoslovanskem kongresu izumiteljev 1987, prvem po 35-tih letih.7
Obe izkušnji sta pokazali bistvene razlike med Slovenijo in drugimi republikami SFRJ. Beograjska birokracija je spoznanja in pobude kongresa blokirala
(z objavo čez več mesecev in sredi počitnic; enak odziv se je pokazal na kongresu ZKJ januarja 1990).
Knjiga Inovativno poslovanje8 je bila razprodana kmalu, ponatisnili je niso.
Andrej Marinc je kot član predsedstva RS, ki ga je tedaj vodil France Popit,
odgovarjal za razvoj Slovenije kot inovativne družbe in dosti pomagal. A v javnosti to ni bilo znano in objavljeno.
Pred osamosvojitvijo smo na UM EPF uvedli magistrski študij Inovacijski
menedžment, predmet v magistrskem študiju MBA, to tematiko kot del predmeta Teorije sistemov in kasneje kot samostojen dodiplomski predmet.
Inovativnost Slovenije je bila daleč nad drugimi v Jugoslaviji. Tudi zato so
Srbi hoteli Slovenijo izločiti iz Jugoslavije; vojna je bila kratka tudi zato. Tranzicija se je lahko začela tudi pravno vidno.

Ekonomska definicija tranzicije
Tranzicija bi po povzeti podlagi morala pomeniti kar se da pospešeno spremembo prevladujočih vrednot, etike, kulture in norm iz naklonjenosti stari
rutini v močno naklonjenost in zato normalnost namesto izjemnosti IIDP
od drobnih inovacij do takih čudovitih uspehov, kakršne zadnja leta dosega-

6
7

8

Podrobneje v: Mulej idr., Inoviranje menedžmenta.
Izveštaj o ostvarivanju Poruke 16. Susreta samoupravljača "Crveni barjak" o nauci, tehnologiji, inovacijama I random stvaralaštvu kao činiocima ekonomske stabilizacije I samupravnom društvenog
razvoja, Crveni barjak (Kragujevac, 1987).
Mulej idr., Inovativno poslovanje.
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jo ekipe Pipistrela, Pontinga in še nekateri, a premalo številni in znani. Oženje
pojmovanja tranzicije v nove pravne okvire je ekonomsko tranzicijo v inovativno družbo vsaj upočasnilo, če ne preprečilo, saj ni uveljavilo nove kulture, da
inovatorji ne smejo biti nekaj izjemnega, ampak "pravi". Naše predloge, da na
nobeno vplivno delovno mesto v podjetjih, državnih službah in politiki ne sme
priti, kdor ne more dokazati uspehov z IIDP, so preslišali.
Usposabljanja za inovativnost in svetovalnega dela v podjetjih smo imeli,
vsaj v moji skupini, v desetletju pred osamosvojitvijo Slovenijo neprimerno več
kot v desetletjih po osamosvojitvi. V celoti imam za seboj okoli 500 tovrstnih
usposabljanj, pred osamosvojitvijo sem imel v skupini 6 poklicnih svetovalcev,
po osamosvojitvi je skupina razpadla. Bilo je veliko več usposabljanja v obliki uvodnih predavanj in seminarjev kot praktičnega svetovalnega dela, ki bi
pomagal uvesti IIDP v redno prakso poslovanja. Seveda gre za zapletene procese in korenite spremembe, pravzaprav inovacije – tehnološke in ne-tehnološke
(skici 6 in 7), a so iz gospodarsko razvojnih razlogov neogibne (skici 3 in 4).
To kažejo leta 2011 tudi nemiri in protesti zoper ne-inovativno in na zlorabi
položaja utemeljeno gospodarjenje, ki je vir sedanjih gospodarskih in družbenih težav po vsem svetu.9
V ozadju teh težav, ki se kažejo na površini kot uničeno naravno okolje in
podnebne spremembe, je vse manj naravnih virov in potreb po večini izdelkov
sedanje proizvodnje. Tudi prenaseljenost planeta Zemlje je enostransko, namesto dovolj celovitega obnašanja na osnovi prevlade enostranskih vrednot (skice
5, 6, 7, 8 in 9). To podpira enostransko usmeritev na zgolj tehnično-tehnološke
IIDP in inovacije namesto primerno celovite (skici 11 in 12).
Slovenija je bila v tem pogledu slabša od Zahoda, kar seveda ne preseneča,
če upoštevamo prej povzeto gospodarsko razvojno podlago sedanje prakse.
Zato je po osamosvojitvi uničila marsikaj, kar je prej ustvarila. A kritika se ne
nanaša samo na parlament, vlado, ministrstva in njihove strokovnjake in svetovalce, ampak tudi na sindikate. Sindikati so pred osamosvojitvijo izdajali knjige
o IIDP, po njej nič več, kot da se brez IIDP in inovacij da doseči boljše življenje
najmanj plačanih delavcev.
V čem se je to kazalo?

9

Matjaž Mulej idr., Social responsibility as a way beyond neo-liberalism (Bentham, ZDA, v pripravi)
(dalje: Mulej idr., Social responsibility as a way beyond neo-liberalism (v pripravi).
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Uničevanje možnih IIDP po osamosvojitvi Slovenije
Uvajanje "kapitalizma" namesto "socializma" se je začelo z napačno predpostavko, ki še danes močno škodi slovenski družbi in njenemu gospodarstvu:
privatno lastništvo je veljalo za pomembnejše od podjetnosti in za samodejen
vir podjetnosti in s tem tudi inovativnosti namesto stoletja prevladujoče rutini naklonjene kulture. To ne drži. Po GEM 90 % od manjših podjetij, kjer jih je
95 % vseh, nima razvojnih ambicij;10 interes Slovencev za podjetništvo pada.11
Privatizacija po osamosvojitvi je ukinila 90 % od preko 300 delovnih mest za
podporo IIDP na osnovi MID in poklicnega raziskovanja in razvoja. Statistično
vidna sanacija gospodarstva (BDP, inflacija ipd.) je povsem druga zgodba.
Naše konference o IIDP z oznako PODIM brez našega povsem ljubiteljskega truda ne bi ostale žive, a so. Danes bolj obravnavajo podjetništvo kot vso
širino pogojev za IIDP, a ta je res med osrednjimi pogoji in tudi osrednja tema
raziskovanja Rebernikove skupine.
Nekaj let po osamosvojitvi je nastala na Gospodarski zbornici Slovenije in
nekaj drugih republiških organih pobuda, da smo podpisali Pismo o nameri Slovenija inovativna družba. Žal je ostalo neuresničeno. Niti parlament niti vlada
niti inženirske, ekonomske in druge strokovne asociacije in šole niso podprle
Gospodarske zbornice in Zveze inovatorjev Slovenije, da bi realizirali Slovenijo
inovativno družbo. Strokovnih asociacij niso niti povabili med sopodpisnike,
četudi smo to predlagali in četudi IIDP – tudi po uradnih dokumentih OECD
in EU12 – niso samo tehnično-tehnološke zadeve, ampak imajo veliko tudi ne-tehnoloških vsebin in pogojev za uspeh, zato se tičejo velike večine inženirskih, družboslovnih in naravoslovnih strok, šol in strokovnih asociacij.
Zveza inovatorjev je v desetletju po osamosvojitvi praktično razpadla, ker
so razpadla društva, ki jih je bilo pred osamosvojitvijo preko 30, ker niso izumitelji in inovatorji imeli podpore v podjetjih.
Tehniške fakultete dodiplomskim študentom ne dajejo znanja za "inovacijski menedžment", zato inženirji ne znajo uveljaviti svojih dosežkov iz laboratorijev v gospodarski praksi niti ne znajo ustvarjalno sodelovati z ekonomisti,

10

11

12

Miroslav Rebernik idr., GEM Slovenija 2002: Kako podjetna je Slovenija, Univerza v Maribor,
Ekonomsko-poslovna fakulteta (Maribor, 2003).
Miroslav Rebernik, "Raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Navdušenje Slovencev za
podjetništvo naglo kopni", Finance, 23. jan. 2011: 10–11; Miroslav Rebernik Polona Tominc, Katja
Crnogaj, Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva; GEM 2010, Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta (Maribor, 2011).
EU 1995, Green Paper on Innovation, European Commissions, European Union (Brussels,
1995) (http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf); EU 2000,
Communication Concerning Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable
Development (COM, 2000); EU 2001, Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate
Social Responsibility, European Union (Brussels, 2001).
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pravniki idr., da bi premagali svojo nujno enostransko specializacijo. O tem dejstvu jih nismo mogli prepričati vsa leta.
Petnajst let smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
(EPF) imeli magistrski študij Inovacijski menedžment, a nobeno leto niti deset
študentov. Dva osrednja razloga vidimo tu:
1. Inženirji veljajo za osrednje nosilce IIDP, inovacije pa za tako redke
dosežke, da manj podjetni in sodobni lastniki in menedžerji prepuščajo IIDP intuiciji, kot da ni za uspeh nujno primerno celovito interdisciplinarno sodelovanje.
2. Mnogi še vedno ožijo IIDP na amatersko MID z drobnimi inovacijskimi
dosežki in prispevki, kot da podpora za nosilce IIDP ni odvisna od kulture, ki prevladuje in ni naklonjena rutini bolj kot IIDP.13
Po 15 letih smo magistrski študij Inovacijski menedžment združili s študijem
podjetništva; IIDP in podjetništvo/podjetnost so soodvisne lastnosti in dejavnosti (skici 7, 12). Zdaj ima EPF predmete na dodiplomskem, magistrskem in
doktorskem študiju. Zunaj EPF o IIDP predavajo redki.
Tudi bodoči učitelji idr. ne izvejo ničesar o tem znanju, ki je za sodobno
družbo bistveno znanje. Od njih ni odvisno le znanje mladih, ampak predvsem
vrednote, kultura, etika in norme množic (skica 5). Gibanje Mladi za napredek
Maribora in podobna obstajajo po vsej Sloveniji; aktivirajo mlade za raziskovanje, kar je zelo koristno, a brez znanja o menedžmentu se razvijajo mladi v strokovnjake, ki so orodje menedžerjev in podjetnikov, ne samostojne osebnosti.
Položaj se da popraviti s svetovalnim delom za odrasle, vodstva ter sodelavce
podjetij in drugih organizacij. Uspeh je možen, če svetovalci dobijo pogodbe za
sodelovanje, a ne tam, kjer jih ne štejejo za prednostno potrebne. Sedaj se s svetovalnim delom glede IIDP ukvarja nekaj strokovnjakov, a tudi ne ravno veliko, če
se primerjamo mednarodno. Notranje službe podjetij za IIDP so zelo redke, redkejše kot pred osamosvojitvijo. Nujna je inovacija navad države in manjših podjetij in drugih organizacij, ki jih je za okoli 99 % vseh.14 IIDP se dajo uvesti skladno
s prikazi v skicah 13, 14. Dosežki se dajo uveljavljati skladno s skico 6.15 So seveda
zapleteni, a edina alternativa je zdaj vidna: Slovenija skorajda nima konkurenčnih izdelkov in njena kriza ni manjša od mednarodnega povprečja. Proces zmore
podpirati ISO 26000 o družbeni odgovornosti (skica 15 ).16
13
14

15
16

Mulej idr., Invencijsko-inovacijski management.
Podrobneje v: Matjaž Mulej, Inoviranje navad države in manjših podjetij, Univerza na Primorskem,
Fakulteta za management (Koper, 2007) (dalje: Mulej, Inoviranje navad države in manjših podjetij).
Podrobneje v: Mulej idr., Invencijsko-inovacijski management.
ISO 2010, ISO 26000 (http://www.iso.org/iso/ discovering_iso_26000.pdf); Zdenka Zenko in Matjaž
Mulej, "Diffusion of Innovative Behavior with Social Responsibility", Kybernetes 40, No. 9/10 (2011):
1258–1272.
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Sklepi in predlogi
Slovenija je tudi zato, ker pri odločanju in šolanju dosti bolj zanemarja kot podpira IIDP, le navidezno osamosvojena, pravno dosti bolj kot ekonomsko, sociološko in tehnološko.
Sedanje slabo gospodarsko stanje je odsev takega neupoštevanja IIDP v
času samostojne Slovenije.
Brez trajnega in usklajenega truda za spremembo prevladujočih vrednot,
kulture, etike in norm, iz pasivnega dopuščanja IIDP v nenehno aktivno podporo in usposabljanje za IIDP, tudi poti iz sedanje krize ne moremo pričakovati.
Pasivno dopuščanje v obliki podpore v pravnih dokumentih je zadoščalo,
da je Slovenija izpolnila na IIDP vezan del pogojev in so jo sprejeli v EU, NATO
in OECD. V praksi je to preslaba podpora vseh vlad Slovenije in je povzročila,
da je Slovenija ekonomsko podrejena bolj inovativnim. Drugi imajo dosti daljšo dobo uveljavljanja IIDP kot prevladujoče prakse in jim morda zadošča zgolj
pasivna podpora. Sedanja kriza tudi za njih kaže, da je podpora bila desetletja
preozko usmerjena le na tehnično-tehnološke IIDP.
Slovenija torej mora in zmore izvesti novo fazo osamosvajanja – v inovativno družbo. Uveljavljanje IIDP kot vir blaginje z družbeno odgovornostjo postavlja vprašanje, kako bomo to dosegli. Nekaj odgovorov dajejo zborniki konferenc IRDO o družbeni odgovornosti17 in tam omenjeni viri, nekaj naša knjiga18.
Pot iz krize ni enostavna, a je izvedljiva in smo jo predlagali.19 Model je tu
skrajno kratko povzet; začne se z IIDP vrednot:
1. K
 ot občani dojamemo in prakticiramo, da je smiselno, da kot kupci
dajemo prednost potrebam (need) pred pohlepom (greed); kadar
kupujemo, dajemo prednost dobaviteljem, ki najbolj jasno izkazujejo družbeno odgovornost. Oboje se je v ZDA začelo pojavljati že pred

17

18
19

Anita Hrast, Matjaž Mulej, Jožica Knez-Riedl (ur.), Družbena odgovornost in izzivi časa, IRDO (Maribor,
2006); Anita Hrast, Matjaž Mulej, Jožica Knez-Riedl (ur.), Družbena odgovornost. Vloga menedžerjev
pri razvoju družbene odgovornosti v pridobitnih in nepridobitnih dejavnostih,. IRDO (Maribor, 2007);
Anita Hrast in Matjaž Mulej (ur.), Družbena odgovornost in izzivi časa, 2008. Prispevki družbene
odgovornosti k dolgoročni uspešnosti vseh udeležencev na trgu, IRDO (Maribor, 2008); Anita Hrast in
Matjaž Mulej (ur.), Družbena odgovornost in izzivi časa. Delo – most za sodelovanje: odnosi s sodelavci in med generacijami, IRDO (Maribor, 2009); Anita Hrast in Matjaž Mulej (ur.), Družbena odgovornost in izzivi časa. Narava in človek = Social responsibility: Nature and humans [On CD], IRDO
(Maribor, (2010); Anita Hrast, Sabina Kojc, Andrej Fistravec, Matjaž Mulej, A. Anterer, (ur.) 6th IRDO
International Conference: Social Responsibility and Current Challenges 2011 Youth in Focus of World
Changes. Conference Proceedings [Zbirka Družbena odgovornost], IRDO ( Maribor, 2011).
Mulej idr., Social responsibility as a way beyond neo-liberalism (v pripravi).
Mulej, Inoviranje navad države in manjših podjetij; Mulej idr., Social responsibility as a way beyond
neo-liberalism (v pripravi).
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2.

3.

letom 2008 in raste.20
Kot organizacije – podjetja in druge – dojamemo in prakticiramo, da
je smiselno šteti družbeno odgovornost za človeško lastnost in poslovno strategijo, ki preprečuje ali vsaj zmanjšuje stroške, ki jih povzročata nezadovoljstvo ljudi (v obliki stavk, odpovedovanja in nesolidnosti
glede poslovnih pogodb ter iskanja novih dobaviteljev in odjemalcev,
družbenih odporov, uporov, nemirov vse do mednarodnega terorizma ipd.) in nezdravo naravno okolje (v obliki potrebe sanirati narave,
zdraviti ipd.).
Kot država dojamemo in prakticiramo:21
•
Javni sektor porabi dobrih 40 % dobrin. Država ga zastopa in
ima pogajalsko premoč nad dobavitelji za kateri koli del javnega sektorja in za katero koli dobrino zanj.
•
Zato naj država neha biti zgolj finančni posrednik in uporabi svojo pogajalsko moč tako, da po razpisih za dobavitelje
česar koli, od toaletnega papirja do vrhunsko znanstvenih
dosežkov, smejo dobavljati samo tisti, ki dokažejo, da so najboljši po (1) inovativnosti kot lastnosti, uresničeni v praksi,
zato (2) poslovni odličnosti in (3) družbeni odgovornosti, ki
seže daleč preko dobrodelnosti v poštenost do vseh poslovnih partnerjev in narave, seveda vključno s sodelavci, enake
lastnosti pa zahtevajo tudi od vseh svojih dobaviteljev in
zaposlenih, vključno s tistimi v javnem sektorju. To prepreči
ogromno stroškov.

Da najnižja ponujena cena omenjenih lastnosti ne odseva, se je Slovenija
lahko naučila pri gradnji avtocestnega križa, kot vidimo iz javnih medijev, in iz
naših raziskav. Lobiji pristranskih in torej nepoštenih se bodo seveda potrudili,
da enako kot doslej blokirajo take pobude. S tem bodo še dalje uničevali Slovenijo. Posledice bodo občutili tudi oni, kažejo dogodki po svetu zadnje mesece
zelo poučno.
1. Kot člani mednarodne skupnosti dojamemo in prakticiramo trud, da se
poleg mednarodnega prava, ki v resnici ni obvezno, ampak dogovorno
in torej ni zares pravo s prisilno močjo, zlasti v odnosih do multi-nacionalnih podjetij, svetovnega miru in temeljnih človeških pravic, ali celo
zgolj v teh treh tematikah, nastane svetovna demokracija, vključno s
svetovno vlado, omejeno na njih in nič več.
20

21

John Gerzema, The Power of the Post-recession Consumer: strategy + business (2010) (http://www.
strategy-business.com/article/00054?pg=all&tid=27782251; prebrano 10. januarja 2011).
Mulej, Inoviranje navad države in manjših podjetij.
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2.

3.

4.

5.

6.

22
23

 ot znanstveniki, učitelji in oblikovalci javnega mnenja širimo vednost
K
in znanje o primerno celovitem obravnavanju česar koli, o IIDP in
menedžmentu IIDP in njim naklonjene kulture ter o družbeni odgovornosti, ki s konceptoma (1) soodvisnosti in (2) celovitega pristopa
vse to podpira.
To je lažje doseči, kadar ustvarimo kulturo 3T, t. j. tolerance do raznolikosti, ki pritegne talente v območje in zato daje smiselnost naložbam
v tehnologijo.22
Marketinške službe organizacij dopolnijo svojo vlogo tako, da se ukvarjajo z iskanjem zamisli po načelu "odprto inoviranje". Tudi manjša podjetja uporabljajo to načelo, saj skoraj nihče ne more uspeti, če se zapira
vase. Sugestije in potencialne inovacije, ki jih dano podjetje ne zmore
uporabiti hitro, ne gredo v predale, ker tam zastarijo, ampak na trg – ali
kot nova podjetja ali kot ideje naprodaj na trgih sugestij in/ali potencialnih inovacij.
Vse šole, zlasti pa poslovne in inženirske, usposabljajo poleg strokovnega znanja svojih specializacij tudi za podjetništvo in ustvarjalno
interdisciplinarno sodelovanje, IIDP in sistemsko razmišljanje.
Nihče ne more dobiti vodilne vloge, če ni opravil takega usposabljanja
in dokazal svoje inovativnosti. To se da podpreti z nasveti o poslovni
odličnosti.23

Richard Florida, Vzpon ustvarjalnega razreda, IPAK (Velenje, 2005).
SFPO, EFQM, Priročnik z orodji za družbeno odgovornost podjetij, SFPO (Slovenska fundacija za
poslovno odličnost) (Ljubljana, 2010).
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Skica 1: Inovativna družba

Inovativna družba
Inovativna družba se razlikuje od rutinerske, saj:
• uporablja vse dosežke razvoja svetovne civilizacije,
• hitro prevzema in uporablja lastne sugestije in tuje (potencialne) inovacije,
• lastnim znanjem in ustvarjalnostjo dograjuje tuje znanje,
zato da bi razvijala in uspešno uporabljala proizvodno, organizacijsko in
drugo tehniko in tehnologijo.
To ji pomaga, da dosega visoko mednarodno konkurenčnost in kakovost
življenja. Inventivnost in inovativnost sta kot lastnost in kot dejavnost razviti
do (vsaj) evropske ravni, enako tudi pogoji za njiju. Visoko cenijo ustvarjalne
(so)delavce, znanstvene in druge izumitelje in inovatorje, ker so najkoristnejši
in najpomembnejši (so)delavci in (so)občani. Neustvarjalni ljudje imajo
težave, še zlasti tisti, ki ustvarjajo manj, kot bi v resnici zmogli.

Skica 2: Smisel inovativne družbe in pot do nje

Smoter: visoka kakovost življenja (ljubiti, biti, imeti)
↕
celovita konkurenčnost na osnovi sistemske kakovosti (to je: produktivnosti,
ekonomičnosti, kakovosti, izbire po okusu odjemalcev in edinstvenosti
ponudbe – v soodvisnosti), uravnovešenega razvoja in primerne solidarnosti
↕↕
inovativna družba (inovativno gospodarstvo in poslovanje, nenehna
ustvarjalnost in zlasti inovativnost tudi v vseh drugih organizacijah, ustvarjalno
podjetništvo, ustvarjalno privatno lastništvo, ustvarjalna demokracija v vsem
življenju, ne le političnem, ..)
↕↕
ustvarjalnost, zlasti kot inovativnost (to je: sposobnost in dejavnost ustvarjanja
invencij, sugestij, potencialnih inovacij in inovacij /iz lastnih in tujih invencij sugestij in potencialnih inovacij/) kot prevladujoča in zelo cenjena lastnost in
dejavnost, stil življenja in dela
↕↕
pospešen prehod iz rutinerske v inovativno družbo z ukrepi, ki jih uveljavljajo:
(1) državni organi in organizacije,
(2) vse druge organizacije kot poslovni sistemi,
(3) vzgojno-izobraževalne organizacije (redne in vseživljenjske),
(4) trg (kot trg kupca in državno podprt trg kupca)
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Skica 3: Razvoj trga in potrebe po IIDP

TIP TRGA

PREVLADUJOČI SMOTER PREVLADUJOČA VLOGA
PROIZVODNJE
OBLASTI

TRŽNI POLOŽAJ Z
VIDIKA PONUDBE /
PROIZVAJALCEV

Slučajnostni trg

za lastne potrebe
proizvajalca

presoja pri sporih, mir
pred tujci, roparji idr.

nejasen, odvisen od
slučajnosti

Trg proizvajalcev

za znanega oz.
čakajočega kupca

podpora proizvajalcem
in presoja pri sporih,
mir, red,..

ponudba <
povpraševanje,
konjunktura, IIDP
nepotrebni

Trg kupcev

za neznanega kupca, na
katerega ponudnik čaka
z upanjem in trudom,
da pride

razvoj konkurence in
sposobnosti konkurirati,
presoja pri sporih, mir,
red,..

ponudba >
povpraševanje, prodati
je težko, IIDP in
sistemsko razmišljanje
potrebni

za neznanega kupca, na
katerega ponudnik čaka
z velikim upanjem in
trudom, da pride

podpora odjemalcem
proti monopolom,
družbeni odgovornosti,
razvoj konkurence,
konkurenčnosti,
delovnih mest, in
presoja pri sporih, mir,
red, .. itd.

ponudba >>>>
povpraševanje, prodati
zelo težko, IIDP in
sistemsko razmišljanje
nujni

Državno podprt trg
kupcev

Skica 4: Razvoj zahtev od oskrbnega do sonaravnega podjetja

Doba

Razmerje med ponudbo Zahteve odjemalcev / Pogoj za uspeh
in povpraševanjem
kupcev
ponudbe

Bistvene sposobnosti
ponudnika

19451960

Ponudba <
povpraševanje

Možnost kupiti kar
koli

Oskrbno
podjetje

Inovirati, da brez pravih virov
ustvari ponudbo / oskrbo

19601970

Ponudba >
povpraševanje

Ugodna cena (nizki
stroški)

Učinkovito
podjetje

Inovirati, da zniža svoje
stroške

19701980

Ponudba >>
povpraševanje

Ugodna cena X (ne: Kakovostno
+) kakovost
podjetje

19801990

Ponudba >>>
povpraševanje

Enako X izbira

Fleksibilno
podjetje

Inovirati, da se prilagodi razen
glede cene in kakovosti tudi
variantam zahtev kupcev

19902000

Ponudba >>>>
povpraševanje

Enako X
edinstvenost

Inovativno
podjetje

Nenehno inovirati, da je ob
vsem od prej ponudba tudi
edinstvena

2000-

Ponudba >>>>>
povpraševanje

Enako X skrb
za naravno in
družbeno okolje

Sonaravno
podjetje

Nenehno inovirati, a s tako
zelo celovitim pristopom, da
je zelo malo stranskih učinkov,
ki uničujejo naravne pogoje za
obstoj ljudi

2010-

Ponudba>>>>>>>
povpraševanje

Enako X družbena
odgovornost

Družbeno
odgovorno
podjetje

Enako, a na osnovi etike in
prakse soodvisnosti in glede
vseh sedmih načel in osrednjih
tem iz ISO 26000

Inovirati, da ustreže razen
glede cene tudi standardom
kakovosti
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Skica 5: Krožna soodvisnost vrednot, kulture, etike in norm

↔

Kultura družbene skupine (=
Kaj mi skupaj / prevladujoče /
večinsko štejemo za normalno,
napora vredno?)

↕

↨

Norme (= Kaj mora kdo po naši etiki
nujno vzeti v poštev, da je sprejemljiv
za nas?)

↔

Etika družbene skupine (= Kaj je
po naši kulturi sprejemljivo, prav,
in kaj narobe?)

Vrednote človeka kot posameznika
(= Kaj štejem sam za svojega napora
vredno, normalno?)

Skica 6: Verjetni ponudniki in odjemalci po stopnjah dognanosti novosti, hkrati verjetni uporabniki

Stopnja dognanosti
(možne) novosti

Verjetni ponudniki

Verjetni odjemalci

Invencija (=
obetavna nova
zamisel)

nihče, če ne postane sugestija,
ker izgine v pozabo

nihče, če ne postane
sugestija, ker izgine v
pozabo in ni v ponudbi

Sugestija (=
zabeležena
obetavna nova
zamisel)

izumitelji in (raziskovalne)
organizacije brez dosti volje
in znanja za tehnični razvoj,
proizvodnjo, trženje in
trgovanje

podjetniki, pripravljeni na
precej tveganja in nizko
odškodnino lastniku
invencije - izumitelju ali
organizaciji

Potencialna
inovacija
(= uporabna, a
še ne koristno
uporabljena
novost)

izumitelji in raziskovalnorazvojne organizacije z znanjem
in voljo za tehnični razvoj,
manj za proizvodnjo, trženje in
trgovanje

podjetniki, pripravljeni
na proizvodno in tržno,
manj pa na tehničnotehnološko in drugo
raziskovalno in razvojno
tveganje

Inovacija (=
dokazano
koristna novost,
o čemer odločajo
odjemalci, ne
lastniki)

razvojne in proizvodne
organizacije z željo po
rentniških prejemkih in
posrednem širjenju svojega trga
(redko izumitelji posamezniki)

podjetniki in menedžerji,
manj pripravljeni na
proizvodno in tržno
tveganje kot na tveganje
zastarevanja in odvisnosti

Skica 7: Enačba pogojev za nastanek inovacije = v praksi uporabnikov koristne novosti

Invencija - sugestija X podjetnost/podjetništvo X menedžment X celovitost X
sodelavci X kultura X dobavitelji X odjemalci X konkurenti X naravno okolje X
zunaj podjetniški pogoji X slučajni vplivi, sreča.
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Skica 8: Povzetek osnovnih lastnosti sistemskega razmišljanja

Sistemsko / celovito razmišljanje

Nesistemsko / enostransko razmišljanje

1. Soodvisnost/i, odnos/i, odprtost, dialektični
sistem vidikov

Neodvisnost, odvisnost, zaprtost, posamičen vidik

2. Kompleksnost (in tudi kompliciranost)

Poenostavljenost, kompliciranost, deli sami

3. Atraktorji, vplivne sile ( odnosi)

Izolacija, nič vplivnih sil ( nič odnosov)

4. Emergenca, emergiranje ( sinergija)

Nič procesov, ki ustvarjajo nove lastnosti

5. Sinergija, sistem, hierarhija sistemov

Nič novih lastnosti na osnovi odnosov

6. Celota in celovitost, med-strokovnost

Samo deli in lastnosti delov, eno-strokovnost

7. Omrežje, medsebojni vplivi (strok, ..)

Nič medsebojnih vplivov (strok, ..)

Skica 9: Razlika med (1) navidezno, (2) potrebno in zadostno ter (3) popolno celovitostjo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enostranskost
z omejitvijo na en sam
izbrani vidik – miselno
sliko; nevarna

Dialektični sistem (= omrežje), ki
prepleta vse bistvene in samo bistvene
vidike v miselno in/ali čustveno sliko
o obravnavanem pojavu, ki ustreza
zakonu zadostne in potrebne celovitosti
in zato dovolj zreducira redukcionizem,
da omogoča dovolj stvarno obravnavo;
primerna

Popolna celovitost z omrežjem
čisto vseh vidikov – miselnih
slik; nemogoča

Skica 10: Kratka opredelitev inovativnega poslovanja
Vsak strošek, napaka, neuspeh – je načelno nepotreben.
Vsak izdelek, postopek, organiziranost – slej ko prej zastari.
Preživetje in zato dobro (ali slabo) poslovanje se tiče vsakogar.
Zato povsod, pri sebi in drugod, in nenehno iščimo možne novosti namensko.
Delajmo kot pametni, ne kot nori. Dosegajmo zadostno in potrebno celovitost s prakso in etiko
soodvisnosti in uporabo ISO 26000.
Omenjenih pet stavkov se ne nanaša več samo na proizvodni del organizacij, ampak na vse dejavnosti
in vse dele življenja v vseh organizacijah od družin do Združenih narodov.
Inoviranje mora zajeti vse in nenehno, ker je pritisk konkurentov nenehen.
Za konkurenčno sposobnost mora kakovost biti sistemska, zato IIDP nenehni in primerno celoviti.
Sistemska kakovost vključuje odjemalcem ustrezno ceno, kakovost, prilagodljivost, edinstvenost, skrb
za naravno okolje in družbeno odgovornosti, vse v soodvisnosti. To je pogoj za (poslovno) odličnost.
Zato oceni, da je ‚obravnavani izdelek/postopek/storitev popoln’, sledi nujno sklep: ‚Takoj ga začnimo
inovirati, saj je popoln po dosedanjih merilih, ki jih bodo odjemalci in tekmeci morda spremenili vsak
hip in zato odtegnili svoj denar od nas.’
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Skica 11: Tipologija invencij, potencialnih inovacij in inovacij, tehnoloških in ne-tehnoloških

INVENCIJE IN (POTENCIALNE)
INOVACIJE – 3 MERILA

POSLEDICE INVENCIJ,
POTENCIALNIH INOVACIJ,
INOVACIJ

SLUŽBENA DOLŽNOST USTVARJATI
INV., POT. INOVACIJE, INOVACIJE

VSEBINA INVENCIJ, POT. INOV.,
INOVACIJ

1. KORENITE

2. DROBNE 1. DOLŽNOST JE

2. DOLŽNOSTI NI

1. POSLOVNOPROGRAMSKE
(poslovni predmet)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE
(izdelki, postopki dela)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3. ORGANIZACIJSKE (usklajevanje
po procesu, ne strukturi
ukazovanja)
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4. GLEDE STILA VODENJA
(sodelovanje namesto
enosmernega ukazovanja)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5. GLEDE METOD DELA IN
SODELOVANJA (podpirajo
sodelovanje, zlasti
interdisciplinarno)

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6. GLEDE POSTOPKOV VODENJA
(praksa sodelovanja vsak dan)
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7. GLEDE STILA POSLOVANJA
(sodelovanje s poslovnimi
partnerji)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8. GLEDE VREDNOT, KULTURE,
ETIKE IN NORM (VKEN)
(podpirajo etiko in prakso
soodvisnosti)

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9. GLEDE NAŠIH NAVAD (praksa
soodvisnosti 'pri nas')

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10. GLEDE NAVAD DRUGIH
(praksa soodvisnosti 'pri njih')

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Skica 12: Sistemsko razmišljanje o IIDP in inovacijah po definiciji EU24

"The Action Plan [First Action Plan for Innovation in Europe, 1996, based on
Green Paper on Innovation, 1995] was firmly based on the ‘systemic’ view, in
which innovation is seen as arising from complex interactions between many
individuals, organizations and environmental factors, rather than as a linear
trajectory from new knowledge to new product. Support for this view has
deepened in recent years."

