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Anotace 

Bakalářská práce „Slovinská cesta k nezávislosti a její milníky“ pojednává o procesu 

demokratizace Slovinska a jeho osamostatnění během let 1986 až 1991. Po shrnutí 

vývoje země uvnitř Habsburské monarchie a poté v rámci jugoslávského státu se 

zaměřuje na události po roce 1986 jakožto klíčového milníku slovinské cesty 

k nezávislosti. Ve Slovinsku zvítězilo roku 1986 v SKS liberální křídlo v čele 

s Milanem Kučanem, obhajující demokratický politický systém a postupné ekonomické 

reformy. V Srbsku se o rok později stal předákem srbské komunistické strany Slobodan 

Miloševič, propagátor velkosrbské myšlenky. Srbsko se jeho zvolením přiklonilo ke 

koncepci centralizovaného státu, založeného na nacionalismu. Za této situace nebylo 

možné dohodnout se na elementárním fungování federace, natož na budoucí orientaci 

Jugoslávie. Poté, co se Jugoslávská lidová armáda přidala na stranu srbských 

představitelů a začala Slovinsku vojensky vyhrožovat, došlo k postupnému sblížení 

lublaňské vlády s opozicí, jež vyvrcholilo v lednu 1989, kdy se SKS zřekla svého 

politického monopolu. Slovinští komunisté se přiklonili k reformnímu kursu, nadále 

ovšem obhajovali setrvání v jugoslávské federaci. Postupně však i slovinská vládnoucí 

elita dospěla k závěru, že Jugoslávii nelze v dané konstelaci reformovat a v září 1989 

přijala ústavní dodatky, které zahrnovaly mimo jiné právo Slovinska na sebeurčení 

a odtržení. V prosinci 1990 se slovinští občané velkou většinou vyslovili pro odchod 

z Jugoslávie, načež nová slovinská vláda o půl roku později vyhlásila samostatnost 

Slovinska. 

  

Annotation 

The Bachelor's Thesis „Slovenian Road to Independence and its Milestones“ deals with 

the process of democratization and independence of Slovenia during the years 1986 to 

1991. After the summary of the country development within the Habsburg monarchy 



  

and then in Yugoslavia the thesis focuses on the events after 1986 as a crucial milestone 

of the Slovenian road to independence. In Slovenia won in 1986 in Slovene communist 

party liberal wing led by Milan Kučan, advocating a democratic political system and 

gradual economic reforms. In Serbia became one year later the leader of the Serbian 

communist party Slobodan Miloševič, the propagator of the idea of Great Serbia. In 

Serbia thus won a conception of a centralized state based on nationalism. In this 

situation, it was not possible to agree on the basic functioning of the federation, let 

alone the future orientation of Yugoslavia. After the Yugoslav People's Army took up 

Serbian's quarrel and began to militarily threaten Slovenia, there had been a gradual 

convergence of Ljubljana government with the opposition, which culminated in January 

1989 when the Slovene communist party renounced its political monopoly. Slovene 

communists opted for the reform course, but still advocated remaining in the Yugoslav 

federation. Gradually, however, even the Slovenia's ruling elite came to the conclusion 

that it was not possible to reform Yugoslavia in the current constellation and in 

September 1989 adopted constitutional amendments which included among others the 

right to self-determination and secession. In December 1990 large majority of Slovene 

citizens voted in plebiscite for the secession from Yugoslavia. Half a year later the new 

Slovenian government declared independence. 
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Slovinsko, nezávislost, rozpad Jugoslávie, demokratizace, transformace. 

 

Keywords 

Slovenia, independance, break-up of Yugoslavia, democratization, transformation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti i pro účely výzkumu 

a studia.  

 

 V Praze dne 6.1.2011 Kamila Svobodová 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé práce PhDr. Kateřině Králové za 

odborné vedení, podnětné připomínky a především velmi vstřícný přístup. 

 



Bakalářská práce                                           Slovinská cesta k nezávislosti a její milníky 

- 6 - 

Obsah 

 

OBSAH........................................................................................................................................................ 6 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.......................................................................................................... 7 

1. ÚVOD...................................................................................................................................................... 8 

2. OD INTEGRACE K POZVOLNÉMU ROZPADU .............................................................................. 13 

2.1 FORMOVÁNÍ SLOVINSKÉHO NÁRODA A JEHO ZAČLENĚNÍ DO JIHOSLOVANSKÉHO 
STÁTU ...................................................................................................................................................... 13 

2.2 „TŘETÍ CESTA“ JUGOSLÁVSKÉ FEDERACE .............................................................................. 16 

2.3 POSTAVENÍ SLOVINSKA V RÁMCI FLRJ .................................................................................... 19 

2.4 ROZKLAD FEDERACE PO SMRTI TITA........................................................................................ 22 

3. POČÁTKY SLOVINSKÉ EMANCIPACE........................................................................................... 25 

3.1 OTEVŘENÍ CESTY K REFORMNÍMU VÝVOJI............................................................................. 25 

3.2 ROLE JUGOSLÁVSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY.................................................................................... 28 

3.3 OD OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI K DEMOKRATICKÉ OPOZICI ................................................ 30 

3.4 PROCES SE ČTYŘKOU .................................................................................................................... 33 

4. DEFINITIVNÍ ROZPAD....................................................................................................................... 35 

4.1 ODCHOD SKS Z FEDERÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY.......................................................... 35 

4.2 PRVNÍ SVOBODNÉ VOLBY ............................................................................................................ 40 

4.3 VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI SLOVINSKA A REAKCE JLA ................................................ 42 

5. ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 46 

SUMMARY............................................................................................................................................... 49 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................ 51 



Bakalářská práce  

- 7 - 

Seznam použitých zkratek 

 
DEMOS                                       Demokratčina opozicija Slovenije, Demokratická 

opozice Slovinska 

EU                                                Evropská unie 

FLRJ          Federativní lidová republika Jugoslávie 

JLA Jugoslovenska narodna armija, Jugoslávská lidová   

armáda 

Království SHS Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Království 

SHS 

NATO North Atlantic Treaty Organisation, Severoatlantická  

aliance 

SKJ Zveza komunistov Jugoslavije, Svaz komunistů 

Jugoslávie 

SKS Zveza komunistov Slovenije, Svaz komunistů 

Slovinska 

SFRJ          Socialistická federativní republika Jugoslávie 

Stát SHS Država Srbov, Hrvatov in Slovencev, Stát Srbů, 

Chorvatů a Slovinců 

OSN          Organizace spojených národů 

TO          Teritorialna obramba, Teritoriální obrana 



Bakalářská práce  

- 8 - 

1. Úvod 

Slovinsko patří k nejmladším a se svými dvěma miliony obyvatel rovněž 

k nejmenším státům Evropy. Ještě na konci osmdesátých let se zdálo mnohým 

pozorovatelům velmi nepravděpodobné, že by se mohlo takto malé společenství, které 

postrádalo nejen historickou zkušenost státní suverenity, ale i významnější 

demokratickou tradici, stát nezávislým státem. Ač se Slovinci etablovali jako moderní 

národ již v polovině 19. století, vlastního státu se dočkali až o sto padesát let později. 

Proces vedoucí k nezávislosti Slovinska byl zdlouhavý a spíše než jako revoluci jej 

můžeme označit jako evoluci. Jeho kořeny sahají do 50. let 20. století, v průběhu 80. let 

se pak odehrála většina nejvýznamnějších událostí tohoto procesu. 

Slovinsko představuje specifický příklad demokratické přeměny a cesty 

k nezávislosti, rozdílný od ostatních zemí střední a východní Evropy, které se 

transformovaly na přelomu 80. a 90. let 20. století. Jakožto součást jugoslávské federace 

Slovinsko nepatřilo do sovětského bloku. Jugoslávie se od sovětských satelitů lišila 

svou otevřeností vůči Západu, což se týkalo nejen zahraničního obchodování, ale rovněž 

například možnosti volně cestovat. Zatímco v zemích v sovětské sféře vlivu byl striktně 

dodržován ekonomický model centrálního plánování, v Jugoslávii byl zaveden model 

samosprávného socialismu. Vývoj jugoslávských republik tak ve čtyřech dekádách po 

druhé světové válce probíhal jinak, než jak tomu bylo ve východním bloku, ač se 

jugoslávská federace po celou dobu své existence hlásila ke stejné ideologii -

 socialismu.1 Vedle zvláštního postavení Jugoslávie, jejíž součástí Slovinsko bylo, 

zaujímala slovinská republika výjimečný statut také v rámci jugoslávské federace. 

Separátní vývoj Slovinců uvnitř Habsburské monarchie je historicky výrazně odlišil od 

ostatních jihoslovanských národů, a to nejen jazykem a kulturou, ale také větší mírou 

industrializace a sociální emancipace.2 Cílem předkládané práce je zodpovědět otázku, 

které z těchto odlišností měly na přeměnu Slovinska v nezávislý stát nejzásadnější vliv 

a proč se vyhlášení nezávislosti obešlo bez násilností, kterým se nevyhnuly ostatní země 

bývalé Jugoslávie. Práce bude dále zkoumat, co bylo hlavní příčinou odchodu Slovinska 

z federace a jak slovinské osamostatnění proběhlo. 

                                                 
1 Blíže k vývoji v zemích sovětského bloku viz např. Vladislav Moulis, Vznik, krize a rozpad sovětského 

bloku v Evropě 1944-1989 (Ostrava: Amosium servis, 1991). 
2 Ladislav Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti (Jinočany: H&H, 1993), 14.  
Chorvatsko bylo rovněž součástí Rakouska-Uherska, patřilo ovšem k jeho zaostalejší části, Uherskému 
království. Slovinsko se řadilo mezi vyspělejší Království a země zastoupené na říšské radě. 
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Těžiště práce spočívá v analýze procesu demokratizace a osamostatnění během 

let 1986 až 1991. Rok 1986 představuje klíčový milník slovinské cesty k nezávislosti, 

neboť k tomuto roku se datuje počátek reforem Svazu komunistů Slovinska. Práce končí 

rokem 1991, kdy Slovinsko vyhlásilo nezávislost. Po tzv. desetidenní válce se fakticky 

stalo suverénním státem, zavedlo vlastní měnu a v prosinci téhož roku přijalo novou 

ústavu. Teritoriálně se práce vztahuje k oblasti dnešního Slovinska, přičemž se z velké 

části věnuji i celému regionu bývalé Jugoslávie. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Po úvodu následuje kapitola Od 

integrace k pozvolnému rozpadu týkající se období před rokem 1986, která zasazuje 

problematiku osamostatnění do kontextu politického a hospodářského vývoje Slovinska. 

Nejprve seznamuje s tím, jak se Slovinci etablovali jako moderní národ, a poté 

analyzuje, jak a proč se rozhodli spojit s ostatními Jihoslovany ve společném státě. Dále 

shrnuji vývoj jugoslávského státu osvětlující původ tzv. třetí cesty jugoslávského 

socialismu. Pokračuje popisem postavení Slovinska uvnitř federace z hlediska 

ekonomického a etnického. Poslední součástí kapitoly je analýza ekonomických, 

národnostních a zahraničně-politických problémů, jimž musela Jugoslávie čelit po smrti 

Josipa Broze-Tita. Ač se tato kapitola přímo netýká tématu práce, rekapitulace 

historického vývoje Slovinska je nezbytné pro porozumění emancipace Slovinců 

v 90. letech. 

V další kapitole Počátky slovinské emancipace shrnuji změny uvnitř vládnoucí 

komunistické strany Slovinska a věnuji se nástupu Slobodana Miloševiče k moci a vlivu 

této události na další vývoj Jugoslávie. Po zhodnocení role jugoslávské armády a jejího 

vztahu ke Slovinsku seznamuji čtenáře s vývojem občanské společnosti ve Slovinsku, 

přičemž se zaměřuji na dva nejvýznamnější slovinské týdeníky, Mladina a Nova Revija. 

Součástí kapitoly je také rozbor případu Janša vedoucího k aktivizaci společnosti 

označované jako „Slovinské jaro“. 

Ve čtvrté kapitole nazvané Definitivní rozpad analyzuji klíčové události 

reformního vývoje, mezi něž patří vznik prvních nekomunistických stran a nezávislých 

organizací, zrušení monopolu komunistů ve Slovinsku, přijetí ústavních dodatků 

a rozpuštění Komunistického svazu Slovinska. Dále se věnuji přípravě a průběhu 

prvních svobodných voleb, spolupráci Slovinska s Chorvatskem a samotnému vyhlášení 

slovinské nezávislosti. V poslední části kapitoly hodnotím reakci Jugoslávské lidové 

armády na výše uvedené události, které posléze vedly k uznání nezávislosti Slovinska 
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mezinárodním společenstvím. V závěrečné kapitole shrnuji nejdůležitější poznatky 

práce a zodpovídám otázky z úvodní kapitoly. 

Práce je založena především na empirické analýze sekundární literatury, která se 

tématu dotýká zejména v rovině sociální a institucionálně právní. Koncepčně je práce 

zarámována vedle rozpadu Jugoslávie a transformace společnosti na sklonku studené 

války zvláště emancipačními snahami slovinského národa požadujícího vznik 

moderního národního státu.3 Základ práce tvoří převážně cizojazyčná bibliografie, 

neboť česky psaných textů vztahujících se k danému tématu mnoho nenajdeme. 

Výjimku tvoří monografie Ladislava Hladkého Slovinsko,
4 jež vyšla teprve letos, která 

je ovšem pro účely této práce příliš stručná. Komplexní informace o vývoji v Jugoslávii 

ve 20. století jsem čerpala ze tří knih, konkrétně jde o Dějiny jihoslovanských zemí
5 od 

kolektivu autorů v čele s Miroslavem Šestákem, práci Josefa Pirjevce Jugoslávie 1918-

1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevičovi a Titovy Jugoslávie
6
 a knihu Od smrti 

Tita do smrti Jugoslávie: Svědectví
7
 Raifa Dizdareviče. Nejcennější zdroj z výše 

jmenovaných titulů pro mne představovala kniha Dějiny jihoslovanských zemí, u které 

jsem ocenila zejména dobrou přehlednost a objektivitu. Autorům se podařilo oprostit se 

od různých preferencí a subjektivních pocitů, neprotěžují žádnou ze stran a podávají tak 

co možná nejvíce realitě odpovídající obraz Jugoslávie a národů v ní ve dvacátém století 

sdružených. 