24

EU 2000, Communication Concerning Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to
Sustainable Development (COM, 2000), 6.
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Skica 13: IIDP

Faza IIDP

Osrednji vložki

Običajni izidi

Običajni
Običajni
ustvarjalci izidov ekonomski položaj

Ustvarjanje idej,
zlasti invencij

Ustvarjalni
razmislek, čas
in sredstva za
raziskovanje

Obetaven domislek
iz nekega delčka
raziskovanja, prikrita
vednost / znanje

Domiselni,
strokovni ljudje
in skupine –
raziskovalci,
poklicni in/ali
amaterji

Stroški dela
in sredstev za
raziskovanje,
nič prihodka /
dobička s trga

Ustvarjanje
sugestij iz
invencij

Pisno ipd. izražanje
invencije

Zapisan obetaven
domislek

Avtorji invencije
in svetovalci za
zapis

Stroški priprave
zapisa, nič
prihodka / dobička

Morebitna
difuzija sugestij

Ponudba na trgu
invencij/sugestij
znotraj in /ali zunaj
organizacij

Delno prodaja, delno
opustitev, delno prehod v lasten razvoj

Stroški ponudbe,
Lastniki sugestij
prihodek /
(avtorji in/ali
dobiček od
drugi) s sodelavci
prodanih sugestij

Ustvarjanje
potencialnih
inovacij iz
sugestij

Ustvarjalni
razmislek, čas
in sredstva za
razvoj sugestije
v potencialno
inovacijo

Uporaben nov
izdelek / metoda
/ postopek / stil
vodenja / možni trg
/ organiziranost /
poslovni predmet

Domiselni,
strokovni ljudje
in skupine
– razvijalci,
poklicni in/ali
amaterski

Stroški dela
in sredstev za
razvijanje, nič
prihodka / dobička

Morebitna
difuzija
potencialnih
inovacij

Ponudba na trgu
potencialnih
inovacij znotraj
in/ali zunaj
organizacije

Delno prodaja, delno
opustitev, delno
prehod v lastno
uporabo

Lastniki
potencialnih
inovacij (avtorji
in/ali drugi) in
njihovi (tržniški)
sodelavci

Stroški ponudbe,
prihodek / dobiček
od prodanih
potencialnih
inovacij

Ustvarjanje
inovacij iz
potencialnih
inovacij

Ustvarjalni
razmislek, čas in
sredstva za razvoj
potencialne
inovacije v
inovacijo, tudi vsi
operativci

Koristno uporabljen
nov trg / izdelek /
metoda / postopek /
stil vodenja / možni
trg / organiziranost –
pri uporabnikih

Domiselni,
strokovni ljudje
in skupine –
razvijalci novosti
in trga za njo,
poklicni in / ali
amaterski, tudi
vsi operativci

Stroški ponudbe,
prihodek /
dobiček od
prodanih inovacij
(znotraj in/ali
zunaj organizacije)

Morebitna
difuzija inovacij

Ponudba na trgu
inovacij znotraj
in /ali zunaj
organizacije, zlasti
dodatnim kupcem
/odjemalcem (po
prvih)

V širših krogih
koristno uporabljen
nov trg / izdelek /
metoda / postopek /
stil vodenja / možen
trg / organiziranost

Stroški ponudbe,
prihodek /
Lastniki inovacij
dobiček od
(avtorji in/ali
dodatno prodanih
drugi) in njihovi
inovacij (znotraj
tržniški sodelavci
in /ali zunaj
organizacije)

531

M. Mulej: Invencijsko-inovacijsko-difuzijski procesi (IIDP) ...

Skica 14: Proces menedžmenta IIDP25

25

Usposabljanje

Za strokovnost in za ustvarjalnost, vključno z ustvarjalnim
sodelovanjem (voljo in sposobnostjo ter organiziranostjo
za timsko delo) – seminarji, priročniki, praksa

Poslanstvo

Nadpovprečno doseganje sistemske kakovosti celotnega
poslovanja, ne samo izdelkov

Politika

Nenehno namensko iskanje možnih novosti in njihovo
uveljavljanje / uresničevanje; mir kot m.i.r.1, ne kot mir

Strategija

Oceniti in programsko razvijati svoje obnašanje, da bi
ustrezalo ISO 9000 (v najnovejši: sistemsko razmišljanje)
in celo evropski nagradi za kakovost (temelj je učenje
in IIDP) – a ne birokratsko (ki daje samó sledljivost);
podpora za IIDP v strategijah vseh poslovnih funkcij

Taktika

Organizirano kritiziranje – vir spodbud za ustvarjanje
invencij, potencialnih inovacij in inovacij, delno
posamično, pretežno z delovanjem invencijskoinovacijskih skupin / timov / krožkov

Praksa

Redno ustvarjanje invencij, potencialnih inovacij in
inovacij, sprotno in (če se le da) vnaprejšnje odpravljanje
ovir (zlasti rutinerskega in birokratskega razmišljanja)

Spremljanje in
interveniranje

OPIK – odbor poslovodstva za pospeševanje IIDP in
kakovosti; seja vsake 3 / 6 mesece/v: 1. Primerjalna ocena
dosežkov vseh enot, 2. Variabilni del prejemkov vodij
enot v odvisnosti od tega, 3. Odobritev novih inovacijskih
delovnih ciljev

Nagrajevanje

Nedenarno (upravičen občutek, da te imajo za
ustvarjalnega vodje in kolegi) in denarno (npr. pol
inovacijskega dohodka za podjetje, pol za sodelavce,
od tega 30% za avtorje in soavtorje, 10% za vse v enoti, v
kateri so zamisel ustvarili, 10% za vse, vključno z vodji)

Mir imeti hkrati med poslovnim letom in ob bilanci je izvedljivo samo za monopoliste. Zato je besedo
mir bolje brati kot kratico z besedno igro, ki se izide v hrvaščini, ne pa v slovenščini:
(1) Tri najvažnejše poslovne funkcije so: marketing, istraživanje, razvoj, torej trženje (kot raziskovanje in razvoj trga ter njegovo uspešno zadovoljevanje), raziskovanje (tehniško-tehnoloških lastnosti
izdelkov) in razvoj (spravljanje raziskovalskih dosežkov v proizvodno in drugo poslovno prakso).
Proizvodnja je še vedno važna, a v sodobnih razmerah ne more diktirati trgu, ampak se mu mora z
M.I.R. prilagajati.
(2) Stil vodenja je: misli, izmisli, radi, torej 'razmišljaj, domisli se, delaj', ne pa nekdanji stil 'misli ili radi',
torej eni mislijo (ker so šefi), drugi delajo (češ da ne znajo misliti niti nimajo izkušenj, za katere bi bilo
šefom vredno izvedeti). Skratka: vsi mislimo in vsi delamo, vsi smo v IIDP.
(3) Odziv podrejenih, ki jih prenova stila iz točke (2) spreminja v sodelavce, je: masovno inventivni i
inovativni rad, torej množično aktiviranje sposobnosti in vrednot za ustvarjanje invencij in inovacij.
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Skica 15: Povzetek sedmih tematik in obeh povezovalnih pojmov v ISO 26000
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Matjaž Mulej
INVENTION-INNOVATION-DIFFUSION PROCESSES (IIDP)
– INSUFFICIENTLY CONSIDERED PART OF SLOVENIA'S
INDEPENDENCE (1991–2011)

SUMMARY
In 1979, ‘mass inventive activity’ was introduced; after 1981, the concept was
expanded to gradually include all the IIDPs. By the time of Slovenia’s independence, ten annual IIDP ‘PODIM’ conferences were carried out; at the moment,
the 32nd PODIM conference is being prepared. Conference organisers had
a significant role in the 2nd Congress of Inventors of Yugoslavia in 1987. The
Belgrade bureaucracy, however, blocked the Congress findings and initiatives.
A member of the Presidency of the Republic of Slovenia was responsible for
Slovenia’s development as an innovative society. A Master’s study programme titled ‘Innovation Management’ was introduced at the Faculty of Economics and Business of the University of Maribor. The book Inovativno poslovanje (Innovative Business) (1987) was soon sold out and was never reprinted.
Slovenia’s innovativeness was well ahead of the innovativeness of other states
in the former Yugoslavia. This was another reason why the Serbs wanted to
exclude Slovenia from Yugoslavia, the fact which also contributed to the short
duration of the War for Slovenia.
After the independence, privatisation resulted in the abolishment of 90
percent of employment positions in support of the IIDP. The Letter of Intent
titled ‘Slovenia as an Innovative Society’ remained unrealised. Neither the Parliament nor the Government nor professional associations nor schools supported the Chamber of Commerce and the Association of Innovators in this matter. The latter practically disintegrated in a decade, as inventors and innovators
received no support from companies.
Engineering schools provide no knowledge of ‘innovation management’;
for this reason, engineers do not know how to promote their laboratory achievements in commercial practice, nor do they know how to cooperate creatively with economists, jurists and others in order to overcome their single specialisation. Even prospective teachers and others learn nothing of this knowledge
which is essential in a knowledge society. For this reason also, Slovenia is only
seemingly independent, its independence being much more evident from a
legal aspect than from economic, sociological and technological aspects.
The current poor economic situation is a reflection of poor consideration
of the IIDP in the two decades of Slovenia’s independence.
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UDK 316.334.3(497.4)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Kako iz recesije demokracije
v Sloveniji
Milan Zver
Dr., evropski poslanec
Rue Wiertz 60, B – 1047 Bruxelles, Belgija,
pisarna ASP 08F 254
e-mail: milan.zver@europarl.europa.eu

Izvleček:

Avtor v prispevku premišljeno analizira dvajsetletno prehojeno samostojno
pot slovenske države in poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšno je razmerje
med pričakovanji in realnostjo. V zgodovinskem pogledu je Slovenija v
relativno kratkem obdobju dosegla veliko in po drugi strani premalo, glede na
njena razvojna izhodišča. Če bi bila distribucija politične in ekonomske moči
izpeljana na bolj korekten, pošten in transparenten način, bi se Slovenija danes
s vsesplošno krizo soočila na višji, bolj "imuni" ravni. Avtor ugotavlja, da moramo
po skoraj četrt stoletja modernizacijskih procesov v Sloveniji dopolniti formalni
okvir za novo razvojno dobo, ki mora temeljiti na demokratični kulturi kot
dejavniku stabilnosti.

Ključne besede:

Slovenija, demokracija, tranzicija, demokratična kultura, politična prepričanja,
vrednote, Slovenija, izobraževalni sistem, mediji.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 535–542, 10 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Neizkoriščenost razvojnih virov
Ko analiziramo dvajsetletno prehojeno samostojno pot slovenske države, je
vsekakor relevantno vprašanje, kakšno je razmerje med pričakovanji in realnostjo. K temu bi lahko dodali še eno, in sicer, ali smo v dveh desetletjih optimalno
izrabili vse obstoječe razvojne vire?
Najprej o pričakovanjih. To, ali so se pričakovanja državljank in državljanov
izpolnila ali ne, je najprej odvisno od tega kakšna so le-ta bila. Uradni kazalci
vsekakor kažejo, da se je kakovost življenja, v primerjavi s tistimi v osemdesetih in prej, bistveno izboljšala. Znano je, da se tudi po t. i. indeksu človekovega
razvoja, ki primerjalno meri kakovost življenja v mednarodnem okolju, Slovenija uvršča dokaj visoko. Seveda pa ni mogoče pričakovati, da se tovrstne percepcije ljudi ujemajo z uradnimi statistikami in primerjavami.
Na ravni sistemskih dosežkov bi po eni strani lahko ocenili, da smo celo
presegli nekatera pričakovanja. Vpeljali smo pravno državo, sprejeli ustavo, na
novo uredili politike, ki so usklajene z zakonodajo Evropske unije, vstopili v
njo ter v NATO in, kar je nekak razvojni višek, vodili to polmilijardno skupnost.
Današnja kriza je na površje navlekla grenko resnico, da še nismo dovolj
stabilna država. Nimamo dovolj ustrezne strukture gospodarstva, ne dovolj
učinkovitega pravosodnega sistema, imamo nedorečen politični in volilni sistem, v začetku tranzicije nismo uvedli pravičnega sistema distribucije družbene
moči. Zaradi vsega tega v preteklosti nismo izkoristili vseh razvojnih potencialov. Danes bi ocene lahko bile precej bolj pozitivne, če bi s starimi strukturami
in vzorci vedenja temeljiteje prekinili in če bi se bolj intenzivno lotili modernizacije. Posledica tega je, da je med drugim umanjkal ustrezen kulturni premik.
S sistemskimi in kulturnimi okoliščinami, ki so vplivale na dosežke demokratičnega prehoda, je povezana tudi teza o uvozu demokracije. Importacija
naj bi potekala po vnaprej pripravljenih formulah, uporabljenih tudi v drugih
državah. S to tezo sem polemiziral ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije
na konferenci, ki smo jo priredili v Evropskem parlamentu. Dejstvo je, da so
tudi "umetni" posegi – npr. s tanki vsiljen družbeni red v neko drugo okolje
– močno zaznamovali zgodovinski tok in odigrali pomembno vlogo. Enako
vlogo v zgodovinskem razvoju bi lahko pripisali naključjem. Npr. če se nemška
obveščevalna služba proti koncu prve svetovne vojne ne bi odločila pomagati
boljševiški eliti, da je iz Švice prišla v Rusijo in izvedla revolucijo, bi se kolo zgodovine verjetno drugače zasukalo in komunizem ne bi pustil tako katastrofalnih posledic v 20. stoletju.
Samo špekuliramo lahko, kako bi se zgodovina 20. stoletja zasukala, če tega
ne bi bilo. Ne glede na takšne umetne posege ima družbeni razvoj nekakšen
normalni tok. Lahko se sicer iztiri, a se slej ko prej postavi nazaj. Nič, kar bi bilo
proti "naravnemu stanju stvari", ali recimo konkretneje v nasprotju s kulturo, ki
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konstituira družbo in osebe, se ne more trajneje usidrati. Zato zgodovinske procese in pojave lahko razložimo tudi s kulturološkim pristopom. V nadaljnjem
razmišljanju o tej temi bom uporabljal koncept politične kulture, ki je rezultat politične socializacije in pomeni splet spoznavnih in vrednotnih struktur,
ki usmerja politično vedenje. Skušal bom predstaviti tezo, da je pomanjkanje
demokratične kulture vplivalo na neustrezen prehod iz starega režima in na
današnjo ranljivost demokracije. Dejavniki demokratične inkulturacije pa niso
upravičili svoje vloge.

Demokratična kultura kot dejavnik stabilnosti
Moja razprava izhaja iz že omenjene domneve, da so družbene strukture položene na kulturno podlago. Mislim zlasti na vrednotne oziroma kulturne orientacije, ki kot mentalni "software" določajo kontekst, v katerem ljudje dojemajo, osmišljajo in delujejo.1 Na podlagi teh izhodišč lahko domnevamo, da so
"umetni" družbeni in politični eksperimenti dolgoročno obsojeni na propad,
če niso usklajeni s konkretno kulturno podlago. Le z nasiljem, ustrahovanjem
in/ali močno ideološko infuzijo lahko nekaj časa obstaja "nenaravna" oblast, ki
vsiljuje norme in strukture, saj so v radikalnem nasprotju s kulturnim miljejem
oziroma s prevladujočim vrednotnim obrazcem. Če strukture niso položene
na kompatibilno kulturno podlago, se med njimi vzpostavi permanentni konflikt; do končne razrešitve te dileme. Nekateri so razpad komunističnega sistema razlagali ravno s konfliktom med vsiljenim sistemom norm in, bolj kot ne,
latentno obstoječi svobodi naklonjenim sistemom vrednot.2
Če to teoretično izhodišče apliciramo na slovensko tranzicijsko zgodbo
v obdobju zadnjih 25 let, se postavlja kar nekaj vprašanj in dilem. Na primer,
zakaj je bil demokratični val v osemdesetih in na prelomu devetdesetih let v
Sloveniji tako pozitivno sprejet; zakaj je navdušenje nad demokracijo v obdobju tranzicije nazadovalo, ko so se vzpostavljale temeljne inštitucije nove politične ureditve? Če je bila v začetku slovenske pomladi izražena velika "doza"
demokratične kulture, zakaj je začela uhajati? In, nenazadnje, kakšne podlage
imamo za nadaljnji razvoj demokracije, odprte družbe in strpnosti?
Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se mi zdi smiselno ozreti se na
našo demokratično dediščino. Demokracija je v slovensko politično življenje
kot pojem in politični koncept vstopila z manjšim zamikom, ampak še vedno

1
2

Geert Hofstede, Lokales Denken, globales Handeln (München, 2001), 8.
Fons Trompenaars, Handbuch globales Managen. Wie man kulturelle Unterschiede im Geschäftsleben
(Düseldorf–Wien–New York–Moskau, 1993), 10.
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primerljivo z ostalimi evropskimi političnimi družbami.3 V javno govorico je
vstopila z nastankom političnih strank konec 19. stoletja. Pionirsko vlogo je pri
uvajanju demokracije v slovenski politični jezik in stvarnost imel Janez Evangelist Krek. Takrat je bila debata o demokraciji povezana predvsem z uveljavitvijo
splošne in enake volilne pravice v monarhiji. Politična debata je dosegla vrhunec v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. V tem času smo na to temo dobili tudi
vrhunska znanstvena dela. Na terenu politike pa so se soočali različni koncepti:
liberalni, socialistični, krščansko-socialistični, stanovsko-konservativni. Tudi
kakšna vmesna različica bi se našla. Skratka, Slovenci so v prvi polovici prejšnjega stoletja živeli demokracijo, sicer zelo različno razumljeno, v praksi omejeno,
pa vendarle nam nihče ne more očitati, da smo brez demokratične tradicije. In
lahko domnevamo, da bi bila demokratična podlaga v naši politični kulturi na
bistveno višji ravni, če ne bi za skoraj pol stoletja zamrla.
V osemdesetih se je pod pritiskom nastajajoče civilne družbe začel proces
liberalizacije, ni pa še bila vpeljana demokracija. To distinkcijo med liberalizacijo in demokracijo je npr. vzpostavil že Jože Pučnik.4 V okviru starega režima so
totalitarne vezi popuščale, nastajajoča nova javnost, nosilka nove kulture, je s
klici po političnih spremembah vse bolj pritiskala na oblasti.

Krhkost demokracije
Ko pa je bila demokracija formalno uvedena, je navdušenje nad njo v Sloveniji
nekoliko splahnelo. Postavlja se logično vprašanje, če je že demokratična kultura relativno trajna in stabilna tvorba, zakaj potem taka nihanja? Pri iskanju
tega odgovora je potrebno ločiti več izraznih ravni politične kulture. Razlikovati moramo med prepričanji ali mnenji, ki pomenijo zgolj deklarativni odnos do
nečesa na eni strani in med vrednotami, ki so bolj stabilne in najbolj globoko
zasidrane v zavesti posameznika na drugi strani. Potem je tu še vedenjska raven,
ki se kaže v stopnji politične udeležbe oziroma aktivnosti. Vrednotna raven se
počasi in težko spreminja. Mnenjska pa je bolj pod neposrednim vplivom vsakokratnih okoliščin ter se lahko relativno hitro spremeni. Obe ravni pa odločilno vplivata na ravnanje posameznika.
V osemdesetih sta začeli nastajati nova civilna in politična družba. Demokratična govorica si je po desetletjih molka ponovno utirala pot. Ljudje so zlahka, tako se je zdelo, večinsko usvojili mnenje, da je demokracija dobra, komunizem pa ne (več). Domnevamo lahko, da to mnenje še ni postalo dovolj ustaljena

3
4

Milan Zver, Demokracija v klasični slovenski politični misli (Ljubljana, 2002), 240.
Jože Pučnik, "Resnica, ki ubija". Intervju, Mladina, 8. 6. 1989. št. 22, 19 in 22.
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vrednota, kar ima seveda dolgoročne konsekvence za demokratično življenje.
Poleg tega je celo na deklarativni ravni podpora demokratičnim simbolom v Sloveniji padla že v devetdesetih letih. Poglejmo nekaj statistik, kako je v
devetdesetih letih padalo zaupanje v demokratične simbole. Leta 1992 so v raziskavi SJM5 Slovenci vrednotili komunistični in demokratični sistem. Na lestvici
od -100 do +100, je komunizem dosegel oceno -8,07, demokracija pa +3,54.
Že takrat sta bila rezultata presenetljivo skupaj. Leta 1995 je "bivši socialistični sistem" pozitivno ocenjevalo 29,6 % vprašanih, demokracijo pa le še 26,6 %.
Leta 1999 je socialistični sistem dobil še boljšo oceno (33,2 %), demokracija še
manj – le 25,2 %.6
Še leta 1992 je socializem pozitivno ocenjevalo 24,2 % Slovenk in Slovencev
(negativno pa 38,4 %), kapitalizem jo je le malo bolje odnesel (28,7 % pozitivnih
in 33,1 % negativnih ocen). Načelo (ali vrednoto) svobode je pozitivno ocenilo
kar 90,3 %, red in disciplino pa tudi visokih 83,9 %. Zelo pozitivno so ocenjevali še
solidarnost (69,2 %), samostojnost (86,1 %), manj pa liberalizem (30,7 %) in konzervativizem (8,9 %). Merili so le deklarativni odnos do postavljenih simbolov, ne
pa tudi dejanskega. To pomeni, da če se je nekdo izjasnil proti konzervativizmu,
še ne pomeni, da je po miselnem in vedenjskem obrazcu res takšen. Prepričanja
kot zunanja raven kulture, so se pod vplivom okolja spreminjala, a v nasprotno
smer od pričakovane, to je naraščanja demokratične klime.
Zakaj je do tega prišlo? Če bi pogledali fokusiranje nekaterih medijev na
kritiko strankokracije, na "konfliktno" naravo političnega parlamenta in politikov, zlasti parlamentarcev, bi lahko ugotovili, da svojega poslanstva niso razpoznali v širjenju demokratičnega prostora. V prejšnjem režimu so bili politiki
kot "svete krave"; ni se jih smelo kritizirati. V demokraciji so naenkrat postali
predmet ostrih kritik, čeprav so imeli demokratično legitimnost. A na preprostem državljanu, neveščem demokracije, je vztrajno risanje negativne podobe
demokratičnih simbolov pustilo posledice.
Skratka, zaupanje v demokracijo je v devetdesetih letih upadlo, predvsem
na mnenjski ravni. Negativni simptomi se kažejo tudi na vedenjski ravni: vse
manjša udeležba na volitvah in referendumih, malo članstva v političnih strankah ... To sicer še ne pomeni nujno, da se je poslabšala vrednotna substanca
demokratične kulture. Spremembe na vrednotni ravni so počasne in težko
zaznavne. Lahko pa bi bile ustreznejše, če bi dejavniki politične inkulturacije
– kot so že omenjeni mediji, pa šole ter politične organizacije in institucije, zna-

5
6

Niko Toš (ur.), Vrednote v prehodu II (Ljubljana, 1999), 199.
Marjan Brezovšek, Miro Haček in Milan Zver, Democratic Praxis in Slovenia, ur. in izd. Aleš Čenek
(Plzen, 2007), 171.
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nost … – bili uspešnejši v smeri demokratične inkulturacije.7 A vendarle, analize
o ekonomski in politični kulturi, ki so bile narejene na Ekonomsko-poslovni
fakulteti pred več kot desetimi leti, so pokazale, da so sindromi kontra-kulture
pri nas manj prisotni kot v nekaterih drugih postkomunističnih državah.8 Vendar istočasno še precej zaostajamo za stabilnimi demokracijami.
Demokratična klima je spremenljivka. Tudi nekatere druge raziskave (npr.
The Economist) zaznavajo padec kakovosti demokratičnega življenja v svetu.
Slovenijo uvrščajo sicer na sam rep skupine utrjenih demokracij, kar pomeni,
da je krhka. Tudi na evropski ravni ima demokracija določene legitimacijske
zagate. Eden izmed poslancev Evropskega parlamenta je napisal celo knjigo
o koncu evropske demokracije.9 Kljub temu, da so se v svetu zgodile nekatere pozitivne spremembe (novi valovi demokratizacije ključno s t. i. arabsko
pomladjo), moramo ugotoviti, da imamo v zadnjih letih kar precej težav z vzdrževanjem demokratične klime, kar nekateri imenujejo recesija demokracije.
Teze o koncu demokracije so sicer pretirane, vsekakor pa je tudi teza o dokončni prevladi (liberalne) demokracije in zahodne civilizacije prenagljena.
Čeprav se demokracija še naprej globalizira, lahko nekateri geostrateški
premiki ogrozijo njeno širjenje. Mislim zlasti na vse večjo vlogo t. i. Sinic civilizacije. Izguba primata naše civilizacije, v kateri se je demokracija povila, je že
dejstvo; sedaj bi bil najboljši izplen, če se gospodarska in politična moč globalno policentrično razporedi. V teh razmerah bi se demokracija lahko še normalno razvijala.

Zaključek
Usoda demokracije je povezana tudi z razmerami znotraj demokratičnega
sveta. Če bo izhod iz krize učinkovitejši, če bo demokratični prehod v postkomunističnih državah uspešnejši (mislimo zlasti na uravnoteženo distribucijo
medijske, kapitalske in kadrovske moči), če se bo povečalo zaupanje v demokracijo (predvsem povečali udeležbo na volitvah), če bomo uspeli zaustaviti
vzpon skrajno levih in desnih nedemokratičnih gibanj ter promocijo nedemokratičnih simbolov, če bomo uspeli dvigniti raven državljanske kulture, odpravljati demokratični deficit z bolj transparentnimi načini odločanja ... – se bomo

7

8

9

Milan Zver, "Education for Active Citizenship", v: Freiheit, ach Freiheit… Vereintes Europa – Geteiltes
Gedächtnis, ur. Zsuzsa Breier in Adolf Muschg (Göttingen, 2011), 227.
Milan Zver, "Political and economic culture in the process of transition. A case ofa comparative study",
v: Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of the 21st Century: conference proceedings,
International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo ICES 2002 (Sarajevo, 2002).
Hans Peter Martin, Die Europafalle. Das Ende fom Demokratie und Wohlstand (München, 2009).
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izognili zatonu demokracije. Morda vse preveč "čejev", a vsi morajo biti uresničljivi. Večino teh problemov Slovenija deli z drugimi državami, z nekaterimi s
stabilnimi demokracijami (teh je manj), večino pa z državami, ki delijo z nami
usodo prehoda.
Toda restavracija starih totalitarnih režimov vseeno ni tako enostavna.
Obstaja kar nekaj ugodnih okoliščin. Evropska unija, razširjena kot je, je že
dobro integrirana skupnost. Ima mehanizme, s katerimi preprečuje "nenormalnosti". Tudi države članice, tudi postkomunistične, že živijo v okvirih, ki so
odporni do nedemokratičnih eksperimentov. To, kar vsi v Evropski uniji potrebujemo, je čimprejšnji izhod iz krize ter povečanje transparentnosti procesov
odločanja na vseh ravneh, da bi še povečali zaupanje v njo.
Naj se na koncu vrnem na izhodišče. V zgodovinskem pogledu je Slovenija
v relativno kratkem obdobju dosegla veliko in po drugi strani premalo, glede na
njena razvojna izhodišča. Če bi bila distribucija politične in ekonomske moči
izpeljana na bolj korekten, pošten in transparenten način, bi se Slovenija danes
s vsesplošno krizo soočila na višji, bolj "imuni" ravni.
Po skoraj četrt stoletja modernizacijskih procesov v Sloveniji moramo
dopolniti formalni okvir za novo razvojno dobo. To pomeni, da bi bilo dobro
dopolniti ustavo. Iz unitaristične Slovenije moramo narediti poliarhično demokracijo, zmanjšati moč uradništva, povečati pravičnost in zagotoviti, da bosta
politika in gospodarstvo bolj učinkovita. Predvsem pa je predpogoj, da izboljšamo kulturno podlago, to je vzgojo10 za demokratično državljanstvo in etiko.
Ljudje morajo biti opremljeni s sposobnostjo elementarne presoje, ko razmišljajo o javnih zadevah, o tem, kaj je dobro in kaj ni, kaj prav in kaj ne. Pri tem
se vse začne.

10

Andreja Valič Zver, "Magic Totalitarianism?", v: Freiheit, ach Freiheit… Vereintes Europa – Geteiltes
Gedächtnis, ur. Zsuzsa Breier in Adolf Muschg (Göttingen, 2011), 115.
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Milan Zver
COMING OUT OF THE RECESSION OF DEMOCRACY IN SLOVENIA

SUMMARY
The fate of democracy is linked to the conditions in the so-called democratic
world. If the way out of the crisis is effective, if the democratic transition in post-communist countries is successful (especially in relation to a balanced distribution of media, capital and human power), if there is increased confidence in
democracy (especially increased participation in elections), if the rise of extreme
left and right anti-democratic movements and the promotion of non-democratic symbols is stopped, if the level of civic culture is raised and democratic deficit
eliminated and replaced with more transparent ways of decision-making, and so
on, then it will be possible to avoid the decline of democracy. There are perhaps
too many "ifs", but they must all be realistic. Slovenia shares most of these problems with other countries, some (a smaller number) with stable democracies,
and the majority with the countries that share Slovenia’s fate of transition.
The restoration of old totalitarian regimes, however, is not so simple. There
are several favourable circumstances. The European Union, widespread as it is, is
already a well-integrated community. It has mechanisms to prevent "abnormalities". Members States, including the post-communist ones, already live in contexts resistant to anti-democratic experiments. What everybody in the European
Union needs is to leave the crisis behind as soon as possible and increase the
transparency of decision-making processes at all levels in order to further increase the confidence and trust in the EU.
Historically, Slovenia achieved much in a relatively short period of time, yet,
on the other hand, it achieved too little given its development potential. If the
distribution of political and economic power was derived in a more correct, fair
and transparent manner, Slovenia would be able to face the current global crisis
at a higher, more "immune" level.
After almost a quarter of a century of modernisation processes in Slovenia, it
is necessary to upgrade the formal framework for the new development period.
This means that it would be wise to supplement the Constitution. It is necessary
to transform the unitarian Slovenia into a polyarchal democracy, decrease the
power of bureaucracy, increase justice and ensure greater efficiency of politics
and economy. Above all, it is necessary to improve the cultural basis, namely the
education in democratic citizenship and ethics. When considering public affairs,
people need to be equipped with the ability to judge and discern between what is
good and what is not, what is right and what is wrong. This is where it all begins.
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Izvleček:

Članek obravnava nastanek, zgodovino, politiko in posesti Krške škofije.
Časovno je omejen na obdobje od leta 1043 do konca 13. stoletja, krajevno pa
predvsem na takratne krške posesti ležeče znotraj današnje slovenske Štajerske.
Razdeljen je na dva dela, od katerih prvi v grobem pokriva čas med letoma 1043
in 1232 (ko je med salzburško in krško škofijo prišlo do dokončne poravnave
glede volitev in imenovanj krških škofov), drugi pa preostanek 13. stoletja. Oba
dela analizirata krško posestveno strukturo, družinske vezi takratnih krških
ministerialov, njihovo politično in vojaško udejstvovanje, kakor tudi politično
in vojaško udejstvovanje takratnih krških škofov. Napisana sta na podlagi
izdanih virov ter strokovne literature s področja slovenske, avstrijske in hrvaške
srednjeveške zgodovine.

Ključne besede:

Krška škofija, današnja slovenska Štajerska, krške posesti, fevd, gradovi,
ministeriali, gradiščani, obrambna funkcija, dominikalna uprava.
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Maribor, letnik 12 (2012), št. 2–3, str. 543–572, 163 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Pričujoč članek je prvi del obravnave posesti krške škofije na področju današnje slovenske Štajerske v drugi polovici 13. stoletja. Članek časovno v grobem
pokriva le obdobje med letoma 1043 in 1232. Drugi del obravnave, ki zajema
preostanek 13. stoletja, bo objavljen ločeno.