Z anglicky psané bibliografie nabízí nejpodrobnější souhrnný obraz slovinské 

historie kniha The Land Between – A History of Slovenia editovaná Oto Lutharem.8 

I když jde o velmi detailně zpracovanou monografii, její přínos je bohužel znehodnocen 

značnou neuspořádaností textu. Autor přeskakuje nejen mezi tématy, ale i v časové 

rovině, čímž se text stává pro čtenáře velmi nepřehledný. Mnohdy jsou navíc důležité 

                                                 
3 Vznik národních států byl běžným fenoménem v 19. století a po první světové válce, nově se objevuje 
v 90. letech 20. století po rozpadu Jugoslávie a Sovětského svazu. Komparace obou fenoménů není náplní 
mé práce. Blíže ke vzniku národních států viz např. Miroslav Hroch, Národy nejsou dílem náhody: 

příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů (Praha: Sociologické nakladatelství, 2009) 
nebo John Breuilly, Nationalism and the State (Chicago: The University of Chicago Press, 1994). 
4 Ladislav Hladký, Slovinsko (Praha: Libri, 2010). 
5 Miroslav Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998). 
6 Jože Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevičovi a Titovy Jugoslávie 
(Praha: Argo, 2000). 
7 Raif Dizdarevič, Od smrti Tita do smrti Jugoslávie: Svědectví (Praha: Vašut, 2002). 
8 Oto Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia (Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 
2008). 
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události uvedeny bez časového údaje a další komplikaci pro čtenáře představuje 

složitost jazyku, jimž je kniha napsána. 

Tématem slovinské cesty k nezávislosti a konsolidace demokratické přeměny se 

samostatně zabývá Jure Vidmar, významný slovinský vědecký a akademický pracovník. 

Jde o odborníka na veřejné mezinárodní právo, lidskoprávní oblast a politickou teorii, 

který se ve svých publikacích zaměřuje na témata vzniku, rozpoznání a vymezení států. 

V knize Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia
9 autor 

důkladně rozebírá problematiku slovinské přeměny jak v jugoslávském kontextu, tak ve 

slovinském. Jure Vidmar se zde samostatně věnuje všem důležitým faktorům, které 

měly na slovinskou transformaci vliv, jako byla Jugoslávská lidová armáda, Svaz 

komunistů Slovinska, katolická církev a zahraniční faktory. Zbytek anglicky psané 

literatury tvoří méně rozsáhlé stati věnující se tématu mé práce. Snad nejlépe z nich 

problematiku shrnuje profesorka politické vědy Sabrina P. Ramet ve svém článku 

Slovenia´s Road to Democracy
10

 a historik Janko Prunk v příspěvku The Origins of an 

Independent Slovenia.11 Text vědeckého pracovníka Tomaže Mastnaka z knihy 

Indepedent Slovenia: Origins, Movements, Prospects sice přináší některé důležité 

informace, jeho text mi ovšem přišel až nezdravě tendenční a propagandistický. Autor 

výrazně protěžuje Slovince, Srby naopak označuje za fašisty, kteří zavedli v Kosovu 

apartheid.12 

Ze slovinsky psaných textů jsem využila třech titulů, zejména dva z nich pro 

mne byly velkým přínosem. Kniha Slovenska zgodovina: družba-politika-kultura
13 od 

autorů Petera Štiha, Vaska Simoniti a Petera Vodopivce podává ucelený historický 

obraz slovinského národa a doplňuje jej rovněž kulturním a sociálním vývojem 

Slovinců. Autobiografie někdejšího slovinského prezidenta Janeze Drnovška Moja 

resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991,
14 který zastával v inkriminované době (1989-

                                                 
9 Jure Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia. (Frankfurt am Main: 
Peter Lang GmbH, 2008). 
10 Sabrina Petra Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ EUROPE-ASIA STUDIES. Vol. 45, No. 5 

(1993), 870. 
11 Janko Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ in Making a New Nation: Formation of 

Slovenia, Danica Fink-Hafner a John R. Robbins. (Dartmouth Publishing Company Limited, 1997). 
12 Tomaž Mastnak, „From Social Movements to National Sovereignty,“ in Independent Slovenia: Origins, 

Movements, Prospects , Jill Benderly and Evan Kraft. (Hampshire and London: MacMillan Press Ltd, 
1994), 105. 
13 Peter Štih, Vasko Simoniti a Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina: družba-politika-kultura 
(Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2008). 
14 Janez Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991 (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996). 
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1990) funkci předsedy předsednictva SFRJ, přináší velmi důležitý pohled zevnitř 

vládnoucí nomenklatury. Ač jde samozřejmě o velmi subjektivní a zaujatý pohled, má 

tato práce dle mého názoru silnou vypovídací hodnotu o událostech předcházejících 

vzniku samostatného slovinského státu, zvláště přihlédneme-li k renomé tohoto 

význačného politika. 

Pro téma slovinské cesty k nezávislosti jsem se rozhodla zejména kvůli 

výjimečnosti slovinského příkladu, a to jak v kontextu bývalé Jugoslávie, tak v kontextu 

střední Evropy. Navíc jde o látku do značné míry opomíjenou. Právě kvůli tomu, že se 

transformace Slovinska odehrála bez větších násilností, leží toto téma na okraji zájmu 

většiny autorů píšících o rozpadu Jugoslávie. Doufám, že svou prací přispěji k oživení 

zájmu o malé teritorium na pomezí střední Evropy a Balkánu a jeho specifickou cestu za 

nezávislostí. Téma jsem z důvodu rozsahu práce nemohla zdaleka vyčerpat, 

předkládaný text se ale může stát podkladem pro rozsáhlejší analýzu dané problematiky. 
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2. Od integrace k pozvolnému rozpadu 

2.1 Formování slovinského národa a jeho začlenění do jihoslovanského státu 

Od vrcholného středověku do poloviny 19. století se Slovinci vyvíjeli v rámci 

převážně „německého světa“, z toho nejdelší dobu pod nadvládou rakouských 

Habsburků. Počátky sociální a kulturní emancipace Slovinců spadají do období 

reformace v 16. století, kdy došlo k uveřejnění prvních knih ve slovinštině.15 Existence 

svébytného slovinského jazyka, který se dosti odlišoval i od jazyka sousedních 

Chorvatů, sehrála důležitou roli. Národně-obrozenecký proces na slovinském území 

vyvrcholil za revoluce 1848, během níž se Slovinci poprvé deklarovali jako samostatný 

národ. Nově vzniklý spolek Slovenija (současným oficiálním názvem Slovinska je 

Republika Slovenija) usiloval o sjednocení politicky rozděleného národa Slovinců ve 

„Slovinské království“, zrovnoprávnění slovinštiny s němčinou a její zavedení do škol 

a veřejných institucí.16 Součástí politického programu, označovaného jako Sjednocené 

Slovinsko (Zedinjena Slovenija), byl požadavek vlastního zemského sněmu v rámci 

Habsburské monarchie a odmítnutí možného spojení s německým císařstvím. Rakouské 

orgány sice návrh slovinských intelektuálů ostentativně ignorovaly, přesto však mělo 

toto první politické vystoupení velký symbolický význam. Program Sjednoceného 

Slovinska zůstal základní ideovou linií pro kulturní a politické snažení Slovinců nejen 

po zbytek 19. století, ale i po velkou část století následujícího.17 

Nízký počet obyvatel (v polovině 19. století žilo na území dnešního Slovinska 

přibližně kolem jednoho milionu Slovinců)18 a stálé nebezpečí asimilace ze strany 

politicky a ekonomicky silnějších sousedů, především Italů a rakouských Němců, nutily 

Slovince, aby pro své národně-emancipační snahy hledali oporu u podobně ohrožených 

národů.19 Převážná většina slovinských politiků se proto rozhodla podporovat 

spolupráci s nejpřirozenějšími partnery v regionu – s ostatními jihoslovanskými národy, 

zejména pak se sousedními Chorvaty. Veškeré snahy o sdružení všech slovinských, 

                                                 
15 Jejich autorem byl Primož Trubar, viz Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina: družba-

politika-kultura, 154. 
16 Ibid., 269-270. 
17 Hladký, Slovinsko, 53. 
18 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 275. 
19 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 14. 
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chorvatských a srbských území v Rakousku-Uhersku do samostatného státního útvaru 

v rámci monarchie ovšem ztroskotaly a vedly pouze k další radikalizaci nespokojených 

národů.20 Po porážce ústředních mocností v první světové válce se jihoslovanské oblasti 

patřící doposud k Habsburské monarchii (slovinské země, Chorvatsko, Dalmácie, 

Vojvodina, Bosna a Hercegovina) odtrhly a 29. října 1918 vyhlásily Stát Slovinců, 

Chorvatů a Srbů (Stát SHS).21 Nový stát však nebyl uznán Dohodou a hrozilo mu akutní 

nebezpečí ze strany Itálie, která začala v listopadu 1918 vojensky obsazovat sousední 

přímořské oblasti. Politická reprezentace Státu SHS se proto narychlo rozhodla spojit 

s Královstvím Srbska, neboť jedině srbská armáda mohla zabránit anexi 

jihoslovanského území. 1. prosince 1918 vyhlásil v Bělehradě srbský následník trůnu 

Alexandr Karadjordevič ustavení Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království 

SHS) a přislíbil zabezpečení teritoriální integrity země. Ač bylo sjednocení všech 

jihoslovanských národů v podstatě vynuceno okolnostmi (vojenská hrozba, nátlak ze 

strany dohodových mocností), přinášelo menší či větší užitek každému z nich. Srbové 

tak realizovali starou ideu o sdružení všech Srbů v jednom státu, zatímco Slovincům 

a Chorvatům umožnil vznik království vymanit se z dosavadní německé a maďarské 

nadvlády.22 

Společný jugoslávský stát vznikl na základě myšlenky jednotného národa.23 Ve 

skutečnosti však došlo k vytvoření politicky, ekonomicky i kulturně velmi různorodého 

mnohonárodnostního společenství, jehož vnitřní protiklady se musely záhy projevit. 

Z ekonomického hlediska nastala paradoxní situace, kdy se nejméně rozvinuté oblasti 

bývalé Habsburské monarchie (slovinské a chorvatské země) staly hospodářsky 

nejvyspělejšími částmi nového jugoslávského království. To vedlo přirozeně 

k narůstajícímu antagonismu ze strany zaostalejšího Srbska a současně k přesvědčení 

                                                 
20 Posledním pokusem byla tzv. Májová deklarace z května 1917, přednesená ve vídeňském parlamentu 
předsedou klubu jihoslovanských poslanců dr. Antonem Koroščem. Viz Miloš Mikeln, Malo zgodovinsko 

berilo (Ljubljana: Pisanica, 1997), 14.  
21 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 9. 
22Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 379-380. Navzdory dřívější domněnce, že byl vznik tohoto 
státu výsledkem politiky a regionálních zájmů mocností, se dnes historikové přiklánějí k jinému názoru: 
snahy o vytvoření společného státu jihoslovanských národů, který by zajistil jejich přežití a umožnil 
svobodný sociální a kulturní rozvoj, existovaly už v 19. století, kdy také došlo ke zrodu jihoslovanské 
myšlenky. Mitja Žagar, „The Republic of Slovenia and the European Union: The Transition, 
Constitutional and Political System and the Protection of National Minorities in Slovenia and the Criteria 
for the UE Membership,“ in Los países de la antigua Europa del este y Espaňa ante la ampliación de la 

Union Europea, Ricardo Martín de la Guardia a Guillermo Pérez Sánchez. (Universidad de Vallodolid: 
Instituto de Studios Europeos, 2001), 236. 
23 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 381. 
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zejména Slovinců, že je Jugoslávie ekonomicky využívá. Mezi slovinskou populací se 

vžil stereotyp, který zůstal populární až do rozpadu Jugoslávie - názorně jej vyjadřuje 

výrok z roku 1927: „V Jugoslávii je to tak: Srbové vládnou, Chorvati debatují a Slovinci 

pracují.“24 Nejvíce rozporů se ale týkalo otázky politického uspořádání nového státu. 

Zatímco nesrbské národy požadovaly federativní formu, srbské vedení využilo 

výhodného mocenského postavení a prosadilo centralizovaný stát vedený srbským 

nacionalistou Nikolou Pašićem. Srbsko si tak zajistilo pozici politického hegemona.25 

 V roce 1929 provedl král Alexandr státní převrat s cílem eliminovat národnostní 

spory v zemi. Zrušil ústavu, rozpustil parlament a zakázal veškeré politické strany. 

Všechnu moc převzal do svých rukou a zavedl diktaturu, která se vyznačovala ještě 

tužším centralismem.26 Pro Slovince byl tento vývoj velkým zklamáním. Jakožto plně 

etablovaný a vyzrálý národ se západní křesťanskou kulturní orientací se odmítali 

považovat za jednu z větví nového jugoslávského národa, mezi jehož charakteristiky 

patřil srbochorvatský jazyk a balkánská, převážně pravoslavná kultura. Slovinští 

intelektuálové proto usilovali o uznání plné národní svébytnosti a široké autonomie 

v rámci královské Jugoslávie, což se stalo základem slovinské národní politiky až do 

rozpadu státu během druhé světové války.27 

Neřešené národnostní problémy v Jugoslávii přispěly k tomu, že se tato země 

stala v dubnu 1941 poměrně snadnou kořistí armád fašistických států a byla rozbita na 

několik částí.28 Slovinské území bylo v roce 1941 rozděleno do tří okupačních zón: 

německé, italské a maďarské. Slovincům tak hrozilo reálné nebezpečí úplné likvidace. 