***
Področje današnje Koroške je v cerkvenem oziru najpozneje od sredine osmega stoletja naprej pripadalo salzburški (nad)škofiji. V njenem imenu je tam
pastirovalo več pokrajinskih škofov. Zadnji med njimi je bil Gotabert, ki se v
listinah pojavlja med leti 923 in 945.1
V začetku 11. stoletja se je Viljem, grof v Brežah in mejni grof v Savinjski
marki, ki je izviral iz rodu bavarskih Wilhelmincev poročil s Hemo Krško, ki
je po materini strani verjetno izvirala iz bavarske vojvodske dinastije Luitpoldingov. S to poroko in združitvijo njunih posesti je nastal ogromen zemljiški
kompleks, ki se je razprostiral od Furlanije na zahodu do Sotle na vzhodu in od
Donave na severu pa vse do dolenjske Krke in Save na jugu. Viljema je marca
leta 1036 ubil njegov tekmec, odstavljeni koroški vojvoda Adalbero Eppensteinski in Hema, tedaj vdova, je vso posest združila v svojih rokah. Tudi njena
sinova Viljem in Hartvik sta zgodaj umrla in Hema se je odločila ustanoviti ženski samostan v Krki na Koroškem, kar se je zgodilo leta 1043.2 Avgusta 1043 je
salzburški nadškof Balduin (1041–1060) na Hemino prošnjo že posvetil Marijino cerkev v Krki, za tam ustanovljeni samostan pa imenoval prvo opatico Ito,
ki je prišla iz salzburškega samostana Nonnberg.3
Hema Krška je ob ustanovitvi ženskega samostan v Krki temu podarila
svojo posest na Koroškem v dolini Krke in Metnice ter v okolici Brež, prav tako
pa svoje posesti v Savinjski krajini.4 Tu je šlo je za območje med Dobričem, Stenico in Breznom (20 kraljevskih hub), kasnejše gospostvo Vitanje, poleg tega
30 kraljevskih hub v Kozjem ter posestva med rekami Savo, Savinjo, Sotlo in
Mirno in slednjič 30 kraljevskih hub med rekami Koprivnico, Hudinjo in Voglaj-

1

2

3
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Jakob Obersteiner, Die Bischöfe von Gurk 1072–1822 (Klagenfurt, 1969), 11 (dalje: Obersteiner, Die
Bischöfe); Josef Wodka, Kirche in Österreich; Wegweiser durch ihre Geschichte (Wien, 1959), 47 (dalje:
Wodka, Kirche).
Peter Štih, Vasko Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva (Celovec, 1995), 72–73 (dalje: Štih,
Simoniti, Slovenska zgodovina).
MDC I, št. 17 (I.) (Listina 17 je sicer kasnejši ponaredek, vendar se bila spisana na podlagi neke pristne listine iz Balduinovega časa.); Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku III (Gradivo III),
ur. Franc Kos, Milko Kos (Ljubljana, 1911), št. 126; August Jaksch, Geschichte Kärntens bis 1335, 1.
Band (Klagenfurt, 1928), 184 (dalje: Jaksch, Geschichte Kärntens 1); Wodka, Kirche, Verzeichnis der
Bischöfe–Salzburg, 467.
Wodka, Kirche, 98.
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no ter med Krko (na Dolenjskem) in Savo. Iz tega so bile izvzete vasi Dramlje,
Hotunje, Kameno, Ponikva in Rajhenburg.5 Omenjena posestva je Hemin rod v
desetletjih pred ustanovitvijo krškega samostana uspel pridobiti s cesarskimi in
kraljevimi darovnicami.6 Že v letu po ustanovitvi samostana mu je Hema zopet
podarila nekaj novih posesti. Med njimi je bilo Škrljevo (severozahodno od
Mokronoga na Dolenjskem) in še druge vasi ("... Chrilouua cum aliis villis …").7
Leta 1066 je kralj Henrik IV. samostanu podelil zaselek Geroltisdorf, v okrožju
Bunnaha in comitatu Meginhardi comitis.8
Novoustanovljeni samostan je po obsegu svojih posesti daleč prekašal vse
druge tedaj obstoječe samostane. Kakor kaže, pa se tamkaj živeče nune niso
strogo držale pri ustanovitvi predvidenega pravila sv. Benedikta9 in že okrog
leta 1070 je bil samostan razpuščen. Razpustil ga je salzburški nadškof Gebhard
(1060–1088), po Arnu najpomembnejši salzburški nadškof. Funkcija pokrajinskega škofa v Gebhardovem času še ni prešla povsem v pozabo in tako je, kot
zaščitnik nekdanjega samostana, njegove posesti namenil novi škofiji. Tej je bila
kot sedež namenjena Krka, ni pa ji določil tudi mej oz. območja delovanja.10
Ko je dobil dovoljenje tako od papeža Aleksandra II.11 kot od kralja Henrika
IV.,12 je Gebhard 6. maja 1072 v navzočnosti škofov Altwina Brixenškega, Ellenharda Freisinškega in Candida Istrskega ustanovil krško škofijo ter kot njenega
prvega škofa tam nastavil in posvetil Guntherja. To sta pismeno potrdila tudi
regensburški škof Oton in passavski škof Altmann.13 Šele leta 1131 je salzburški nadškof Konrad I. (1106–1147) krškemu škofu določil območje delovanja.
V to območje je spadala dolina Krke do vrhov Blatniških Alp, območje starih
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9

10

11
12
13

Pri območju med Dobričem, Stenico in Breznom je šlo za 20 kraljevskih hub v grofiji grofa Rachwina
do posesti grofa Markwarda ter na tisti strani Rachwinove grofije, kjer se je ta dotikala Savinjske grofije. Te hube so v posest Hemine družine, z darovnico cesarja Otona II., prišle leta 980. MDC I, št. 9,
17 (I.); Jaksch, Geschichte Kärntens 1, 185; Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte
ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte (München, 1962), 138 (dalje: Pirchegger,
Untersteiermark).
MDC I, št. 9, 12, 14, 15.
MDC I, št. 17 (II.).
MDC I, št. 26.
Heinz Dopsch, "Die äußere Entwicklung," v: Geschichte Salzburgs: Stadt und Land, Band I,
Vorgeschichte-Altertum-Mittelalter, I. Teil, ur. Heinz Dopsch (Salzburg, 1983), 237 (dalje: Dopsch,
Salzburg).
Karl Amon, "Die Kirche im Hochmittelalter – Reformen und Kämpfe," v: Kirchengeschichte der
Steiermark, ur. Karl Amon in Maximilian Liebmann (Graz, Wien, Köln, 1993), 50; Karl Amon, "Die
Salzburger Eigenbistümer," v: Kirchengeschichte der Steiermark, ur. Karl Amon in Maximilian Liebmann
(Graz, Wien, Köln, 1993), 83; Obersteiner, Die Bischöfe, 13.
MDC I, št. 27.
MDC I, št. 30.
MDC I, št. 32("…ceteris comprovincialibus episcopis Ottone scilicet Ratisponensi, Altmanno Pataviensi
per epistolas suum in hanc ipsam ordinationem prebentibus assesum."); Gradivo III, št. 268;
Obersteiner, Die Bischöfe, 15.
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Kralj
Henrik
IV.
dovoli salzburškemu
nadškofu Gebhardu
ustanoviti škofijo v
Krki. Listina je bila
izstavljena 4. februarja
1072 v Regensburgu
(MDC I, št. 30.)

pražupnij v Metnici (Metnitz) in Bistrici (Feistritz ob Grades) ter prisojna stran
zgornje doline Gline, torej le osem oz. devet pražupnij. S temi mejami določena
krška škofija je bila le majhna enklava znotraj salzburške nadškofije.14
Novoustanovljena krška škofija je kasneje dobila posesti nekdanjega samo-

14

MDC I, št. 61a; Wodka, Kirche, Verzeichnis der Bischöfe–Salzburg, 467; Obersteiner, Die Bischöfe, 24.
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stana, salzburški nadškof Gebhard pa ji je dodelil tudi posest, ki jo je leta 864
karantanski grof Gundaker, po kralju Ludviku Nemškem, podelil salzburškemu
nadškofu.15 Kakor izvemo iz virov je krški škof Berthold med leti 1090 in 1106
podeljeval krške fevde raznim velikašem. Med drugim je dal koroškemu vojvodi Henriku in grofinji (verjetno je šlo za Hedviko, soprogo grofa Engelberta I.
Spanheimskega) 80 vasi in dva dvora v Podravski krajini ("In Marchia episcopus
duci et commtissae 80 villas et duas curtes concessit…").16 Med leti 1123 in 1130
je krška škofija od Ceizolfa Spanheimskega dobila posestvo apud sanctum Martinum in Osterwiz, na današnjem avstrijskem Štajerskem.17
Krški škofiji je od njene ustanovitve pa do leta 1298 načelovalo 18 škofov. To
so bili: Gunther (1072–1090), Berthold (1090–1106), Hiltipolt (1106–1131),
Roman I. (1131–1167), Henrik I. (1167–1174), Roman II. (1174–1179), Ditrik
I. (1179–1194), Wernher (1194–1195), Ekkehard (1196–1200), Walther
(1200–1213), Oton (1214), Henrik II. (1214–1217), Udalschalk (1217–1221),
Ulrik (1221–1253), Ditrik II. (1253–1278), Janez (1279–1281), Konrad
(1281–1283) in Hartnid (1283–1298).18 Po zgledu svojega metropolita je leta
1123 Hiltipolt za svojo duhovščino v Krki uvedel skupno življenje po pravilu
sv. Avguština.19 Najverjetneje je bil istega leta (ali leto kasneje) ustanovljen tudi
krški stolni kapitelj.20 Krški škofiji je cesar Friderik I. Barbarossa leta 1170 med
svojim postankom v Brežah podelil vse rudnike in soline na njenih posestih.21
Krški škofje so po letu 1072 lahko začeli svoje, do tedaj redko, naseljene
posesti na današnjem slovenskem Štajerskem kolonizirati in jih varovati z gra-

15

16

17
18
19

20
21

Šlo je za šest kmetij in pet podložnikov z družinami v Krki ter 15 priseljenih podložnikov z družinami
in kmetijami. Poleg tega je salzburški nadškof takrat dobil še dve kmetiji v dolini Krke, mlin, vinograd
in goro, pokrito z gozdom. Leta 1066 je kralj Henrik IV. krškemu samostanu podelil še vas Gerasdorf
v današnji Spodnji Avstriji. MDC I, št. 1; Gradivo II, št. 191; MDC I, št. 26; Jaksch, Geschichte Kärntens 1,
201; Dopsch, Salzburg, 237.
Hans Pirchegger v svojem delu Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten,
Städte und Märkte navaja, da je krškemu škofu med drugim pripadala tudi vas Loče pri Žičah ("Dorf
Hl. Geist – Loče"). Kdaj bi naj rečena vas pripadala krškemu škofu ni navedeno. Do konca 13. stoletja
se Loče omenjajo le v dveh listinah (leta 1165 in 1294) in v nobeni izmed njiju ni rečeno, da bi jih imel
krški škof. V delu Die Herrschaften des Bistums Gurk in der Ehemaligen Südsteiermark Pirchegger
navaja, da Krška škofija dobila fevde od Dravinji ob pomiritvi s Ptujskimi in Svibenskimi leta 1251, ali
pa že z darovnico iz leta 980. MDC I, št. 9, 39; Gradivo III, št. 394; UBSt I, št. 485; MDC II, št. 600; GZM
II, št. 76; Pavle Blaznik, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do
leta 1500, A–M (Maribor, 1986), 444, geslo: Loče – vas z župno cerkvijo sv. Duha pri Žičah v konjiškem območju (dalje: Blaznik, Topografija 1); Pirchegger, Untersteiermark, 148; Hans Pirchegger,
Die Herrschaften des Bistums Gurk in der ehemaligen Südsteiermark (Klagenfurt, 1956), 8, 10 (dalje:
Pirchegger, Herrschaften des Bistums Gurk).
MDC III, št. 572.
Wodka, Kirche, Verzeichnis der Bischöfe–Gurk, 468.
MDC I, št. 49 ("Sub hoc etiam tempore domini Hilteboldi iniciata est vita communis in Gurcensi ecclesia
a. 1123.").
MDC I, št. 51; Obersteiner, Die Bischöfe, 21; Jaksch, Geschichte Kärntens 1, 255.
MDC I, št. 265.
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dovi. Nekateri med njimi so imeli izrazit obrambni značaj, drugi so bili zgrajeni za dominikalno upravo. Ko lastna uprava v 12. stoletju ni več zadoščala, so
tudi krški ministeriali dobili možnost za gradnjo. Sorodstvene vezi med krškimi
ministeriali okrog leta 1200 nakazujejo na le dve ali tri rodbinske združbe, ki
so morda izvirale iz Koroške. Le-tem je do konca 13. stoletja uspelo zgraditi
večino gradov. Ti gradovi so imeli namen nadzorovati prometne poti na krških
ozemljih ter doprinesti k tamkajšnji kolonizaciji. Kakor drugi veliki zemljiški
gospodje je tudi krška škofija imela probleme s kontrolo svojih ministerialov,
a uspelo ji je ohraniti vsaj nominalen nadzor nad svojimi fevdi.22 V času, ki je
sledil ustanovitvi krške škofije so le-to (oz. krški kapitelj) številni papeži vzeli v
svoje varstvo in ji potrjevali posestva.23
Težišče od Heme izvirajočih krških posesti je bilo na Kozjanskem.24 Tam je
ležalo pet krških t. i. glavnih fevdov, ki so imeli izrazit obrambni značaj. To so
bili: Lemberg pri Poljčanah, Rogatec, Podsreda, Planina in Kunšperk.25 Rogatec
je bil med posestvi, ki jih je kralj Lothar III. leta 1130 potrdil krški škofiji.26 Po
smrti štajerskega vojvode Otokarja IV. (1192), naj ne bi hotel njegov naslednik
Babenberžan Leopold V. od krške škofije v fevd vzeti grad Rogatec z bržkone
600 hubami. V fevd so ga nato vzeli Konjiški in tam osnovali svojo stransko
vejo, ki je izumrla tik pred letom 1300.27 Na severnem obrobju območja, ki ga je

22

23

24
25

26

27

Dušan Kos, In Burg und Stadt; spätmittelalterlicher Adel in Krain und Untersteiermark (München,
2006), 49, 58 (dalje: Kos, Burg und Stadt); Dušan Kos, Vitez in grad: vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja (Ljubljana,
2005), 21 (dalje: Kos, Vitez).
MDC I, št. 58 (V MDC I smatra August Jaksch listino 58, v kateri tudi kralj Lothar III. leta 1130 Krški
škofiji potrdi njena posestva, za pristno. V kasnejšem Ergänzungsheft zu Band I–IV navede, da je ta listina dejansko ponaredek iz časa med letoma 1172 in 1176, vendar je nastala na podlagi neke pristne
Lotharjeve listine.); MDC Erg., št. 627; MDC I, št. 136, 256, 329, 334, 421, 493.
Štih, Simoniti, Slovenska zgodovina, 73.
MDC II, št. 602 ("…illis quinque feudis principalibus nostre ecclesie, scilicet de Muntpareiz, Herberch,
Chunegesperch, Rohatz, Lengenburch…"); Kos, Burg und Stadt, 49; Kos, Vitez, 21.
Gradivo IV, št. 99; MDC I, št. 58 (kot rečeno je ta listina ponaredek iz časa med letoma 1172 in 1176, a
napisana na podlagi neke pristne Lotharjeve listine).
Vesti glede zgodovine Rogatca ob koncu 12. stoletja dobimo iz t.i. Deželne knjige Avstrije in Štajerske
(Das Landbuch von Österreich und Steier). Kot v svojem članku z naslovom "K predzgodovini
Maribora" navaja Peter Štih je Deželna Knjiga nastala na Dunaju med letoma 1276 in 1281. Uporaba
njenih podatkov, kakor pokaže Štih, zahteva veliko previdnost, saj Deželna knjiga prinaša celo vrsto
netočnih informacij in ima kot samostojen zgodovinski vir majhno vrednost. ur. Joseph Lampel,
"Anhang II. Das Landbuch von Österreich und Steier. Einleitung zur Jansen Enikels Fürstenbuch,"
v: Jansen Enikels Werke, MGH Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher, Dritter Band, ur.
Philipp Strauch (Hannover und Leibzig, 1900), 708–709 ("Der herzoge Otacker von Steyr het di purch
ze Rohats unt wol sehs hundert hube die dar zu gehorten von dem pischolf von Curcke do der herzoge starp, do enahtet der herzoge Liupolt der alt, des herzogen Liupoldes en, uf dez lehen niht unt
versmaht im daz lehen ze haben von dem pischolf von Curcke do unterwunten sich des lehens die von
Gonwitze also ist daz lehen unterwegen beliben."); Peter Štih, "K predzgodovini Maribora," Studia
Historica Slovenica 6, št. 2–3 (2006): 244–248; Hans Pirchegger, Landesfürst und Adel in Steiermark
während des Mittelalters, 3. Teil (Graz, 1958), 238, 243 (dalje: Pirchegger, Landesfürst 3); Pirchegger,
Herrschaften des Bistums Gurk, 20–21; Hans Pirchegger, Geschichte der Steiermark bis 1282, Band I
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krški samostan dobil leta 1043, je nad sotočjem Dravinje in Ljubnice v 13. stoletju nastal stolpast manj pomemben grad Lušperk. Kdo ga je postavil ni znano,
nastal pa je v kolonizacijsko upravne namene.28 Henrik Lušperški je leta 1279
pričal v listini za marenberški samostan, izdani na mariborskem gradu.29 Zatem
najdemo Henrika, ki je bil verjetno eden izmed Mariborskih, kot pričo v raznih
listinah do leta 1325. Lušperk je po njegovi smrti ostal njegovim potomcem.30
Konec 13. stoletja se je Lušperk omenjal v zvezi s Ptujskimi, ki so imeli v bližini
hubo ("… gegen den Lozperg unter dem Jawar …") in so jo leta 1291 prepustili
krškemu škofu Hartnidu. Istemu škofu je štiri leta kasneje Henrik ("Haidenreich") iz Makovška predal svoje posesti na Lušperku v zameno za posesti enake
vrednosti pri Slovenj Gradcu. Posest pri Topliškem potoku je, glede na listino,
Henrikova žena smela obdržati do konca svojega življenja.31
Eden tistih gradov, ki jih krški škofje niso nikoli podelili v fevd (temveč
so na njem ohranjali gradiščansko upravo), je bil Podčetrtek, nastal v času po
prvi tretjini 12. stoletja.32 V neki krški listini je leta 1209 pričal Oton, sin Engelskalka iz Podčetrtka. Engelskalk se omenja še leta 1227.33 V letih zatem so se
po Podčetrtku imenovali gradiščani Walter, Ditrik, Albreht, Bertold in Henrik,
ki so se v listinah omenjali še v 60-ih letih 13. stoletja.34 Škof Ditrik II. je leta
1261 krškemu stolnemu kapitlju podelil neko hubo, kupljeno od Walterja in
Bertolda, Walter pa je krškim kanonikom podelil dve hubi že devet let pred
tem.35 Leta 1287 so imeli gradiščansko funkcijo na Podčetrtku Herbrand iz
Metnice, Albreht Halbstat in Konrad iz Grasluppa. V isti listini kot oni se ome-

28
29
30

31

32
33

34

35

(Graz –Wien–Leipzig, 1936), 186–188; Kos, Burg und Stadt, 419; Kos, Vitez, 365.
Kos, Burg und Stadt, 373; Kos, Vitez, 319–320.
GZM II, št. 45.
GZM II, št. 73, 78, 80, 114, 116; GZM III, št. 18, 20; MDC VIII, št. 143; GZM III, št. 61; MDC VIII, št. 627;
Kos, Burg und Stadt, 373–374; Kos, Vitez, 71, 320.
MDC VI, št. 189, 312; Blaznik, Topografija 1, 465, geslo: Makovšek – dve kmetiji v bližini Turnška
v smeri proti Vitanju; Pavle Blaznik, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega
dela Koroške do leta 1500, N–Ž (Maribor, 1988), 426, geslo: Topliški potok – izvir pri Dobrni (dalje:
Blaznik, Topografija 2); Pirchegger, Untersteiermark, 215.
Kos, Burg und Stadt, 49, 399–400; Kos, Vitez, 346.
Neki Oton iz Podčetrtka se kot priča pojavi tudi leta 1293. MDC I, št. 424; MDC II, št. 541 (=514b);
MDC VI, št. 268; Kos, Vitez, 346–347.
V listini iz leta 1246 se poleg Ditrika in Alberta ("…dominus Ditricus, dominus Albertus de Landesperch…")
med pričami omenjata tudi Oton in Friderik ("…Otto et Fridericus de Landesperch"), vendar niso
omenjeni skupaj – vmes so druge priče. Listino je izstavil krški škof. Glede na to, da je bilo Friderik
tradicionalno ime salzburških ministerialov iz Deutschlandsberga, ta pa je do 19. stoletja imel enako
ime kot Podčetrtek bi bilo možno, da gre pri Otonu in Frideriku za dve priči iz Deutschlandsberga.
Po drugi strani so v neki drugi listini iz leta 1252 (prav tako jo je izstavil krški škof) Albert, Ditrik,
Friderik, Oton in Henrik omenjeni skupaj ("…Albertus, Ditricus, Fridericus, Otto, Hainricus castellani de Landesperch…") po čemer bi se dalo sklepati, da sta bila tudi Oton in Friderik gradiščana na
Podčetrtku. MDC I, št. 520; MDC II, št. 575; UBSt III, št. 86; MDC II, št. 608, 628; UBSt III, št. 257; UBSt IV,
št. 147; Kos, Burg und Stadt, 400, opomba 797.
Gradivo VI, št. 181; UBSt IV, št. 24.
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njata tudi Ditzman iz Podčetrtka in Ditzel, ki je skupaj z nekim Bertoldom
nosil naziv točaj. Ditzel se je zadnjič omenjal leta 1319. Njegov oče Konrad iz
Grasluppa je z njegovim privoljenjem leta 1304 prodal stolp na gradu Podčetrtek krškemu škofu.36 Pet let pred tem je Henrik iz Metnice s krškim škofom
sklenil pogodbo, po kateri mu je škof podelil grajsko posest v Podčetrtku, z
letnimi dohodki 10 mark, Henrik pa se je odpovedal vsem svojim dotedanjim
krškim fevdom.37 Leto kasneje je neki Henrik s krškim škofom svoj krški fevd
severno od Straßburga zamenjal za neko že 30 let opuščeno posestvo v vasi
Hrastje pri Podčetrtku.38
Najpomembnejša krška posest severno od Celja je bilo Vitanje. Nad trgom
sta nastala Stari in Novi grad. Krška škofija te posesti nikdar ni podelila v fevd ali
zastavo. Vitanje je bilo končna postaja letnih škofovih obhodov po posestvih
današnje slovenske Štajerske. Škofje so tja ponavadi prišli med novembrom in
sredino decembra. Stari grad je bil upravno središče za dominikalno posest in
fevde severno od Celja. Zgrajen je bil do prve tretjine 12. stoletja. Leta 1144 se
je omenjal v izvornem imenu nekega Adalberhta.39 Okrog leta 1140 je Vitanje
napadal neki Herman, pri katerem je morda šlo za kasnejšega koroškega vojvodo Hermana Spanheimskega (1161–1181).40
Vitanje so skozi desetletja upravljale cele družine. V 50-ih letih 12. stoletja
se je po njem imenoval Eberhard, v istem času in vse do 70-ih pa tudi njegov sin
Odalscalk. Leta 1171 se je po Vitanju imenoval Bertold, štiri leta pred tem pa
Markward.41 Pred letom 1224 so dobili grad bratje Wulfing, Bertold in Henrik.
Bertold se je omenjal še v letih 1251, 1258 in 1264.42 Njegov potomec je bil
morda Bertold II., imenovan tudi Mutel, ki se je po Vitanju imenoval leta 1296
36
37
38
39
40

41

42

MDC VI, št. 61, 431; MDC VII, št. 48, 248, 271; MDC VIII, št. 263, 468; Kos, Burg und Stadt, 399–401.
MDC VI, št. 445.
MDC VII, št. 51; Blaznik, Topografija 1, 288, geslo: Hrastje.
Gradivo IV, št. 200; Kos, Vitez, 391; Pirchegger, Untersteiermark, 213.
Listina iz Frankfurta (z letnico 1140), v kateri kralj Konrad III. potrjuje Krški škofiji posestva – tudi
Vitanje, je sicer ponaredek iz časa med letoma 1172 in 1176, a vest o Hermanovih napadih je najbrž
vseeno resnična. Kot rečeno je šlo pri Hermanu verjetno za kasnejšega koroškega vojvodo. Pirchegger
v svojem delu Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und
Märkte domneva, da je Herman vojvodov sin. Res Herman leta 1140 še ni bil vojvoda (to je bil njegov oče Ulrik I.), vseeno pa bi omenjene napade lahko vodil (v kolikor je bil takrat že dovolj star).
Zgodovino Vitanja obravnava Pirchegger tudi v svojem delu Die Herrschaften des Bistums Gurk in
der Ehemaligen Südsteiermark, ki je bilo napisano prej kot Die Untersteiermark. Tudi v njem omeni
ponarejeno listino Konrada III. z letnico 1140 in v opombi opomni, da je listina ponaredek. V Die
Untersteiermark tega ne naredi, a v opombi opozori na svoje prejšnje delo Herrschaften des Bistums
Gurk. MDC I, št. 111; Gradivo IV, št. 159; MDC IV/2, Herzogs-Stammtafel, genealoška preglednica ob
koncu knjige, stran brez številčne oznake; Kos, Burg und Stadt, 445; Kos, Vitez, 391 (besedilo in opomba 1133); Pirchegger, Untersteiermark, 213, opomba 1; Pirchegger, Herrschaften des Bistums Gurk, 10,
opomba 23.
MDC I, št. 150 (III.), 185, 186, 187 (II.), 201, 214; UBSt I, št. 459; MDC I, št. 229, 251 (I.), 271; UBSt I, št.
551; Kos, Vitez, 391.
MDC I, št. 498, UBSt III, št. 97; MDC II, št. 628; UBSt IV, št. 127.
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Vitanje v 17. stoletju (Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae (Graz, 1681))

in 1297,43 enak vzdevek pa je imel tudi Henrik, morda Bertoldov sorodnik, v
Vitanju izpričan leta 1299.44 Dve listini za krško škofijo je maja 1288 v Vitanju
izdal pičanski škof Ulrik.45 Leta 1291 so Ptujski prepustili krškemu škofu Hartnidu šest hub v okolici Vitanja.46 Leta 1306 sta bila gradiščana Wulfing (Lindeški) in Ulschalk. Novi grad je nastal v času od konca 13. stoletja in najkasneje
do leta 1322. Tja se je preselil glavni gospoščinski uradnik.47 Leta 1203 se je v
imenu Popona (iz sorodniškega kroga krških ministerialov, kateremu so pripadali vitanjski gradiščani) prvič omenjal grad Žusem, zgrajen proti koncu 12.
stoletja. Kakor domneva Dušan Kos, je pri Poponu morda šlo za Popona iz Pilštanja, ki se je okrog leta 1200 preseli na Žusem.48 Po Poponovi smrti, tako je

43
44
45
46
47

48

GZM II, št. 80; MDC VI, št. 389, 391.
MDC VI, št. 447.
MDC VI, št. 97, 98.
MDC VI, št. 189.
Kot že rečeno, je krški škof Bertold med letoma 1090 in 1106 med drugim podelil dal koroškemu
vojvodi Henriku in grofinji (Hedviki?) 80 vasi in dva dvora v Podravski krajini. Jakob Obersteiner domneva, da je šlo tu za gospostvo Vitanje, vendar to ni mogoče, če je bil vitanjski Novi grad zgrajen komaj
v času od konca 13. stoletja do leta 1322. MDC VII, št. 319; Kos, Vitez, 317, 392–393; Obersteiner, Die
Bischöfe, 18.
MDC I, št. 395; Kos, Burg und Stadt, 465; Kos, Vitez, 410.
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zapisal Kos, sta se po gradu imenovala njegova sinova Popon II.49 in Henrik,50
poleg njiju pa še Henrikov sin Friderik.51 V drugi polovici 13. stoletja se rodbina
ni statusno okrepila. Leta 1299 sta Oton III. in Friderik Kunšperška s krškim
škofom še vedno delila otroke iz zakona med neko kunšperško ministerialko
in Engelskalkom iz Žusma.52
Območje gradu Lemberga pri Poljčanah je že okrog leta 1144 postalo žovneško.53 Od krške škofije ga je takrat dobil Gebhard I. ali njegov istoimenski sin.
Grad so Žovneški zgradili še v istem stoletju. Posest gradu in gospostva jim je
ostala vse do izumrtja. Krško fevdno gospostvo že v 12. stoletju ni bilo izrazito,
v 13. stoletju pa je izgubljalo tudi formalni značaj. V očeh Žovneških je Lemberg
pri Poljčanah postajal njihova lastnina in kasnejša celjska grofija je sprva temeljila na lemberškem zemljiškem gospostvu. Za Žovneške je bil grad pomemben
zaradi svoje velikosti in lege blizu ogrske meje. Na njem so pogosto prebivali
in se po njem vse do druge polovice 13. stoletja tudi imenovali.54 V 30-ih letih
13. stoletja sta se po Lembergu pri Poljčanah tako imenovala žovneška gospoda Gebhard55 in Konrad.56 Na delu posestva Lemberg pri Poljčanah je bil zgrajen tudi grad Kostrivnica (morda odvetniška gradnja). Stal je ob stari cesti med
Planino in Šentjurjem. Ko je lemberško gospostvo leta 1341 postalo jedro celj-

49
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Možno bi bilo tudi, da gre pri Henriku za brata Popona I. in ne njegovega sina ter, da je v družini
žusemskih ministerialov živel le eden Popo. Popo iz Žusma se omenja le trikrat, namreč v letih 1203,
1206 in 1208 (takrat kot Henrikov brat). Če se je Popon iz Pilštanja (1171–1199) res preselil na
Žusem, kakor domneva Dušan Kos, se zdi verjetno, da sta vsaj Popo in Henrik iz 1208 res njegova
sinova. Popo iz leta 1203 bi v tem primeru lahko bil tako sin kot oče, isto pa bi bilo možno za Popona
iz leta 1206. Če se Popon iz Pilštanja ni preselil na Žusem tudi ni rečeno, da gre pri Poponu iz let 1203,
1206 in 1208 za isto osebo. Še vedno bi lahko namreč šlo za sina in očeta, vendar se tega iz listin ne da
razbrati. Obstaja še ena možnost. Za Popona iz Pilštanja, ki se omenja med leti 1171 in 1199 bi bilo,
če se je res preselil na Žusem, celo možno, da bi pričal v vseh treh omenjenih listinah, torej iz 1203,
1206 in 1208. To je sicer malo verjetno, saj bi bilo po tej verziji časovnega razpona med njegovo prvo
in zadnjo omembo 37 let. Če je bil (v skrajnem primeru) pri svoji prvi omembi star okoli 15 let, bi bil
pri svoji zadnji okoli 52. Ta verzija se tudi ne sklada z dejstvom, da bi Popo Pilštanjsko-Žusemski imel
brata Henrika (1208–1258), ki bi ga preživel za okoli 50 let, poleg tega pa se Henrik pred letom 1208
sploh ne omenja. Tudi možnost, da bi pri Poponu iz let 1203, 1206 in 1208 šlo za tri različne osebe
je po moje malo verjetna. Možne povezave z Poponom Pilštanjskim tudi tukaj ni mogoče potrditi.
Lahko bi torej šlo za tri člane iste družine iz treh različnih generacij ali dva člana iste družine iz dveh
generacij in tretjega človeka z neko drugo sorodstveno vezjo do prvih dveh ali čisto brez sorodstvenih
vezi do prvih dveh. Možno bi bilo tudi, da vse tri osebe med seboj sploh niso sorodstveno povezane,
ali da so med seboj daljni sorodniki (vsi trije ali le dva). Tudi te možnosti pa se mi zdijo manj verjetne.
MDC I, št. 270, 373, 395, 412, 418; UBSt II, št. 124; MDC I, št. 498; MDC II, št. 546, 575; UBSt III, št. 257;
Kos, Burg und Stadt, 393, 465.
MDC I, št. 418; UBSt II, št. 124; MDC I, št. 498; MDC II, št. 546, 575; UBSt III, št. 257.
MDC II, št. 570, 575; UBSt III, št. 257.
MDC VI, št. 431; Kos, Burg und Stadt, 465; Kos, Vitez, 410; Pirchegger, Untersteiermark, 236.
Pirchegger, Untersteiermark, 232.
Kos, Burg und Stadt, 51, 70, 363–364; Kos, Vitez, 310–311.
UBSt II, št. 334.
MDC I, št. 536; MDC II, št. 545.
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ske grofije, je Kostrivnica ostala zunaj. Leta 1275 se je v listini Ane Sternberške, vdove Ulrika Žovneškega, omenjal "Fritzmannus de Costreuntz" (to je prva
omemba gradu). Možno, da je šlo za Aninega ministeriala ali gradiščana. Zatem
je grad prišel v roke podsreške veje Svibenskih. Friderik II. Svibensko-Podsreški
ga je v začetku 14. stoletja dal za jutrno ženi Ani Sternberški (ne isti kot zgoraj).
Morda je z njo tudi tam živel. Leta 1322 sta ga prodala Žovneškim za majhno
vsoto 20 mark rente in 40 mark srebra.57
Roman I. je bil vsekakor najpomembnejši krški škof v obravnavanem času.
Bil je zaupnik salzburškega nadškofa Konrada in je imel veliko moč v celotni
salzburški nadškofiji. Konrad I. je leta 1137 v Rim celo poslal prošnjo, da bi se
smel umakniti v samostan, nadškofijo pa predati v roke Romanu.58 Papež Inocenc II. mu je to prošnjo odbil.59 Roman I. je najkasneje okoli leta 1160 začel
graditi krško stolnico, kar je bil bržkone najpomembnejši dogodek v vsem času
njegovega opravljanja škofovske službe.60 V dolini Krke je zgradil tudi grad
Straßburg, prvič omenjen leta 1147. Ta grad je bil nato več kot 600 let rezidenca krških škofov.61
Leta 1147 je Roman I. za 145 mark kupil posest Dobrno od grofa Hartwika
iz Bogna, ki je denar potreboval za križarski pohod. Prodaji je nasprotoval Hartwikov brat Bertold. Hartwik je umrl na povratku iz Svete dežele leta 1148. Na
državnem zboru v Regensburgu leta 1149 je Roman Bertoldu izplačal dodatnih
100 mark in grof Rapoton Ortenburški je nato leta 1155 posest predal krški
škofiji.62 Grad sredi 12. stoletja očitno še ni stal. Leta 1224 se je omenjal krški
ministerial "dominus Hainricus de Nouo castro," pri katerem gre verjetno že
za osebo iz Dobrne. Iz leta 1252 je znan Bertold iz Dobrne, iz leta poprej pa
Bertold iz Ranšperka (pri Dobrni). Verjetno je šlo za isto osebo. Najverjetneje
so grad Dobrno pred sredino 13. stoletja zgradili krški ministeriali iz bližnjega Ranšperka in ga, glede na starejši Ranšperk, poimenovali "Novi grad". Obe
veji rodbine sta imeli v grbu vrana.63 Ranšperk je bil postavljen v drugi polovici
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UBSt IV, št. 545; Kos, Vitez, 300; Dušan Kos, Blesk zlate krone: gospodje Svibenski – kratka zgodovina
plemenitih nasilnikov (Ljubljana, 2003), 307 in 9. Svibensko-Podsreški (viri), 394 (dalje: Kos, Blesk);
Pirchegger, Untersteiermark, 235.
MDC I, št. 96; Wodka, Kirche, 104; Obersteiner, Die Bischöfe, 28.
MDC I, št. 101 ("De quiete autem sive de vacatione quam a sede apostolica postulasti, te exaudire non
possumus.").
MDC I, št. 247; Obersteiner, Die Bischöfe, 36.
MDC I, št. 149; Wodka, Kirche, 104; Franz Xaver Kohla, Kärntens Burgen, Schlösser und wehrhafte
Stätten (Klagenfurt, 1953), 306, geslo: Straßburg.
MDC I, št. 150 (I.), 150 (II.), 150 (III.); Pirchegger, Untersteiermark, 220; Jaksch, Geschichte Kärntens 1,
276, 280.
Hans Pirchegger navaja, da sta Henrik in Bertold "iz novega gradu," morda iz novega gradu v
Vitanju. UBSt III, št. 32, 97; MDC II, št. 608; Kos, Burg und Stadt, 317; Kos, Vitez, 266–267; Pirchegger,
Untersteiermark, 220.
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Grad StraBburg (foto: Martin Bele)

12. stoletja nad naseljem Rupe pri Šmartnem blizu Dobrne. Zgradila ga je družina krških ministerialov, ki je, kot rečeno, zgradila tudi Dobrno in Lemberg
pri Dobrni. Leta 1213 sta se Ulschalk iz Ranšperka (1189–1231) in Eberhard iz
Lemberga (1213) omenjala kot brata, torej je do delitve rodu prišlo šele v njuni
generaciji. Eberhard in Ulschalk sta imela še brata Bertolda (1192–1203), ta pa
je imel sinove Engelschalka (1197–1211), Ortolfa (1224–1256) in Bertolda II.
(1203–1251), ki se je morda preselil na Dobrno in se po njej imenoval.64 Brat
slednjih treh je bil morda tudi Wulfing Ranšperški (1213).65 V naslednji genera-
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65

V listini izdani julija 1189 sta omenjena "Ulschalcus et filius eius de Rabinsberc." Glede na to, da se istega
leta (aprila) pojavi tudi "Vlscalcus iunior de Rabensperhc" bi bilo možno, da gre v aprilskem primeru za
enega izmed že omenjenih treh bratov (Ulschalk, Eberhard, Bertold), v drugem junijskem pa za očeta
(Ulschalka) vseh treh bratov in enega izmed njegovih sinov. MDC I, št. 342, 344, 354, 366, 369; MDC
II, št. 540 (=376a); MDC I, št. 395, 396, 418, 424, 430, 434, 500, 502, 520; UBSt Erg., št. 42; MDC I, št.
532; UBSt III, št. 97; Tone Ravnikar, "Prehod gradu in gospoščine Helfenberg v roke Žovneških svobodnikov," Studia Historica Slovenica 1, št. 2 (2001): 333, in Poskus rekonstrukcije rodbinskih povezav
"Šentiljskih", "Ranšperških", "Helfenberških" in "Freudenberških", 339 (dalje: Ravnikar, "Helfenberg");
Kos, Burg und Stadt, 416 in Tafel 50: Lemberg-Neuhaus-Rabensberg, 561.
UBSt II, št. 124; Tone Ravnikar, Po zvezdnih poteh: Savinjska in Šaleška dolina v visokem srednjem veku
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ciji Ranšperških so se omenjali Henrik (1261–1298), Eberhard (1262–1282),
Engelschalk II. (1275), Bertold III. (1251–1263), Oscemanus (1255) in Albreht
(1297).66 V 70-ih letih 13. stoletja so, verjetno zaradi uporništva Nikolaja Lemberškega, do gradu prišli Ptujski. Leta 1275 je Friderik Ptujski obljubljal krškemu
škofu, da iz Ranšperka ne bo napadal krških posesti. Leta 1278 se je omenjal
Konrad Ranšperški. Ranšperk so Ptujski (kakor tudi Lemberg pri Dobrni) obdržali vse do svojega izumrtja leta 1438. Ranšperki so kot ptujski vazali na Ranšperku prebivali vse do svojega izumrtja po letu 1388.67 Lemberg pri Dobrni se
je prvič omenjal leta 1213, in sicer v imenu Eberharda Lemberškega, ki je takrat
nastopil kot priča pri vojvodi Leopoldu VI. skupaj s svojim bratom Ulschalkom
Ranšperškim. Grad nad istoimenskim naseljem ni bil zgrajen dolgo pred svojo
prvo omembo in je nastal skoraj istočasno kot Dobrna.68
Nad pomembno cesto, ki je povezovala Celje s Podsredo, Rajhenburgom,
Brežicami in hrvaškim Kumrovcem, je do srede 12. stoletja nastal grad Pilštanj.
Papež Urban III. ga je že leta 1186 potrdil Krški škofiji ("… in marchia Vngarie
Pilstain …").69 Leto zatem je krški škof Ditrik I. na Pilštanju izdal listino, s katero
je nek krški fevd v Rovah prepustil samostanu v Žičah. To je leta 1235 škof Ulrik
tudi potrdil.70 Na Pilštanju se je leta 1167 omenjal Oton, Gotpoldov sin.71 Tam
je v drugi polovici 12. stoletja živel Ernest, v svojem času eden pomembnejših krških ministerialov.72 Kanonikom krške škofije je podelil posestvo "aput
Fossas" nekje blizu Pilštanja, ki so ga ti leta 1177 predali krškemu škofu.73 Med
letoma 1180 in 1192 je bil med posredovalci spora med šentpavelskim opatom
in bratoma Kolonom I. in Henrikom I. iz Trušenj za dravograjsko gospoščino.74
Med pričami v že omenjeni breški listini cesarja Friderika I. Barbarosse, s katero
je krški škofiji podelil vse rudnike in soline na njenih posestih, je bil tudi Sigfrid
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74

(Velenje, 2007), Poskus razrešitve genealogije družine Ranšperško-Lemberških, 163 (dalje: Ravnikar,
Po zvezdnih poteh).
Gradivo VI, št. 290; MDC IV/1, št. 2619; UBSt IV, št. 34, 61; UBSt IV, št. 554; MDC V, št. 513; MDC VI, št.
389, 391, 394; Ravnikar, "Helfenberg", 333, in Poskus rekonstrukcije rodbinskih povezav "Šentiljskih",
"Ranšperških", "Helfenberških" in "Freudenberških", 339; Kos, Burg und Stadt, str. 416 in Tafel 50:
Lemberg-Neuhaus-Rabensberg, 561.
UBSt IV, št. 581; MDC V, št. 345; Kos, Burg und Stadt, 318, 416–417; Pirchegger, Untersteiermark, 216.
UBSt II, št. 125; Kos, Burg und Stadt, 361.
UBSt I, št. 676; Kos, Burg und Stadt, 392.
Rove so zaselek v Tratni pri Grobelnem O od Celja. MDC I, št. 336; MDC II, št. 546; Blaznik, Topografija
2, 245, geslo: Rove.
MDC I, št. 251 (I.), 251 (II.), 251 (III.); Gradivo IV, št. 492.
MDC I, št. 201, 216, 251 (I.); UBSt I, št. 563; MDC I, št. 297, 344, 349; Kos, Burg und Stadt, 392.
MDC I, št. 301; Gradivo IV, št. 593.
MDC III, št. 1257; Gradivo IV, št. 639.
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Pilštanjski.75 V istem času so na Pilštanju živeli še Popon,76 Bernard,77 Walfrid in
Majnhalm78 ter Sigmar, ki je bil Ernestov zet.79 Za omenjenega Sigmarja je šlo
morda tudi pri Sigmarju Žamreškem, za katerega bi bilo možno sklepati, da se
je iz Pilštanja preselil na Žamerk.80
Okrog leta 1200 je krški škof na Pilštanju zamenjal gradiščane. Leta 1200
zasledimo Otona Pilštanjskega,81 iz prve polovice 13. stoletja pa nam je znan
gradiščan Gotpold, sorodnik Otona iz Kozjega. Za Gotpoldom sta postala
gradiščana njegova sinova Henrik in Herman, ki sta na Pilštanju živela še leta
1246.82 Zatem je škof gradiščane ponovno zamenjal (in niti v drugi generaciji ni več dopuščal dednosti). Leta 1279 in 1286 se je omenjal gradiščan Wulfing iz Prežina, pred njim pa je bil gradiščan Henrik Raspo. V istem času je živel
na Pilštanju še Oton Vidorfer. Sigfrid Šaleški je Pilštanj zastavil krškemu škofu
leta 1287. V zadnjih letih 13. stoletja so bili pilštanjski gradiščani bratje Walter,
Ortolf in Wulfing Lindeški.83
Žamerk, grad blizu Loke pri Žusmu, je bil zgrajen po sredini 12. stoletja.
Že leta 1197 je živel na Žamerku neki Sigmar. Z njim se je krški škof Ekkehard
leta 1199 sporazumel o pripadnosti njegove žene Benedikte, ki je bila vojniška
ministerialka. Dogovorila sta se, da lahko Sigmar še naprej obdrži krške fevde
in alode ter jih prepusti svojim otrokom po dednem pravu.84 Glede na redko
osebno ime, okolje in ministerialno odvisnost je bil Sigmar najverjetneje prednik ploštanjskih in anderburških Sigmarjev iz 14. stoletja. Kot že rečeno, se je (v
letih 1189 in 1190) neki Sigmar, ki je bil zet Ernesta Pilštanjskega, imenoval po
Pilštanju. Možno je, da gre pri Sigmarju Žamerskem za istega človeka, ki se je,
kot ministerial krške škofije, preselil iz Pilštanja na Žamerk.85
Glede na njuna osebna imena lahko za potomca Sigmarja I. Žamerškega
štejemo Sigmarja (1256–1264) in Ernesta (1275), ki sta se prav tako imenovala
po Žamerku. Leta 1263 sta se po gradu imenovala tudi Walter in Gerloh ("…
Walthero, Gerlocho de Seldenberch …"), pri katerima sorodstvena vez do ostalih
Žamerških ni jasna.86 Prav tako sta se leta 1227 po Žamerku imenovala brata
75
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81
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MDC I, št. 265.
MDC I, št. 270, 373.
UBSt I, št. 551.
MDC I, št. 369.
MDC I, št. 344, 349.
Kos, Burg und Stadt, 392–393.
UBSt II, št. 31; Kos, Vitez, 338.
MDC I, št. 369; UBSt II, št. 62, 89, 124; MDC I, št. 520, 532, 536, 537; MDC II, št. 541 (=514b), 542; UBSt
II, št. 333, 397; UBSt III, št. 9; Kos, Burg und Stadt, 393.
UBSt III, št. 193; MDC II, št. 661; MDC VI, št. 447; Kos, Burg und Stadt, 393; Kos, Vitez, 338.
MDC I, št. 369, 373; Kos, Burg und Stadt, 460.
MDC I, št. 344, 349; Kos, Burg und Stadt, 460–461.
Gerloch in Walter sta bila najverjetneje viteza na Žamerku, kakor se da razbrati tudi iz kazala četrte
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Henrik in Oton. Iz neke listine iz leta 1267 izvemo, da sta Oton imenovan Virogo in njegov sin Nikolaj podarila eno hubo Kunigundi Žamerški. Stari Žamerški
so izumrli pred letom 1310, ko je Friderik Kunšperški prevzel njihove gornjegrajske fevde na Bizeljskem.87
Roman I. je nad Šentjanžem in Voglajno v bližini Štor dal zgraditi Prežin (na
Kranjskem tudi Oblo Gorico). Grad je potemtakem moral nastati med letoma
1131 in 1167,88 že leta 1158 pa se je omenjal v imenu krškega ministeriala Hermana, ki je bil morda celo graditelj. Herman se je ob krškem škofu omenjal do
leta 1189.89 Herman II. (1229), Janez (1229) in Eberhard (1232) so bili morda
njegovi sinovi.90 Med leti 1262 in 1275 se je omenjal Hartwik Prežinski, Hermanov zet.91 Ta je leta 1264 skupaj s svojo ženo Benedikto od krškega škofa dobil
jutrno Benediktine matere Marije Žamerške, svoje tašče. Jutrna je znašala osem
hub v Ogorevcu, pet vinogradov v Javorniku, dve hubi pri Prežinu ter štiri in pol
hube v kraju Odenpirke ("… in loco Odenpirke …"). Kot priče so v listini poleg
drugih nastopili: Henrik I. Helfenberški, Sigfrid Šaleški, Walter iz Podčetrtka,
Sigmar Žamerški, Henrik Lindeški, Nikolaj Lemberški in Henrik Raspo Pilštanjski.92 Hermanov sin Wulfing Prežinski, znan od leta 1275, je bil v svojem času
eden izmed vodilnih vitezov na današnjem slovenskem Štajerskem. Umrl je po
juliju 1288. Wulfing je imel pet sinov, in sicer Wegranda, Wolflina, Eberharda,
Henrika in Elbla (zadnji trije se omenjajo le leta 1293). V začetku 14. stoletja je
gospostvo razpadlo na posamezne dediščinske deleže.93
Grad Kunšperk je nastal pred sredino 12. stoletja in imel predvsem nalogo
trajno ščititi obmejno območje pred Ogri, potem ko so se ob koncu prve tretjine 12. stoletja vojne razmere na ogrski meji dovolj umirile. Otonu I. Kunšperškemu, bratu Friderika III. Ptujskega, je krški škof zaupal grad kmalu po letu
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knjige Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, kjer sta oba označena kot miles. Omenjala sta se v
listini koroškega vojvode Ulrika III., ki je bila izdana v Kamniku. Morda je, kakor domneva Dušan Kos,
Gerlochov (Walterja ne omenja) izvor iskati na vzhodnem Kranjskem. UBSt III, št. 193; UBSt IV, št.
103, 147, 554, 562; UBSt IV, Namenweiser, 435; Kos, Burg und Stadt, 460–461.
MDC II, št. 541 (=514b), 685; Kos, Burg und Stadt, 461.
Hans Pirchegger postavlja nastanek gradu v čas kmalu po letu 1131. MDC I, št. 247 ("Romanus senior …
4 castra construxit: Strazburch, et Pockstain, Predsiggin et Wolchenburch …"); Kos, Burg und Stadt, 404;
Kos, Vitez, 352; Pirchegger, Untersteiermark, 230.
MDC I, št. 201, 233, 279, 297, 343 ("Hermannus de Bresingen senior"); MDC II, Namenregister zu Band
1–2, 206; Kos, Vitez, 352.
UBSt II, št. 262, 263; MDC I, št. 536; Kos, Vitez, 352.
UBSt IV, št. 65, 562; Kos, Vitez, 352.
UBSt IV, št. 147 ("Eadem quippe arra dicta domina Maria de Seldenberch a quodam Hermanno de
Presinge est antea subarrata."); Blaznik, Topografija 1, 306, geslo: Javornik – vas pri Štorah; Blaznik,
Topografija 2, 23, geslo: Odenpirke – verjetno na območju Teharja in 24, geslo: Ogorevc – vas O od
Celja pri Sv. Juriju); Kos, Vitez, 352.
Dušan Kos navaja, daje bil Wulfing eden od krških gradiščanov (podrejen poveljniku) na Pilštanju vsaj
že leta 1279, do okrog 1287. UBSt IV, št. 554; MDC V, št. 399; MDC VI, št. 25, 27, 61, 107; Kos, Vitez, 352.
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1185.94 Očitno je, da ga je Oton (1185–1251)95 dobil v fevd kot dediščino po
svoji materi Benedikti (poročeni s Friderikom II. Ptujskim). O njenem izvoru
obstajajo tri različne teorije, ki so jih postavili Hans Pirchegger, Ernst Klebel
in John Freed. Po Freedovem mnenju je bila Benedikta iz rodbine Ehrneških.
Kunšperk naj bi dobila po smrti svojega brata Otona Ehrneškega, ki se je, kakor
tudi Rajnbert I. Cmureški, vojskoval proti krškemu škofu Henriku I. Škof je dal
Kunšperk porušiti, Otona pa je z njegovimi pristaši vred ujel. Slednji je ob koncu
bojev smel obdržati v fevdu le to, kar je v fevd prejel že njegov oče in med to
posestjo je bil očitno tudi Kunšperk. Kakor priča listina krškega škofa Henrika
I. in koroškega vojvode Hermana iz leta 1173, sta bila med delegati, ki so imeli
nalogo Otonu Ehrneškemu po natančni preiskavi izročiti fevd njegovega očeta,
tudi Ernest iz Pilštanja in Herman iz Prežina. Ker Oton Ehrneški neposrednih
dedičev ni imel, je Kunšperk njegova sestra Benedikta pripeljala v roke Ptujskim oz. sinu Otonu.96 Za Otona I. Kunšperškega gre najverjetneje tudi v testamentu Filipa Spanheimskega, kjer je omenjeno, da je Filipov oče Bernhard od
Otona Kunšperškega kupil grad Raka jugozahodno od Krškega ("Item castrum
Arch, hoc dicitur, quod pater meus emerit aput Ottonem de Chunigesperch.").97
Oton I. Kunšperški je imel med svojimi sorodniki tudi Rogaške. Že leta
1195 lahko najdemo v admontski listini med pričami Štefana Rogaškega, ki se
je skupaj z Bertoldom Rogaškim še enkrat pojavil dve leti kasneje.98 Leta 1207
je v listini Leopolda VI. za Žiče pričal Albreht Rogaški, najverjetneje dedič Ortolfa Konjiškega.99 Albreht ("Albertus")100 je bil Ortolfov zet in žena (neznanega
imena) mu je v zakon prinesla gospoščino Rogatec. Imel je sina in tri hčere. Nje-
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Kos, Burg und Stadt, 356–357.
Pri rodbini Kunšperških ni čisto jasno, kje na časovnem traku je treba napraviti ločnice med njenimi
člani, ki nosijo ime Oton. V mnogih primerih njihovega pojavljanja v listinah ni možno z gotovostjo
trditi za katerega izmed Otonov gre oz. kako dolgo je kateri živel. MDC III, št. 1412, 1470; UBSt II, št.
26, 42; Gradivo V, št. 12; UBSt II, št. 54; MDC IV/1, št. 1539; Gradivo V, št. 51; UBSt II, št. 65; MDC IV/1,
št. 1546; Gradivo V, št. 73; UBSt II, št. 70; MDC I, št. 412; UBSt II, št. 86; Gradivo V, št. 184; UBSt II, št.
118; MDC I, št. 436; UBSt II, št. 124; MDC I, št. 461; UBSt II, št. 146; UBSt Erg., št. 36; MDC IV/1, št. 1782;
UBSt II, št. 166, 188; Gradivo V, št. 402, 403; MDC IV/1, št. 1899, 1900; UBSt II, št. 245; UBSt Erg., št. 39;
MDC IV/1, št. 1938; UBSt II, št. 287, 288; Gradivo V, št. 558; UBSt II, št. 291, 293; MDC IV/1, št. 2110;
UBSt II, št. 337, 338, 363; MDC IV/1, št. 2137; UBSt II, št. 366; Gradivo V, št. 697; MDC IV/1, št. 2193;
Gradivo V, št. 739; MDC IV/1, št. 2209, 2212, 2265; UBSt II, št. 424, 426, 450, 452, 454; MDC IV/1, št.
2333; UBSt III, št. 4, 5; Gradivo V, št. 891; UBSt III, št. 51, 59; Ravnikar, Po zvezdnih poteh, Genealoška
tabela Kunšperških, 81.
96
MDC I, št. 248; Gradivo IV, št. 490; MDC I, št. 279; Gradivo IV, št. 533; Ravnikar, Po zvezdnih poteh,
77–84.
97
Dušan Kos navaja, da je bil grad Raka že v drugi polovici 12. stoletja v rokah Spanheimov, nekaj pa naj
bi ga imeli tudi grofje Bogenski. Smisel navedbe v Filipovem testamentu po Kosovem mnenju torej ni
jasen. MDC V, št. 392; Kos, Burg und Stadt, 265; Kos, Vitez, 208 (besedilo in opomba 683).
98
Dušan Kos navaja, da sta bila Bertold in Štefan rogaška viteza. UBSt II, št. 13, 20; Kos, Vitez, 365, opomba 914.
99
UBSt II, št. 87, 453; Pirchegger, Landesfürst 3, 238–239.
100
UBSt II, št. 98; MDC IV/1, št. 1812; UBSt II, št. 211a, 239, 245.
95
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gov sin Henrik I. (1234–1267)101 je imel ženo Gizelo, hčeri Gertrudo in Prido
ter sina Henrika II. Albrehtova hči Zofija je bila poročena z Riherjem Podjunskim, druga hči Rikarda pa z Otonom I. Kunšperškim, s katerim je imela sinova Henrika in Otona II. ter hči Katarino. Tretja Albrehtova hči Gertruda je bila
poročena s Henrikom Viltuškim. Imela je sinova Albrehta in Henrika ter hčeri
Diemoto in Kunigundo.102
Že leta 1016 je bil prvič omenjen kraj Kozje. Takrat je cesar Henrik II. podelil 30 tamkajšnjih kraljevskih kmetij Viljemu, možu Heme Krške.103 Leta 1169
je krški škof Henrik I. odločil prepir med svojima ministerialoma Otonom in
Henrikom. Oton in Henrik sta se med drugim prepirala glede posesti v vasi
Jašovec, pri čemer je morda šlo za Jašovec pri Kozjem.104 Grad Kozje je bil zgrajen do sredine 12. stoletja, prvič pa je bil omenjen šele leta 1286. Najkasneje v
drugi polovici 13. stoletja je Kozje postalo običajen fevd in bivši ministeriali so
postali vazali. Prvi znani prebivalec gradu, ministerial Oton se je že leta 1197
omenjal v Straßburgu. V svojem času je bil eden najvidnejših krških ministerialov na današnjem slovenskem Štajerskem.105
Leta 1200 je Oton iz Kozjega po običaju osvobodil eno izmed hčera svojega
služabnika Haituolga, ki jo je ta imel s svobodno žensko. Pred marcem 1239 je
to hči (z imenom Irmgard) skušal krški ministerial Engelbert Straßburški spraviti pod svojo oblast, a se je krški škof Ulrik uspel z njim pogoditi in tako je ostala
svobodna. Kakor tudi izvemo iz virov, je bil Oton v času pred 23. aprilom 1204
na smrt bolan in je takrat v oporoki razdelil vse svoje imetje. Po svojem sorodniku Gotpoldu Pilštanjskem je krški škofiji zapustil kmetijo zahodno od Krke.
Nato je ozdravel in osebno odšel v Krko ter 23. aprila 1204 svoj dar potrdil. Med
drugim sta bila tam prisotna njegova sinova Welf in Isinpert.106 Za Otonom je
vodstvo rodbine prevzel Isinpert, zadnjič omenjen leta 1208 v Brežah. V 40-ih
letih 13. stoletja sta bila dejavna Konrad in Friderik. Friderik je leta 1246 pričal
v listini krškega škofa Ulrika, v kateri je ta svojemu stolnemu kapitlju podelil
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MDC II, št. 545; UBSt II, št. 453; MDC IV/1, št. 2333; Gradivo VI, št. 16; MDC IV/1, št. 2344; Gradivo VI,
št. 28; MDC II, št. 600; Gradivo VI, št. 141; UBSt III, št. 193, 207; UBSt IV, št. 4, 44; MDC II, št. 647, 662,
669, 670; Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, ok. 1245–1782 (Celje, 2005), 7 (dalje:
Mlinarič, Studenice).
102
Gradivo VI, št. 83, 98; Mlinarič, Studenice, 7.
103
MDC I, št. 12 ("… in villa quae dicitur Traskendorf XXX regales mansos …").
104
Franc Kos navaja, da je vasi z imenom Ješovec več in, da bi v omenjenem primeru lahko šlo za Ješovec
pri Kozjem, Ješovec severno od Pilštanja ali Ješovec jugozahodno od Šmarij pri Jelšah. August Jaksch
trdi, da gre za Ješovec severno od Pilštanja. Joseph Zahn prav tako trdi, da gre za Jašovec pri Pilštanju.
V Blaznikovi Topografiji je obravnavana listina iz 1169 navedena pod Ješovec, vas S od Šmarja pri
Jelšah. MDC I, št. 255; UBSt, št. 6; Gradivo IV, št. 504; Blaznik, Topografija 1, 313, geslo: Ješovec – vas S
od Šmarja pri Jelšah.
105
MDC I, št. 369; Kos, Burg und Stadt, 353–354; Kos, Vitez, 301.
106
UBSt III, št. 11 (Nachträge zum ersten und zweiten Bande des steiermärk. Urkundenbuches); Gradivo
IV, št. 919; MDC I, št. 403; Gradivo V, št. 68; MDC II, št. 559; Gradivo V, št. 708.
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hubo v kraju Nasim ("… in Nasim …"), kupljeno od Hermana Pilštanjskega in
njegovega brata. Ta dva sta kmetijo imela v fevdu od škofa.107 Konrad je imel
od salzburške nadškofije v posesti vasi "Wogrinsdorf" (pri Pišecah), Globoko in
Sv. Jurij in sicer do maja 1249. Ker je hotel salzburški grad Brežice predati v tuje
roke in je s tem prelomil svojo obljubo zvestobe, je salzburški nadškof omenjene vasi poklonil seckauski škofiji. Leta 1258, ko je bil Friderik že mrtev, je krški
škof Ditrik II. z njegovo vdovo Kunigundo zamenjal njeno doto in druge posesti za 12 hub v Rodnah, ki jih je Kunigunda nato smela podeliti studeniškemu
samostanu. Friderikov in Konradov naslednik Oton II. iz Kozjega (verjetno sin
Friderika in Kunigunde) se je omenjal konec 13. in v prvih desetletjih 14. stoletja.108 V začetku leta 1286 je potrdil, da je do svoje smrti obdržal od samostana v
Gornjem Gradu dve hubi v nelociranem kraju Preyt, in vinograd v Vinodolu, kar
je njegov oče za svoj dušni blagor, za dušni blagor svoje žene ter njunih staršev
podelil samostanu. Po njegovi smrti naj bi omenjene posesti prešle nazaj v last
samostana.109
Ploštanj, izginuli grad nad Šibenikom južno od Šentjurja, je nastal v drugi
polovici 12. stoletja. Leta 1197 je v listini krškega škofa že pričal Herman Ploštanjski.110 Slednji, ali morda njegov potomec, se je omenjal tudi leta 1247, ko
se je z listino odpovedal desetini v Lovrencu na Pohorju v korist gornjegrajskega benediktinskega samostana, od katerega jo je doslej imel v fevdu. Podelitev
se je izvršila per manus Lupoldi militis de Anderburch, v listini pa je pričal tudi
Sigmar Anderburški. Možno bi bilo, da se je v 13. stoletju neki ploštanjski krški
ministerial na Anderburg preselil, ali ga celo zgradil.111 V istem času kot Leopold Ploštanjski, ki je leta 1275 pričal v dveh listinah, se je pojavil, kakor navaja
Dušan Kos, tudi Leopold iz Anderburga. Šlo je, tako je napisal Kos, za isto osebo,
za katero bi bilo možno, da se je z Anderburga preselila na Ploštanj.112 Henrik
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Joseph Zahn domneva, da je kraj Nasim nekje v Obsotelju, August Jaksch pa navaja, da gre za Nassing
pri Weitensfeldu na Koroškem. S tem se strinja Franc Kos, prav tako pa je kraj lociran na Koroško
v Gradivu za slovensko zgodovino v srednjem veku; 6/1. V Blaznikovi Topografiji kraja ne najdem.
MDC I, št. 418; Gradivo V, št. 756; MDC II, št. 575; UBSt III, št. 9; Gradivo V, št. 897; Gradivo VI, št.
1; UBSt III, št. 29; Kos, Burg und Stadt, 354; Kos, Vitez, 301; Blaznik, Topografija 2, 9; Pavle Blaznik,
Darja Mihelič, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500,
Seznam oblik krajevnih imen v srednjeveških virih (Maribor 1989), 103.
108
Rodne (Male in Velike) so vas pri Rogaški Slatini. Gradivo VI, št. 88; MDC II, št. 630; Kos, Burg und Stadt,
308, 354; Blaznik, Topografija 2, 234, geslo: Rodne; Tone Ravnikar, Benediktinski samostan v Gornjem
Gradu (Maribor, 2010), 95–96 (dalje: Ravnikar, Benediktinski samostan).
109
Blaznik navaja da je bil kraj Preyt vsekakor v območju Pilštanj–Drensko Rebro. Ravnikar, Benediktinski
samostan, 95; Blaznik, Topografija 1, 55, geslo: "Brait" ipd.
110
MDC I, št. 369; Kos, Vitez, 344; Pirchegger, Untersteiermark, 229–230.
111
Morda je pri omenjenem kraju Lovrenc dejansko šlo za Sv. Lovrenc med Preboldom in Šeščami v
Spodnji Savinjski dolini, kot navaja Tone Ravnikar. Gradivo VI, št. 25; Kos, Vitez, 344; Ravnikar,
Benediktinski samostan, 65–66.
112
UBSt IV, št. 554, 562; Kos, Vitez, 344 in Genealoška preglednica 63: Ploštanj–Anderburg–Žamerk–
Pilštajn, 345.
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Ploštanjski je bil leta 1241 v Kamniku v žovneškem spremstvu. Leta 1265 sta se
omenjala brata Volschalk in Albreht, leta 1287 pa Janzel.113
Kmalu potem, ko je štajerski mejni grof Otokar III. v globeli v bližini Konjic
ustanovil Žičko kartuzijo (ustanovna listina zanjo je bila izdana leta 1165), je
krški škof Henrik I. blizu Laškega v ozki dolini Gračnice ustanovil novo kartuzijo. Ta je dobila ime Jurklošter. Henrik je z ustanovitvijo novega samostana
nedvomno skušal povečati svoj ugled in poudariti lastništvo nad posestmi v
Savinjski krajini. Ustanovna listina za samostan, ki je nastal med leti 1167 in
1173, ni ohranjena. Prva jurkloštrska kartuzija je živela do konca stoletja.114 Najstarejši ohranjeni dokument zanjo je listina papeža Aleksandra III. iz leta 1173
ali 1174 (verjetno 1173). Aleksander je takrat pisal kartuzijanskemu priorju in
mu sporočil, da mu je pisal krški škof Henrik, ki je na posesti krške škofije v
Marki ustanovil kartuzijanski samostan. Tega je papež sprejel v svoje varstvo.
Naslednja ohranjena listina za Jurklošter je iz leta 1185. Z njo je papež Lucij III.
potrdil samostanu desetino, ki mu jo je od svojih naturalnih dohodkov od gradu
Pilštanja podelil krški škof Ditrik I. Tudi Lucij je Jurklošter istočasno sprejel v
svoje varstvo. Ditrik je svojo listino v zvezi z desetino izdal marca 1186. Jurkloštrskim kartuzijanom je z njo potrdil desetino od vina, žita, sira, prireje živali in
od vsega živeža kar spada k dohodkom pilštanjskega gradu.115 Pred letom 1199
so bile razmere v Jurkloštru zaradi revščine dokaj neugodne, kar je pripeljalo
do propada samostana. Redovno vodstvo je poslalo v Jurklošter vizitatorja, ki
sta nato poročala generalnemu kapitlju. Ta je krškemu škofu Ekkehardu poslal
pismo, v katerem je orisal stanje v samostanu. Priorji s kapitlja so škofu sporočali, da so izvedeli, da jurkloštrski menihi ali nočejo ali pa morda ne morejo živeti
po redovnih pravilih. Naj si izberejo kakšen drug red, lahko pa se tudi vrnejo
pod okrilje kartuzijanskega reda, če bi to hoteli in, če bi to hotel in jim pri tem
pomagal krški škof.116 V zvezi s tem sporočilom je škof Ekkehard naslednjega
leta izdal listino, v kateri je naznanil, da je v opuščenem Jurkloštru ustanovil
proštijo. Tamkajšnji menihi naj bi onečastili svoj red, ker so preveč hlepeli po
premoženju, nato pa so bili izločeni iz redovne skupnosti. Ali je menihe k pridobivanju posesti res gnal pohlep ali pa so bili njihovi dohodki res premajhni,
da bi mogli živeti, ni mogoče zatrdno potrditi, vsekakor pa je Ekkehard razvoj
dogodkov izkoristil za ustanovitev proštije. Tej je Ekkehard namenil desetino z
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Dušan Kos navaja, da so bili Ploštanjski v drugi polovici 13. stoletja eni najbogatejših bivših krških
ministerialov, ki so prejeli tako svoja posestva (torej matični Ploštanj) kakor pridobljena s porokami v
pravi fevd. UBSt IV, št. 180, 181; MDC VI, št. 61; Kos, Vitez, 344–345.
114
Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter (Maribor, 1991), 44–45, 109 (dalje: Mlinarič, Žiče in
Jurklošter).
115
MDC I, št. 280 ("…in predio quodam Gyrio nomine Marchia sito quod ad ius predicte eccleie pertinent…"), 332, 333; Mlinarič, Žiče in Jurklošter, 111; Obersteiner, Die Bischöfe, 49, 63.
116
MDC I, št. 376; Mlinarič, Žiče in Jurklošter, 113–114.
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gradu Pilštanja, ki so jo nekoč imeli menihi v Jurkloštru. Nova proštija, ki je stala
na ozemlju oglejskega patriarhata, je bila potrjena tudi s strani patriarha Peregrina II. Peregrinov naslednik Wolfker se je leta 1205 mudil v Slovenj Gradcu.
Tam je izdal listino, s katero je potrdil novo proštijo in naznanil, da je bil jurkloštrski samostan popolnoma izločen iz kartuzijanskega reda. Prvi jurkloštrski
prošt Konrad je že dve leti pred tem od krškega škofa Waltherja prejel potrditev
svoje ustanove in njenih posesti.117
Proštija je prehajala v vedno večjo odvisnost od krškega stolnega kapitlja.
Zaradi govoric, da jo ima le-ta namen spremeniti v postojanko kakega drugega
reda ali jo zanemariti, se je prošt Konrad leta 1204 odpravil na Koroško. Tam
so mu z listino zagotovili, da tega nimajo namena storiti. Kljub temu proštiji ni
bilo dano obstati, zadnjič pa se je omenjala leta 1223. Verjetno je kmalu zatem
propadla.118
Grad Podsreda je nastal malo pred sredino 12. stoletja. Do srede 13. stoletja
je bil v rokah Planinskih, ki so na Planino prišli iz Katscha ob zgornji Muri.119
Grad Planina je bila najverjetneje zgrajena v zadnji četrtini 12. stoletja. Prvi znani
posestnik Planine in Podsrede je bil Ortolf, ki se je z planinskim izvornim imenom prvič omenjal leta 1190. Bil je tudi morebitni graditelj Planine (ne pa tudi
Podsrede).120 Po mnenju Hansa Pircheggerja je bil Ortolf Planinski iz rodbine
Trušenjskih, po mnenju Ernsta Klebla, ki ga je delno povzel tudi John Freed, pa
je izhajal iz gradu Katsch pri Muravu. Približno hkrati s Planino je Ortolf dobil še
Podsredo in postal najmočnejši posavsko-obsoteljski vazal krške škofije. Imel je
ženo Geburgo iz rodbine Trušenjskih in hči Herrado, poročeno s Friderikom IV.
Ptujskim.121 Že leta 1208 je krški škof Walther Ortolfovi ženi Geburgi in njuni
hčeri Herradi podelil neke fevde. V zameno je dobil Ortolfove dohodke v Lungavu in pri Straßburgu in vas Olimje, ki jo je Ortolfov ministerial Rudger imel
kot fevd Krške škofije.122
V času Romana I. se je začel boj krške škofije oz. predvsem njenega kapitlja
za večjo neodvisnost od salzburške nadškofije. Kapitelj je v tem skoraj stoletje
trajajočem boju hotel doseči enakopravnost z drugimi sufraganskimi škofijami Salzburga (Brixen, Regensburg, Passau, Freising), kjer so imeli stolni kapitlji
pravico sami voliti škofa. Že leta 1145 je papež Lucij II. krškemu stolnemu kapitlju potrdil posesti in pravilo sv. Avguština ter mu podelil pravico do svobodne
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UBSt II, št. 31; MDC I, št. 395, 410; Mlinarič, Žiče in Jurklošter, 114–116; Obersteiner, Die Bischöfe, 68,
71.
118
MDC I, št. 400, 497; Mlinarič, Žiče in Jurklošter, 117–118.
119
Kos, Burg und Stadt, 401–402; Kos, Vitez, 348.
120
UBSt I, št. 700; MDC I, št. 356, 374; Gradivo V, št. 12; UBSt II, št. 65, 98, 118; Gradivo V, št. 184; UBSt II,
št. 245; Kos, Blesk, 157–158.
121
Kos, Blesk, 157–160.
122
MDC I, št. 418.
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Grad Podsreda (foto: Martin Bele)