Jedinou šancí na záchranu bylo zapojit se do širšího antifašistického hnutí všech 

jugoslávských národů, v němž měli hlavní slovo komunisté vedení Josipem Brozem-

Titem. Jugoslávská idea se tedy opět aktivizovala a po skončení války vedla 

k znovusjednocení Jugoslávie, tentokrát však na federativním principu. V roce 1945 

vyhlásil maršál Tito svazový stát šesti rovnoprávných republik a dvou autonomních 

                                                 
24 Peter Vodopivec, „Seven Decades of Unconfronted Incongruities: The Slovenes and Yugoslavia,“ in 
Independent Slovenia: Origins, Movements, Prospects, Jill Benderly and Evan Kraft. (Hampshire and 
London: MacMillan Press Ltd, 1994), 31. 
25 Změny byly provedeny tzv. vidovdanskou ústavou. Viz Nigel Thomas a Krunoslav Mikulan, Válka 

v Jugoslávii. Slovinsko a Chorvatsko 1991-1995 (Praha: Grada Publishing, a.s., 2006), 4.  
26 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevičovi a Titovy Jugoslávie, 65. 
27 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 23-24. 
28 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 10. 
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oblastí (Vojvodiny a Kosova) pod vládou komunistické strany, Federativní lidovou 

republiku Jugoslávii (FLRJ).29  

2.2 „Třetí cesta“ jugoslávské federace 

Federativní forma uspořádání Jugoslávie představovala ve své době v oblasti 

východní Evropy značně specifický model řešení národnostní otázky. Poválečná 

Jugoslávie byla tradičně označována jako socialistický stát složený z šesti republik, ve 

kterých žilo pět národů, mluvících čtyřmi jazyky, vyznávajících tři různá náboženství 

a používajících dvě abecedy, to vše pod vedením jediné osoby, maršála Josipa Broze-

Tita.30  

V rámci FLRJ získali Slovinci poprvé oficiální uznání své identity samostatného 

a rovnoprávného národa. Slovinsko se stalo autonomní republikou s vlastní ústavou, 

parlamentem a vládou. Ve skutečnosti ale zůstala drtivá většina moci v rukou 

komunistické strany Jugoslávie (KSJ). Jednotlivé národy se mohly v rámci federace 

nezávisle rozvíjet v kulturních otázkách, ostatní sféry života jako hospodářství, sociální 

rozvoj, politický systém, zahraniční politika a obrana zůstaly řízeny centrální vládou.31 

Jugoslávští komunisté po válce věrně kopírovali sovětský systém. Většina 

soukromého majetku byla znárodněna a v roce 1948 přistoupilo vedení k násilné 

kolektivizaci provázené masovými represemi vůči rolníkům. K temné stránce titovské 

Jugoslávie patří politické procesy, v nichž se KSJ podle sovětské předlohy brutálně 

vypořádala s tzv. fašistickými kolaboranty z doby okupace a s jakýmikoli nepřáteli 

vládnoucího režimu (pouze ve Slovinsku přišlo po válce o život nejméně deset tisíc 

osob, většinou bez řádných soudních procesů).32 Mnoho občanů nové Jugoslávie se 

z těchto důvodů raději rozhodlo pro emigraci do zahraničí. Komunistickému vedení se 

tak již na přelomu let 1946 až 1947 podařilo zcela zlikvidovat opozici a plně 

konsolidovat situaci ve svůj prospěch. Od té doby neexistovala v Jugoslávii po čtyři 

                                                 
29 Blíže k dějinách Slovinska viz Dějiny jihoslovanských zemí, The Land Between – A History of Slovenia, 

nebo Slovenska  zgodovina: družba-politika-kultura. 
30 Mojmir Mrak, Matija Rojec a Carlos Silva-Jáuregui, Slovenia: from Yugoslavia to the European Union 
(Washington, DC: The World Bank, 2004), 34. 
31 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 26. 
32 Marjan Brezovšek, Miro Haček a Milan Zver, Democratic Praxis in Slovenia. (Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007), 18. 
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desetiletí žádná politická síla mimo komunistickou stranu, která by byla schopna reálně 

ovlivňovat vnitřní situaci či alespoň veřejné mínění.33 

Mezi Bělehradem a Moskvou se postupně začaly objevovat rozpory. Příčinou 

byl jednak rozdílný pohled na zahraniční politiku, např. využití výhod plynoucích 

z hospodářské kooperace se západoevropskými státy a USA, ale zejména úsilí 

Sovětského svazu podřídit Jugoslávii svému mocenskému vlivu. Jugoslávští komunisté 

vedení Josipem Brozem-Titem trvali na samostatné politice a jejich neposlušnost tak 

vedla v roce 1948 k sovětsko-jugoslávské roztržce. Na Jugoslávii byla uvalena 

hospodářská blokáda, byla izolována od zemí sovětského bloku a vyloučena 

z Informbyra. Nastoupila proto vlastní, tzv. jugoslávskou cestu k socialismu.34  

Proces pozvolných změn byl zahájen na konci 40. let. Po kritice stalinistického 

systému v SSSR se vládnoucí režim v Jugoslávii náhle ocitl bez ideologické opory. 

Reformy proto začaly právě v oblasti ideologie. Jugoslávští předáci se rozhodli 

k návratu k raným Marxovým teoriím, které se týkaly samosprávy. V průmyslových 

podnicích se zřizovaly dělnické rady představující výbory volené svými zaměstnanci, 

jimž stát formálně delegoval některé pravomoci. Jistá správní autonomie byla posléze 

poskytnuta i státním podnikům a jiným institucím. Odtud plyne další jugoslávské 

specifikum – tzv. samosprávný socialismus. Následnými reformami došlo k omezení 

moci ústředních orgánů, zavedení určitých prvků tržního hospodářství a zvýšení 

kompetence republikových vlád i samosprávných výborů. Proklamovaný odklon od 

centralistického řízení se ovšem netýkal samotné osoby Josipa Broze-Tita, jeho 

mocenské postavení se naopak neustále upevňovalo. Titův komunistický režim se těšil 

značné oblibě obyvatelstva, k čemuž přispěl v největší míře růst životní úrovně, ale také 

např. rozhodnutí o povolení cestování do zahraničí a práce v západních zemích.35 Svůj 

podíl sehrál i fakt, že v Jugoslávii nebyla komunistická vláda nastolena zvenčí, ale 

samotnými jugoslávskými komunisty. 

Odklonem od stalinistické linie se v Jugoslávii postupně zformoval svým 

způsobem ojedinělý socialistický systém. Přestože vykazoval až do svého konce určité 

znaky komunistického modelu, značně se odlišoval od jiných socialistických systémů 

                                                 
33 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 500.  
34 Blíže k sovětsko-jugoslávské roztržce viz Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad 

Karadjordjevičovi a Titovy Jugoslávie, 194-209. 
35 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 518-533. 
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východního bloku.36 Specifické rysy jugoslávského zřízení bývají označovány jako tzv. 

„třetí cesta“, alternativu jak ke komunistickému systému, tak ke kapitalismu.37  

Koncem 60. let se Tito rozhodl změnit mocenské pozice. Svazové republiky 

získaly některé pravomoci, které dříve náležely federálním orgánům. Tím však došlo 

k porušení jednoho ze dvou dlouholetých principů, díky nimž byl v zemi zajišťován 

národnostní smír. Vedle poskytnutí širokého prostoru pro rozvoj všem národům 

spočívala druhá zásada v soustředění veškerých klíčových pravomocí v rukou úzké 

centrální skupiny, která v zájmu státní stability potlačovala rozpory mezi jednotlivými 

etniky.38 Jejím popřením se vrátil zpět na jugoslávskou politickou scénu problém 

nacionalismu.  

K růstu nacionalismu ve stejném období přispěla také začínající hospodářská, 

sociální a demografická krize v Jugoslávii, která vedla k vyostření ekonomických 

disproporcí mezi jednotlivými regiony. Zvýraznila se pomyslná hranice oddělující 

bohatší severozápad (Slovinsko, Chorvatsko) od mnohem chudšího jihovýchodu. Mezi 

obyvateli rozvinutějších republik tak ještě zesílil názor, že dotují jih, zatímco 

v zaostalejších regionech se lidé cítili vykořisťováni severními republikami.39 V roce 

1957 označil Edvard Kardelj, význačný slovinský komunistický ideolog, který působil 

v jugoslávském vedení až do své smrti roku 1979, národní pnutí v Jugoslávii za 

důsledek „pozůstatku buržoazního nacionalismu“, odlišného vývoje jednotlivých 

regionů a byrokraticko-centralistických sklonů jugoslávského vedení.40 

Reakcí na nově se objevivší národnostní spory uvnitř federace na přelomu 

60. a 70. let bylo vydání výrazně decentralizované ústavy z roku 1974, která přenesla na 

jednotlivé republiky další kompetence a každé z nich (včetně autonomních oblastí) 

poskytla v podstatě právo veta v jednáních o společných záležitostech.41 Toto 

                                                 
36 Marjan Brezovšek, Miro Haček a Milan Zver, Democratic Praxis in Slovenia. (Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007), 19. Blíže ke komunistickým systémům v zemích sovětského 
bloku viz Jiří Vykoukal et al., Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 (Praha: Libri, 
2000). 
37 Žagar, „The Republic of Slovenia and the European Union: The Transition, Constitutional and Political 
System and the Protection of National Minorities in Slovenia and the Criteria for the UE Membership,“ 
239. 
38 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 541. 
39 Ibid., 543. 
40 Vodopivec, „Seven Decades of Unconfronted Incongruities: The Slovenes and Yugoslavia,“ 36-37. 
41 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 12. 
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ustanovení však značně ztěžovalo efektivní výkon moci federální vlády a po smrti 

maršála Tita vedlo k celkovému ochromení vlády a předsednictva Jugoslávie.42  

2.3 Postavení Slovinska v rámci FLRJ 

Až do konce 60. let byla jugoslávská ekonomika silně centralizovaná. Poválečné 

vedení trvalo na podpoře sociálně a ekonomicky zaostalejších regionů ze strany 

industrializovaných oblastí. Slovinští lídři pohlíželi na tento princip s velkou nelibostí, 

hospodářská politika Jugoslávie se tak stala významným důvodem rozporů mezi 

politickými představiteli. Navzdory nespokojenosti Slovinců s ekonomickým vývojem 

země, dosáhlo Slovinsko koncem 60. let dva a půl krát vyšší úrovně národního důchodu 

než byl jugoslávský průměr.43  

Od konce 60. let docházelo v ekonomické oblasti k postupné decentralizaci. 

Samosprávně vedené podniky měly významnou sílu a částečně rovněž v Jugoslávii 

fungovaly tržní mechanismy.44 Ve stejném období se také začal rozvíjet lehký 

zpracovatelský průmysl, čímž se stát snažil uspokojit konzumní potřeby vlastních 

obyvatel a zvýšit export výrobků do zahraničí. Tato část průmyslu byla primárně 

umístěna ve Slovinsku. Od raných 70. let tak zde docházelo k intenzivnímu 

ekonomickému rozvoji a s ním souvisejícím přesunům pracovních sil ze sektoru 

zemědělství do sektorů průmyslu a služeb. V roce 1948 pracovalo v zemědělství 47 % 

slovinské populace, v roce 1991 to bylo už pouhých 7,6 % Slovinců.45 Zatímco se 

Slovinsko v rámci své tradiční a diverzifikované průmyslové výroby zaměřovalo na 

produkci výrobků pro spotřebitelský trh, v méně rozvinutých republikách byla centra 

těžkého průmyslu, který ale své zemi přinášel větší zisk jen výjimečně. Rozdíly mezi 

severozápadní a jihovýchodní částí federace se proto dále zvětšovaly, a to navzdory 

masivním federálním investicím do méně rozvinutých oblastí. Jugoslávii se nicméně ani 

přes veškeré snahy nedařilo zmírňovat, natož eliminovat, obrovské ekonomické rozdíly 

                                                 
42 Za Titova života část ústavy týkající se práva veta fakticky nevstoupila v platnost. Byla blokována 
paragrafem vztahujícím se pouze k osobě Tita, jemuž byl zajištěn doživotní prezidentský úřad. Šesták et 
al., Dějiny jihoslovanských zemí, 549. 
43 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 27. 
44 Drago Zajc, „Some Aspects of Political Transition and Consolidation of Democracy in Slovenia,“ in 
Los países de la antigua Europa del este y Espaňa ante la ampliación  de la Union Europea, Ricardo 

Martín de la Guardia a Guillermo Pérez Sánchez. (Universidad de Vallodolid: Instituto de Studios 
Europeos, 2001), 218.  
45 Natasha Milanovich, „Slovenia in the New Geopolitical Context,“ in The Changing Shape of the 

Balkans, Frank W. Carter a Harold T. Norris. (London: ULC Press Limited, 1996), 29. 
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jednotlivých regionů. Slovinský HNP na hlavu vzrostl mezi lety 1955 a 1988 ze 160 % 

na 200 % jugoslávského průměru, zatímco tento ukazatel pro Kosovo spadl během 

stejného období ze 40 % na 24 % průměru.46  

S novou ústavou z roku 1974 se hospodářství ještě více odpoutalo od kontroly 

z centra. Slovinci díky rozvinutému zpracovatelskému průmyslu těžili z obchodu na 

trzích jugoslávských republik, a protože se dokázali nejrychleji přizpůsobit západnímu 

stylu vedení a marketingu, měli prospěch také z jugoslávského obchodování se 

zahraničím. Slovinsko tak se svými 8 % obyvatelstva Jugoslávie produkovalo kolem 

18 % jugoslávského domácího produktu.47 

Hospodářský vzestup Slovinska podněcoval v jeho obyvatelích velké 

sebevědomí. V polovině 80. let se země začala čím dál více inspirovat a porovnávat se 

Západem. Většina Slovinců se přiklonila k názoru, že se slovinská ekonomika musí za 

každou cenu rozvíjet tak rychle, jak to jen půjde, aniž by čekala na ostatní republiky. 

Slovinci proto považovali srbské snahy o utužení centralizace za překážku a hrozbu 

budoucímu ekonomickému růstu.48 

Pro rozvoj demokracie ve Slovinsku mělo ekonomické hledisko klíčový význam. 

Ukazuje se totiž, že k demokratickým změnám dochází snadněji v zemích s pokročilou 

úrovní ekonomického rozvoje.49 Více rozvinuté regiony inklinují k odtržení od celku 

spíše než ty zaostalejší, neboť počítají s tím, že přístup na vnější trhy vykompenzuje 

ušlé zisky plynoucí ze ztráty domácího trhu. Proto zřejmě vzešel požadavek na 

demokratizaci Jugoslávie nejdříve ze Slovinska a Chorvatska, dvou nejvyspělejších 

republik federativní Jugoslávie.50 

Význačným charakterem jugoslávské federace byla její multietnická struktura. 

Slovinsko bylo v tomto ohledu zcela výjimečné, neboť šlo o jedinou republiku, která 

byla národně, lingvisticky, nábožensky i kulturně v podstatě homogenní. Jak ukazuje 

následující tabulka, podle sčítání lidu v roce 1981 tvořili Slovinci více než 90 % 

                                                 
46 Milan Cvikl, Evan Kraft a Milan Vodopivec, The Cost and Benefits of Slovenian Independence 
(Washington DC: Policy Research Working Papers, The World Bank, 1993), 2. 
47 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 27. 
48 Ibid., 28. 
49 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (London: 
University of Oklahoma Press, 1993), 60-61. 
50 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 12. 
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obyvatel republiky.51 Vedle nepočetných rodilých Italů a Maďarů pak zbylou část 

zaujímali imigranti z ostatních částí federace, kteří přicházeli do Slovinska 

z ekonomických důvodů nebo v rámci profesionální vojenské služby s celými svými 

rodinami. Národnostní složení znamenalo pro Slovinsko zcela zásadní výhodu oproti 

ostatním republikám federace. V multinacionálních a multikulturních zemích bývá 

obvykle snaha o dosažení základní dohody ohledně demokratizace země výrazně 

složitější.52 Navíc v případě, kdy proces vedoucí k osamostatnění státu probíhá současně 

s procesem vedoucím k demokratizaci země, etnické složení obyvatel daného regionu 

velmi často rozhoduje o tom, zda proběhnou zmíněné procesy mírovou cestou či 

nikoli.53 

 

Tabulka  – Národnostní složení v Chorvatsku a Slovinsku 

Republika bývalé Jugoslávie 
Sčítání (1981) 

             % 

Sčítání (1991) 

            % 

Chorvatsko   

  Chorvaté 75,1 77,9 

  Srbové 11,6 12,2 

  Jugoslávci  8,2  2,2 

Slovinsko   

  Slovinci 90,5 87,6 

  Italové  0,1  0,2 

  Maďaři  0,5  0,4 

 Ostatní jugosl. etnika - z nich:    9  10 

                       Chorvaté 2,9 2,7 

                       Srbové 2,2 2,4 

                      Jugoslávci 1,4 0,6 

                      Muslimové 0,7 1,4 

Zdroj: Toš a Miheljak, Slovenia Between Continuity and Change, 18.  Pro porovnání se Slovinskem jsem 
zvolila Chorvatsko, neboť šlo dle ekonomického hlediska o zemi nejbližší Slovinsku. Z hlediska 
národnostního složení, jak je patrné z tabulky, se ovšem republiky význačně lišily. 