volitve škofov in odvetnikov. Ta listina je bila povsem v nasprotju z listino, ki jo
je za krško škofijo izdal papež Aleksander II. in po kateri naj bi bila ta salzburški
nadškofiji popolnoma podrejena. Nedvomno je krškemu kapitlju uspelo papeža Lucija zavesti.123
Pravni položaj krške škofije je bil v času dolgega vladanja Romana I. v veliki
meri potisnjen v ozadje. Krški škofje so se udeleževali volitev metropolita. Krški
stolni kapitelj je leta 1174 za škofa protipravno izvolil Romana II. Spisano je
bilo znatno število ponarejenih listin, ki naj bi krški škofiji zagotovile prisvojene
pravice. Šele salzburški nadškof Konrad III. (1177–1183) je z vso ostrino spet
uveljavil svoje pravice nad krško škofijo in prisilil od kapitlja izvoljenega Hermana Ortenburškega k odstopu.124 Salzburške pravice je nato potrdil cesar Friderik I.,125 pooblaščenca papeža Aleksandra III., freisinški škof Albert in Henrik,
opat samostana Heiligenkreuz pa sta presodila, da pravica imenovanja krškega
škofa pripada le salzburškemu nadškofu.126 To sta istega leta (1180) potrdila
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MDC I, št. 136; Obersteiner, Die Bischöfe, 29–30.
Dopsch, Salzburg, 322; Wodka, Kirche, Verzeichnis der Bischöfe–Salzburg, 467.
125
MDC I, št. 310.
126
MDC I, št. 313.
124
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tudi dva apostolska legata,127 dve leti kasneje pa je to potrdil tudi Aleksandrov
naslednik, papež Lucij III.128
V prvi polovici 13. stoletja je na robu krškega ozemlja, na križišču ceste, kjer
sta se že v srednjem veku od ceste Žalec–Velenje odcepili stranski poti proti
Arnačam in proti Dobrni, nastal krški grad Helfenberg. Po njem se je leta 1251
imenoval krški vazal Henrik (I.), ki je najbrž izviral iz rodbine Ranšperških.129
Henrik je do leta 1269 pogosto pričal v listinah koroškega vojvode Ulrika III.,130
medtem ko se je kot priča v krških ali drugih listinah pojavljal redkeje.131 Leta
1270 je pričal tudi v dveh listinah češkega kralja Otokarja II. Přemysla.132 Bil je
poročen z Wilburgo Freudenberško. Ta se je leta 1256 odpovedala pravicam do
posestim v Penkovem selu, ki sta jih njena umrla brata Ortolf in Bertold podarila nemškemu viteškemu redu. Listina je bila pečatena s pečatom Ortolfa Ranšperškega, ki bi utegnil biti oče Henrika I. Helfenberškega.133 Kakor je leta 1224
naznanil krški škof, je Ortolf Ranšperški od Engelberta iz Strassburga in njegove
žene kupil posestva v kraju "Harde."134
Tudi Freudenberg na grebenu Brinjeve gore je bil zgrajen v začetku 13. stoletja. To ozemlje je bilo kasneje krški fevd v posesti Konjiških in gradnjo lahko
povežemo z okoriščanjem odvetništva nad škofijsko posestjo in kasnejšo prevedbo v fevd. Sestra Otokarja Konjiškega (umrl okoli 1202) je bila najverjetneje
poročena z nekim konjiškim vitezom iz Zreč in mu kot doto prinesla ozemlje,
kjer je ta nato zgradil Freudenberg.135 Najverjetneje je šlo za Ruperta Zreškega, omenjenega leta 1206 v listini Otokarja Konjiškega. Rupert je Freudenberg
zgradil do leta 1224, ko se je po njem že imenoval Ortolf. Za slednjega bi bilo
mogoče, da je bil Rupertov sin, saj je bil v listini naveden poleg Leopolda Konjiškega, v tem primeru njegovega ujca.136 V neki listini iz leta 1229 se je omenjala
škoda, ki so jo kartuzijanom iz Žič povzročili ljudje otrok iz Freudenberga ("…
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homines puerorum de Freudenberch …").137 Pri teh otrocih, ki jim je oče (Ortolf)
leta 1229 najverjetneje že umrl, je šlo za Wilburgo (ženo Henrika Helfenberškega), Ortolfa II. in Bertolda (leta 1256 že pokojna) in Popona, ki je živel še
leta 1273.138 Henrik je leta 1281 obdaroval žičko kartuzijo, leta 1286 je Ofonu
Emmerberškemu prodal posest okrog gradu Frajštajn, leto kasneje pa je bil
eden od razsodnikov v Kamniku. Omenjal se je še leta 1307.139 Zgoraj omenjeni Frajštajn, izginuli grad južno od Slovenskih Konjic, se je leta 1286 omenjal
prvič. Možno je, da je bil alod ali krški fevd Konjiških (Freudenberških) ali Žovneških.140
Na Grajskem hribu pri Frankolovem je stal grad Lindek, ki je ščitil skrajno severovzhodno posest škofije in hkrati zahodni dostop do krškega Vitanja.
Nastal je največ pol stoletja pred prvo omembo Henrika Lindeškega leta 1264
(umrl po letu 1311).141 V približno istem času se je po Lindeku imenoval tudi
Albreht (1258–1296), Henrikov brat.142 Njun brat je bil morda tudi Marchelin (1296–1329).143 Henrikovi sinovi Walter (1299),144 Ortolf (1299–1341)145
in Wulfing (1299–1335)146 so bili na prelomu stoletja gradiščani na Pilštanju.
Henrikov sin je bil morda tudi Heinz (1275–1304).147 Kot priči se v neki listini
iz leta 1293 pojavita tudi Waelzel in Gotschel Lindeška.148
Vojvoda Leopold VI. Babenberžan se je v prvem desetletju 13. stoletja odločil za ponovno oživitev jurkloštrske kartuzije. Nova ustanova bi mu namreč
vsekakor pomagala utrditi oblast na Štajerskem. V neposredni okolici Jurkloštra je Leopoldu primanjkovalo zemlje. Zemljo, ki bi bila za obnovljeni samostan primerna, bi Leopold mogel dobiti od krškega škofa. Škof Walther si je
od nekdanje kartuzijanske posesti pridržal zemljo južno od potoka Gračnice
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z Marijino vasjo, Leopoldu pa je prodal zemljo severno od omenjenega potoka. Ta je septembra 1209 v Mariboru v spremstvu številnih odličnikov že lahko
izdal ustanovno listino za obnovljeno kartuzijo. Z isto listino je ustanovil tudi
začrtal posestne meje.149
Tri leta po izdaji ustanovne listine je papež Inocenc III. jurkloštrske kartuzijane sprejel v svoje varstvo in jim potrdil vrsto privilegijev. Te je papež Gregor
IX. v letu 1228 potrdil žički kartuziji. Na isti dan je listino z enako vsebino izdal
tudi za Jurklošter.150 Jurkloštrski prior je že v letih 1218 in 1219 od papeža dobil
navodila, naj bo razsodnik v sporih.151 Samostanska cerkev je bila pozidana do
leta 1227. Leopold je medtem od krškega škofa kupil zemljo južno od Gračnice
in jo ob posvetitvi poklonil menihom. Pred letom 1224 je dal ob sotočju Save in
Savinje zgraditi kamnit most in zastran njega podelil več svoboščin v korist jurkloštrskemu samostanu. V listini izdani tri leta kasneje je na novo začrtal meje
jurkloštrske kartuzije, ji potrdil dohodke (stare in nove) in izdal zanjo še nekaj
privilegijev. Odvetništvo nad samostanom si je pridržal zase. V prihodnjih letih
je bil Jurklošter deležen darov razne svetne in cerkvene gospode, med drugim
krškega škofa Ulrika. Za žičko kartuzijo je leta 1243 izdal listino, s katero je svojim ministerialom in drugim ljudem dovolil podeliti kartuzijanom krško posest,
če so jo izročili samostanu v dušno dobro svojih sorodnikov. Tako dovoljenje
je (morda na isti dan) dal tudi vsem drugim, ki bi želeli obdariti Jurklošter. Najverjetneje je dohodke Jurkloštru v času njegovega priorja Viljema podaril tudi
koroški vojvoda Ulrik III. Leta 1232 je papež Gregor IX. jurkloštrskemu priorju
spet dodelil razsodniško nalogo.152
Iz druge polovice 13. stoletja poznamo po imenu le tri jurkloštrske priorje:
Viljema (1255, 1260), Jakoba (1276) in Petra (1299). Viljem je bil leta 1255 v
družbi koroškega vojvode Ulrika III., Prav tako je bil pet let kasneje navzoč pri
Ulrikovi izdaji ustanovne listine za Bistro, novo kartuzijo na današnjih slovenskih tleh. Istega leta je bil skupaj z žiškim priorjem, krškim škofom Ditrikom
II. in koroškim vojvodo Ulrikom navzoč v Gradcu, kjer sta slednja izdala listino v zvezi z razsodbo Otokarja II. Přemysla glede odstopa Pfannberških grofov
od zahteve po odvetništvu nad šentpavelskim samostanom.153 Jakob je priorsko službo opravljal tudi v Žički. V Jurkloštru naj bi priorsko službo nastopil
leta 1273. Omenja se v neki listini iz leta 1276. Določilo generalnega kapitlja
kartuzijanskega reda za jurkloštrsko kartuzijo iz leta 1282 je bilo najverjetneje
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naslovljeno na Jakoba. Kot zadnji se omenja prior z imenom Peter (1299). Jurkloštru sta njegove privilegije potrdila papeža Aleksander IV. (1254) in Urban
IV. (1264), jurkloštrski konvent pa je za potrditev ustanovne listine prosil tudi
vojvodo Albrehta I., kar je ta storil leta 1283. Jurkloštru so bili zelo naklonjeni
koroški vojvoda Bernhard, njegov sin Ulrik III. in Ulrikov brat Filip. Samostan so
vsi trije obdarovali oz. mu potrjevali darovnice in privilegije. Tudi Ulrik Vovbrški
in grofica Ana sta se izkazala kot dobrotnika jurkloštrskih menihov.154 Slednji so
bili v sporu z gornjegrajskimi benediktinci zaradi desetine v pilštanjski župniji (leta 1254 inkorporirani gornjegrajskemu samostanu). Prva razsodba glede
tega spora je bila izrečena leta 1236. Ker se je jurkloštrski kartuzijani niso držali,
je bila leta 1269 še enkrat ponovljena. Olomuški škof Bruno, štajerski deželni
glavar, se je leta 1262 za jurkloštrske menihe zavzel pri leobenskih meščanih.
Naročil jim je, naj menihom ne povzročajo težav pri prevozu železa in od njih
ne terjajo mitnine.155
Salzburški nadškof Eberhard II. (1200–1246) je neposredno po nastopu
službe na čelo krški škofiji imenoval svojega sorodnika Waltherja, a že ta je
spet začel boj proti nadškofovim pravicam imenovanja krškega škofa. Papež
Inocenc III. je leta 1208 odločil tako: salzburški nadškof naj po smrti krškega
škofa krškemu kapitlju prestavi tri može, izmed katerih naj bo eden iz krške
Cerkve. Tistega, ki bi kapitelj izvolil z večino, naj salzburški nadškof nato posveti za škofa. Eberhard te papeževe odločitve ni hotel sprejeti in je po Waltherjevi smrti predstavil krškemu kapitlju tri kandidate, od katerih je bil eden iz
področja celotne salzburške nadškofije in ne izmed krškega kapitlja. Inocenc je
posredoval in poudaril, da mora biti eden izmed kandidatov iz krškega stolnega
kapitlja.156
Po Waltherjevi smrti si je dal Eberhard od mladega kralja Friderika II. potrditi svoje privilegije nad krško škofijo, Friderik pa je krškim ministerialom istočasno podelil status državnih ministerialov. Določil je tudi, da naj razen cesarstva
pri svoji vsakokratni prisegi zvestobe krškemu škofu izpustijo še salzburškega
nadškofa ("… solum Salzburgensem archiepiscopum excipiunt, non obstante
imperio pretermisso...").157 Leta 1214 se je vmešal v volitve novega krškega škofa
tako, da je na krško duhovščino in ministeriale sam naslovil listino. Kakor je v
njej poudaril, so on in njegovi predniki prebivalce te škofije vedno častili in ljubili. Da bi se med njim in krško škofijo ustvarila stalna zveza, jih je tedaj prosil,
da bi za svojega novega škofa izvolili njegovega ljubega prošta, brata Friderika s
Ptuja ("… eminencie dilectum nostrum prepositum fratrem videlicet dilecti nostri
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Friderici de Bettowa …"). V zameno za to uslugo je za konec obljubil, da bo tudi
v bodoče skrbel za čast in svobodo omenjene škofije.158 Mož, za katerega je kralj
Friderik prosil, je bil Henrik, sin Friderika II. Ptujskega in Benedikte Eherneške. Njegova brata sta bila Friderik III. Ptujski in Oto I. Kunšperški.159 Henrik je
nato res postal krški škof. Kralj Friderik se je pred izdajo svoje prošnje vsekakor
posvetoval tudi z nadškofom Eberhardom in volitve so potekale čisto po leta
1208 izdanih navodilih papeža Inocenca III. Krški škof Henrik II. se je leta 1215
med drugim udeležil četrtega lateranskega koncila. Friderik II. (takrat že cesar)
je leta 1227 spet potrdil salzburške pravice nad krško škofijo, saj se je takratni
krški škof Ulrik spet upiral salzburški nadoblasti. Ulrik se je v tem sporu celo
obrnil na papeža.160
Mir med cesarjem in papežem v San Germanu, sklenjen julija 1230, je bil
tudi za ureditev odnosov med Salzburgom in Krko pomemben korak naprej,
namreč v prid salzburškega nadškofa. Bržkone je bilo to plačilo za njegovo
službo. Med pogajanji pred sklenitvijo miru je cesar namreč iz cesarstva poklical vrsto duhovnih in posvetnih knezov, da bi mu služili kot posredniki v pogovoru s papežem in med njimi je bil tudi salzburški nadškof Eberhard II.161 Cesar
je po sklenitvi miru septembra 1230 v zvezi z sporom med Salzburgom in Krko
v Anagniju izdal tri listine, s katerimi se je popolnoma postavil na stran salzburškega nadškofa. Krškemu škofu Ulriku je bilo takrat med drugim ukazano naj
salzburškemu nadškofu priseže zvestobo, cesar pa je dal krškim ministerialom
vedeti, da bi bili v primeru, da bi krški škof salzburškemu nadškofu odklonil
pokorščino, odvezani prisege zvestobe krškemu škofu. V takem primeru bi
svoje fevde morali prejeti od salzburškega nadškofa. Če se tega navodila ne bi
držali, je cesar zagrozil s posredovanjem Friderika II., avstrijskega in štajerskega
vojvode.162
Do dokončne poravnave med Salzburgom in Krko glede volitev in imenovanj krških škofov je prišlo oktobra 1232. Kakor je bilo določeno v takratni,
v Salzburgu izstavljeni listini, je lahko salzburški nadškof krškemu stolnemu
kapitlju predstavil tri kandidate (ni bilo potrebno, da bi bil kateri iz kapitlja) za
novega škofa. Izvoljenega kandidata bi moral salzburški nadškof nato potrditi,
ta bi nadškofu prisegel zvestobo. Krški ministeriali naj bi pri svoji prisegi zvestobe škofu, kakor je že bilo določeno, izpustili tako nadškofa kot cesarstvo ("…
exceptis inperio (!) et Salzpurgensi archiepiscopo."). S to pogodbo, ki je razvelja-
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vljala vse prejšnje papeške in cesarske odločitve, je bil dolgoletni spor končno
rešen.163

Razlaga kratic uporabljenih virov:
Gradivo

– 	Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku III, IV, V; ur. Franc
Kos, Milko Kos (Ljubljana: Leonova Družba, 1911, 1915, 1928).
Gradivo VI – 	Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/1; ur. France
Baraga na podlagi gradiva Boža Otorepca (Ljubljana: Zgodovinski
inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2002).
GZM
– 	Gradivo za zgodovino Maribora II, III; ur. Jože Mlinarič (Maribor:
Pokrajinski arhiv Maribor, 1976, 1977).
MDC
– 	Monumenta historica ducatus Carinthiae I, II, III, IV/1, IV/2; ur.
August von Jaksch (Klagenfurt: Kleinmayr, 1896, 1898, 1904, 1906).
MDC
– 	Monumenta historica ducatus Carinthiae V, VI, VII, VIII, IX; ur. Hermann Wiessner (Klagenfurt: Kleinmayr, 1956, 1958, 1961, 1963,
1965).
MDC Erg. – 	Monumenta historica ducatus Carinthiae: Ergänzungsheft zu Band
I–IV, 811–1269; ur. August von Jaksch (Klagenfurt: Kleinmayr,
1915).
– 	Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark I, II, III; ur. Joseph von
UBSt
Zahn (Graz: Verlag des Historischen Vereines, 1875, 1879, 1903).
UBSt IV
– 	Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, Vierter Band: 1260–
1276, ur. Heinrich Appelt, Gerhard Pferschy (Wien: Verlag Adolf
Holzhausens Nachfolger, 1975).
UBSt Erg. – 	
Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark: Ergänzungsheft
zu den Bänden I bis III, ur. Hans Pirchegger, Otto Dungern (Graz:
Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark,
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Martin Bele
ESTATES OF THE DIOCESE OF GURK IN THE AREA OF PRESENT–DAY
SLOVENIAN STYRIA

SUMMARY
Since the year 1043, when Saint Hemma of Gurk founded the Gurk monastery in Carinthia and up until the end of the 13th century, the area of what is
today Slovenian Styria was part of the Holy Roman Empire. Early in this time
period the monastery was dissolved. The diocese of Gurk that came into existence instead of it took over its estates which included those in the present-day
Slovenian Styria. The bishops of Gurk became important political players in
Eastern Alps region of the Empire. They were politically active not only in the
duchies of the region (Carinthia became a duchy already in the year 976, Styria
in the year 1180) but also on the imperial and sometimes even international
level. Bishop John was e.g. a very important statesman, having contacts with
the highest imperial and ecclesiastical authorities of his day.
On the estates in the present-day Slovenian Styria, owned by the diocese of
Gurk, 28 castles were built in the mentioned time period. Most of them were
given to various, mostly ministerial families as fiefs, yet some were only run by
military garrisons, so that the bishops could control the castle more effectively.
Many of these ministeriales became quite powerful political figures themselves
and played important roles as military allies of the Bishops of Gurk. They were
of course primarily trying to pursue their own family and personal interests.
In doing so they sometimes broke away from the bishops to even fight against
them. Their political moves depended of course on their own military power,
family connections and the current political situation in the Eastern Alps region. After all, the second half of the 13th century was for this area, at least in
a political sense, a very turbulent and rough time period. The old ducal houses of Babenberg and Spanheim became extinct and war for their inheritance
broke out. Ottokar II of Bohemia, who won against the Hungarian royal Arpad
dynasty and Philip of Spanheim, managed, if only for a short while, to unite
large parts of the Eastern Alps region (present-day Slovenian Styria including)
under his rule. In the year 1278 he was however defeated by the king Rudolph
of Habsburg who finally secured the duchies Austria and Styria for his own offspring and ceded Carinthia to his ally Meinhard II of Gorizia-Tyrol. Many holders of the Gurk fiefs as well as the bishops themselves were involved in this
long process.
As already mentioned, some holders of the Gurk fiefs, in certain instan-
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ces successfully evaded the bishop’s supremacy. They started acting more or
less independently. Thus, some of the estates and castles originally owned by
the diocese of Gurk were de facto alienated from it so that it had no more real
power over them. Families who managed most successfully to appropriate for
themselves a portion of Gurk estates were those of Žovnek (later Counts of
Celje), Svibno and Ptuj.
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Gradniki demokratizacije Slovenije
v 80. letih 20. stoletja
Igor Omerza
Mag. ekonomije
e-mail: omerza@siol.net

Začetek maja v osmem desetletju prejšnjega stoletja je bil za jugoslovanski
režim turoben in negotov. Smrt monarha Tita je napovedovala nič kaj rožnato
prihodnost. Ugasnila je luč močne avtoritete, ki je v zunanji politiki s spretnim
diplomatskim krmarjenjem med vzhodom in zahodom ter v notranji politiki,
predvsem s pomočjo delovanja tajne civilne in vojaške politične policije, ohranjala nazadnjaški režim.
Tito je za upravljanje države po svoji smrti predvidel kolektivno vodenje.
Toda po njegovem odhodu se je takoj pokazalo, da je sistem kolektivnega odločanja, v pogojih enopartijskega dogmatizma, večnacionalne države, dogovorne ekonomije in velikih razlikah med razvitimi in nerazvitimi deli Jugoslavije,
obremenjen še z gordijskim vozlom kosovskega vprašanja, popolnoma nesposoben ohranjati, kaj šele razvijati to nesrečno federalno unijo. SFRJ je tako začela desetletno umiranje na obroke.
Že za časa Tita so se začeli velike ekonomske težave, toda šele po njegovi
smrti je prišlo do priznanja o hudi ekonomski krizi. Državno-partijska oblast
zato začne pripravljati obsežen načrt gospodarske stabilizacije. Bolj ko so
stabilizirali, bolj globoka je bila kriza in težje je bilo socialno stanje v državi.
Medtem pa se začenjajo kazati tudi prvi vidni znaki propada vzhodnega
socialističnega imperija, kamor je bila ideološka vpeta tudi Jugoslavija; avgusta
1980 namreč poljski delavci zasedejo ladjedelnico v Gdansku. To je bila
predhodnica Solidarnosti, svetovno znanega stavkovno-političnega gibanja,
ki je nato 1989 leta zrušilo poljski realni socializem in bilo tako eden ključnih
dejavnikov v razpadanju sovjetskega komunističnega bloka.
Na politično-nacionalnem jugoslovanskem planu v jedilnici prištinske univerze izbruhnejo 11. marca 1981 nemiri, ki se prenesejo na ulice in albanski
demonstranti zahtevajo republiko za Kosovo. Pride do hudih in krvavih spopa-
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dov in vojska močno intervenira: na splošno to velja kot začetek permanentne
jugoslovanske politične krize.

***
Toda poglejmo slovenski del Jugoslavije. Tu je bilo nasprotovanje diktaturi v Sloveniji prisotno ves čas njenega obstoja. Spomnimo se samo Črtomira
Nagodeta, Angele Vode, Ljuba Sirca, Perspektiv, Jožeta Pučnika, Dušana Pirjevca, Edvarda Kocbeka, Viktorja Blažiča, Franca Miklavčiča in še bilo lahko
naštevali. In tudi zunaj Slovenije je delovala politične emigracija, njene zahteve in razmišljanja so na različne načine, kljub strogi mejni kontroli, pronicale
v domovino. Zato pojav fronte, zahtev po spremembah v 80. letih 20. stoletja,
ni nekaj, kar bi, kot pokazano, izšlo iz niča. Toda predmet mojega prispevka
je pretežno splošni prikaz samo tistih oporečniških silnic, ki so neposredne
predhodnice Odbora za varstvo človekovih pravic (nastalega junija 1988). In
tu nosi prvenstvo slovenski punk. Ta glasbeni trend se je iz ZDA in Anglije, kjer
je nastal leta 1976, že naslednje leto udomačil v Ljubljani, kamor ga je zaneslo
predvsem po zaslugi Gregorja Tomca ali drugače povedano: oktobra leta 1977
so ob nastopu skupine Pankrti zarohneli ojačevalci v telovadnici moščanske
gimnazije v Ljubljani.
Najbolj značilno za slovenski punk (in vsemu kar se je nanj vezalo) je, da
je bil to upor, pravi danes Grega Tomc, proti "dolgočasnemu" samoupravnemu
socializmu, ki je prežemal vso družbo. Zato je povzročil razburjenje in represijo
režima nad njegovimi protagonisti. Pregon nad punkom, in vsem kar je predstavljal, je dobil značaj odprtega lova marca 1981, ko jih je takratni komunistični vladar Slovenije France Popit imenoval lenuhe in falirane študente.
Posledično slovenske oblasti jeseni tega leta aretirajo nekaj mladeničev in
jih obtožijo, da pripadajo neonacistični skupini Četrti rajh. Za nekaj časa jih
pahnejo v preiskovalni zapor, a vse skupaj pade na sodišču marca 1984. Poleg
tega pa eden glavnih promotorjev punka in ostale alternativne glasbeno-kulturne scene takrat, in še danes, Igor Vidmar, preživi leta 1983 en mesec v ječi,
ker je nosil antinacistično značko "Nazi Punk Fuck off", leto dni kasneje pa je
preživel za rešetkami še nadaljnjih 20 dni, ker je 13. maja, na rojstni dan Udbe,
zavrtel na Radiu Študent komad, v katerem so organi pregona prepoznali nacistično himno.
V ta glasbeni in širše kulturni alternativni sklop, ki ga je ustoličil punk, bi
lahko dodali še številne punk in rock skupine, ki so izšle iz njega, dalje festival
Novi Rock (prvič organiziran septembra 1981 v Križankah) in tudi leto prej,
junija 1980, ustanovljen band Laibach (za oblast je parafašističen).
Je pa vsekakor zanimiv prehod od punka na znamenito Novo revijo. Namreč
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filozof Tine Hribar, avtor ideje za to revijo, je leta 2002 v zborniku Punk je bil
prej zapisal:
To, kar so počeli Pankrti, je bilo res neke vrste jecljanje, pesniško jecljanje, toda
zelo glasno jecljanje. Jecljanje, ki je usekalo v mučno tihoto in prekinilo, še več,
ukinilo zaroto molka, ki je trajala že leta. Odslej molka ni bilo več. Glasovi so bili
iz leta v leto razločnejši, besede zmerom bolj provokativne /…/. Brez stresa, ki ga
je v politiki in kulturi povzročilo dveletno delovanje Pankrtov, tudi pobude za
Novo revijo v letu 1980 ne bi bilo. Še več, vse bolj sem prepričan, da brez Pankrtov
in valovanja, ki se je širilo za njimi in okoli njih, komunistična oblast sploh ne bi
pristala na začetek izhajanja Nove revije sredi leta 1982.

Kakorkoli že, v knjigi, ki jo pripravljam o Gradnikih Odbora za varstvo človekovih pravic, je obsežno poglavje z naslovom Veliki in dolgi pohod Nove revije.
Ta se je začel s pobudo za revijo junija 1980 in končal marca 1990 s številko
Samostojna Slovenija.
Predlog za novo, mesečno slovensko revijo s podpisi 60 vidnih slovenskih
kulturnih delavcev je bil s spremnim pismom, podpisali so ga Niko Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak in Dimitrij
Rupel, poslan 11. junija 1980, raznim oblastnim in kulturnim institucijam. No,
po številnih peripetijah in spopadih je končno maja 1982 izšla prva številka
Nove revije. Od takrat dalje slovensko zgodovino ni več mogoče pisati brez
posebnega poudarka na tem mesečniku in t. i. krogu sodelavcev Nove revije.
Postali so intelektualni prvoborci tako za parlamentarno demokracijo kot tudi
za nacionalno samostojnost. Pri tej opredelitvi tudi ne smemo pozabiti, da je
NR, kot prvi Spomenka Hribar "ves čas strmela za tem, da je bila duhovni prostor".
Slovenska tajna politična policija (ponarodelo imenovana Udba) seveda ne
bi bila vredna svojega imena, če ne bi vrha partije tekoče informirala o nakanah
ustanoviteljev NR. Tako najdemo v arhivih informacijo SDV o sestanku (marec
1982) skupine iniciatorjev za novo slovensko revijo. Prisotni so bili: Tine Hribar, Taras Kermauner, Dimitrij Rupel, Niko Grafenauer, Ivo Urbančič, Drago
Jančar, Boris A. Novak, Jože Snoj, Aleksander Zorn in Manca Košir. V nadaljevanju udbaši opisujejo sestanek in navajajo, kaj vse bo predvidoma "provokativnega" objavljeno v prvi številki:
Ko so razmišljali o uvrstitvi teh provokativnih člankov in rubrik v 'Novo revijo' je
med njimi prevladalo stališče, da ne bi že v prvi številki objavili takšnih člankov,
temveč bi to uvajali počasi v naslednjih številkah revije /…/. Dogovorili so se tudi,
da bo ime revije 'Nova revija', ker je to ime v javnosti že močno prisotno.
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Tega je še veliko več toda prostor mi ne dopušča prikazati vseh teh ovaduških rabot spočetih v času nastajanja te znamenite revije.
V naslednjih letih je revija neustavljivo korakala k znameniti 57. številki,
vsebinsko imenovani: PRISPEVKI ZA SLOVENSKI NACIONALNI PROGRAM, ki je
izšla 16. februarja 1987. Udba je predhodno ukradla vseh 16 tiskanih snopičev
še nevezane 57. številke in jih dostavila na CK ZKS. Tako je Ciril Ribičič lahko
promptno napisal povzetke in komentar za partijsko vodstvo. Kdo se tukaj ne
bi spomnil na udbovsko krajo krtačnih odtisov Pahor-Kocbekovega pogovora
iz tržaške tiskarne leta 1975 in njihovo dostavo političnemu vodstvu v Ljubljani!
Številka je učinkovala kot politična bomba v slovenskem in jugoslovanskem
prostoru in sprožila sovražno kampanjo v tisku in pljuvanje po številki na
zaprtih sejah slovenskega in jugoslovanskega vodstva ZK. Malo je manjkalo, da
ne bi nekaterih avtorjev zaprli. Tu bi dodal še neko, dosedaj javnosti neznano
zanimivost v zvezi z revijo. Takat se je namreč okoli nje spletla še neka "teroristična" zgodba. Nekdanji partizanski diverzant Ladislav Grad, z vzdevkom
Kijev, živeč v Mariboru, rusofil, je v krogu svojih borčevskih prijateljev predlagal
– konec februarja ali v začetku marca 1987 – nič manj in nič več kot bombni
napad ter zrušitev zgradbe v Ljubljani, kjer domuje Nova revija. Pri tem bi pazili, da nihče ne umre. Nekateri so bili proti a nekateri so celo predlagali da ne
zrušijo stavbo ampak, da počakajo uredništvo in vse postrelijo. Kijev je bil proti
ubijanju in je vztrajal na bombnem atentatu in načrtoval, da bi na kraju diverzije pustili sporočilo Rdečih brigad.
V poročilu vojaške tajne policije, ki je zabeležila te namere, piše, da je Kijev
dejansko opravil "verbalno diverzijo" in poklical Dimitrija Rupla ob 11. zvečer
in mu dejal naj "hitro obvesti uredništvo, zbežite iz stanovanj, nocoj vojaška
policija izvaja aretacijo celega uredništva na čelu s teboj, nimate veliko časa,
rešujte se." Prav tako je Kijev nameraval ob nastopu Laibacha v Mariboru klicati
šefa dvorane, da je postavljena mina, a ni dobil zveze.
Tako nekako se je odvijala ta neuresničena bombaška zadeva. Kakšni so
bili ustrezni ukrepi ustreznih služb, ne vem. Dobro pa vem, kako se je odvijalo
nadaljnje delovanje Nove revije. Brez popuščanja, kljub hudim pritiskom režima, se je kanonada iz številke v številko nadaljevala in parala živce slovenski ter
jugoslovanski partiji in seveda jugoslovanski ljudski armadi.
Svoj demokratično-osamosvojitvreni pohod je Nova revija zmagoslavno
zaključila s 95. številko, marca 1990, kjer je na ovitku pod naslovom Samostojna Slovenija, v nadaljevanju 41 avtorjev obdelalo vsa relevantna področja prihajajoče slovenske "nacionalne" državnosti.
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***
Ostale silnice, ki so privedli do demokratizacije Slovenije oz. do nastanka Odbora za varstvo človekovih pravic, 3. junija 1988, lahko v tem prispevku samo še
naštejem (najprej doma in nato v tujini):
Društvo slovenskih pisateljev,
• slovenski PEN klub,
• 
Zveza socialistične mladine Slovenije s svojimi kongresi, predvsem
krškim, aprila 1986 in gibanja v njenem okviru (mirovno, ekološko,
duhovno gibanje),
• Univerzitetni konferenci zveze socialistične mladine Ljubljane in Maribora,
• študentska lista Tribuna in Katedra, tu moram poimensko omeniti
neutrudnega urbanega gverilca Sama Resnika, ki si je upal leta 1986 v
Katedri objaviti Krivdo in greh Spomenke Hribar,
• Pavliha, njegova frača in s tem povezan nastop novinarjev oz. alternativcev,
• Radio Študent,
• Problemi,
• Mladina,
• Časopis za kritiko znanosti, predvsem izdaja knjige Staneta Kavčiča
Dnevnik in spomini,
• KRT, knjižnica revolucionarne teorije,
• ŠKUC–Forum in Lilith ter Magnus,
• Revija 2000,
• Krivda in greh, knjižica Spomenke Hribar o spravi in nasploh njeno
pisanje in nastopanje o tej temi,
• delovanje Franceta Bučarja, članki, knjige – januarja leta 1988 v Strasbourgu napade Jugoslavijo, zato za uradno politiko postane narodni
izdajalec; Bučar je v zadnjih letih režima tudi najbolj udbovsko spremljani posameznik,
• brošura Gradivo za slovensko ustavo in znotraj nje Teze za Ustavo
Republike Slovenije znane tudi pod imenom Pisateljska ustava,
• Koordinacija novi družbenih gibanj, civilna združba za referendum o
ustavnih spremembam,
• spopadi Janeza Janše s politiko in armado (prvi, leta 1983/84, Problemska konferenca ZSMS o podružbljanju varnosti in obrambe, Janšo
vržejo iz službe; drugi, leta 1985, prva obtožba izdaje vojaške skrivnosti
– da se pripravlja skrajšanje vojaškega roka, vojska umaknila obtožbo;
leto 1988, druga obtožba je izdajala vojaške skrivnosti – posedovanje
tajnega dokumenta, proces JBTZ in obsodba),
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plakatna afera in posledično peticija oz. poziv Klic k razumu,
delovanje duhovniške-cerkvene sfere; in še bi lahko našteval,
delovanje političnih emigrantov (Ciril Žebot, kodno udbovsko spremljan kot Peter, Ljubo Sirc, kodno ime Utopist, Janez Toplišek, kodno
ime Potres, Lev Detela, Mirko Javornik, Ruda Jurčec, Franc Dolinar),
delovanje duhovnikov emigrantov (Janez Zdešar, Ignacij Čretnik,

Branko Rozman, Ciril Turk),
pronicanje emigrantske literature in časopisja v Slovenijo,
prispevki zamejskih pisateljev Boris Pahor (Udba ga obdeluje pod

kodnim imenom Jambor), Alojza Rebule (obdelovan pod kodnim imenom Stranka), Franc Jeza (kodno ime Separatist),
srečanja Draga in delovanje tržaškega Društva slovenskih izobražencev,
delovanje Mohorjeve družbe v Celovcu.

Večina teh gibanj, asociacij in posameznikov se je v nekaj turbulentnih
dneh v začetku junija 1988, zaradi aretacije in sojenja Borštnerju, Janši, Tasiču
in Zavrlu, pridružilo Odboru za varstvo človekovih pravic. Odbor sam je vsega
skupaj pridobil 108.302 individualnih članov, simpatizerjev in podpornikov
ter 1098 kolektivnih podpisnikov in podpornikov (podjetja, institucije, društva). Skupaj s kolektivnimi podpisi je imel verjetno Odbor 200.000 glavo podporo. Štajerska je npr. prispevala 16.534 individualnih podpisov ali 15,2 % in je
tako bila na drugem mestu za Ljubljano z okolico, ki je zbrala 46.158 ali 42,4 %
individualnih podpisov.
Toda v velikem Odboru še niso bili združeni vsi Slovenci in Slovenke oz.
prebivalci Slovenije. Šele plebiscit in osamosvojitev sta združila ves narod, ki je
posledično tudi v vojni in s človeškimi žrtvami postal nacija s svojo suvereno
in mednarodno priznano državo. V demokratizacijo in osamosvajanje smo šli
z evforijo in bili smo generacija slučajno in srečno izbrana, da doživi zgodovinski in neponovljivi vrhunec Slovenije. Zato je bilo razočaranje nad funkcioniranjem države, lastninjenjem in nizko politično kulturo slovenskega strankarstva, toliko večje in še traja. Ne bi rad danes opravičeval tega stanja. Toda veliko
je k temu vendarle v zadnjih letih prispevala tudi neverjetno globoka ekonomska kriza, rekel bi planetarnih razmer.
Žal bo za to potrebno še veliko časa, da se bo Slovenija izvila iz sedanje vsesplošne krize. Vendarle sem optimist in pričakujem, da nam bo pri tem pomagal
tudi naš spomin na, v tem prispevku, omenjene svetle silnice naše nacionalne
zgodovine.
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Slovenija – osamosvojitveni torzo
Viktor Žakelj
Mag. ekonomije
e-mail: viktor.zakelj@vbg.si

Verjetno ni Slovenca, ki na vprašanje, kaj je bil vsaj zadnjih dobrih 150 let
temeljni politični cilj "prebivalcev slovenskega jezika" – po Trubarju rečeno
– ne bi odgovoril, da samostojna in neodvisna slovenska država. To je gotovo
imel v mislih že celovški kaplan Matija Majar Ziljski (1848), ki je pripravil prvi
(in do tedaj edini) program Zedinjene Slovenije. To je bilo v času t. i. pomladi narodov, ko smo bili Slovenci popredalčkani po deželah in smo tedaj imeli
predvsem "deželno zavest", a so naši predniki vendarle čutili, da po jeziku, čutenju in zgodovini pripadamo sui generis skupnosti, ki se ji reče slovenski narod.
Takrat je nastopilo kratko libertarno obdobje, v katerem je bilo prvič mogoče
zapeti Zdravljico, ki slovensko nacionalno bit umešča v skupnost (evropskih)
narodov, s katerimi nam je dano živeti. Čopov krog, kjer je bil najvidnejši predstavnik genij Prešeren, se je zavedal, da ta majhna etnija na "južni (in severni)
strani Alp" lahko "stane in obstane" le, če bo, najprej, poskrbela za svojo številčnost ter dalje za svojo materialno in duhovno eksistenco. In še, če bo svet
okoli nje pomirjen in če bodo vsi tedaj nastajajoči narodi živeli na način, da bo
povsod, "kjer sonce hodi, prepir iz sveta pregnan", kot je pel Prešeren.
To je prva in najboljša definicija naše ujetosti med nacionalno in nadnacionalno, slednje, kot vemo, je bila permanentna grožnja našemu obstoju in
obenem tudi conditio sine qua non našemu preživetju vse do današnjih dni. Da
je ta majhna etnija lahko preživela, gre zahvala dejstvu, da smo skozi zgodovino
nadvse vešče krmarili med Scilo nacionalne ozkosti in Karibdo nadnacionalne
razvodenelosti in a propos sedanji aktualnosti: Slovenija mora biti tudi danes
tako ljubeča domovina kot tudi trdna in trda pravna država.
Za Slovence je veljalo (bilo nam je imputirano, in to ne brez razloga), da
nismo državotvorni narod, da nikoli nismo imeli ambicij biti nacija, da nismo,
tako rekoč, imeli lastne politike... Dejstva so drugačna, na srečo. Sedaj je skrajni
čas, da dejanja in ravnanja svojih prednikov ocenimo tudi z vidika, kdaj, kako in
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koliko so posamezni udje našega naroda doprinesli, da smo mogli na prelomu
tisočletja postati v državo organiziran narod, nacija torej.
***
Naj omenim nekaj najbolj zaslužnih.
Najprej: Primož Trubar, ki je bil v prvi vrsti duhovnik in vse, kar je počel,
je počel iz vere in za vero. A njegovo delovanje je imelo celo vrsto neverskih
nasledkov. On je bil prvi, ki je določil "gabarite slovenske države" ter za stoletja naprej opredelil državotvorno vlogo slovenske kulture, kar je fenomen brez
precedensa, vsaj v politični zgodovini evropskih držav.
Drugi, že omenjeni poklicni duhovnik, Matija Majar Ziljski, je slovenski
nacionalni program zasnoval, danes bi rekli v zamejstvu in ne v centru, v Ljubljani, ki naj bi bila vsaj od Trubarjevih časov dalje središče slovenstva. Treba je
reči, da to ni izjema: v slovenski zgodovini so pomembna dejanja in dokumenti
slovenske državotvornosti nastajali vse od Trsta, preko Maribora do Prekmurja,
med NOB pa v Kočevju in Beli krajini. To je jemati kot dokaz posebne živosti
preživetvenega hotenja naše maloštevilne narodne skupnosti.
Sem sodi dalje prenos sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor
(1859). Prav to dejanje škofa Antona Martina Slomška je treba šteti za prvovrstno državotvorno dejanje, brez katerega Maribor ne bi ostal slovenski. Slomšek
je bil duhovnik in učitelj, priložnostno pa tudi pisatelj in pesnik, otrok romantike, zgodnjega kapitalizma, ko so se formirali (veliki) evropski narodi in ko so se
nabavni in prodajni trgi agregirali znotraj nastajajočih držav. Slomšek, bi lahko
rekli, je tedaj odločilno zaveslal proti takratnemu prevladujočemu političnemu
toku in pravo čudo je, da mu je to uspelo. Če je bilo formiranje prve slovenske
škofije v Ljubljani 1461 predvsem dejanje Habsburgov, uperjeno zoper Oglej,
je bilo oblikovanje mariborske škofije že treba imeti kot enega od najpomembnejših sidrišč slovenstva v severovzhodni Sloveniji.
Vsa kasnejša desetletja devetnajstega in prva leta dvajsetega stoletja, mislim
na čitalništvo, taborska gibanja, nastope tedanjih politikov v dunajskem parlamentu, nastanek prvih (domačih) političnih strank in podobno, se je vztrajno
oblikovala slovensko politično zavest. Slovenci, čeprav razdeljeni po "deželah",
smo postajali prepoznavni politični subjekt v tedanji avstro-ogrski monarhiji.
Domoljubje in državotvornost ter prepričanje, da se, če ne slovenski pa vsaj slovanski element, mora organizira v državno skupnost že v tedanji Avstro-Ogrski, so se usedali v zavest naših ljudi. Zato ne preseneča herojstvo slovenskih
vojakov na Soški fronti – na Rombonu, Kaninu in onstran Soče… so pač branili
zahodno mejo slovenstva (in tudi slovanstva). Razložljivi in zato razumljivi so
upori slovenskih vojakov v Boki Kotorski, Judenburgu in drugje. In spet smo
prav v Mariboru in na Koroškem, ki sta bila tedaj že dodobra ponemčena, doživeli osvobodilno dejanje generala in pesnika Rudolfa Maistra, poročnika Fra-
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nja Malgaja (1918/19) in drugih junakov, brez katerih junaštev ne bi ohranili
del tistih nacionalnih meja, ki jih je pred dobrim pol stoletjem začrtal že škof
Slomšek. Ljubljana, če se figurativno izrazim, Maistrovim borcem ni bila posebej
naklonjena – vsaj zanimivo, mar ne?
Prav na Maistrovem primeru se kaže negativni element slovenskega značaja, Slovenci namreč zelo hitro pozabimo na može (in dekleta seveda), ki so, ko
je bilo treba in je bilo tudi nevarno, storili, kar je bilo storiti treba. Slovenci kot
da v praksi pozabljamo na maksimo: čigar preteklost, tega sedanjost in prihodnost. Če temu ne bi bilo tako, potem bi na slovenskih tleh stal tudi kak spomenik (ali vsaj spominska plošča) Francu Jožefu, "Tržičanu" maršalu Radetzkemu
in Mariborčanu viceadmiralu Tagetthoffu, poveljniku avstro-ogrske vojne mornarice, pa Petru in Aleksandru Karađjorđeviću, pravniku, publicistu in politiku Henriku Tumi, politiku in publicistu Albinu Prepeluhu, kak več Korošcu in
Kreku ter še komu. Namreč, ne more biti sporno, da so tudi ti in mnogi drugi
del slovenske zgodovine, vsaj politične. Po osamosvojitvi se je, mislim da prvič
zgodilo, da se nad može naše zgodovino nismo – vsaj ne povsod in povsem –
spravili s sekirami in buldožerji, čeprav je bilo tudi nekaj prizadevanj v tej smeri.
To mi pride na misel zlasti tedaj, ko sem v Londonu, Parizu, Pragi… in opažam,
da stojijo njih veliki umi povsem spokojno drug ob drugem.

***
Po prvi svetovni vojni se naša nacionalna hotenja niso udejanjila. Amputirana
nam je bila tretjina nacionalnega ozemlja, Kraljevina Jugoslavija je postala najboljša med slabimi rešitvami, dejansko smo stopili izpod dežja pod kap. A tudi
v tem novem domu in razmerah smo se dokaj dobro znašli.
Za tok našega razmišljanja je pomembno ugotoviti, da naša želja po Zedinjeni Sloveniji ni zamrla, celo krepila se je, verjetno tudi zato, ker smo že imeli
dovolj številno izobraženstvo. Zlasti od tridesetih let dalje je domovinsko pravico dobivalo spoznanje, da kaže nacionalno in vsak dan bolj zaostreno socialno
vprašanje reševati skupaj. Kasnejša NOB je bila splet enega in drugega. Dobršni
del Primorske je tako spet postal del Slovenije, prvič v zgodovini smo dobili
svojo "državo", Socialistično republiko Slovenijo, sicer nujna socialna revolucija pa je, žal, zadobila usoden ideološki naboj in "Slovenec spet mori Slovenca,
brata", kot poje pesnik. Vse je razložljivo, a še vedno težko razumljivo, kajti kri
ni voda. Smo sploh sposobni sprave?
Spet smo bili na začetku. Videti je bilo, da je projekt Zedinjene Slovenije
(končno) realiziran. Toda kmalu je postalo jasno, da nova skupna država zaradi,
npr. zaukazanega kolektivizma, ni spodbujala, celo ovirala je posameznikovo
ustvarjalnost, v delitvi pa je pogosto ravnala po načelu vzemi tam, kjer je, in daj
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tja, kjer ni. Mera je bila polna, ko se je začela najprej prikrito, nato pa odkrito
pojavljati zahteva po kulturni homogenizaciji. To nobenemu narodu v tedanji
skupni državi ni bilo povsem po meri, a del tedanje politične elite je bil prepričan, da je prekvašenje Jugoslavije v "Srboslavijo" rešitev ideje jugoslovanstva.
Usodna zmota!
Slovenci smo (spet) začeli razmišljati, kako, kdaj in kaj storiti za (dokončno) nacionalno emancipacijo. Razmišljanje je teklo že od samega začetka po
dveh tirih.
Na eni strani je bila intelektualno šibka in tudi sicer nevplivna emigracija, ki je vztrajno pogrevala idejo (nekomunistične – predvsem to) zedinjene
Slovenije, na drugi strani pa je bila že močno heterogena partijska elita, ki je
krepila slovenske pozicije ne le v gospodarstvu, ampak tudi vojski, policiji in
zunanji politiki tedanje države, da bi se pripravljeni, ko bo prilika, odklopili od
jugoslovanske kompozicije. Počasi pa je začela nastajati tudi notranja opozicija
slovenski oblasti, ki je bila prisotna zlasti v kulturnih ustanovah, medijih, znanosti. Ko je umrl "poslednji jugoslovanski Habsburg" – Tito, ki je še edini verjel v
"bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov in narodnosti", je jugoslovanska
kompozicija, bi rekel Kardelj, pripeljala na zadnjo postajo. Kmalu so zaplapolale nove-stare zastave, v imenu pravoslavnega ter katoliškega križa in na novo
osvetljenega polmeseca se dovčerajšnji bratje začno sovražiti ter končno pobijati. Ta tragika je znana.

***
Vrnimo se nazaj v Slovenijo. Hotenje po lastni državi med Slovenkami in Slovenci ni nikoli zamrlo, ne med NOB in celo takoj po vojni ne. Prvič pa se nasprotja
zaostrijo do prepoznavnosti v času Staneta Kavčiča. Kavčič, sicer iskreno prepričan komunist, je odprl (hote ali nehote) vsa vprašanja, tako tista, ki zadevajo
politična in mednacionalna vprašanja v tedaj že rahlo upehani Jugoslaviji, kot
družbeno-ekonomska vprašanja, vse do lastništva in podjetništva. Model Titove Jugoslavije je bil s tem dejansko ogrožen. Tedanja reakcija partijske elite je
bila zato razumljiva. Kolo zgodovine je za trenutek zastalo.
Toda mlada, po vojni šolana politična elita, ki je bila že pripuščena k vzvodom oblasti, spozna v dotedanjih političnih prerivanjih dvoje: prvič, da Partija oz. ZKS (in seveda tudi ZKJ) ni monolit, ni torej iz enega kosa, je dejansko
pluralna, in drugič, da je boljševistični model socializma slepi rokav. Drugače
rečeno: spoznano in priznano postaja, da je socialna demokracija zahodnega
tipa (in s tem tudi strankarstvo) do sedaj edini uspešen model udejanjanja socialistične ideje, Kardeljev idealizirani samoupravni interesni socializem pa je bil
prvi – skromen sicer – korak v tej smeri.
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Jugoslavija je začela pokati po vseh šivih. Republiške partijske in njene
upravne elite se najprej prikrito, kmalu pa tudi javno odpovedo jugoslovanski ideji. Tisti, ki tega niso storili, so bili razglašeni za kvizlinge. Risali so se novi
zemljevidi in iz vse bolj raztrgane jugoslovanske malhe se je jemalo, kar je bilo
mogoče vzeti.
To je zunanja podoba. Znotraj, po vseh jugo-republikah, ki poskušajo čim
prej postati mednarodno priznane države, pa se intenzivno opravlja nazorska
in politična diferenciacija. Lokalne cerkve začno funkcionirati kot nadstranke,
pod okriljem katerih delujejo naglo nastajajoče desne stranke, trdno prepričane, da je restavracija predvojnih političnih razmer ne le mogoča, ampak tudi
nujna. Spopadi, ki sledijo, zato nosijo v sebi tudi močne elemente verskih vojn.
Zamolčano dejstvo!
Slovenija je v tem pogledu iz številnih razlogov izjema. Razmerje političnih
sil in obče stanje duha v tedanji Sloveniji bi že omogočila nekrvavi odhod iz
dotedanje države po zgledu Češkoslovaške. Razlog, da je bilo temu tako, vidim
v naslednjem.
Medvojni in povojni dogodki so nas vendarle streznili: mahničevstvo in
povojni boljševizem sta bila dovolj velika opomina. Drugo: v osemdesetih
letih je bilo živahno civilno-družbeno gibanje. Opraviti smo imeli z resničnim
(samoupravnim) pluralizmom, torej uspešno prakso sobivanja različnosti. In
tretje: RKC, ki jo je tedaj vodil modri nadškof Alojzij Šuštar, je vedela, da zmot
preteklosti ne sme za nobeno ceno ponoviti in, nenazadnje, prenavljajoča se
slovenska ZK se je dokaj uspešno umeščala v to novo politično stvarnost. Zato,
npr., smo se lahko uprli zahtevi po "skupnih jedrih" (Zlobec, Menart), Hribarjeva je lahko odprla boleče vprašanje povojnih pobojev in nujnosti sprave, Novi
reviji je bilo dopuščeno na novo osmišljati slovensko nacionalno vprašanje,
Smole je lahko voščil za božič...

***
Osemdeseta leta so bila posebna vrsta priprav na slovensko osamosvojitev. Na
eni strani se je pod vplivom svetovnih in posebej evropskih dogodkov krepilo
prepričanje, da pa morda le nastopijo razmere, ko bo možen izhod iz Jugoslavije, saj je le-ta nastala in je (največ) po Kardeljevi zaslugi ostajala kot "pogodbena
skupnost", ekonomija tedanjih t. i. socialističnih držav pa ni mogla več držati
koraka z vse bolj neoliberalnimi ekonomijami zahoda, tretji svet oz. neuvrščeni
pa že nekaj časa niso bili več faktor mednarodne politike. Na drugi strani pa
so se dogajale konkretnosti, ki so formalizirale možnosti večje slovenske avtonomnosti: ustavne spremembe t. i. Potrčeve skupščine, nerazumna aretacija
četverice in kasnejše formiranje t. i. Bavčarjevega odbora, ki je agregacija celo-
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tne – danes bi rekli – levosredinske opozicije tedanji oblasti, in odhod delegacije slovenske ZK s kongresa ZKJ, s čimer je bil spodmaknjen ključni steber
jugoslovanstva. Kasnejši padec Berlinskega zidu pa je bil tisti nujno potrebni
zunanji pogoj, ki je omogočil (večinoma proti volji velikih držav) preurejanje
Evrope, tudi osamosvojitev Slovenije.
Splet okoliščin in dejanj v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je – z izjemo
območja Balkana – omogočil zvezen, nekrvav prehod v nova družbeno-ekonomska razmerja. Balkan pa je tako že od nekdaj obrobje Evrope, mešanica
vsega mogočega, tudi njeno, neke vrste smetišče, kjer je zgoščena in neizživeta zgodovina. Delo The Balkans 1804–1999 Misha Glennyja o tem pove vse.
Sreča in obenem tragika je, da je Slovenija tudi križišče tega dela sveta, smo torej
del Srednje Evrope in obenem del Balkana. Ekonomije razvitega sveta – poudarjam – to "križišče" potrebuje, zato je bilo zadnje dejanja slovenske politične
emancipacije hitro in manj krvavo kot v nekateri območjih bivše skupne države.
In kaj se v tem zgodovinskem procesu spregleduje in kaj (neupravičeno)
posebej poudarja – po mojem mnenju, seveda?
Za razumevanje osamosvojitvenega časa, kor rečeno, je treba seči v zgodovino. Sprememba družbeno-ekonomskega sistema se je pri nas zgodila prav
idilično. Tega verjetno ni nihče pričakoval, pa bi lahko.
Najprej: volilno telo je (presenetljivo) z lekarniško tehtnico določilo razmerje med – grobo rečeno – silami kontinuitete in diskontinuitete, med
kasnejšo pozicijo in opozicijo. Grobo rečeno pravim zato, ker so bila razmerja
znotraj posameznih polov od samega začetka zelo zapletena, politične in tudi
nazorske razlike med koalicijskimi strankami pa so se celo prikrivale. Želja po
tedanji homogenizaciji polov je razumljiva. Na eni strani gre za sindrom petdesetletnega političnega monizma, na drugi strani pa želja po moči novo nastalih
(zmagovalnih) strank. To je bila tedaj (na levici) izrazita težnja LDS in Prenoviteljev, na desnici pa je bilo več hegemonov (SKD, DS, SLS) danes, npr., pa SDS.
Na začetku je bil poskus homogenizacije blag in kulturen. Načini so bili
sicer različni, elementi t. i. kulturnega boja pa so začeli dobivati veljavo šele, ko
se je presodilo, da je nastopil čas delitve "osamosvojitvene pogače". Nenadoma
projekt osamosvojitve ni bilo več skupno delo pozicije in opozicije in tisočev
nestrankarskih anonimnežev, ki so bili pripravljeni za samostojnost Slovenije
narediti prav vse, kar so vedeli, zmogli in mogli. Prav ganljive so izpovedi vidnih
izobražencev, ki so aktivirali svoje mednarodne povezave v podporo naši neodvisnosti, pa zamejcev, zdomcev in farnih skupnosti iz tujine. Tiste tedne smo res
dihali s skupnimi pljuči.
Udejanjenje nove stare diferenciacije so sprožili predvsem dvoji. Na eni
strani, žal, del tistih, ki so bili v jedru nastajajočih sprememb, in zato natanko vedo, da naša osamosvojitvena reka (kot sem tudi sam že večkrat zapisal),
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ni imela enega samega izvira. Eden od razlogov, da je temu tako, tiči v dejstvu,
da je bila večina od njih šolana na znani "politični vadnici" (ali pa so bili z njo
tako ali drugače povezani), iz katere je kasneje nastala ugledna FDV, oni pa so
se šolali, kot se je tedaj govorilo, da bi "naša revolucija tekla dalje" in so vedeli,
da če hočejo postati OSAMOSVOJITELJI, morajo v vseh pogledih nadomestiti
NOB. Zato so začeli NOB razglašati za eno samo nepotrebno revolucionarno
nasilje, kar je godilo tudi ostankom klerikalne desnice, desetdnevno vojno pa
so razglasili za VOJNO, dobili smo nove "zveze borcev", ustvarjati se je začela
podoba " good in bad boysov" osamosvojitve...
Na drugi strani pa so samoimenovani razumniki kmalu zgroženo ugotovili,
da se jim maščuje, ker iz oportunizma, strahu ali elementarne preračunljivosti
niso bili aktivni udeleženci (delegati – poslanci, funkcionarji strank, člani IS
oz. Vlade) sprememb in jih je zato poosamosvojitveni čas nezadržno odplavljal
na obrobje zgodovine, v pozabo, pa zato so in še vedno skušajo osamosvojitev
razložiti kot njih uma delo.
Da glede vojaškega elementa ne bo nesporazuma: milica, narodna zaščita
(remek delo Janše in njegovih zaupnikov) in teritorialna obramba so bili nujni
elementi slovenske osamosvojitve, nujni v tem smislu, da so zaščitili politično
voljo po osamosvojitvi.
Tisto, kar je bistvo naše osamosvojitve, pa se hote ali nehote pozablja. Najprej preudarno funkcioniranje Predsedstva Skupščine in takratnega IS RS. Naša
vojna – če se ne motim – sodi med prve, ki je bila dobljena s pomočjo medijev;
tu je potrebno posebej izpostaviti vlogo Kacina ter zunanje-politične aktivnosti
zlasti Kučana, Rupla in nadškofa Šuštarja.

***
V teh dejstvih tiči eden od virov tudi sedanjih težav. Pozornost zlasti aktualne
opozicijske elite se usmerja v preteklost. Skuša se na novo razložiti dogajanja
izpred dvajsetih let, na novo se določa, kdo da je bil na pravi strani, torej osamosvojitelj, in kdo je bil proti osamosvojitvi, dejansko prikriti ali javni sodelavec
"okupatorja". To oživlja stara in ustvarja nova nasprotja med ljudmi, vsem pa
jemlje energijo za spopadanje z aktualnimi problemi, ki niso nekaj prehodnega,
ampak postajajo stalnica družbeno-ekonomskih odnosov našega prelomnega
časa.
Mi smo, hoteli ali ne, del vse bolj globaliziranega sveta, v katerem dominira neoliberalizem, torej najbolj pogoltna oblika kapitalizma doslej, ki poglablja
socialne razlike in ustvarja moderna kolonialna razmerja v svetu. Tega dejstva
kot da ne razumemo, idealiziramo pa tudi preteklost in zato reform – ne pokojninske, ne zdravstvene, ne šolske, ne reducirati državne uprave in prilagoditi
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zaostrenim razmeram javno upravo... – očitno nismo sposobni.
Sedanji čas pa, bolj kot kateri koli doslej, terja visoko konkurenčnost ter
trošenje v okviru ustvarjenega. To pa zahteva spremembo v zavesti ljudi in obenem oživitev in utrditev moralnih norm. Danes že lahko z gotovostjo rečemo,
da se velike želje po političnih, ekonomskih in obče družbenih spremembah,
ki so bile nakopičene ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, niso izrabile za demokratizacijo socializma in socializacijo kapitalizma, kot bi rekel Veljko Rus, ampak za širitev in poglabljanje neoliberalnih
družbeno-ekonomskih razmerij in ustvarjanje nadnacionalnih zvez, ki pa – to
se danes na primeru evra že kaže – vsaj na področju ekonomije niso bila povsem domišljena. Spomniti velja, kako slepo smo v devetdesetih letih verjeli v EU,
kaj vse smo bili pripravljeni storiti, da bi čim prej postali njen del... Že skromno
opozarjanje, da je EU zgodovinska tvorba, da je interesno združenje predvsem
velikih, da zlasti majhnim državam tudi v njej ne bo z rožicami postlano, da EU
ne bo rešila naših meddržavnih razmerij s sosedi..., se je štelo za bogokletno,
skoraj kaznivo dejanje. Mencinger, kot tedanji podpredsednik Vlade, ki je na ta
in druga vprašanja opozarjal, pa je veljal za "evroskeptika", a bil ni nič drugega
kot "evrorealist" kot mnogi drugi, ki nismo enoglasno peli hosano tedaj nastajajočim nacionalnim in nadnacionalnim tvorbam.