                                                 
51 Pro porovnání uvádím výsledky sčítání lidu z téhož roku rovněž pro Chorvatsko, kde tvořilo majoritní 
etnikum jen 75% obyvatel. 
52 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 76. 
53 Niko Toš a Vlado Miheljak, Slovenia Between Continuity and Change, 1990-1997 (Berlin: edition 
sigma, 2002), 15. 
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2.4 Rozklad federace po smrti Tita 

Dne 4. května 1980 zemřel Josip Broz-Tito. Zmíněné datum se stalo 

symbolickým mezníkem v dosavadní existenci společného jugoslávského státu. Od té 

doby se začal bořit tradičně platný obraz Jugoslávie jakožto jednotného státu bez 

vnitřních problémů a rozdíly mezi jednotlivými republikami ve federaci byly stále 

očividnější. Se smrtí respektovaného lídra v zemi naplno propukla národnostní krize. 

V roce 1981 povstali kosovští Albánci s požadavkem vlastní republiky. Zatímco např. 

Slovinci vyzývali k urovnání sporu dialogem, Srbové volali po okamžité revizi ústavy 

z roku 1974, návratu k centralismu a zrušení autonomních statusů Kosova 

a Vojvodiny.54 

Vedle národnostních problémů se Jugoslávie potýkala s obrovskými 

ekonomickými potížemi. Již ke konci Titova života upadala země do hluboké 

hospodářské krize projevující se především stále stoupající nezaměstnaností 

a obrovskou zadlužeností u západních států.55 V první polovině osmdesátých let se 

Jugoslávie stala jednou z nejzadluženějších zemí světa.56 Rozhodnutí komunistického 

vedení, že bude federace navzdory hospodářským problémům organizovat čtrnácté 

zimní olympijské hry v Sarajevu, se proto zdálo jako nerealistický sen.57 Slovinská 

veřejnost nahlížela na hospodářskou politiku federální vlády značně kriticky. Ještě větší 

pobouření ale mezi Slovinci vyvolal pokus vlády o centralizaci v oblasti vzdělání, vědy 

a kultury a snahy o represivní opatření proti opozičním intelektuálům.58 

Potíže se objevily také ve fungování jugoslávského federálního parlamentu. Ve 

snaze zabránit dominantnímu postavení jedné z republik, prosadil Tito těsně před svou 

smrtí těžkopádný systém kolektivního vedení, který parlament víceméně paralyzoval.59 

O moc v zemi tak neustále soupeřily centrální orgány s institucemi jednotlivých 

republik. Tito se současně zbavil všech výraznějších osobností ve straně, takže se 

v zemi po jeho úmrtí nenašel žádný politik, který by byl schopen předložit program 

                                                 
54 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 27. 
55 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 12. 
56 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 482. 
57 Olympijské hry se uskutečnily v roce 1984. Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 495. 
58 Vodopivec, „Seven Decades of Unconfronted Incongruities: The Slovenes and Yugoslavia,“ 40. 
59 Ramet a Fink-Hafner, Democratic Transition in Slovenia, 31. 
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k překonání nastalé krize, přijatelný pro všechny politické partnery. Nezbytné reformy 

tak byly odkládány na neurčito, což nezadržitelně vedlo k eskalaci problémů.60 

Kromě vnitřních faktorů měly na vývoj země velký vliv také vnější události. 

Vedle neschopnosti socialistické federace přizpůsobit se intenzivnímu hospodářskému 

rozvoji ve vyspělých západních státech urychlil krizi v Jugoslávii rovněž nástup 

reformních sil v SSSR v polovině 80. let. Gorbačovův pokus o modernizaci 

a liberalizaci v mnoha směrech předstihl korekce stalinistického systému provedené 

Titovým režimem, což jugoslávským představitelům znemožnilo nadále opírat svou 

moc o renomé antistalinistických reformátorů. Zmírnění mezinárodního napětí mezi 

západním a východním blokem navíc připravilo Jugoslávii o exkluzivní postavení státu 

stojícího mimo dva znepřátelené bloky. Členské státy NATO přestaly považovat 

nezávislost a vnitřní stabilitu Jugoslávie za jednu z priorit své zahraniční politiky, 

omezily hospodářskou pomoc federaci a přistoupily k vymáhání své miliardové 

pohledávky.61 

V polovině 80. let se ekonomika Jugoslávie dále propadala. Obrovské vnitřní 

zadlužení způsobilo zvýšení inflace až na 80 %, životní úroveň den ode dne klesala 

a růst HDP se téměř zastavil. Vláda musela přistoupit ke snížení platů některých 

státních zaměstnanců. Navzdory všem poválečným investicím a pokusům modernizovat 

zaostalejší oblasti nadále rostly rozdíly mezi jugoslávskými republikami a v předvečer 

kolapsu federace byly enormnější než kdy předtím.62 Podle OECD odpovídal v roce 

1985 srbský hrubý domácí produkt na osobu úrovni tohoto ukazatele v Turecku, 

kosovský úrovni Pákistánu, chorvatský Řecka a slovinský Španělska.63 Hospodářství 

země se rozpadalo do šesti stále samostatněji fungujících, jen částečně propojených 

ekonomických soustav jednotlivých svazových republik.64 Ekonomická krize byla 

jedním ze spouštěcích mechanismů politických změn, neboť vedla k postupné ztrátě 

někdejšího respektu ke Svazu jugoslávských komunistů jakožto zastřešující organizace 

národních komunistických stran a k rozkolu mezi republikami v otázce dalšího 

ekonomického a politického směřování federace. Rozvinutější země, Slovinsko 

a Chorvatsko, obhajovaly decentralizaci a požadovaly zintenzivnění ekonomických 

                                                 
60 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 552-556. 
61 Ibid., 558. 
62 Toš a Miheljak, Slovenia between continuity and change, 25. 
63 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 496. 
64 Milanovich, „Slovenia in the New Geopolitical Context,“ 30. 
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a politických vztahů s Evropským společenstvím a Evropským sdružením volného 

obchodu, zavedení tržních mechanizmů a politické demokracie. Oproti tomu srbští 

politici viděli řešení krize v utužení centralizace a návratu k politice Hnutí 

nezúčastněných států.65 

                                                 
65 Hnutí nezúčastněných států bylo sdružení zemí odmítajících bipolaritu a studenou válku, vzniklo roku 
1955. Josip Broz-Tito byl jedním ze zakladatelů a mluvčím organizace. Členské státy se zavázaly 
k odmítnutí účasti v jakémkoli vojensko-politickém bloku. Viz např. Šesták, Dějiny jihoslovanských zemí, 
536-538. 
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3. Počátky slovinské emancipace 

3.1 Otevření cesty k reformnímu vývoji 

Od druhé poloviny 80. let začaly dosavadní rozpory mezi republikami přerůstat 

v otevřené střety a země se ocitla ve slepé uličce. Ve Slovinsku docházelo v tomto 

období k intenzivnímu rozvoji občanské společnosti. Vznikala různá spontánní hnutí 

volající po zásadním odklonu od komunistické ideologie a respektování základních 

lidských práv a svobod. Na stránkách slovinských novin a časopisů se stále častěji 

objevovala kritika federálního centra za jeho politickou a ekonomickou strnulost a za 

zavedenou praxi řešit hospodářské potíže v zaostalejších republikách na úkor 

ekonomicky rozvinutějších oblastí.66 Připomínky se týkaly i armády, jež měla být 

reformována a podrobena civilní kontrole. Podobné požadavky zaznívaly 

i z Chorvatska. Oproti tomu v Srbsku se veřejná polemika soustředila na témata 

jihoslovanství, federalismu a nacionalismu. Srbsko navíc stále hlasitěji obviňovalo 

Slovinsko a Chorvatsko ze záměru postupné dezintegrace státu.67 Poté, co moc v Srbsku 

převzal Slobodan Miloševič a příklonil se k nacionalistické politice a obhajobě 

velkosrbské myšlenky, se vize demokratických reforem v rámci Jugoslávie jako celku 

stala pouhou utopií. Federace se po čtyřiceti letech společné existence rozštěpila na dva 

nesourodé celky, centralisticky zaměřený jihovýchod a autonomní vývoj podporující 

severozápad. Další spolupráce mezi svazovými republikami se tím prakticky 

zablokovala. Rozdíly v dynamice demokratizačních a liberalizačních procesů 

(nejpatrnější byl rozdíl mezi Slovinskem a Srbskem) měly velký vliv na postupný 

rozpad Jugoslávie.68 Podle Tomaže Mastnaka nemohl stát s tak obrovskými rozdíly 

demokratizaci přežít.69  

V roce 1986 probíhaly po celé Jugoslávii kongresy republikových organizací 

Svazu komunistů a na většině z nich vystřídali na nejvyšších postech příslušníky starší 

generace mladší političtí funkcionáři. Ve Slovinsku vystoupila v polovině osmdesátých 

let proti konzervativcům ve straně nová elita mladých politiků, sympatizující 

s moderními levicovými stranami v západní Evropě. Obě frakce slovinské politické 

                                                 
66 Hladký, Slovinsko, 113. 
67 Vodopivec, „Seven Decades of Unconfronted Incongruities: The Slovenes and Yugoslavia,“ 40-41. 
68 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 504. 
69 Mastnak, „From Social Movements to National Sovereignty,“ 93. 
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scény odsuzovaly vývoj v Srbsku, každá ale z jiné pozice. Stará garnitura 

konzervativních komunistů obhajovala socialistický režim a striktně odmítala jakékoli 

projevy slovinského nacionalismu.70 Liberálně smýšlející komunisté se naopak klonili 

k sociálně demokratickým hodnotám. Na desátém kongresu Svazu komunistů Slovinska 

(Zveza komunistov Slovenije, SKS) v dubnu 1986 zvítězilo umírněné křídlo a vypudilo 

konzervativce z vedení strany.71 Starší generace neměla tváří v tvář novému politickému 

vývoji federace jasnou představu o dalších krocích a dobrovolně proto přenechala 

podstatnou část moci reformistům. Předsedou Svazu komunistů se stal liberální 

komunista Milan Kučan, jehož úkolem bylo hledat kompromisní řešení přijatelná pro 

obě frakce. Navzdory počáteční zdrženlivosti začalo nové vedení krátce po svém 

zvolení prosazovat demokratizaci politického systému a uskutečnění zásadních 

ekonomických změn. Ještě téhož roku, kdy proběhly volby, bylo např. poprvé po druhé 

světové válce povoleno lublaňskému arcibiskupovi, aby na Vánoce pozdravil věřící. 

Odpůrci reformního kursu to označili za „další slovinskou provokaci“.72 Rok 1986 

jakožto počátek transformace Svazu slovinských komunistů tedy můžeme označit za 

klíčový milník slovinské cesty k nezávislosti. Nová stranická elita určovala 

v následujících pěti letech společně s opozicí směřování Slovinska až k jeho konečnému 

osamostatnění. 

V polovině osmdesátých let došlo ke zhoršení poměrů na Kosovu. Místní srbská 

minorita si stále častěji stěžovala na diskriminaci ze strany albánské většiny. Zprávy 

o vyhánění Srbů, napadání srbských žen a vytváření rozsáhlých albánských enkláv byly 

sice nadsazené, ale do jisté míry přece jen odrážely realitu. Během první poloviny 

osmdesátých let se z Kosova vystěhovalo kolem 30ti tisíc Srbů.73 Do sporu se vložila 

rovněž Srbská akademie věd a umění, která v září 1986 uveřejnila anonymní 

memorandum poukazující na údajné pronásledování Srbů na Kosovu a ohrožení 

srbského obyvatelstva v Chorvatsku znovu se probouzejícím chorvatským 

nacionalismem.74 Zatímco Srbové volali po rozsáhlých represích, Slovinci viděli řešení 

                                                 
70 Slovinský nacionalismus byl založen na ekonomické nadřazenosti Slovinska nad ostatními národy 
jugoslávské federace, která byla nacionalisty chápána jako důsledek pracovitosti a lépe vyvinuté 
slovinské kultury. Vidmar, Democratic Transition, 85. 
71 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 870. 
72 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 505. 
73 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 560-561. 
74 Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 6. 
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situace v dialogu s albánskými představiteli. S nástupem nového srbského lídra, 

Slobodana Miloševiče, se krize na Kosovu dále vystupňovala.  

Roku 1987 provedl Miloševič puč v bělehradské komunistické organizaci. Poté, 

co na osmém zasedání ústředního výboru Svazu komunistů Srbska přesvědčivě zvítězil 

a postavil se do čela strany, začalo se Srbsko ubírat značně odlišným směrem než 

ostatní republiky federace.75 Bělehrad si volbou Miloševiče, zapřisáhlého obhájce 

velkosrbského nacionalismu, zvolil cestu přeměny v post-komunistickou diktaturu, 

založenou na nacionalistické ideologii.76 Miloševič zneužil socialismu i Titova odkazu 

ve prospěch svého režimu. Jeho idea centralizovaného státu připomínala meziválečné 

Království Jugoslávie, v němž vládla srbská královská rodina Karadjordjeviče, 

s Miloševičem namísto autoritářského krále.77 Srbsko potřebovalo silně centralizovanou 

Jugoslávii z mnoha důvodů, jako např. srbské menšiny v ostatních státech federace, 

řešení kosovské krize, ekonomické důvody, větší politická síla na mezinárodní scéně aj. 