***
V zgodovini smo se Slovenci pogosto, to pot žal ne, zgledovali pri Čehih, pa bi
se morali. Tudi zato smo gojili romanticizem, če se lepo izrazim, do naše male,
nove državice in gigantske, predvsem politične tvorbe, EU, kar je naslednji od
razlogov za naše težave, ki pa bodo, kot rečeno, še dolgo trajale. Dodatni razlog,
kar nas zadeva, je v tem, da nimamo, kot npr. Čehi, Srbi, Madžari itd., izkušenj
z lastno državo ter ne kvalificirane politične elite, torej politikov državnikov,
imamo le strankarske veljake, ki državo razumejo kot "volilni plen". To je bilo
zaznati tudi tedaj, ko je Socialistična stranka Slovenije predlagala plebiscit.
Čeprav je bil predlog racionalen in po skupščinskih zborih sprejet, je preteklo
kar mesec dni, da je bil predlog sprocesiran.
Razloga sta vsaj dva: prvi: predlagatelj ni bil "pravi" – že tedaj so nekateri
vedeli, kdo je in kdo ni "pravi"!? – drugi: nerazumno vztrajanje pri pripravi "osamosvojitvene ustave" – dokaz zaverovanosti vase in predvsem intelektualne
impotence dela tedanjega (vplivnega) družboslovnega izobraženstva! Sapienti
sat!
Da smo Slovenci kot narod preživeli na tem križpotju Evrope, je pravi
čudež. Vedno smo bili del neke "tuje" države, do nje smo se vedno večinsko tudi
vedli, kot da ni (tudi) naša, nismo je torej jemali povsem za svojo. Nekaj tega

588

S tudia
H istorica
S lovenica

čutenja je še ostalo v naših genih in zato svoje slovenske države vsi še vedno ne
jemljejo kot dragulj, kot največji dosežek našega naroda. Prav to pa je ključna
grožnja našemu obstoju. To se kaže v tem, da, ne dojemamo, da naša majhnost
in ekonomska šibkost terja skrajno racionalno javno in še posebej državno
upravo. Prepričani smo, da moremo, kaj moremo – moramo imeti vse, kar pritiče velikim. Zato se je, npr., državna birokracija razbohotila, njena učinkovitost
pa je skromna. Strankarstvo je razvejano, ne rojeva pa potrebnih upravljalskih
idej, predvsem pa že nekaj časa ne privlači najbolj nadarjenih med nami. Mediji
nas zasipajo z že slišanim in videnim, edino, česar je vsak dan več, je sovraštvo,
ki se napaja v zgodovini, ki je nikoli nismo konzumirali táko, kot je, in v enormnih ambicijah strankarskih veljakov, ki kipijo od vsevednosti in pomembnosti. Edino pokojni Jože Pučnik, je odklonil ponujeni premierski položaj z
utemeljitvijo, da se za vodenje Vlade ne zdi dovolj usposobljenega in ker je, za
razliko od nekaterih Demosovih (predvsem iz tedanje Demokratke stranke)
veljakov, vztrajal pri upoštevanju volje volilnega telesa in vnaprejšnjega dogovora Demosovih strank. Tako je predsednik IS RS in kasnejše Vlade postal Lojze
Peterle, kar je bilo – poudarjam – izjemnega simbolnega pomena, kar pa se, žal,
pozablja. Te kulture oz. etike že nekaj časa ni več in država je temu primerno vsa
leta slabo menedžirana in, tako kaže, bo tudi ostalo.

***
Koncem osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja so se vrata zgodovine prvič po vojni odškrnila in enotni kot ne prej in ne kasneje smo mogli
postati entiteta nove politične geografije sveta. Ni pa bilo ne tedaj ne danes
voditeljev, ki bi zaznali drugo znamenje časa, namreč, da se skozi reganomiko
oz. tacherizem vzpostavlja neoliberalni družbeno-ekonomski sistem (Viljem
Merhar bi rekel, da smo zato imeli in še imamo praviti s predkeynesianskim
monopolnim kapitalizmom), ki je torpediral dotedanji evropski model socialne države in vpeljal konkurenčnost kot temeljni postulat meddržavnih, medpodjetniških in celo medčloveških razmerij. Od tedaj dalje Zemlja ne veljala več
za "končno količino", ki terja sonaravni gospodarski model, ampak nekaj, kar
dopušča totalno izrabljanje; za medčloveške odnose pa vse bolj velja Hobbesova: homo, homini lupus.
Pri nas pa smo tam na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, namesto
da bi postopoma, na zvezni način vzpostavljali moderno gospodarsko strukturo, da bi torej ohranjali tisti del gospodarstva, za katerega je še obstajalo plačilno sposobno povpraševanje, mnoga podjetja tradicionalnih panog zapirali,
delavce pa pošiljali na borzo dela – lep primer za to je mariborski TAM. Nova
gospodarska struktura, zasnovana na inovativnosti in smotrni izrabi naravnih
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virov, bi rekel Mulej, sicer nastaja, a počasi. Rezultat neustrezne kmetijske politike, del krivde je tudi v modelu denacionalizacije in v ukinjanju kmetijskih
zadrug, ki da so (bile) relikt preteklosti, so se pokazali v padcu samooskrbe Slovenije, kar smo šele sedaj zaznali. Je to posledica neukosti? Morda? A verjetno je
to predvsem posledica (rastoče) ideološke omejenosti!
Razmišljanje v tej smeri nas pripelje do zaključka, da smo bili uspešni pri
formiranju države in pri vključevanju v evroatlanske povezave (danes je med
nami vse več državljank in državljanov, ki bi rekli, da je škoda, ker nismo pri tem
ravnali po načelu festina lente), pri vzpostavljanju racionalne države in konkurenčnega gospodarstva pa smo bili dokaj neuspešni.
Naša zadnja revolucija, če tako poimenujem družbeno-ekonomski preobrat iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, ni bila torej popolna: politično nalogo (formiranje lastne države) smo opravili – kot že rečeno – z odliko,
na področju ekonomije ter organizacije družbe in države pa smo v mnogo čem
odpovedali. Poosamosvojitvena elita se povečini naslaja na "političnem vrtičku" osamosvojitve, drugi del nujnih sprememb, ki bi nas dejansko šele postavile
ob bok z najrazvitejšimi družbami, pa kot da jih ne zaznava. Če pa se jih že loteva, se jih loteva na političen, bolje rečeno, na politikantski način.
Naša fizična moč je zanemarljiva. To se ve, upam? Tisto, kar bi kazalo razvijati in tržiti, je npr. naša izjemna lega – Slovenija je eno samo križišče. V zadnjih
letih smo se uspeli vključiti v cestno omrežje Evrope. Luka Koper je postala
pomembno okno v svet za del Srednje Evrope, povsem pa zaostajamo v železniški infrastrukturi. Sloveniji se, dalje, vsa ta leta ni uspelo pokazati kot vez
med evropskim vzhodom in zahodom, severom in jugom, ne kot "predstraža
slovanstva". Naše univerze bi morale postati atraktivna mednarodna vseučilišča, v Sloveniji bi moralo najti dom večje število evropskih ustanov in podobno.
Če osamosvojitev Slovenije razumemo kot željo biti entiteta, sui generis, kot udejanjenje sla po "samozadostni" politični in ekonomski skupnosti,
ki svojo bit gradi na racionalni integraciji v EU in svet, moramo okna našega
doma, figurativno rečeno, odpreti. Naša domovina potrebuje več svežine in več
svetlobe. Vsi ti naši marši v zgodovino, priseganje na vse mogoče tradicije in
arhaične vrednostne sisteme dejansko pomenijo NE osamosvojitvenemu konceptu. Pred dvajsetimi leti smo se domala vsi, brez izjeme, zaklinjali, da hočemo
biti nacija, in to moderna. Kaj se je spremenilo v naših glavah, da smo se ujeli v
ris lastne zgodovine, ki naj bi bila ena sama tragika – (velika zmota!). S tem, ko
povsem nekritično poveličujemo na eni in grdimo akterje preteklosti na drugi
strani, kažemo, da smo (tudi) balkanski narod. Naš osamosvojitveni projekt
tako, žal, ostaja torzo, pogled nanj pa nas ponovno deli. Mnogi, žal, državo še
vedno jemljejo le kot predmoderno zbirko insignij, ne pa kot trdno prepleteno
ekonomsko, socialno, kulturno in pravno-upravno skupnost, ki sleherno življenje jemlje kot enkratno in neponovljivo – torej sveto in je zato njen edini cilj
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zagotavljanje človeka vredno življenje njenih državljank in državljanov.
***
Osamosvojitev Slovenije pred dvajsetimi leti je bil torej torzo. To je razumljivo. Storili smo tedaj tisto, kar je bilo storiti treba in je bilo možno. Dobili smo
državo, ki je relativno hitro postala mednarodno priznani subjekt. Nekateri
med nami so bili prepričani, da je s tem sen uresničen. Razglasili smo republiko,
omogočili tržno gospodarstvo in vpeljali parlamentarno demokracijo. Kmalu
pa je postalo jasno, da je politična osamosvojitev sicer nevaren, a vendarle lažji
del posla, da pa je vpeljava tržnega gospodarstva, racionalnega strankarstva,
kakovostnega javnega sektorja in formiranje vitke države zahtevnejše in tudi
dolgotrajnejše pravilo.
Danes, vsaj kar zadeva Evropo, nobena država pri izbiri družbeno-ekonomskega sistema ni in ne more biti avtonomna. Vse države so kapitalistične,
po notranji organiziranosti, vrednostnem sistemu, ki v njej vlada, po produktivnosti in po gospodarjenju z viri, ki so ji na voljo, pa se države močno razlikujejo.
Slovenija, ki se je v zadnjem desetletju sicer uvrstila med trideset najbolj razvitih
držav sveta, vendarle sodi med manj učinkovite države, države, ki ta čas celo
stagnirajo. Gospodarstvo je še daleč od konkurenčne poindustrijske strukture,
državna uprava je preglomazna, javni sektor predimenzioniran in neučinkovit,
politični sistem ne prispeva k integraciji ustvarjalnega potenciala družbe, celo
nasprotno: ohranja in celo rojeva vedno nova in nova nasprotja. Nekatere politične stranke so prepričane, da je brv, ki vodi k vzvodom oblasti, le dosledno
udejanjenje načela divide et impera.
Danes, ko upravičeno ponosno slavimo dvajsetletnico države, je nujno, da
se vprašamo tudi, zakaj nismo realizirali druge faze osamosvojitvenega projekta – formirali moderno skupnost, ki bo prijazna domovina in poštena pravna
država obenem. Odgovor je lahko le en sam: učinkovitosti, demokratičnosti,
pravnosti, tolerantnosti in kar je še tega, ni mogoče kupiti na boljšem političnem trgu, je lahko le sad dolgega, napornega dela in odpovedovanja vseh
državljank in državljanov. Smo tega sposobni? Tudi v tem primeru naj velja, da
upanje umre zadnje.
Vse pa tako kaže, da bo Slovenija še nekaj časa torzo, lep sicer, a vendarle
torzo.
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Mednarodni znanstveni simpozij

Pomembne slovenske osebnosti
20. stoletja
– 2. del
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru
Kadetnica,
Maribor, 4.-6. december 2012

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru je dve leti po odmevnem
simpoziju o pomembnih slovenskih osebnostih 20. stoletja pripravilo njegovo
nadaljevanje, ki je osvetlilo življenje in delo še dvainštiridesetih novih mož in
žena, ki so slovenskemu 20. stoletju vtisnili poseben pečat.
Dogodek je kot že vrsta njegovih predhodnikov v zadnjih letih potekal v
prostorih mariborske kadetnice, kjer je organizatorjem organizacijsko podporo ljubeznivo nudila Slovenska vojska, predvsem njen muzej s sedežem prav v
kadetnici. Zaradi obsega v simpozij vključenega gradiva se je pestro dogajanje
ponovno raztegnilo na tri dni, med 4. in 6. december 2012.
Otvoritev simpozija sta s svojima nagovoroma počastila nekdanji prorektor prof. dr. Dejan Škorjanc kot predstavnik mariborske univerze in polkovnik
prof. dr. Tomaž Kladnik v imenu gostitelja, Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske, vsebino tridnevnega srečanja pa
je predstavil predsednik organizacijskega odbora prof. dr. Darko Friš.
Izbor osebnosti je odlikovala še večja pestrost kot pri prvem delu simpozija, saj so posameznikom iz političnega, verskega in gospodarskega življenja
delali družbo še njihovi kolegi s področja medicine, besedne in likovne umetnosti, diplomati in vojaki. Ne gre prezreti niti, da je bila dopoldanska sekcija četrtkovega sporeda v celoti posvečena "pozabljeni polovici", pomembnim
Slovenkam 20. stoletja, ki so bile sočasno sicer enakomerno razporejene med
vse skoraj vse sekcije.
Prvi dan simpozija je bilo težišče na besednih umetnikih in umetnicah,
osebnostim iz cerkvenega življenja in dvema posameznikoma, ki sta si pridobila posebne zasluge za slovensko skupnost v ZDA. V literarnozgodovinskem
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delu je prof. dr. Jožica Čeh Steger spregovorila o različnih vidikih zgodnje proze
vzhodnoštajerskega rojaka Ivana Potrča in se spraševala po njenem družbenem
kontekstu. Izjemno je odmevalo in vzbudilo živahno razpravo izvajanje prof. dr.
Silvije Borovnik o v 20. stoletju na Slovenskem zelo (čeprav ne ves čas enako)
opazni Almi Karlin. Seveda se je diskusija po predavanju v pretežni meri vrtela
okrog zagat (očitno bolj "naših" kot njenih) z identiteto. Značilni ženski pisavi
sta pomagali razkrivati tudi doc. dr. Branislava Vičar, ki jo je zanimal pristop
k spolu pri Angeli Vode, in prof. dr. Blanka Bošnjak z referatom o odmevnosti
in presojanju opusa verjetno vodilne slovenske pisateljice druge polovice 20.
stoletja Mire Mihelič. Panoramo misli in ustvarjanja najopaznejšega slovenskega esejista obravnavanega obdobja Marjana Rožanca je razgrnil prof. dr. Miran
Štuhec, medtem ko se je doc. dr. Urška Perenič omejila na Ljubljani posvečene
pasuse pri Benu Zupančiču.
Drugi del prvega dne simpozija je otvoril predsednik organizacijskega
odbora prof. dr. Darko Friš z opozorilom na življenje in delo manj znanega, a za
slovensko skupnost v ZDA izjemno pomembnega duhovnika Frančiška Saleškega Šušteršiča. Znanstvena sodelavka dr. Mateja Matjašič Friš je že z naslovom
svojega prispevka namigovala na odmaknjeno vlogo v slovenskem zgodovinskem spominu Franca Ksaverja Lukmana, ki pa je 20. stoletje pri nas zaznamoval bolj, kot smo pripravljeni misliti, ne le kot urednik Slovenskega biografskega
leksikona in kot vodilni slovenski patrolog, marveč tudi kot pomemben svetovalec v političnem življenju. Enega svojih raziskovalnih "ljubljencev" je z Jurijem Trunkom, ki je sledove zapuščal predvsem na Koroškem in v ZDA, predstavil prof. dr. Matjaž Klemenčič.
Na odru figur iz cerkvenega življenja sta se tokrat zvrstila lavantinski škof
Maksimilijan Držečnik, o katerem je izčrpno spregovorila doc. dr. Tamara Griesser Pečar, in njegov pomožni škof, šele pred sedmimi leti preminuli Vekoslav
Grmič.
Obsežni spored drugega simpozijskega dne se je začel z osebnostim iz političnega življenja posvečeno sekcijo. Uspelo nadaljevanje svoje predstavitve liberalnega prvaka Gregorja Žerjava je z referatom o njegovem političnem somišljeniku Albertu Kramerju izpeljal znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek. Prof. dr.
Stane Granda se je ukvarjal s skoraj neizčrpno osebnostjo Janeza Evangelista.
Drugi polovici 20. stoletja sta veljala prispevka mag. Danila Burnača o Ivanu
Mačku Matiji in prof. dr. Boža Repeta o Stanetu Kavčiču, predvsem o odmevanju njegovega lika in dela v zgodovini.
Popoldne drugega dne so se lahko obiskovalci simpozija seznanili najprej
z uglednimi medicinci in medicinkami, nato še z nekaj likovnimi umetniki.
Dogajanje je otvoril doc. dr. Gregor Pivec s svojo predstavitvijo zdravnika in
partizana Mirka Černiča. Nadaljevali sta doc. dr. Irena Sapač, ki se je ukvarjala
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s pionirjem otroškega zobozdravstva v Mariboru Borisom Kristanom, in Mojca
Horvat iz Pokrajinskega arhiva Maribor z zanimivim in z bogatim slikovnim
gradivom pospremljenim življenjepisom iz Ukrajine izvirajoče zdravnice judovskega rodu Klare Kukovec. Medicinski del simpozija sta sklenila prof. dr. Elko
Borko s predavanjem, posvečenim Lidiji Andoljšek-Jeras, in prof. dr. Stanka
Krajnc-Simoneti, ki je predstavila specialistko za otroške bolezni, hčer pionirja
slovenskega filma Boženo Grosman.
V sekciji o likovnih umetnikih so lahko obiskovalci najprej prisluhnili referatom o na Dunaju delujočem slovenskem kiparju Jožefu Ajlecu (pripravila ga
je prof. dr. Marjeta Ciglenečki), o Jožetu Plečniku (zanj je bil seveda zaslužen
znanstveni svetnik dr. Damjan Prelovšek) in o pogosto prezrtem začetniku slovenskega ekspresionizma Franu Tratniku (z njim se je ukvarjala doc. dr. Barbara
Murovec). Večer sta zaokrožila Marko Košan z izjemno barvitim esejističnim
razmišljanjem o umetnosti Jožeta Tisnikarja in mlada raziskovalka Katarina
Mohar s premislekom o na neko posebno obdobje vezani in zato danes manj
razumljeni likovni govorici Slavka Pengova.
Zadnji dan se je, kot rečeno, začel v znamenju vplivnih žensk 20. stoletja na Slovenskem. V simpozijskem sporedu so se znašle slikarka Ivana Kobilca, ki jo je
predstavila avtorica zanimivega dokumentarnega filma o njej dr. Marta Frelih,
pravnica in kriminologinja Katja Vodopivec, za katere življenjepis se je potrudila zaslužna prof. dr. Alenka Šelih, in Vida Tomšič, posebej z ozirom na razmerje
med njenim načelnim antifeminizmom in prizadevanjem za pravice žensk po
drugi svetovni vojni. Pod referat o njej se je podpisala doc. dr. Vesna Leskošek.
Popoldne zadnjega dne je bilo v znamenju diplomacije in vojaške zgodovine. Prvo so na simpoziju najprej zastopale predstavitve Josipa Vilfana in njegovega prizadevanja za pravice manjšin (zanj je bil zadolžen doc. dr. Gorazd
Bajc), avstrijskega ministra in slovenskega diplomata Ivana Žolgerja (njegova
predstavitev je bila v rokah prof. dr. Andreja Rahtna) in uglednega pravnika in
predvojnega veleposlanika v ZDA Leonida Pitamica (obsežen prikaz je pripravil
višji znanstveni sodelavec dr. Samo Kristen). S povojnim diplomatom Jožetom
Brilejem se je ukvarjala mag. Aleksandra Gačić, hoji v senci velikega očeta Joža
Vilfana se je posvečal dr. Gregor Jenuš, Andrej Vrčon pa je pripravil biografski
prikaz predvsem s Trstom povezanega politika in diplomata Otokarja Rybářa.
Zadnji simpozijski sklop je bil namenjen petim vojaškim osebnostim iz
obdobja druge svetovne vojne. Podpolkovnika Ernesta Peterlina je orisal prof.
dr. Tomaž Kladnik, agenta ameriške obveščevalne službe OSS Andreja Kobala
dr. Blaž Torkar, v rokah prof. dr. Andreja Vovka pa je bila predstavitev domobranskega majorja srbskega rodu Dušana Meničanina. Na "posebnost" figure
Aleša Beblerja znotraj partizanskega gibanja je opozarjal prof. dr. Vladimir Prebilič, ki je svoj referat pripravil v sodelovanju z dr. Jeleno Juvan, čast predstaviti
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zadnji prispevek pa je pripadla mag. Zvezdanu Markoviću, ki se je ukvarjal z že
v naslovu kot "stigmatiziranim" označenim polkovnikom Karlom Novakom.
Seveda ta hiter in faktografski prerez vsebine tridnevnega znanstvenega srečanja ne more niti približno opozoriti na najzanimivejša in nova spoznanja, ki
so jih bili deležni udeleženci drugega dela simpozija o pomembnih slovenskih
osebnostih 20. stoletja. Gotovo pa je ostalo še veliko gradiva, ki bi utegnilo ob
vsaj nekoliko prijaznejših časih tvoriti hrbtenico še tretjega dela poglobljenega
premisleka o tvorcih slovenske zgodovine in družbe v nedavni preteklosti.

Aleš Maver

Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-mail: alexius.mauer@gmail.com
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Peter Davies

Nevarna razmerja: kolaboracija
in druga svetovna vojna
Modrijan
Ljubljana 2012, 247 str.

Peter Davies se je v knjigi Nevarna razmerja posvetil proučevanju problematike kolaboracij med drugo svetovno vojno na evropskih tleh. Kakor je zapisal
avtor uvodoma, se je v tem delu lotil kompleksne obravnave pojava kolaboracije med drugo svetovno vojno. Kolaboracijo je predstavil kot pojav, ki se je dogajal povsod po okupirani Evropi in se pri njegovi razlagi ni pomikal od države do
države, ampak ga je prestavil po različnih družbenih področjih, od visoke politike, preko gospodarstva, do dejanj povsem navadnih ljudi. Delo zajema osem
vsebinskih poglavij, katerim je v slovenskem prevodu knjige dodana še spremna beseda slovenskega zgodovinarja Borisa Mlakarja, ki se med drugim tudi
sam ukvarja z proučevanjem kolaboracije kot pojava v zgodovini 20. stoletja.
V prvem poglavju se je avtor posvetil razlagi samega pojma kolaboracija
in prestavil nekatere bolj znane njene definicije. Na podlagi raziskav zgodovinarjev Wernerja Warmbrunna, Wernerja Ringsa, Raba Bennetta, Gerharda Hirschfelda in nekaterih drugih je prestavil različne tipe kolaboracije in njihove
značilnosti. V drugem poglavju, ki ga je avtor naslovil "zgodba kolaboracije",
se je avtor v prvem delu posvetil razvoju kolaboracije v Evropi po koncu prve
svetovne vojne, od versajske mirovne pogodbe, preko širitve fašizma po Evropi,
do vzpona Hitlerja na oblast v Nemčiji. V drugem delu poglavja pa je predstavil
nemško osvajanje Evrope in vzpostavljanje kolaboracionističnih režimov po
zasedenih območjih. Poglavje pa je zaključil s pojmom postkolaboracija, kjer
opisuje usodo kolaboracionističnih gibanj po osvoboditvi v posameznih delih
Evrope. V tretjem poglavju se avtor sprašuje zakaj so kolaboranti kolaborirali
in poskuša nanj odgovoriti preko posameznih življenjskih zgodb, enega filmskega junaka, pisateljice Simone de Beauvoir, šefa vlade Vichyske Francije Pierra Lavala in grškega generala Jorgiosa Colakogluja. Pri tem se sprašuje ali je za
kolaborante obstajala še kakšna druga možnost. Nekateri od prej naštetih so se
sklicevali na usodo, ki jih je pahnila v objem kolaboracije, nekateri drugi, kot sta
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Laval in Pétain pa so se, kakor avtor ugotavlja sklicevali na nacionalni interes,
kar pa je po avtorjevem mnenju precej nejasno početje. Na koncu avtor zaključi
z besedami, da je nekatere v kolaboracijo pognalo dolgočasje ali potreba po
preživetju, spet druge pa lastne ambicije. V četrtem poglavju se avtor posveti
razlagi politične kolaboracije širom po Evropi. Tako obdela nemške marionetne režime na Norveškem, v Vzhodni Evropi, na Balkanu in v Franciji. Posveti
se tudi položaju nemških zavezniških in satelitskih držav, držav pod nemško
upravo in nevtralnih držav. Med zavezniške in satelitske države tretjega rajha
uvršča Slovaško, Italijo, Finsko, Madžarko, Romunijo in Bolgarijo. Med države
pod nemško upravo uvršča Norveško, Grčijo, Ukrajino, Poljsko, Belgijo, Nizozemsko, Dansko, dele Jugoslavije, predvsem Banat in Srbijo, del Francije in
Kanalske otoke. Med nevtralne države pa uvršča Švedsko, Španijo, Švico, Turčijo, Portugalsko in Irsko. Ob tej razdelitvi ugotavlja, da je sicer smiselno razdeliti
države glede na zavezniške, satelitske, nevtralne…, po drugi strani pa je jasno da
se je situacija spreminjala, za povrh vsega pa so Pavelić na Hrvaškem, Tiso na
Slovaškem in Pétain v Franciji imeli po avtorjevem mnenju zelo različne predstave o tem, kaj naj bi bil marionetni režim in kaj ne. V drugem delu poglavja se
posveti evropskim fašističnim gibanjem na od Nemcev zasedenih ozemljih in
opiše njihov položaj. Še posebej izpostavi norveško nacistično stranko Nasjonal Samling, pod vodstvom Vidkuna Quislinga, in njene strukture. V tretjem
delu tega poglavja pa se posveti vojaškemu delu kolaboracije in predstavi nekatere kvizlinške vojaške formacije, predvsem tiste v zahodni in severni Evropi.
Nekaj malega se dotakne tudi kolaboracionističnega vojaštva na Balkanu, kjer
omenja formacijo zbor pod vodstvom Dimitrija Ljotića, enoto t. i. Belih Rusov,
in četnike po vodstvom Koste Pećanca. Posveti se tudi organiziranju SS enot
na okupiranem ozemlju. Tako postavi na svetlo SS enote, ki so nastale v zahodni, severni, vzhodni in južni Evropi. Ob koncu tega poglavja zaključi s tem, da
Evropo pod nemško okupacijo primerja z laboratorijem, ki ni poznal enotnega
sistema, temveč se je razvijalo toliko različic kolaboracije, kolikor je bilo držav.
Hitler pa je bil znanstvenik v tem laboratoriju, ki je ves čas eksperimentiral in
manevriral med različnimi tipi nemške okupacije. V petem poglavju se avtor
posveča vsakodnevnim odnosom med navadnimi ljudmi in pri tem še posebej
izpostavi problematiko domačih žensk po številnih evropskih državah, ki so
se bodisi zaradi lastnega preživetja ali kakšnega drugega vzgiba zatekle k prostituciji z nemškimi okupacijskimi silami, oziroma so se v nemške ali italijanske okupatorje zaljubile in se z njimi zapletle v tesnejša razmerja. Znotraj tega
poglavja se posveča tudi problematiki etike na delovnem mestu in sodelovanja z okupatorjem v različnih poklicnih skupinah. Osvetli pa tudi kolaboracijo
verskih oblasti, tako katoliških, protestantskih, kot muslimanskih z nemškim
okupatorjem, ter sodelovanje takratnih medijev, umetnosti in kulturnikov v
okupirani Evropi z nacističnim režimom. V šestem poglavju se osredotoča na
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ekonomsko kolaboracijo na evropskih tleh, povezavo podjetnikov z nacističnimi oblastmi in njihovo vlogo pri holokavstu. Kot primere navaja Fordova
podjetja v Evropi in podjetja IBM ter nekatera druga. Pri tem ugotavlja, da je šlo
pri ekonomski kolaboraciji za dvostranski odnos, od katerega je imela koristi
tako Nemčija kot tudi domači kolaboranti, vse dokler niso bili po letu 1945
kaznovani zaradi pomanjkanja vesti. Posledično je šlo pri gospodarski kolaboraciji za pohlep, dobiček in izkoriščanje, tako na strani okupatorjev, kot na
strani gospodarstvenikov. V sedmem poglavju se avtor dotakne problematike
holokavsta na okupiranih evropskih tleh, kjer po posameznih državah navaja primere protijudovskih ukrepov in vlogo teh držav v holokavstu. Izpostavi
tudi problematiko judovskih svetov in državnih uslužbencev na Nizozemskem,
pri čemer na podlagi raba Bennetta ugotavlja, da so judovski sveti poskušali
služiti judovskim interesom, hkrati pa so postali orodje v nemških rokah. Izbira, pred katero so se znašli, pa presega Salomonovo modrost in nas poziva, da
se soočimo z vprašanjem, le kaj bi jaz storil, če bi se sam znašel na njihovem
mestu? Poleg tega je prišlo zaradi nacističnih ukrepov proti Judom do nenavadnih situacij. Kolaboranti so razširili po mnenju avtorja nacistično področje
etničnega čiščenja in vanj vključili tudi druge narodnosti in manjšine. Kot primer avtor navaja Hrvaško, kjer so bili poleg Judov glavne žrtve ustaških pokolov Srbi, ker so bili pravoslavne veroizpovedi in ne katoliške, zaradi česar so
jih imeli za nevarne sosede. V zadnjem, osmem, poglavju pa se avtor posveča
zapuščini kolaboracije, to je predvsem povračilnim ukrepom, ki so jih evropske
države izvedle po koncu vojne nad kolaboranti. Poleg uradne roke pravice, ki je
obračunala s kolaboranti na povojnih sodni procesih in v raznih čistkah, avtor
opozarja tudi na neuradno roko pravice, ki se je pojavljala v obliki nekakšnega
lova na čarovnice, vsesplošnega zatiranja, linčanja, plenjenja in požiganja imetja kolaborantov.
Na prvi pogled tako opazimo, da je avtor v svojem delu obdelal zelo široko
področje kolaboracije v okupirani Evropi, vendar pa naj kljub temu dobronamerno opozorimo na nekaj pomanjkljivosti, ki smo jih pri prebiranju te knjige
zasledili. Kot prvo, naj opozorimo na pomanjkljivosti v drugem poglavju, kjer
avtor našteva od Nemcev okupirana območja nekdanje kraljevine Jugoslavije.
Pri tem pravilno ugotavlja, da se je Hitler na jugoslovanskem področju posluževal politike "deli in vladaj". Med ozemlji, ki jih je zasedla Nemčija, je avtor
našel Spodnjo Štajersko, Gorenjsko in predele Koroške, pozabil pa je na del
Prekmurja, točneje štiri vasi, in Srbijo, del Kosova in Banat ki so jih prav tako
okupirali Nemci. Nato nadaljuje z ozemlji, ki jih je okupirala Italija, kjer našteje
Ljubljansko pokrajino, del Dalmacije in Črno goro. Pri tem je pozabil tudi na
del Kosova in del Makedonije, ki ju zasede Italija in kasneje priključi k Albaniji.
Avtor je pri razkosanju Kraljevine Jugoslavije pozabil omeniti Madžarsko, ki je
zasedla del Prekmurja, Baranjo in Bačko, ter Bolgarijo, ki je zasedla večji del
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Makedonije, del južne Srbije in del Kosova. Nato avtor omeni tudi osnovanje
Neodvisne države Hrvaške, ki so jo vodili hrvaški ustaši pod vodstvom Anteja Pavelića. Pri tem ne omeni vloge NDH kot četrtega okupatorja slovenskega
ozemlja, ki je zasedel Štrigovo in nekatere druge predele ob meji. Po mnenju
avtorja je bila NDH kraljevina, kjer je kralj postal italijanski vojvoda in so mu
nadeli ime Tomislav II. Vendar je bila to zgolj namera hrvaških in italijanskih
oblasti, ki pa ni bila nikoli realizirana.
V nadaljevanju se posveti Grčiji, ki jo je Italija napadla 28. oktobra 1940,
vendar avtor ta datum zapiše kot datum vkorakanja italijanske vojske v Grčijo, kar pa ne drži, saj se je grška vojska zelo junaško borila proti Italijanom in
jih potisnila za mejo Albanije ter povzročila skorajšnji poraz italijanske vojske.
Zato so morali Nemci priskočiti na pomoč italijanski vojski in 6. aprila 1941
so skupaj napadli in v nekaj dneh tudi premagali grško vojsko. Skupaj s tem pa
so Nemci in Italijan ob pomoči Madžarske in Bolgarije 6. aprila 1941 napadli
tudi Kraljevino Jugoslavijo, ki pa je tudi v nekaj dneh kapitulirala. Posledično so
zaradi tega morali Nemci prestaviti datum napada na Sovjetsko Zvezo za dva
meseca, kar se je zanje kasneje izkazalo za usodno. Avtor nato piše, da sta grši
kapitulaciji sledili nemška in italijanska okupacija dežele. To pa ne drži povsem,
saj je del grškega ozemlja okupirala tudi Bolgarija.
Avtor piše tudi o usodi nekaterih vodilnih nemških nacistov. Tako piše, da
so Erwin Rommel, Hitler, Goebbels in Himmler drug za drugim storili samomor. Pri tem naj samo spomnimo, da je Erwin Rommel naredil samomor že v
letu 1944 in ne ob koncu vojne, naredil pa ga je zaradi sodelovanja v skupini
nemških častnikov, ki so pripravili spodleteli atentat na Hitlerja. V nasprotju z
njim so Hitler, Goebbels in Himmler storili samomor ob koncu vojne, da bi se
izognili odgovornosti za svoja medvojna dejanja.
V nadaljevanju se posveti Bolgariji, kjer med drugim tudi piše, da se je bolgarski kralj Boris III. uprl Hitlerju v dveh zahtevah: vzhodni fronti (bolgarske
čete praktično niso sodelovale v tamkajšnjih bojih) in deportaciji Judov (uspelo se mu je izogniti uvedbi nekaterih antisemitskih ukrepov). Res je, da Bolgari niso izvajali vseh protijudovskih ukrepov na svojem ozemlju. Pri tem pa je
očitno avtor pozabil na bolgarsko vlogo v delu Grčije, ki ga je okupirala Bolgarija. Tam so Bolgari dosledno sledili nemški proti judovski politiki. Podobne pomanjkljivosti glede bolgarske vloge na Balkanu pa lahko opazimo tudi v
nekaterih drugih poglavjih.
Sicer pa lahko skozi celotno knjigo opazimo, da se avtor ni posvetil raziskavi italijanskega fašizma in kolaboracije na območjih, ki jih je okupirala Italija,
teh pa je bilo na Balkanu kar precej. Opazimo lahko tudi to, da se je avtor pri
obravnavi kolaboracije z Nemci osredotočal po večini na območja zahodne in
severne Evrope, med katerimi je še posebej izpostavljal primere Francije, Norveške in Nizozemske. V zmanjšanem merilu se je posvetil kolaboraciji v vzho-

604

S tudia
H istorica
S lovenica

dnoevropskih deželah in na Balkanu, kjer so izstopale Grčija, Hrvaška in Bolgarija. Popolnoma pa je zaobšel Slovenijo, ki so jo okupirali kar štirje okupatorji,
poleg Nemčije, Italije, Madžarske še NDH. Je pa to vrzel v slovenski izdaji te
knjige zelo uspešno zapolnil slovenski zgodovinar Boris Mlakar, ki je v spremni
besedi prestavil dogajanje na Slovenskem, zaradi česar je ta knjiga postala tudi
za slovenskega bralca še bolj zanimiva. Avtor se v tej knjigi tudi ni posvetil delovanju odporniških gibanj. Tako je zamudil priložnost za celovito predstavitev
dogajanja na nemških okupiranih ozemljih.
Seveda pa avtor v tako kratkem knjižnem delu ni mogel zajeti vseh področij
okupacije, kar nas navdaja z upanjem, da nas bo s čim podobnim razveselil v
bodočnosti. Ne glede na nekatere pomanjkljivosti bo knjiga za vsakega, ki ga
zanima obdobje druge svetovne vojne v Evropi in z njo povezana kolaboracija,
zelo koristen vir informacij in pomoč pri še podrobnejšem spoznavanju tega
dela zgodovine. Knjiga je prijetna in koristna za branje, avtorju pa želimo še
veliko raziskovalnih uspehov v bodoče.

Vinko Skitek

Univ. dipl. zgodovinar, podiplomski študent
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Gregor Jenuš

Ko je Maribor postal slovenski

Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru
od konca 19. stoletja in v prevratni dobi
Znanstvenoraziskovalni inštitut
dr. Franca Kovačiča v Mariboru
Zbirka Studia historica Slovenica; 8
Maribor 2011, 250 str.

Monografija Ko je Maribor postal slovenski (s podnaslovom Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi)
mladega zgodovinarja dr. Gregorja Jenuša temelji na doktorski disertaciji, ki je
nastala pod mentorstvom prof. dr. Darka Friša, in na skoraj tristo straneh prinaša poglobljeno študijo nemško-slovenskih odnosov na prelomu dvajsetega
stoletja v mestu ob Dravi. Knjiga je v letošnjem letu izšla v zbirki Studia historica
Slovenica pri založbi Znanstveno-raziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča
v Mariboru, prikazuje pa ozadje življenja mariborskih Nemcev od marčne revolucije 1848 pa do razpleta prve svetovne vojne oziroma t. i. prevratne dobe, ko
je mesto, kot ugotavlja avtor, le za las ušlo izvedbi plebiscita. Monografija torej
osvetljuje dogajanje, ki je zanimivo tako za tiste, ki se ukvarjajo z zgodovino
severovzhodne Slovenije v tem času, kot še posebej za raziskovalce manjšinske
problematike. Ne smemo namreč pozabiti, da so Slovenci vse do prve svetovne
vojne, v danes drugem največjem slovenskem mestu, igrali vlogo nacionalne
manjšine, medtem ko se je v času po vojni igra obrnila in je vloga manjšine pripadla tamkaj živečim Nemcem. Da bi pojasnil, kako je prišlo tako do premikov
v sestavi prebivalstva kot do sprememb v upravi mesta, je avtor v raziskavo pritegnil primarne vire, pri čemer so mu bili v odločilno pomoč tudi Sejni zapisniki mestnega sosveta in Spisi o narodnopolitičnih bojih in prevratu leta 1918,
pomagal pa si je seveda tudi z nemškimi in slovenskimi časniki. Kljub osredotočenosti monografije na mesto Maribor nikakor ne moremo zapisati, da gre za
preprosto delo lokalne zgodovine. Avtor si namreč vseskozi prizadeva za kontekstualizacijo zgodovinskih pojavov, ki jih umešča v širši slovensko-nemški
štajerski prostor in si pri interpretaciji pomaga z razlago globalnih silnic – kot
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je bil denimo razplet prve svetovne vojne in mirovni dogovori – na regionalno
dogajanje. Poudariti velja, da si pri tem zastavlja tudi zelo splošna in pomembna vprašanja, kot je na primer zaščita slovenske manjšine v času pred vojno in
nemške v obdobju po njej.
V prvem poglavju se avtor pomudi pri pregledu slovensko-nemških odnosov od druge polovice devetnajstega do prve svetovne vojne. Pri tem se sprašuje,
ali je bila marčna revolucija v Habsburški monarhiji res tisti odločilen dogodek, ki
naj bi zanetil že tako tleče nacionalne antagonizme, ali pa v tem smislu ni imela
tako odločilnega pomena. Ugotavlja, da se je nacionalno zavedanje in z njim
diferenciacija pojavila šele z obnovo ustavnega življenja, torej v začetku šestdesetih let 19. stoletja. Ker se je na eni strani krepila zavest o pripadnosti nemškemu
narodu, na drugi pa je vse bolj rasla tudi zavest o slovenstvu, so se med nacijama
začeli pojavljati spori. Po drugi strani so se med slovenskim prebivalstvom pričele
pojavljati tudi skupine ljudi, ki so ravnale pragmatično in so bodisi zaradi nemškega pritiska bodisi zato, da bi lahko napredovale po družbeni lestvici, prevzele
nemško identiteto. Med nepopustljivimi zagovorniki slovenstva, je te osebe doletela zaničevalna oznaka "nemškutar", ki je pomenila nekoga, ki naj bi se izneveril slovenskim "koreninam", kar so označevali za "rak rano slovenskega naroda".
Do radikalizacije odnosov med nacijama je, kot piše avtor, prišlo v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja. Zaradi krepitve slovanskih nacionalnih idej
in zahtev po priznavanju pravic slovanskim narodom monarhije, so se Nemci
že vse od časa marčne revolucije počutili zapostavljene. Spor, ki je odmeval po
celotni monarhiji in ga beleži tudi avtor pričujoče monografije, je izbruhnil prav
na Spodnjem Štajerskem in je zadeval celjsko gimnazijsko vprašanje. Konflikt
med Nemci in Slovenci je odjeknil, ko so Slovenci zahtevali slovenske vzporedne razrede na gimnaziji v Celju in je po mnenju avtorja predstavljal pravzaprav
prvi pravi upor proti nemški samovolji na Spodnjem Štajerskem. Sumničavost
in nezaupanje do slovenskega prebivalstva sta se razširili tudi v druga mesta v
tej regiji in mariborsko okrajno glavarstvo se je leta 1893 odločilo za povečanje
nadzora nad slovenskim prebivalstvom ter zaščito avstrijskih cesarskih državnih
simbolov pred domnevno nevarnostjo slovenskih napadov. V začetku 20. stoletja se je nemški značaj mesta le še krepil, saj je z novim poslovnikom občinskega sveta nemščina postala uradni jezik ne le notranjega, temveč tudi zunanjega
poslovanja, v skladu s tem normativi pa so bili odtlej tudi vsi napisi v mestu zgolj
v nemškem jeziku. Tako jasna vzpostavitev nemškega primata je privedla do
konfliktov s slovenskim prebivalstvom mesta, saj jim je 19. člen ustave monarhije
zagotavljal narodnostno enakopravnost. Nacionalni spori so se znova razmahnili tik pred začetkom prve svetovne vojne, ko so si slovenski predstavniki v štajerskem deželnem zboru prizadevali v spodnještajerskih mestih uvesti zakon o proporcionalnem volilnem sistemu, kar bi omogočilo boljšo zastopanost nenemških prebivalcev. Nemce so tovrstne zahteve raztogotile, saj so sklepali, da bi si na
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ta način Slovenci zagotovili prevlado.
Drugo poglavje Jenuševe monografije zajema dogajanje v Mariboru in na
Štajerskem v času prve svetovne vojne, pri tem pa pozornost posveča spremembam v konfiguraciji moči med Slovenci in Nemci. Če so Slovenci v obdobju pred vojno dejansko igrali vlogo brezpravne manjšine, so se razmerja v času
svetovnega spopada začela prevešati v njihovo korist. Posebno mesto v tem
delu Jenuš nameni spremembam v mednacionalnih odnosih po obnovi parlamentarnega življenja v monarhiji ter gibanju v podporo Majniški deklaraciji.
Ko so v začetku leta 1918 zaplenili "podpisne pole" za Majniško deklaracijo, je
v štajerskem deželnem vrhu završalo, piše Jenuš. Gibanje v podporo deklaraciji so označili za agitacijo, ki naj bi za cilj imela spor med nacionalnima skupnostma. Mestnim zastopom na Štajerskem so tako predlagali, naj preprečijo
nadaljnjo propagando v prid deklaraciji in jim pri tem dali tudi proste roke za
kaznovanje t. i. političnih prestopnikov. V boju proti slovenskemu gibanju so na
pomoč priskočila tudi nemška društva, kot je bilo denimo Südmark, ki je skrbelo za nemško kolonizacijo Spodnje Štajerske, posebej občin, ki so predstavljale
oviro za vzpostavitev "nemškega mostu" do Maribora.
V naslednjem poglavju z naslovom "Kdo je kdo? – Slovenci in Nemci v
avstrijskih in jugoslovanskih popisih prebivalstva" se avtor posveča vprašanju
ugotavljanja števila slovenskega in nemškega prebivalstva Spodnje Štajerske
ter pojasnjevanju vzrokov, ki so pripeljali do določenega statističnega rezultata. Poleg samih statističnih poizvedb Jenuš precej prostora nameni tudi gibanjem v nacionalni sestavi prebivalstva in tako pojasnjuje, da povečanega deleža slovenskega življa na popisu, ki ga je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
izvedla 1921. leta ni mogoče pripisati zgolj poizvedbam o maternem jeziku
(pred vojno se je popisno vprašanje nanašalo na t. i. občevalni jezik), ampak
tudi selitvi nemškega uradništva in vojaštva v nemške dežele po vojni. Čas pred
vojno je po drugi strani zaznamovala germanizacija, ki so jo po eni strani izvajali s pomočjo društev kot je bilo že omenjeno Südmark, po drugi pa s prikrojevanjem oziroma zmanjševanjem števila slovenskega prebivalstva s pomočjo
popisov, kar je avtor označil z izrazom "statistična asimilacija". Avstrijska štetja,
ki so spraševala po občevalnem jeziku (kategorija je bila varljiva, šlo je bodisi
za jezik, ki so ga ljudje govorili v svojem okolju ali gospodinjstvu, v nobenem
primeru pa to ni bil nujno tudi materni jezik), so leta 1910, z zadnjim popisom pred vojno, privedla do "ugotovitve", da večino prebivalstva sestavljajo t.i.
Vindišarji, s temi podatki pa so nato postregli tudi razmejitveni komisiji, ki je
delovala na pariški mirovni konferenci. Od srednjega veka dalje so Nemci izraz
Windische uporabljali za označevanje svojih slovanskih sosedov, v času zaostrenih mednacionalnih konfliktov v začetku 20. stoletja pa so začele nastajati
teorije o Vindišarjih kot posebnem narodu. Na Štajerskem naj bi tako, kot so
pojasnjevali, živele tri skupine prebivalstva, poleg Nemcev in Slovencev tudi
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Nemcem zelo sorodni in naklonjeni Vindišarji, ki so jim Nemci po koncu prve
svetovne vojne na Spodnjem Štajerskem pripisovali status večinskega prebivalstva. Prav ti pa so bili tisti, ki so jih pristaši slovenstva označevali z že omenjeno
oznako nemškutarji.
Avtor v nadaljevanju sledi kronološkemu toku dogodkov in se spopade z
vprašanjem prehoda mestne uprave Maribora v slovenske roke. V monografiji
nazorno prikaže dobro znan Maistrov podvig, ki ga oceni za nekoliko samovoljnega, saj je kršil načela vojaške hierarhije in z rokohitrskim ravnanjem povzročal nevšečnosti tako Narodnemu svetu za Štajersko kot Narodni vladi SHS v
Ljubljani. Njegovih morda nepremišljenih potez avtor vseeno ne obeša ne veliki zvon, temveč jih pripiše napetemu dogajanju v narodnostno mešanem in od
nacionalnih strasti razgretem okolju v času po končani vojni.
Peto poglavje dela Ko je Maribor postal slovenski se posveča vprašanju,
kako je nemško prebivalstvo v času po vojni v mestu zasedlo manjšinski status, torej tistega, ki je prej pripadal Slovencem. Nemški živelj je v času neposredno po koncu svetovnega spopada naletel na veliko oviro, saj v Kraljevini
SHS status manjšin ni bil urejen vse do pariške mirovne konference leta 1919.
Tudi po samem sprejemu mednarodnih obvez o zaščiti narodnostnih manjšin
pa so se, kot piše Jenuš, v primeru nemške manjšine na Spodnjem Štajerskem
na področju javne uporabe jezika in delovanju manjšinskih šol ter kulturnih
organizacij pojavljale številne kršitve. Najbrž ni potrebno posebej poudariti, da
je to privedlo do okoliščin, ki so porodile konflikte med nacionalnima skupinama. Spopade, ki jih je še podžgalo vprašanje razmejitve med Kraljevino SHS
in Republiko nemško Avstrijo avtor posebej slikovito prikaže. Polemike okrog
tega ali bo Maribor pripadel Kraljevini SHS ali pa sosednji Republiki nemški
Avstriji, ki so kulminirale v t. i. krvavem ponedeljku 27. januarja 1919 predstavljajo najbrž enega najbolj zanimivih delov monografije. Ker sta slovenska
in nemška stran o položaju in pripadnosti Maribora ameriškemu polkovniku
Shermanu Milesu, ki naj bi informiral razmejitveno komisijo na pariški mirovni
konferenci posredovali nasprotujoče podatke, se je Miles odločil za ponoven
obisk, ki naj bi ga izvedel prav na omenjeni dan. Nemci so se, da bi prepričali ameriškega polkovnika, namenili zbrati podpise, ki bi dokazovali pranemški značaj mesta in nestrinjanje z ločitvijo mesta od matične avstrijske države.
Nemški demonstranti, ki so na ta dan prišli v Maribor, so svoj obisk upravičevali z izvedbo manifestacije v počastitev ameriškega predsednika Woodrowa
Wilsona, prikrili pa so načrte o izvedbi zborovanja v podporo nemški pripadnosti mesta. Miles je demonstracije dovolil, saj je pričakoval, da bo zbor povsem miroljuben in brez nacionalističnih predznakov. Da so bili njihovi nameni
drugačni, priča že podatek, da so bili opremljeni z velikimi nemškimi napisi o
pripadnosti Maribora nemškemu prostoru. Ožja delegacija demonstrantov se
je želela sestati z Milesom, a jim general Maister to preprečil. Ameriški polkov-
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Naslovnica monografije Gregorja Jenuša

nik se je kljub temu odločil spregovoriti zbrani množici in skupaj z nemškim
predstavnikom dr. Pfirmerjem sta z zgradbe okrajnega glavarstva ljudi pozvala k mirnemu razhodu. Razburjeni udeleženci shoda niso poslušali nobenega
nagovora in na Glavnem trgu so svoje bojevito razpoloženje le še stopnjevali.
Demonstracije so se sprevrgle v nasilje proti vsem, ki niso nosili nemških znakov, protestniki pa so se lotili tudi zgradb slovenskih gostilničarjev in trgovcev.
Tedanji policijski komisar Maribora je, da bi pomiril vsesplošno razgrajanje, na
pomoč poklical vojsko, a jo je nazadnje tudi sam skupil – razjarjena množica
ga je na poti do magistrata namreč dodobra pretepla. Do razhoda razbesnelih
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protestnikov je prišlo šele po strelih iz pušk slovenskih stražnikov. Dogodek, ki
je v štajerski zgodovini postal znan kot "krvavi ponedeljek" je za seboj pustil pet
mrtvih in več kot trideset ranjenih. Imena žrtev, ki so jih objavili lokalni časniki,
so pokazala, da je dejansko šlo za nemštvu privržene Slovence oziroma za tiste,
ki so jih zaničevalno označevali kot nemškutarje.
Šesto poglavje je namenjeno osvetlitvi procesa slovenizacije nemškega
šolstva. Če je bila avstrijska oblast zaradi strahu pred nacionalno afirmacijo
majhnega naroda izrazito nenaklonjena ustanavljanju slovenskih šol, je Narodna vlada SHS v Ljubljani že novembra 1918 stvari postavila na glavo. Začetek
konca nemškega šolstva na Spodnjem Štajerskem je, kot ugotavlja avtor, predstavljal odlok omenjene vlade o ekskluzivnosti slovenskega jezika v ljudskih in
meščanskih šolah. Zveza štajerskih učiteljev in učiteljic je isti mesec na vlado
naslovila zahtevo po namestitvi slovenskih, narodno zavednih učiteljev v šole
na Spodnjem Štajerskem. Oblasti niso prav dolgo čakale na izvedbo zahtev, saj
so dogodke na "krvavi ponedeljek" premeteno izkoristile kot povod za zamenjavo učiteljskega kadra.
V sklepnem, sedmem poglavju, avtor pozornost posveti vprašanju reševanja štajerskega mejnega vprašanja na pariški mirovni konferenci. Poglavje
se začne z razlago ozadja mirovnih pogovorov in pomembnosti Wilsonovih
izhodišč za majhne narode ter pripravo slovenskih predstavnikov na srečanje
v Parizu. Pri tem izpostavlja vlogo posameznih osebnosti, ki so ključno prispevale k pripravi elaboratov in predlogov za razmejitev med Republiko nemško
Avstrijo in Kraljevino SHS. Med tistimi, ki so igrali bistveno vlogo pri sestavljanju priporočil za rešitev meje na Štajerskem, je glavno mesto pripadlo teologu
in zgodovinarju dr. Francu Kovačiču. Na mirovni konferenci je prevladovalo
stališče, da bi na Štajerskem za mejo med sosednima državama upoštevali reko
Dravo oziroma območje med Dravo in Muro, saj naj bi to predstavljalo najbolj
naravno pot delitve ozemlja med Kraljevino SHS in Republiko nemško Avstrijo.
Za Kraljevino SHS bi to pomenilo veliko izgubo s Slovenci poseljenega ozemlja,
zato je Kovačič s sodelavci za Spodnjo Štajersko predlagal črto Radl-Remšnik-Mura. Slovenska nemška skupnost je po drugi strani še pred koncem prve svetovne vojne zagovarjala nedeljivost habsburških kronovin oziroma združitev
spodnještajerskih območij z nemškim prebivalstvom z Avstrijo. To stališče je ob
koncu vojne podprla tudi avstrijska vlada, ki je razmejitveni komisiji na konferenci posredovala rezultate popisov prebivalstva iz leta 1910, ki so kazali, da so
bila urbana središča na Spodnjem Štajerskem večinsko nemška. Izrazila je željo,
da bi prebivalci teh po njenem spornih območij imeli možnost odločanja na
plebiscitu kateri državi bi pripadali. Nemška delegacija je v nadaljevanju mirovnih pogovorov vztrajala pri izvedbi plebiscita in v ta namen komisiji posredovala tudi več predlogov na katerih območjih bi plebiscit izvedli. Slovenska
delegacija je nemške predloge vselej zavračala, prinašala pa je nove predloge za
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razmejitev. Vrhovni svet, dejansko odločujoči organ na konferenci, se je sprva
odločil za plebiscit na Štajerskem, in sicer tako da bi ozemlje, kjer bi plebiscit
izvedli, razdelili v tri cone – prva bi obsegala območje severno od reke Drave,
druga območje južno od reke, tretja pa kotlino Mure. Francosko-angleški predlog je, kot navaja avtor, plebiscit zavračal z obrazložitvijo, da je na predlaganem plebiscitarnem ozemlju že devet mesecev obstajala delujoča oblast in
njena odstranitev bi lahko povzročila hude nemire, poleg tega pa bi povzročilo
tudi spremembo teritorialnih določil v zvezi z razmejitvijo tudi na Koroškem in
v Prekmurju. Zamisel o plebiscitu je bila tako na konferenci le za las zavržena,
meja med Republiko nemško Avstrijo in Kraljevino SHS pa je s senžermensko
mirovno pogodbo stekla približno po črti, ki jo je zakoličil Rudolf Maister, le
brez Radgone in radgonskega okraja. To ozemlje je po zahtevi prvega avstrijskega kanclerja Karla Rennerja vrhovni svet prisodil Republiki nemški Avstriji.
Nekoliko boljši časi od povojnega šikaniranja so se z mirovno pogodbo obetali
tudi mariborskim Nemcem. Računali so lahko namreč na varovanje manjšinskih pravic, ki jim jih je po 51. členu dokumenta morala zagotoviti Kraljevina
SHS.
Jenuševo delo Ko je Maribor postal slovenski prvič strnjeno prikazuje preteklost
nemško-slovenskih odnosov na severovzhodnem koncu Slovenije od konca
19. stoletja pa do razpleta po prvi svetovni vojni. Monografija je dobrodošel prispevek k slovenskemu zgodovinopisju, saj prinaša dragocen pogled na mednacionalna trenja oziroma na razmerje med narodnostno manjšino in večino, pri
čemer posveti prostor tako slovenski kot nemški perspektivi. S tem, ko pokaže,
kakšni sta bili vlogi manjšine in večine ter kako sta se po prvi svetovni vojni
zamenjali, predstavlja tudi pomemben doprinos k študiju manjšinske problematike.

Miha Zobec

Univ. dipl. zgodovinar, mladi raziskovalec
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-mail: miha.zobec@gmail.com
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ZRC SAZU, Milko Kos Institute of History
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
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Title: ECONOMIC MOMENTS OF SLOVENIA’S INDEPENDENCE PROCESS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 229–248, 41 notes
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Process of independence, Slovenia, United Slovenia, Yugoslavia, economic arguments.
Abstract: From 1848, the Slovenian national movement was a cultural and political project which called for
the unification of all Slovenians and their independent cultural development, the basis of which would be the
Slovenian language. A variety of different arguments were used for the acquisition of supporters, especially
people from the rural area; such arguments included economic arguments deriving from the statement that
the public use of the Slovenian language would contribute to faster economic development and the reduction
of costs, as translators would no longer be necessary. Due to the finding that the Yugoslav state was exploiting people economically and limiting their cultural and social development, the idea of independence slowly
started to grow among Slovenians. At first, this was only a cultural idea, but it was soon given political connotation.

Author: REPE Božo
Ph.D., full professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
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Title: ROLE OF THE "SLOVENIA, MY COUNTRY" CAMPAIGN IN THE NATIONAL HOMOGENISATION IN THE 1980s
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 249–276, 34 notes, 8 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: tourist campaign "Slovenia, my country", homogenisation of Slovenians, national identity, liberation.
Abstract: Before the beginning of discussions on the question of nationality at writers’ tribunes (e.g. the tribunes Slovenian nation and Slovenian culture 1985) and before the Nova revija magazine started with its
contributions to the national programme, Slovenian confidence was boosted by the "Slovenia, my country"
tourist campaign which (at first) was not linked to politics. The campaign was famous for its propaganda and
the tourist film depicting the beauties of Slovenia and the willingness of people from different professions
to wholeheartedly accept tourists. Yugoslavia saw the film as an expression of separatism, while Slovenians,
in the light of the dissolving idea of Yugoslavism, saw the slogan "Slovenia, my country" as a symbol of the
strengthening of the national identity and the linden leaf as a symbol of Slovenism. This identification contributed to the initiation of the most important mass movement.
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UDC 329(497.4)DEMOS:323.17(497.4)

Title: THE DEMOCRATIC OPPOSITION OF SLOVENIA (DEMOS) AS THE KEY PLAYER IN THE CREATION OF A DEMOCRATIC SLOVENIAN STATE
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 277–292, 53 notes, 2 tables
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: DEMOS, democratisation, independence, transition (democratic break), democracy, nation, nationalism, political programmes, Slovenian Christian Democrats (SCD), Slovenian People’s Party (SPP), SocialDemocratic Union of Slovenia (SDUS), League of Communists of Slovenia – Party of Democratic Renewal
(LCS-PDR), Socialist Alliance of Working People – Socialist Party of Slovenia (SAWP-SPS), Alliance of Socialist
Youth of Slovenia – Liberal Party (ASYS-LP).
Abstract: The article describes the role and importance of DEMOS as the key player in the democratisation and
independence of Slovenia. The author describes the democratic transition in Slovenia as an intermediate form
between two types of transition, the ruptforma and transplacement. This is a mixture of ‘clean break’ models
(to be run by the new elite) and reforms (to be run by the old elite). Nevertheless, it can not be concluded that,
in the case of Slovenia, there truly was a clean break led by the new elite and an appropriate reversal of roles
after the regime change. The author also rejects the concept of transformation, which assumes that the democratic break was led by the old political elite. This elite, under public pressure, did adopt some key reforms
before elections, but these did not lead to the change of the social and political system, although they were a
necessary condition for it.
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Title: "HISTORICAL RETURN HOME": RESTORATION OF CHRISTIAN DEMOCRACY AT THE TIME
OF SLOVENIA’S INDEPENDENCE
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 293–310, 41 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Slovenian People’s Party, Slovenian Christian Democrats, Slovenian Peasant Union, Marko Kremžar,
Lojze Peterle, Ivan Oman.
Abstract: The article discusses the restoration of Christian Democracy in Slovenia at the time of its independence, following the return of the historical Slovenian People’s Party, under the leadership of Marko Kremžar,
to the homeland. The return is illuminated by journalistic sources published in Slovenia and among the Slovenian expatriates, and by people’s testimonies. The author presents the views of the main actors in the restoration process which was accompanied by a number of personal and principled divisions.
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Title: LEADERSHIP OF THE CATHOLIC COMMUNITY AND THE PROCESS OF INDEPENDENCE OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 311–336, 64 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Slovenia, independence, Holy See, Archbishop Dr. Alojzij Šuštar (1920–2007), Pope John Paul II
(1920–2005).
Abstract: The paper highlights the role and endeavours of the Catholic Church in Slovenia, the Holy See and
Pope John Paul II in the process of Slovenia’s independence. At that time, the Catholic community in Slovenia was led by the Archbishop and Metropolitan dr. Alojzij Šuštar who, together with the Justice and Peace
Commission, greatly contributed to the affirmation of tendencies for an independent state. His activities were
primarily oriented towards the familiarisation of the international community with events in Slovenia and the
acquisition of support for the Slovenian independence plan from respected individuals at the international
level. Through his personal connections and reputation, the Archbishop Šuštar facilitated the decision-making process at the highest political level. At the same time, Pope John Paul II, through his personal influence
and with the help of the Holy See’s bodies, demonstrated that the international community had decided to
support the independence of Slovenia and Croatia. Activities of some other church institutions and individuals could also be regarded as positive contributions. The last act of recognition of Slovenia’s independence by
the Holy See was the recognition of the independent Episcopal Conference of Slovenia in 1993.
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Title: ALOJZIJ ŠUŠTAR (1920–2007)
Subtitle: Ljubljana Archbishop and Metropolitan (1980–1997)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 337–354, 42 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Catholic Church, Church-state relationship, Alojzij Šuštar, Switzerland, Slovenia’s process of independence.
Abstract: The article presents the life of the Ljubljana Archbishop and Metropolitan dr. Alojzij Šuštar and his
role in Slovenia’s process of independence. He is believed to be one of the most prominent and influential
persons of the Catholic Church in Slovenia in the second half of the 20th century. He demanded that human
rights be respected consistently and the legal status of the Catholic Church in the then socialist state appropriately arranged. He supported the right of the Slovenian nation to self-determination with equal vigour. To
the extent possible, he participated in the processes that led to the declaration of Slovenia’s independence.
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Titel: DIE ROLLE DEUTSCHLANDS BEI DER VERSELBSTSTÄNDIGUNG SLOWENIENS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 355–378, 80 Fußnoten, 4 Bilder
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch)
Schlüsselwörter: Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, Anerkennung Sloweniens, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Johann Georg Reißmüller, Viktor Meier, Norbert Gansel, KSZE, Brioni-Deklaration, Haag.
Kurzfassung: Nach dem slowenischen Plebiszit befürwortete die deutsche Politik zunächst nicht den Zusammenbruch Jugoslawiens. Bis zum Überfall der jugoslawischen Armee auf Slowenien setzte sich die deutsche
Außenpolitik, wie auch die des gesamten Westens, für die Erhaltung des einheitlichen Jugoslawien ein. Der
Angriff führte zu einer Wende in der deutschen Außenpolitik. Doch war diese noch immer sehr vorsichtig
und versuchte mittels Verhandlungen und im Einvernehmen mit anderen Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft zu einem Ergebnis zu kommen. Der KSZE-Mechanismus wurde nach dem Angriff auf Slowenien
nicht durch Deutschland ausgelöst, sondern durch Österreich. Die deutschen Politiker waren uneins, und die
Mehrheit der Medien in Deutschland – Ausnahmen bildeten die Frankfurter Allgemeine Zeitung und einige
Regionalzeitungen wie die Deister- und Weserzeitung – war gegen einer schnelle Anerkennung. Im November
1991 entschloss sich Deutschland, die Selbstständigkeit des slowenischen Staates anzuerkennen, was dann
am 19. Dezember verwirklicht wurde. Die Anerkennung aber galt erst am 15. Januar 1992, als alle zwölf Staaten der EG Slowenien und Kroatien anerkannten.
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Title: ITALY, DISSOLUTION OF YUGOSLAVIA, THE PROCESS OF SLOVENIA’S INDEPENDENCE AND
ITS INTERNATIONAL RECOGNITION
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 379–400, 80 notes
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Italy, Yugoslavia, Slovenia, Slovenian independence, international recognition of Slovenia, Gianni
De Michelis, Italian foreign policy and diplomacy, Friuli-Venezia Giulia, European Community, Alps-Adriatic
Working Community, succession of the Treaties of Osimo.
Abstract: The author presents the key characteristics of the Italian foreign policy regarding the dissolution of
Yugoslavia, Slovenia’s independence and its subsequent international recognition. The paper also highlights
the adjustment of Italy’s foreign policy to the new reality and explains its attitude towards Yugoslavia in the
eighties, and important regional connections for Slovenia which had a strong influence on the formation of a
favourable public opinion regarding the recognition of Slovenia’s independence and on the exertion of pressure on the Italian government. The author also writes about the period following international recognition,
when Slovenia became a successor of several treaties (among others the Treaty of Osimo), after which the
relationship between Slovenia and Italy became tenser.
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Title: MOBILISATION ACTIVITIES AS THE BASIS FOR THE ATTAINMENT OF MILITARY, POLITICAL
AND ECONOMICAL INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 401–428, 65 notes
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: mobilisation, democracy, politics, military activities, economy, Republic of Slovenia, Maribor, independence, sovereignty, culture, Territorial Defence, Yugoslav People’s Army, military service.
Abstract: Mobilisation of all three pillars was the only way for the Republic of Slovenia to assert its independence and autonomy. It had to provide military support to the plebiscite support and the decision of the citizens of Slovenia. Its basic task was to carry out military mobilisation and preparations for a possible response
of the Yugoslav People’s Army. Military mobilisation at the end of 1990 was followed by political mobilisation
which began with the victory of DEMOS at the first democratic elections; the political unification of citizens
in their decision at the plebiscite. This was followed by the adoption of constitutional amendments, providing the political and legal basis for the implementation of all procedures and activities for the attainment of
independence. The Republic of Slovenia needed the third, economic mobilisation, as the success of the first
two was dependent upon the financial and economic support. The first democratic government simultaneously carried out preparations in economic, tax, customs and monetary areas. Slovenia had to form foreign
exchange reserves, implement the policy of monetary independence in the time when the EU and the USA
were not prepared to accept the new reality in the area of the former common Yugoslav state.
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Title: YUGOSLAV PEOPLE’S ARMY ON THE EVE OF SLOVENIA’S INDEPENDENCE
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 12 (2012), No. 2–3, pp. 429–446, 31 notes, 3 pictures, 1 table
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: SFRY, YPA, TD, League of Communists of Yugoslavia (LCY), League of Communists – Movement
for Yugoslavia, Presidency of the SFRY, army, battlefield, popular resistance and social self-protection, battle
in space.
Abstract: In the article, the author deals with the Yugoslav People’s Army (YPA) which was formed after World
War II from an armed wing of the resistance movement. In addition to its basic function of national defence,
the YPA was the main supporter of the Yugoslav regime. National representation of officers in the YPA was
highly in favour of the Serbs, while the greatest deficit was recorded by the Croats. Jurisdiction over the use of
the YPA was in the hands of the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (Presidency of the
SFRY), while the Territorial Defence (TD), until the YPA’s transition to a new battlefield organisation, was the
responsibility of the republic leadership. The YPA’s reorganisation also resulted in changed military strategy.
Being dogmatic and inflexible, it was not willing to accept democratisation demanded by Slovenia and Croatia, but established close links with the Serbian political leadership and advocated centralism.
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