Centralizované řízení bylo i v zájmu Jugoslávské lidové armády (JLA), proto se 

Miloševič mohl spolehnout na její podporu.78 Současně se mu obratnou a částečně 

i demagogickou politikou podařilo získat na svou stranu také velkou část srbské 

populace. Většina mu uvěřila, že právě jeho skupina dokáže provést potřebné reformy 

a napravit údajné nerovnoprávné postavení srbského národa.79 

Vítězství velkosrbské orientace znamenalo velké zklamání jak pro slovinské 

liberály, tak konzervativce. Zatímco ti druzí požadovali návrat k Titově politice, 

liberálové volali po zásadních reformách. Vedení slovinských komunistů se v reakci na 

vzrůstající kritiku z federálních struktur snažilo zpočátku omezovat vliv 

demokratických sil. Nicméně po událostech v Srbsku, které začalo otevřeně hrozit 

všem, kteří odmítali přijmout vizi „silného srbského národa v silné Jugoslávii“, se 

situace změnila.80 Obě frakce slovinských komunistů se v rámci boje za ochranu 

národních zájmů a legitimitu demokratizačního procesu spojily. Namísto interních bojů 

                                                 
75 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevičovi a Titovy Jugoslávie, 446. 
76 Myšlenka Velkého Srbska vzešla z intelektuálních kruhů v rámci Srbské akademie vědy a umění. 
Zároveň se mezi skupinami srbské občanské společnosti šířila myšlenka o utlačovaném srbském národu. 
Vidmar, Democratic Transition, 73. 
77 Ibid., 75. 
78 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 446. 
79 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 562. 
80 Vodopivec, „Seven Decades of Unconfronted Incongruities: The Slovenes and Yugoslavia,“ 42. 
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uvnitř strany Svazu komunistů Slovinska se tak konflikt ohledně budoucího vývoje 

země přesunul na národní úroveň mezi Lublaň a Bělehrad.  

3.2 Role Jugoslávské lidové armády 

Armáda, zformovaná v březnu 1945 z jednotek Titových partyzánů, získala roku 

1951 název Jugoslávská lidová armáda (Jugoslovenska narodna armija, JLA), aby byla 

zdůrazněna její komunistická identita.81 Díky vysokým výdajům na výzbroj a výcvik se 

stala JLA třetí nejsilnější vojenskou silou v Evropě. Armáda rovněž disponovala 

značným politickým vlivem, jenž přesahoval i úroveň běžnou v ostatních 

socialistických státech. Vojenští propagandisté ji oslavovali jako pokračovatelku 

partizánských a revolucionářských tradic a klíčového garanta Titova komunistického 

režimu. Z těchto důvodů byla kritika armády zcela tabuizována. JLA byla 

v osmdesátých letech také jednou z mála institucí, které si udržely centralistické 

a hierarchické řízení.82 

Slovinci měli k federální armádě rozporuplný vztah již od jejího vzniku. Ještě 

během druhé světové války, když Tito vyhlásil Demokratickou federaci Jugoslávie, bylo 

Slovinsku přiznáno právo disponovat vlastní armádou, v praxi se ale tento požadavek 

nikdy neuplatnil. Tito během války spíše upevňoval centralizaci obranných sil 

a slovinské partizánské jednotky podřídil svému velení. Po konci války se sice slovinští 

vojenští velitelé několikrát pokoušeli vytvořit nezávislou armádu Slovinska, jak bylo 

původně dohodnuto, Jugoslávská armáda ale jejich požadavky vždy zamítla. Jako jediná 

nezávislá vojenská síla tak ve Slovinsku, stejně jako v ostatních republikách federace, 

vznikly mezi lety 1968 až 1969 jen jednotky Teritoriální obrany (Teritorialna obramba, 

TO).83 Když se během osmdesátých let situace v Jugoslávii vyostřovala, vzrůstalo 

i napětí mezi JLA a TO. Centrální vláda si uvědomila, že jednotky teritoriální obrany 

mohou být republikovými vůdci využity k separatistickým akcím. Jugoslávské vedení 

proto přistoupilo v souvislosti se stupňováním sporů na Kosovu v roce 1981 

                                                 
81 Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 7. 
82 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 507. 
83 Slovinská teritoriální obrana se nikdy nevzdala myšlenky transformace v regulérní slovinskou armádu, 
což se stalo realitou v roce 1991. Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 474 a Vidmar, 
Democratic Transition ,78. 
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k odzbrojení TO Kosova, čímž se snažilo zamezit přístupu kosovských Albánců ke 

zbraním. V roce 1988 převzala JLA pod své velení celou teritoriální obranu federace.84 

Dalším zdrojem rozporů mezi Slovinskem a JLA bylo používání jazyka 

v armádě. Oficiálně byla slovinština stavěna na roveň srbochorvatskému jazyku 

a slovinští vojáci měli právo přijímat rozkazy ve své mateřštině. V praxi to nicméně 

nikdy dodržováno nebylo, což pobuřovalo nejen vojáky, ale i veřejnost, která vnímala 

dominanci srbochorvatštiny stále s větší nevolí. Ani zastoupení slovinských důstojníků 

v armádě nebylo poměrné a neodpovídalo procentně počtu obyvatel Slovinska. Ve 

skutečnosti bylo v porovnání s ostatními republikami nejnižší, zatímco podíl srbských 

důstojníků převládal. Zcela opačná byla ovšem finanční situace – přestože Slovinsko 

jakožto ekonomicky nejvyspělejší republika přispívalo do armádního rozpočtu poměrně 

více než ostatní, mělo na vojenské záležitosti velmi malý vliv.85 

Vzhledem k uvedeným problémům nebyla Jugoslávská lidová armáda mezi 

slovinskou populací nikdy oblíbena a byla dokonce považována do určité míry za 

zahraniční vojenskou sílu.86 Slovinská vládnoucí elita nahlížela na rostoucí snahy JLA 

o posílení moci rovněž kriticky. Od začátku osmdesátých let se napětí mezi armádním 

velením a slovinskými představiteli stupňovalo. Slovinsko odsuzovalo čím dál vyšší 

armádní výdaje a obchodování se zbraněmi, které JLA prodávala vojenským diktaturám 

v zemích třetího světa.87 Postoj SKS se tak postupně sbližoval s opozicí a socialistickou 

mládeží, i když byl mnohem opatrnější a méně radikální ve vyjadřování protiarmádních 

názorů. Slovinská mládež otevřeně kritizovala militarizaci jugoslávské společnosti. 

Požadovala větší kontrolu armády ze strany orgánů státní správy a možnost civilní 

služby namísto vojenské. Kritika armády se přenášela i do nově vznikajících 

nezávislých slovinských médií. Vojenské velení armády namísto dialogu o možných 

změnách svého fungování reagovalo obviněním Slovinska z ohrožování „suverenity“ 

a „ústavního pořádku Jugoslávie“.88 JLA navíc začala vyvíjet na politické představitele 

Slovinska značný tlak, aby podnikli nezbytné kroky k umlčení nezávislých médií 

a hlavních odpůrců armády. Slovinští komunisté ovšem takový postup jednoznačně 

odmítli. 

                                                 
84 Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 7. 
85Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 78-80. 
86 Ibid., 79. 
87 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 507. 
88 Ibid., 508. 
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V roce 1989 došlo k  sjednocení názorů jugoslávské armády s Miloševičem 

ovládaným srbským vedením. Společně připravily novou doktrínu, jejíž součástí bylo 

ujištění, že armáda bude bránit jednotu jugoslávské federace za každou cenu. Tato 

obranná strategie nebyla primárně namířena proti nepříteli zvenčí, ale spíše proti 

potenciálním secesionistickým tendencím některé ze svazových republik. V souladu se 

zmíněnou politikou přistoupila armáda k dalšímu vyzbrojování. 89 

Slovinsko se tak koncem osmdesátých let ocitlo v opačné situaci v porovnání se 

zeměmi sovětského bloku. Zatímco hrozba intervence ze strany Rudé armády se zdála 

koncem osmdesátých let minimální, možnost vojenského zásahu JLA proti Slovinsku se 

zvyšovala. Tento vývoj vyžadoval národní shodu a nutně vedl ke sblížení slovinských 

komunistů s opozicí. Komunisté začali přijímat některé názory a požadavky občanské 

společnosti za své, čímž si získávali sympatie a podporu veřejnosti a postupně se stávali 

umírněnou opozicí uvnitř Svazu komunistů Jugoslávie. 

3.3 Od občanské společnosti k demokratické opozici 

První opoziční skupiny se začaly ve Slovinsku organizovat až v druhé polovině 

osmdesátých let. Politické sdružování bylo dosud nezákonné, proto se nová hnutí 

formovala nejprve v rámci Svazu socialistické mládeže.90 V osmdesátých letech získala 

ve Svazu převahu kriticky smýšlející mladá generace socialistů, jejichž hodnoty 

vycházely z levicového proudu etablovaného v západní Evropě a z tradice levicového 

studentského hnutí ve Slovinsku sedmdesátých let. Slovinská socialistická mládež 

odmítla myšlenku komunismu a začala se odklánět od oficiální doktríny prosazované 

komunistickou stranou. Napomáhala vzniku alternativních společenských hnutí jakožto 

zárodků budoucí opozice a sehrála tak dvojí roli – částečně ve vládnoucích strukturách 

a částečně v opozici. 

 Vedle formujících se alternativních hnutí (mírového, environmentalistického, 

feministického a dalších) hrály významnou úlohu punkové skupiny (nejznámější 

Laibach a The Bastards), které prostřednictvím svých provokativních textů kritizovaly 

režim a tím ovlivňovaly postoje svých posluchačů.91 Nová sociální hnutí odkrývala 

a upozorňovala na do té doby tabuizovaná témata jako byla např. korupce, utlačování 

                                                 
89 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 81. 
90 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 510. 
91 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 93. 
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menšin, homosexualita aj., čímž napomáhala postupnému rozšiřování veřejného 

prostoru.92 V polovině osmdesátých let občanská hnutí otevřeně vystoupila proti 

výzvám k politické disciplíně a respektování ideologických hodnot. Kritizovala 

nedemokratičnost politického systému, armádu i přežité komunistické revolucionářské 

mýty. Některým organizacím se navíc podařilo získat pro svou věc značný počet 

aktivistů, jež měli přístup do médií, v nichž mohli zprostředkovat své názory 

a stanoviska široké veřejnosti.93 Okruh lidí, kteří s občanskými protesty sympatizovali, 

se tím pádem významně zvětšoval. Podle průzkumů z let 1986 až 1987 podporovalo 

myšlenky a aktivity nových sociálních hnutích kolem 75 % obyvatel a zhruba 45 % bylo 

připraveno se na jejich činnosti aktivně podílet.94 

Občanská společnost ve Slovinsku formulovala své požadavky především ve 

dvou periodikách, Nova Revija a Mladina. Nejvlivnějším politickým časopisem v zemi 

se stala Mladina, původně časopis socialistické mládeže. Mladina představovala 

současné problémy federace jednoduchou formou srozumitelnou každému čtenáři 

a díky své otevřené kritice aktuálních politických a hospodářských otázek byla 

navzdory určité jazykové bariéře hojně čtena i v ostatních jugoslávských republikách.95 

Po roce 1985 rozšířila svou pozornost na problematiku represivního zákonodárství či 

poválečného násilí ze strany komunistů a informovala o disidentských hnutích jinde 

v Jugoslávii. Značný prostor vyhradila také antimilitaristické propagandě.96 

Nejvýznamnějším časopisem kriticky smýšlející inteligence se stal měsíčník 

Nova Revija. Tato původně literární revue byla založena v roce 1982 s cílem podporovat 

autonomní kulturní tvorbu. Kromě kultury se ovšem měsíčník soustředil také na 

politická témata. V únoru 1987 vydala Nova Revija speciální číslo věnované 

jugoslávské krizi a „Slovinskému národnímu programu“. Autoři ve svých článcích 

protestovali proti druhořadému statutu slovinského jazyka a žádali právo Slovinců na 

sebeurčení.97 Aby mohli být Slovinci označeni za národ v pravém slova smyslu, bylo 

podle přispěvatelů třeba radikálně posílit jejich národní suverenitu. Plnou suverenitu jim 

                                                 
92 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 490. 
93 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 503. 
94 Mastnak, „From Social Movements to National Sovereignty,“ 110. 
95 Zajc, „Some Aspects of Political Transition and Consolidation of Democracy in Slovenia,“ 220. 
96 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 449 a Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 503. 
97 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 870. 
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přitom mohl údajně zajistit jedině vlastní slovinský stát.98 Zveřejnění těchto analýz 

vyvolalo ostrou reakci ze strany politických autorit jak ve Slovinsku, tak v celé 

Jugoslávii. Pokusy ukáznit periodikum nicméně ztroskotaly. Neschopnost politiků 

umlčet nepřizpůsobivá média povzbudil jejich protagonisty k ještě větší aktivizaci. 

V roce 1988 vydala Nova Revija „Teze nové slovinské ústavy“ a o rok později 

uveřejnila číslo věnované otázce Slovinska jako samostatného státu. Tyto dvě publikace 

jasně ukazovaly postupnou přeměnu od neuspořádaných alternativních myšlenek 

k relativně konzistentnímu politickému programu zacílenému primárně na politickou 

nezávislost Slovinska.99  

V lednu 1987 předložilo předsednictvo Jugoslávie svazovým republikám návrh 

ústavních změn, které znamenaly opětovný posun k centralizaci státu. Do čela odpůrců 

proti jejich přijetí se postavil Svaz slovinských spisovatelů, který k tématu zorganizoval 

veřejnou rozpravu a připravil petici vybízející národní parlament k zamítnutí 

konstitučních dodatků. Petici podepsalo více než deset tisíc osob včetně mnoha 

příslušníků širokého spektra občanských hnutí. Opozice se domnívala, že by měly 

ústavní změny směřovat zcela opačným směrem, než bylo navrhováno – k větší 

nezávislosti svazových republik, zrušení monopolního postavení Svazu komunistů 

Jugoslávie a k zavedení politického pluralismu. Navzdory protestům však slovinský 

parlament kritizovaný zákon v březnu 1987 přijal.100 

Odpor slovinské veřejnosti proti centralizačním tendencím i přílišná shovívavost 

vlády vůči občanským hnutím a opozici vedl k narůstající nespokojenosti vůči 

slovinským komunistům ze strany Srbska a federálních orgánů. Od roku 1988 začala 

centrální vláda s politickou šikanou a tlakem vůči Slovinsku, aby ho zastrašila.101 

V Srbsku se veškeré politické dění odehrávalo podle Miloševičova diktátu, republiku 

zachvátila nacionální horečka, která se šířila i mezi Srby v Bosně a Černé Hoře. Přesto 

se Miloševič stále těšil podpoře amerických diplomatů, neboť byli přesvědčeni, že jeho 

tvrdý postoj povede ke stabilizaci vnitřních poměrů v Jugoslávii.102  

                                                 
98 Hladký, Slovinsko, 113. 
99 Ivan Berník, „The Rise and Fall of the Civil Society Project,“ in Small Societies in Transition – the 

Case of Slovenia, Frane Adam a Gregor Tomc. (Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 1994), 15. 
100 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 497. 
101 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 28. 
102 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 507. 



Bakalářská práce  

- 33 - 

3.4 Proces se Čtyřkou 

Rozhodující událostí, která vedla k zásadnímu vyburcování slovinské veřejnosti 

proti federálnímu vedení, bylo zatčení novinářů píšících pro týdeník Mladina. Armáda 

se již delší dobu snažila najít způsob, jak se Mladině pomstít za antimilitaristickou 

a prodemokratickou propagandu, trnem v oku jí byl zejména Janez Janša, který 

publikoval zvlášť otevřené texty proti JLA. V květnu 1988 se armádě naskytla ideální 

příležitost pro odplatu. Slovinský nadporučík Ivan Borštner předal týdeníku tajné 

vojenské dokumenty s údajným plánem armády vyhlásit ve Slovinsku výjimečný stav, 

pozatýkat populární politiky a intelektuály a dosadit na místa komunistických vůdců 

loajální konzervativce.103 Týdeník dokumenty zveřejnil, načež armáda Borštnera ihned 

zatkla a spolu s ním i tři mladé novináře – Janeze Janšu, Davida Tasiće a France Zavrla. 

Všichni čtyři byli obviněni z vyzrazení státního tajemství a postaveni před vojenský 

soud. Antireformisté uvnitř armády a svazových orgánů předpokládali, že se tak 

nebezpečných kritiků zbaví. Pomocí represí byli zvyklí tlumit bez větší odezvy všechny 

nekonformní projevy, které se zdály komunistickému režimu nebezpečné. Zadržení 

novinářů však mělo zcela opačný efekt, než jaký organizátoři procesu očekávali.104 

Případ zmobilizoval slovinskou veřejnost, která se semkla a postavila proti postupu 

armády s rozhodným odporem. Proces byl všeobecně vnímán jako pokus o zvrácení 

rozvíjejících se reforem, čemuž odpovídala i reakce veřejnosti. Masové demonstrace 

u vchodu do věznice, kde byli zatčení drženi, vyjadřovaly neústupnost veřejnosti a její 

odhodlání v protestech pokračovat. Šest měsíců trvající proces se stal ústředním 

tématem všech slovinských médií.105 

Soudní líčení bylo veřejnosti uzavřené, řízené armádou a vedené 

v srbochorvatštině, což nebyl rodný jazyk ani jednoho z obviněných. Armáda tak 

porušila základní principy lidských práv zaručených ústavou SFRJ, což se stalo její 

osudovou chybou. Slovinská veřejnost byla pobouřena a začala hlasitě přezkoumávat 

pozici Slovinska ve federaci.106 

Politické prostředí ve Slovinsku se během procesu se Čtyřkou podstatně změnilo 

a získalo značně elektrizující náboj. V červnu došlo k založení Výboru na ochranu 

                                                 
103 Ramet a Fink-Hafner, Democratic Transition in Slovenia, 32. 
104 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 563. 
105 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 495. 
106 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 94. 
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lidských práv, který získal masovou podporu veřejnosti a fungoval jako fórum 

národa.107 Výbor se stal de facto prvním masovým protirežimním politickým hnutím, 

které začalo v Jugoslávii volně působit od likvidace zbytků pluralitního systému v roce 

1946. Svůj vliv a popularitu prokázal Výbor v červnu 1988, kdy zorganizoval v Lublani 

velké shromáždění na protest proti zatčení novinářů. Demonstrace se zúčastnilo na 

30 tisíc osob a šlo tak o největší veřejnou manifestaci ve Slovinsku od konce druhé 

světové války. Občanská společnost tím získala ještě širší základnu, odkud se mohli 

rekrutovat její příznivci.108  

Klíčový zvrat se v tomto období odehrál také ve vedení Svazu komunistů 

Slovinska, které se přidalo na stranu občanů a poprvé se odhodlalo k otevřené kritice 

armádního velení. Určitou úlohu v přehodnocení jejich postoje mohla hrát změna 

politiky států NATO vůči SFRJ.109 Západní média, která do té doby v souladu se 

strategickými zájmy svých zemí většinou přehlížela porušování lidských práv 

v Jugoslávii, věnovala soudnímu procesu s Janšou a jeho kolegy nebývalou pozornost. 

Ostře odsoudila porušování svobody slova a kriminalizaci nepohodlných názorů. Výbor 

na obranu lidských práv se stal v následujících letech rovnocenným partnerem slovinské 

vládnoucí elity a společenským hnutím uznávaným Západem.110 

Ve stejné době, kdy se v Lublani konalo doposud nejmasovější shromáždění, 

zveřejnilo srbské vedení návrh nové ústavy Srbské republiky. Dokument určoval, že za 

řízení záležitostí bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky Srbska jsou zodpovědné 

srbské autority a potvrzoval, že Srbsko nebude nadále uznávat politickou nadřazenost 

federální vlády.111 Slovinské opoziční síly se po nastalých událostech začaly 

ztotožňovat s myšlenkou, že je v narůstající krizi pro Slovinsko nejlepší alternativou 

opuštění jugoslávské federace. Srbský šovinismus a Miloševičeva politika jim často 

posloužily jako vhodná záminka pro vyvolání nacionálních emocí mezi slovinským 

obyvatelstvem a pro zvýšení atraktivity separatistického programu.112 

                                                 
107 Výbor získal na svou stranu více než sto tisíc příznivců. Mastnak, „From Social Movements to 
National Sovereignty,“ 102. 
108 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 870 a Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 563. 
109 V roce 1963 byla Federativní lidová republika Jugoslávie přejmenována na Socialistickou federativní 
republiku Jugoslávie (SFRJ). Hladký, Slovinsko, 107. 
110 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 94. 
111 Ramet a Fink-Hafner, Democratic Transition in Slovenia, 32. 
112 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 564. 
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4. Definitivní rozpad 

4.1 Odchod SKS z federální komunistické strany 

Po událostech z jara 1988 označovaných jako „Slovinské jaro“ se dění 

v Jugoslávii značně zkomplikovalo. Centrální moc se rychle hroutila a politická situace 

v jednotlivých republikách se od sebe čím dál výrazněji odlišovala. Ve Slovinsku 

zintenzivněly hlasy volající po změnách. Například France Bučar, jeden 

z nejvýznamnějších představitelů slovinské opozice, vyzval k okamžitému zavedení 

tržní ekonomiky a zdůraznil, že nutnou podmínkou je nastolení politického 

pluralismu.113 

V roce 1988 vznikly první nekomunistické a anti-autoritářské organizace jako 

zárodky budoucích politických stran – Svaz slovinských rolníků a Slovinský 

demokratický svaz rozumu.114 Další zlom přišel v lednu následujícího roku, kdy se Svaz 

komunistů Slovinska jako první národní komunistická strana zřekl svého politického 

monopolu ve prospěch demokratického rozvoje země a uvolnil tak cestu ke vzniku 

nových politických stran: Sociálně demokratického svazu, Svazu křesťanských 

demokratů a Strany zelených.115 V SKS převládlo mínění, že se socialistický systém 

dostal do krize a nenabízí možnost, jak se vyrovnat s problémy jugoslávské federace. 

Skutečnost, že se komunistická strana vzdala své moci dobrovolně, dávala možnost 

konsensu mezi opozicí a představiteli vládnoucího režimu, který následně umožnil 

relativně hladký přechod k demokracii. Proces transformace komunistické strany 

vyvrcholil svobodnými parlamentními volbami na jaře 1990.116 

Demokratické změny se postupně objevily jak v občanské společnosti, tak 

v intelektuální sféře a ekonomice, často jako odpor proti centrálním autoritám, snažícím 

se demokratickým tendencím bránit za každou cenu. Počátkem roku 1989 se rozhořel 

kosovský konflikt. Srbové považovali Kosovo za své historické území a permanentně se 

snažili kompetence Albánců redukovat. V únoru představili návrh ústavních změn, jimiž 

měli Kosované přijít o politickou autonomii. Kosovští Albánci se zoufale snažili 

                                                 
113 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 871. 
114 Slovinský demokratický svaz rozumu se pak v lednu 1989 přetvořil v Slovinský demokratický svaz. 
Zajc, „Some Aspects of Political Transition and Consolidation of Democracy in Slovenia,“ 222 
a Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 451. 
115 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 456. 
116 Berník, „The Rise and Fall of the Civil Society Project,“ 16. 
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zabránit uzákonění dodatků, nejmohutnější protesty zaznívaly od albánských horníků na 

Kosovu, kteří v únoru vstoupili do časově neomezené stávky.117 Situace na Kosovu 

otřásala celou jugoslávskou veřejností a problémem se rovněž zabývaly mezinárodní 

instituce a vlády západních zemí, především v souvislosti s porušováním lidských práv 

v oblasti. Zvlášť výrazně se v otázce Kosova angažovalo Slovinsko.118 Slovinská 

veřejnost se ve sporu postavila na stranu Albánců a jejich stanovisko podpořila 

i lublaňská vláda. Zavládly obavy, že by se po ukáznění Kosova mohla pozornost upřít 

na Slovinsko, které bylo pro své demokratické snahy již delší dobu předmětem kritiky 

ze strany Srbska a federálních orgánů.  

Všechny síly ve Slovinsku se v této době shodly na potřebě jednotné akce 

vyjadřující podporu demokratickým principům a lidským právům. Socialistická mládež 

proto v hlavním městě zorganizovala veřejné shromáždění symbolizující solidaritu 

s demonstrujícími Albánci a odsuzující srbský nacionalismus. Šlo o historicky klíčovou 

akci, neboť řečníci pocházeli jak z řad Svazu komunistů Slovinska a vlády, tak z řad 

občanské společnosti a vznikající opozice. Událost můžeme označit za zlomový 

okamžik, jelikož zde všechny skupiny vyjádřily jednotný názor na lidská práva, 

občanské svobody a demokracii. Lublaňské shromáždění vedlo k posílení spolupráce 

a důvěry mezi vládou a opozicí.119 

 Srbové slovinské výhrady ignorovali a již v březnu 1989 obávané ústavní 

doplňky přijali. Autonomní statut provincií Kosovo a Vojvodina tím byl zrušen 

a v Kosovu byl následně dokonce vyhlášen výjimečný stav. Kosovští Albánci 

zareagovali mohutnými protesty, které byly srbskou policií tvrdě potlačeny.120 

Navzdory sblížení slovinských komunistů s opozicí rozpory mezi stranami 

nadále přetrvávaly. Rozcházely se zejména v pohledu na politický systém a rovněž ve 

vidění budoucnosti Slovinska. Většina opozice zastávala názor, že se Slovinsko musí 

stát co nejdříve suverénním státem a teprve poté urovnat vztahy se zbylými 

jihoslovanskými zeměmi. Slovinské autority to ale považovaly za příliš radikální a samy 

usilovaly o přetvoření Jugoslávie v jakousi asymetrickou federaci, která by umožnila, 

                                                 
117 Mastnak, „From Social Movements to National Sovereignty,“ 104. 
118 Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991, 52. 
119 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 91. 
120 Blíže např. Julie A. Mertus, Kosovo: How myths and truths started a war (Berkeley: University of 
California Press, 1999). 
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aby Slovinci sami rozhodovali o vnitřním právním a politickém uspořádání.121 Slovinští 

političtí představitelé se navíc nadále snažili vystupovat vůči Bělehradu loajálně. 

Slovinská veřejnost a opozice tento postup odsuzovaly a stupňovaly kritiku režimu za 

jeho ústupky federální vládě. Tato kritika vyvrcholila manifestací na Kongresovém 

náměstí v Lublani, kde příslušníci opozičních organizací veřejně předčítali tzv. Májovou 

deklaraci. V deklaraci požadovali suverénní slovinský stát, možnost Slovinska uzavírat 

mezinárodní smlouvy a dodržování lidských práv. Volali po takovém systému, který by 

zvýšil zaměstnanost a materiální prosperitu slovinských občanů.122 Miloševič označil 

deklaraci za fašistické šíření nenávisti a poté, co se v květnu 1989 stal prezidentem 

Republiky Srbska, přerušil se slovinskými komunisty kontakt. V Jugoslávii v souvislosti 

s těmito událostmi rostly protislovinské nálady a Slovinsko začalo být bráno po Kosovu 

jako druhý destabilizační faktor.123 

Novou atmosféru ve společenském ovzduší Slovinska signalizovaly volby 

slovinského zástupce do předsednictva SFRJ. Namísto dřívějších kuloárních dohod 

rozhodovalo tentokrát o obsazení této pozice všeobecné hlasování. Většina voličů se 

vyslovila pro kandidáta Svazu socialistické mládeže Slovinska Janeze Drnovška, který 

přesvědčivě zvítězil nad kandidátem komunistické strany.124 V květnu 1989 se na 

základě pravidelné roční rotace mezi jednotlivými jugoslávskými republikami Drnovšek 

ujal funkce předsedy předsednictva Jugoslávie. Nový předseda se zasazoval za urovnání 

sporů mezi svazovými republikami, za dodržování zákona a lidských práv na Kosovu 

a za co nejrychlejší zrušení výjimečného stavu vyhlášeného v kosovské provincii. 

V průběhu roku 1989 vznikaly ve Slovinsku četná sdružení a organizace jako 

např. Mírové hnutí, Skupina Amnesty International, Svaz spisovatelů, Komise pro 

rovnost a mír, Skupina Helsinky Watch aj.125 Tyto a další opoziční skupiny vyvíjely na 

komunistické představitele značný tlak ve snaze přimět je k demokratickým změnám. 

Komunisté se v roce 1989 postupně začínali k reformnímu kurzu skutečně přiklánět. Na 

jednu stranu byl SKS vlivem zhoršující se sociální a ekonomické situace k reformám 

částečně přinucen. Na druhou stranu je třeba přiznat, že slovinští komunisté skutečně 

                                                 
121 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 511. 
122 Brezovšek, Haček a Zver, Democratic Praxis in Slovenia, 20. 
123 Dizdarevič, Od smrti Tita do smrti Jugoslávie, 178. 
124 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 566. 
125 Natasha Milanovich, „Slovenia in the New Geopolitical Context,“ 31. 
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měli vůli reformovat a demokratizovat politický a ekonomický život ve Slovinsku.126 

K základním projevům demokratizace Slovinska tak patřila skutečnost, že změny 

nebyly koncem 80. let požadovány pouze ze strany slovinské opozice, ale potřebu 

reforem uznali také vládnoucí komunisté a další oficiální organizace.127 

V červenci 1989 lublaňský parlament rozhodl, že bude z ústavy vypuštěno 

ustanovení o vedoucí úloze komunistické strany, a uznal právo na politický 

pluralismus.128 Další událost, mající klíčový význam pro budoucnost společné 

Jugoslávie, se odehrála v září téhož roku. Navzdory demonstracím probíhajícím po celé 

federaci a hrozbě výjimečného stavu ze strany Srbska, přijal slovinský parlament 

ústavní dodatky, které zásadním způsobem měnily vztah Slovinska k Jugoslávii.129 

Parlament schválil nadřazenost republikové ústavy nad federální, uzákonil právo 

Slovinska velet ozbrojeným silám a umožnil přechod k plně tržnímu hospodářství. Mezi 

přijatými novelami byl i zákon potvrzující právo Slovinska na sebeurčení a odtržení. 

Další dodatky pak ústavně zakotvily zákony o lidských právech a zavázaly republiku 

k vypsání svobodných voleb.130 Těmito změnami Slovinsko dalece předstihlo ostatní 

svazové republiky v oblasti politické a hospodářské demokratizace a jeho politický 

vývoj se tak stal neslučitelný s vývojem ve zbytku jugoslávské federace.131 

Federální vláda a Svaz jugoslávských komunistů byly přijetím dodatků slovinské 

ústavy pobouřeni. Srbsko a Černou Horu zachvátila vlna protislovinských demonstrací, 

na nichž účastníci obviňovali slovinské politiky ze zrady jugoslávské ideje a vyzývali 

k jejich zatčení.132 Slovinci reformy obhajovali s tím, že jde o běžnou reakci na 

nedemokratický vývoj v Srbsku a obranu proti čím dál očividnějšímu velkosrbskému 

nacionalismu.133 Srbské vedení se poté pokusilo prosadit rezoluci, která by ústavní 

dodatky oficiálně odsoudila. Reprezentanti menších jugoslávských národů ale odmítli 

dát k přijetí jakékoli rezoluce proti Slovinsku souhlas. V listopadu srbští nacionalisté 

oznámili záměr uspořádat v Lublani masové shromáždění, na kterém by Slovincům 

                                                 
126 Žagar, „The Republic of Slovenia and the European Union,“ 237. 
127 Ibidem, 240. 
128 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 460. 
129 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 502. 
130 Ramet a Fink-Hafner, Democratic Transition in Slovenia, 32 a Šesták et al., Dějiny jihoslovanských 

zemí, 566. 
131 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 29. 
132 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 513. 
133 Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991, 106. 
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vysvětlili podstatu kosovské krize. Ve skutečnosti však měla akce připravit půdu pro 

odstranění Kučanova liberálního vedení. Slovinští politici dobře věděli, jaké nebezpečí 

jim hrozí, proto manifestaci zakázali. Srbská vládnoucí skupina na protest vyhlásila 

bojkot slovinských výrobků a zesílila propagandistickou kampaň. Stále více Slovinců se 

za této situace přiklánělo k názoru, že jejich země může prosperovat pouze tehdy, pokud 

odejde z federace.134 

Na konci revolučního roku 1989 došlo ke sjednocení Slovinského 

demokratického svazu, Sociálně demokratického svazu a Strany křesťanských 

demokratů, kteří se spojily v předvolební koalici, tzv. Demokratickou opozici Slovinska 

(DEMOS).135 V lednu 1990 se pak připojila i Strana zelených a Svaz slovinských 

rolníků. Šlo o velmi různorodou alianci složenou z politických stran z různých částí 

politického spektra, jejímž společným cílem byla porážka slovinských komunistů 

v prvních demokratických volbách vyhlášených na duben 1990. Předsedou nové koalice 

se stal Jože Pučnik, hlavními body programu byla nezávislost Slovinska a parlamentní 

demokracie.136 

Reformní orientace Komunistického svazu Slovinska byla finálně potvrzena na 

14. a zároveň posledním kongresu Svazu komunistů Jugoslávie (SKJ) v Bělehradě 

v lednu 1990. Poté, co byly zamítnuty veškeré slovinské návrhy na demokratizaci 

a konfederativní přeměnu SFRJ, opustili slovinští delegáti kongres a federální 

komunistická strana se de facto rozpadla. Definitivně tak zaniklo mocenské centrum, 

které po více než 45 let rozhodovalo o osudech národů Jugoslávie.137 Ze tří nosných 

pilířů, které symbolizovaly jugoslávskou jednotu – Tito, SKJ a JLA – zůstala pouze 

armáda.138 V únoru rozhodl Svaz komunistů Slovinska o svém rozpuštění a přejmenoval 

se na Stranu demokratické obnovy.139 

                                                 
134 Natasha Milanovich, „Slovenia in the New Geopolitical Context,“ 30 a Šesták et al., Dějiny 

jihoslovanských zemí, 566-567. 
135 Vidmar, Democratic Transition and Democratic Consolidation in Slovenia, 95. 
136 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 503-504. 
137 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 568. 
138 Vodopivec, „Seven Decades of Unconfronted Incongruities: The Slovenes and Yugoslavia,“ 43. 
139 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 515. 
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4.2 První svobodné volby 

Pod tlakem politického vývoje ve Slovinsku a událostí v bývalém východním 

bloku nedokázaly vládnoucí skupiny v jednotlivých svazových republikách nadále čelit 

volání po zásadních demokratických změnách a byly donuceny ustoupit opozici. Během 

roku 1990 se konaly ve všech částech federace volby, které přinesly dalekosáhlé 

politické změny. Pouze v Srbsku se udržel u moci stávající režim. Ve Slovinsku se 

uskutečnily první svobodné volby v historii země 8. dubna. Ve volbách s přehledem 

zvítězila koalice DEMOS, zatímco komunisté získali jen 17 %. Předsedou vlády se stal 

křesťanský demokrat Lojze Peterle. Jiná situace nastala v přímé volbě prezidenta. 

Občané se 58 % většinou vyslovili pro bývalého komunistu Milana Kučana. Stalo se tak 

hlavně pro jeho silné osobní charisma a umírněný reformní postoj.140 Program nové 

vlády zahrnoval právo Slovinců na sebeurčení, transformaci socialistické ekonomiky na 

tržní hospodářství, vybudování samostatného právního státu a přeměnu Jugoslávie 

v konfederaci suverénních zemí.141 Poklidná přeměna jednoho socio-politického 

systému v druhý se stala ve Slovinsku skutečností.  

Poté, co se Slovinsko vydalo oficiálně cestou demokracie, mělo před sebou tři 

klíčové úkoly: přijmout novou demokratickou legislativu, zavést liberální hospodářství 

a dosáhnout národní suverenity.142 To byl bezesporu úkol nejtěžší, přestože měli politici 

nezpochybnitelnou podporu veřejnosti. V plebiscitu v prosinci 1990 se slovinští občané 

jasně vyjádřili pro odchod z federace.143 U mezinárodního společenství se ovšem 

ambice Slovinska setkaly s minimálním pochopením. Konkrétně všech pět stálých členů 

Rady bezpečnosti OSN, stejně jako členské země Evropského společenství s výjimkou 

Německa, oponovaly slovinskému postupu z obavy před destabilizací regionu 

a dokonce odmítly poslat do země své pozorovatele.144 Většina západních zemí 

považovala slovinskou snahu osamostatnit se za pokus o ilegální separatismus 

a jednoznačně se postavila za udržení jednoty Jugoslávie.145 Někteří zahraniční politici 

                                                 
140 Ladislav Hladký, Slovinsko, 122. 
141 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 468 a Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 569. 
142 Marjan Brezovšek, Miro Haček a Milan Zver, Democratic Praxis in Slovenia. (Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007), 21. 
143 V plebiscitu hlasovalo 88 % voličů pro osamostatnění při 93 % účasti. Luthar et al., The Land 

Between: A History of Slovenia, 505. 
144 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 510. 
145 Mastnak, „From Social Movements to National Sovereignty,“ 107-108. 
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navíc varovali, že je Slovinsko se svými dvěma miliony obyvatel příliš malé, než aby 

přežilo odtržení od Jugoslávie, a nutně by se tak následně muselo spojit ve federaci, 

nebo konfederaci s jedním ze svých sousedů, ať už s Rakouskem, Maďarskem nebo 

Chorvatskem.146 

V květnu 1990 se dále vystupňovalo napětí mezi Slovinskem a JLA, když 

armáda ve spolupráci se srbskými lídry rozhodla o odzbrojení teritoriální obrany ve 

všech republikách SFRJ. Ve Slovinsku akce uspěla pouze částečně, Kučanovu vedení se 

podařilo udržet okolo třetiny zbraní ve slovinských rukách.147 To, že příslušníci mnoha 

teritoriálních jednotek navzdory překvapení spontánně odmítli zbraně odevzdat, ačkoli 

si byli vědomi, že jde o legální akci JLA, se ukázalo jako výjimečně důležité 

v závěrečné fázi osamostatňování Slovinska. Teritoriální obrana Slovinska tak byla 

ozbrojenou silou, která se po vyhlášení samostatnosti mohla společně se slovinskou 

policií bránit útoku jugoslávské armády.148 Pokus JLA o odzbrojení republik jasně 

ukazoval, že vojenské a srbské vedení neuvažuje o řešení jugoslávské krize dialogem. 

Slovinské ministerstvo obrany proto začalo tajně formovat vlastní ozbrojené jednotky, 

které by Slovinsko ochránily před případnou násilnou akcí jugoslávské armády. 

Ministerstvo vnitra nachystalo vše potřebné pro samostatnou práci slovinské policie, 

ministerstvo zahraničních věcí se snažilo získat podporu významnějších evropských 

zemí a Spojených států amerických.149 

V říjnu 1990 svolalo předsednictvo SFRJ schůzku za účasti představitelů všech 

republik na téma budoucího uspořádání jugoslávské federace. Slovinsko spolu 

s Chorvatskem předložily návrh na reorganizaci SFRJ na konfederativním principu. 

Jednotliví členové konfederace měli mít vlastní bezpečnostní síly a zahraniční ministry, 

ale koordinací vojenských akcí a zahraniční politiky měly být pověřeny konfederační 

orgány.150 Srbsko návrh okamžitě zamítlo a samo prosazovalo koncept silné, 

centralistické federace. Jednání skončila bez výsledku a Jugoslávie byla de facto 

odsouzena k zániku. Slovinští politici si uvědomili, že Jugoslávii není možno v takové 

konstelaci reformovat a že je proto lepší co nejdříve federaci opustit.151 Vystoupení 

                                                 
146 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 869. 
147 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 516. 
148 Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991, 198-199. 
149 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 516, 519. 
150 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 872. 
151 Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991, 195, 210-212. 
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z federace dávalo největší naději na ochranu slovinského národa před hegemonistickým 

tlakem bělehradských nacionalistů a zároveň bylo nejlepší garancí proti zatažení 

Slovinska do očekávaných etnických konfliktů v jiných částech Jugoslávie.152 

4.3 Vyhlášení samostatnosti Slovinska a reakce JLA 

Vzhledem k neúspěšnému jednání o společné budoucnosti jugoslávských národů 

Slovinsko nejpozději od počátku roku 1991 nezadržitelně směřovalo k samostatnosti. 

Rychle uvolňovalo ekonomické, politické a administrativní vazby, které ho poutaly 

k federaci. Odmítlo posílat finance do svazové pokladny, přestalo odvádět kvóty do 

fondu pro nerozvinuté oblasti, založilo nezávislé instituce pro řízení své zahraniční 

politiky a připravovalo se na zavedení samostatné slovinské měny. Jedním z impulsů 

k těmto krokům byl srbský monetární útok z ledna 1991, kdy srbská národní banka 

vydala pro potřeby Srbska přibližně 1,5 miliardy dolarů mimo veškerá měnová pravidla 

a zákony.153 Slovinský parlament dále rozhodl, že branci nebudou posíláni do JLA, ale 

do jednotek slovinské TO a policejního sboru. Slovinsko se tak připravovalo na 

zavedení vlastní armády. S Chorvaty byla uzavřena dohoda o vzájemné pomoci 

a společném odporu v případě napadení jugoslávskou armádou.154 

V březnu 1991 zorganizovala srbská opozice masové demonstrace proti 

nenávistné vládní politice, armáda ovšem nepokoje surově potlačila a plánovala vyhlásit 

v Jugoslávii výjimečný stav. Zástupci Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny 

a Kosova však takový postup zablokovali.155 Krátce nato pak Miloševič prohlásil, že se 

Srbsko nebude nadále řídit federálními direktivami a že „je s Jugoslávií konec.“156 

K dalšímu vyostření situace došlo v polovině května poté, co srbský zástupce 

v předsednictvu SFRJ při pravidelné roční výměně odmítl předat předsednictví v tomto 

orgánu reprezentantovi Chorvatska Stipe Mesičovi. Jugoslávie tak zůstala 

v nejkritičtějším okamžiku bez nejvyššího vedení země a armáda bez svého civilního 

velitele.157 

                                                 
152 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 572. 
153 Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991, 221. 
154 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 518-519. 
155 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 478. 
156 Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 6. 
157 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 579 a Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 
521. 
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Navzdory hluboké krizi část slovinských politiků stále ještě doufala v možnost 

kompromisního řešení rozpuštění federace. V květnu rozhodl parlament o zaslání 

dopisu jugoslávskému předsedovi vlády, Ante Markovićovi, a rovněž příslušným 

předsedům vlád ostatních pěti republik. Oficiálně v něm jugoslávské představitele 

informovalo o svém záměru odtrhnout se od Jugoslávie nejpozději do 26. června 1991, 

zároveň ale zdůrazňovalo vůli pokračovat v diskusích o možných formách budoucí 

spolupráce nebo spojení v ekonomické, obranné, diplomatické a jiné sféře, přičemž 

Slovinci stále ještě připouštěli možnost konfederativního uspořádání Jugoslávie.158 Ve 

vypjaté situaci se ale nepodařilo nalézt pro všechny strany uspokojivé řešení, a tak 

začalo být na přelomu května a června jasné, že jedinou slovinskou možností je 

jednostranné odtržení od federace a vyhlášení nezávislosti. 

Počátkem června přijel Marković do Lublaně ve snaze odradit Slovinsko od jeho 

plánu. Varoval Slovince, že federální vláda použije veškeré legální prostředky, aby 

zabránila pokusu o jednostranné změny jugoslávských hranic. O dva dny později 

doplnili jeho slova členové Evropského společenství varováním, že neuznají nezávislost 

jakékoli republiky, která se odtrhne od SFRJ jednostranně.159 

Slovinci svůj postup koordinovali s Chorvaty. Bez ohledu na tlak Bělehradu, 

Evropského společenství a zvláště Spojených států, vyhlásily obě země 25. června 1991 

nezávislost. Zatímco záhřebská vláda se v daném momentu spokojila s formální 

proklamací nezávislosti, slovinské státní vedení okamžitě přistoupilo k její praktické 

realizaci.160 Republikové orgány převzaly dozor nad slovinským územím, vzdušným 

prostorem i nad hranicemi země. Deklaraci nezávislosti Slovinsko ospravedlňovalo 

výsledkem prosincového plebiscitu.161 Svazová vláda označila osamostatnění obou 

republik za protiústavní a nelegitimní a nařídila JLA bránit hranice Jugoslávie.162 

Ještě téže noci se daly jednotky JLA do pohybu. Vojska měla za úkol obsadit 

slovinské hranice, převzít kontrolu nejdůležitějších komunikací a izolovat tím Slovinsko 

od okolního světa. Poté měly jednotky vstoupit do Lublaně a odstranit Kučanovo 

                                                 
158 Ramet, „Slovenia´s Road to Democracy,“ 873. 
159 23. června hlasovali všichni členové Evropského společenství proti uznání nezávislosti Slovinska 
a Chorvatska, pokud tyto republiky vystoupí z jugoslávské federace unilaterálně. Milanovich, “Slovenia 
in the New Geopolitical Context,“ 33 a Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 510. 
160 Chorvatsko nebylo v té době připraveno na osamostatnění vojensky ani v oblasti legislativy či státní 
správy. Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 478 a Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 580. 
161 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 510. 
162 Drnovšek, Moja resnica: Jugoslavija 1989-Slovenija 1991, 244. 
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vedení.163 Vojenští velitelé i členové svazové vlády byli přesvědčeni, že je porážka 

Slovinska otázkou několika dnů. Slovinsko ovšem bylo na válku dobře připraveno. Již 

den před deklarací nezávislosti mobilizovala slovinská TO více než 20 tisíc vojáků 

a policii. Slovinskou strategií bylo zabránit JLA, aby izolovala Slovinsko zajištěním 

lublaňského letiště a 35 hraničních přechodů. Slovinská obrana měla obklíčit posádky 

JLA a blokovat přesuny jejích jednotek po Slovinsku postavením silničních zátarasů.164 

27. června překročily tanky JLA slovinsko-chorvatskou hranici.165 Slovinské vedení to 

označilo za akt agrese a nařídilo odpovědět vojenskou silou.166 Jugoslávským 

vojenským jednotkám se sice podařilo během dvou dnů obsadit většinu hraničních 

přechodů, když se jim ale postavily slovinské jednotky národní obrany, TO a policie na 

odpor, špatně naplánovaný útok JLA se zhroutil.167 Vojáci JLA, kterým bylo řečeno, že 

je Jugoslávie napadena zvenčí, byli srážkou se slovinskými vojáky zcela zaskočeni. Na 

válku nebyli připraveni a k boji proti do té doby spřízněnému jihoslovanskému národu 

jim chyběla motivace. Příslušníci nesrbských národností z jugoslávské armády 

hromadně dezertovali a mnozí přebíhali na slovinskou stranu.168 JLA mohla bránit 

Jugoslávii před invazí NATO nebo Varšavské smlouvy, ukázala se však neschopná 

bojovat v konfliktu, který byl v podstatě občanskou válkou.169 Slovinská obrana byla 

navzdory očekávání jugoslávského vojenského velení velmi dobře organizovaná. 

Jednotky teritoriální obrany a policie, podporované drtivou většinou obyvatel, se 

dokázaly účinně bránit zaskočené jugoslávské armádě.  

Velký význam sehrála informační válka. Slovinsku se podařilo získat na svou 

stranu podporu mezinárodní veřejnosti, což vedlo ke zvýšení mezinárodního tlaku na 

ukončení konfliktu. Již 28. června vyslalo Evropské společenství do Jugoslávie 

tříčlennou komisi. Nejvyšší slovinští lídři a předseda federální vlády Marković se na 

jednání s evropskými vyslanci domluvili na příměří, ozbrojené střety nicméně 

                                                 
163 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 522. 
164 Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 15-16. 
165 Na Chorvatsku byl dopředu vymámen slib, že nebude intervenci ve Slovinsku bránit. Pirjevec, 
Jugoslávie 1918-1992, 483. Chorvatský prezident Franjo Tudjman tím porušil slib daný slovinskému 
prezidentovi Kulanovi, že Chorvaté napadnou jednotky JLA, které budou chtít překročit chorvatsko-
slovinské hranice. Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 16. 
166 Brezovšek, Haček a Zver, Democratic Praxis in Slovenia, 22. 
167 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 522. 
168 Prunk, „The Origins of an Independent Slovenia,“ 30. 
169 Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 11. 
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pokračovaly i nadále.170 Zatímco slovinské síly měly početní převahu, jugoslávská 

armáda disponovala lepší technickou vybaveností. Pro energický zákrok JLA ale 

scházela politická vůle. Předseda jugoslávské vlády Marković nezískal pro akci 

dostatečnou podporu, neboť se Miloševičova skupina v této době rozhodla, že už 

Slovinsku nebude bránit v odchodu z federace.171 Srbové přesunuli svou primární 

pozornost k Chorvatsku a Bosně a Hercegovině. Válka za nezávislost Slovinska tak po 

deseti dnech skončila, 4. července vyhlásilo Slovinsko zastavení palby.172 

O tři dny později se setkali reprezentanti Srbska, Slovinska a Chorvatska na 

Brionech, kde proběhla mírová jednání za zprostředkování evropských vyslanců. 

8. července podepsaly zúčastněné strany deklaraci potvrzující ukončení násilí. 

Slovinsko se zavázalo k tříměsíčnímu moratoriu na vyhlášení nezávislosti. Týden po 

setkání na Brionech rozhodlo předsednictví SFRJ o stažení všech jednotek jugoslávské 

armády z území Slovinska.173 Po vypršení moratoria se stalo Slovinsko 8. října 1991 

samostatným nezávislým státem, zavedlo vlastní měnu a v prosinci tohoto roku 

schválilo novou ústavu.174 Evropská unie uznala novou republiku v lednu 1992, zatímco 

Spojené státy až po dalších třech měsících. V květnu 1992 pak Slovinsko vstoupilo do 

OSN. Odtržení od federace a vyhlášení nezávislosti znamenalo pro Slovinskou 

republiku symbolické zakončení dlouhého procesu politické přeměny.175  

                                                 
170 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 522 
171 Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 580. 
172 Štih, Simoniti a Vodopivec, Slovenska zgodovina, 523. 
173 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 512. 
174 Milanovich, „Slovenia in the New Geopolitical Context,“ 34. 
175 Na rozdíl např. od Chorvatska, pro nějž bylo získání nezávislosti teprve počátkem politické přeměny. 
Toš a Miheljak, Slovenia between Continuity and Change, 24. 
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5. Závěr 

Odchod Slovinska z Jugoslávie byl v prvé řadě zapříčiněn dlouhodobým srbsko-

slovinským konfliktem. Je příznačné, že již roku 1919 jeden z amerických diplomatů 

předpověděl, že konec tehdejšího Království SHS nastane, propukne-li srbsko-slovinský 

konflikt.176 V druhé polovině 80. let se v obou republikách uplatnily dva navzájem zcela 

protikladné politické systémy, mezi nimiž nemohlo dojít ke shodě. Ve Slovinsku 

zvítězilo roku 1986 v SKS liberální křídlo v čele s Milanem Kučanem, obhajující 

demokratický politický systém a postupné ekonomické reformy. V Srbsku se o rok 

později stal předákem srbské komunistické strany Slobodan Miloševič, propagátor 

velkosrbské myšlenky. Srbsko se jeho zvolením přiklonilo ke koncepci 

centralizovaného státu, založeného na nacionalismu. Za této situace nebylo možné 

dohodnout se na elementárním fungování federace, natož na budoucí orientaci 

Jugoslávie. Poté, co se Jugoslávská lidová armáda přidala na stranu srbských 

představitelů a začala Slovinsku vojensky vyhrožovat, došlo k postupnému sblížení 

lublaňské vlády s opozicí, jež vyvrcholilo v lednu 1989, kdy se SKS zřekla svého 

politického monopolu. Slovinští komunisté se přiklonili k reformnímu kursu, nadále 

ovšem obhajovali setrvání v jugoslávské federaci. Postupně však i slovinská vládnoucí 

elita dospěla k závěru, že Jugoslávii nelze v dané konstelaci reformovat a v září 1989 

přijala ústavní dodatky, které zahrnovaly mimo jiné právo Slovinska na sebeurčení 

a odtržení. Následovalo Kučanovo legendární prohlášení, že Jugoslávie „bude 

demokratická, nebo nebude vůbec“.177 To se také stalo. Slovinští občané se v prosinci 

1990 velkou většinou vyslovili pro odchod z Jugoslávie, načež nová slovinská vláda 

o půl roku později vyhlásila samostatnost Slovinska. 

Ač se Slovinsko ještě koncem osmdesátých let zdálo být nepravděpodobným 

kandidátem na samostatnost, a to zejména pro svou demografickou slabost a neexistenci 

historické zkušenosti samostatného státu, při bližším pohledu na jeho situaci v tomto 

období nalezneme několik důležitých faktorů ve prospěch opačné tendence. Slovinsko 

se od zbylých jugoslávských republik především značně odlišovalo svou kulturní tradicí 

a orientací. Spolu s Chorvatskem patřilo k jediným národům v Jugoslávii s většinovým 

katolickým vyznáním obyvatel, což ho do značné míry spojovalo se zeměmi západní 

                                                 
176 Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, 440. 
177 Ibid., 456. 
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Evropy. Slovinská národní svébytnost se formovala v rakouskouherské říši, tedy po 

boku ostatních středoevropských národů, což mělo vliv jak na jeho sociální vývoj, tak 

na demokratické smýšlení obyvatel. Od Chorvatska, jež bylo do první světové války 

rovněž součástí Habsburské monarchie, se Slovinsko lišilo příslušností k Předlitavsku, 

vyspělejší části monarchie. Chorvatsko patřilo naopak do Zalitavska, neboli Uherského 

království. Ostatní jugoslávské národy se vyvíjely v rámci Osmanské říše a dodnes 

vyznávají převážně muslimskou nebo pravoslavnou víru. 

Dalším klíčovým faktorem, který sehrál v procesu slovinského osamostatnění 

významnou roli, byla ekonomická převaha Slovinska. Slovinsko bylo již od vzniku 

federativní Jugoslávie ekonomicky nejvyspělejší republikou a přestože se během 

následujících desetiletí ústřední orgány ze všech sil snažily hospodářské rozdíly mezi 

republikami zmenšovat, jejich ambice vyšla naprázdno. Rozdíly se naopak dále 

prohlubovaly a na konci osmdesátých let byly větší než kdykoli předtím. Ve Slovincích 

budilo ekonomické postavení země velkou sebedůvěru, vedlo k jejich tendenci 

srovnávat se s vyspělými zeměmi západní Evropy a snaze přiblížit se co možná nejvíce 

k západoevropským standardům. Jak ukazuje i současná praxe (viz např. případ 

Katalánska, Québecu), bohatší regiony inklinují k osamostatnění od centra spíše než 

zaostalejší části země, nesouhlasí s dotováním chudších oblastí a jejich hospodářská 

soběstačnost jim fakticky dává reálnou možnost fungovat efektivně jako samostatný 

stát.178 

Poslední ze tří nejvýznačnějších faktorů, které velkou měrou přispěly 

k osamostatnění Slovinska, představovalo národnostní složení obyvatel. Ve Slovinsku 

jako jediném ze všech bývalých svazových republik můžeme hovořit o homogenní 

skladbě populace. Zatímco v této zemi zaujímalo majoritní etnikum více než 90 % 

obyvatel, ve zbylých republikách SFRJ to nikde nebylo více než 75 %.179 Tato 

skutečnost znamenala, že se v klíčovém období na konci osmdesátých let obyvatelstvo 

Slovinska většinově shodlo na nutnosti odchodu z jugoslávské federace a vzniku 

samostatného slovinského státu. Neexistovala zde žádná významnější skupina obyvatel, 

která by byla zásadně proti separaci. Tato národní shoda představovala podstatnou 

výhodu oproti ostatním členům SFRJ, neboť umožnila relativně mírové odtržení od 

                                                 
178 Blíže k jednotlivým separatismům viz např. John Hargreaves, Freedom for Catalonia? (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000) a Oliver Gebel, Separatism in Canada – a Nation at Stake? 

(Norderstedt: Grin Verlag, 2005).  
179 Toš a Miheljak, Slovenia between continuity and change, 25. 
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Jugoslávie.180 Ostatní jugoslávské republiky takové štěstí bohužel neměly a byly tak po 

vyhlášení samostatnosti zataženy do těžkých a vleklých válek.  

Odlišnost Slovinska a jeho výjimečné postavení mezi zeměmi bývalé Jugoslávie 

potvrzuje nejnovější vývoj tohoto regionu. V letošním roce oslaví Slovinci dvacetileté 

výročí vzniku samostatného státu. Během těchto dvou dekád se Slovinsko etablovalo 

v středoevropském prostoru v moderní vyspělý stát, v roce 2004 vstoupilo jako jediné 

ze států dříve sdružených v jugoslávské federaci do NATO, ve stejném roce se stalo 

členem Evropské unie. Ostatní země regionu získaly doposud pouze statut kandidátské 

nebo potenciálně kandidátské země. V roce 2007 se Slovinská republika stala součástí 

eurozóny a jako první postkomunistická země zavedla euro jako oficiální platidlo. 

Vývoj posledních dvaceti let dokazuje tezi o hospodářské a sociálně-právní vyspělosti 

Slovinců v porovnání se zbylými jihoslovanskými národy. 

                                                 
180 Během tzv. Desetidenní války ve Slovinsku padlo celkem 19 vojáků, proto ji ve skutečnosti za válku 
v pravém slova smyslu ani označit nelze. Thomas a Mikulan, Válka v Jugoslávii, 19. 
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Summary 

Slovenia represents specific example of democratic transition and of the path to 

independence, different from other countries of Central and Eastern Europe, which 

transformed at the turn of the 80s and 90s of the 20th century. In addition to the special 

status of Yugoslavia, whose part Slovenia was, Slovene country occupied unique role 

within the Yugoslav federation as well. These differences played a crucial role in the 

process of achieving independence. Slovenia distinguished itself from the other 

Yugoslav republics with its cultural tradition and orientation. It also was economically 

the most developed country in Yugoslavia. Among the Slovenian population economic 

status of the country caused a great self-confidence, leading to their tendency to 

compare themselves with the developed countries of Western Europe and the effort to 

advance as much as possible towards their standards. As shown by the current practice 

(see e.g. the case of Catalonia, Quebec), richer regions tend to become independent 

from the center rather than the poorer parts of the country. Their economic self-

sufficiency gives them a real chance to function effectively as an independent state. Last 

of the three most important factors that largely contributed to the independence of 

Slovenia represented ethnic composition of the population. In Slovenia, we can speak of 

a homogeneous structure of the population. While in this country a majority ethnic 

group occupied more than 90 % of the population, in the remaining republics of 

Yugoslavia it was never more than 75 %. This meant that in the key period in the late 

eighties the inhabitants of Slovenia agreed with a great majority on the necessity to 

leave the Yugoslav federation and the establishment of an independent Slovenian state. 

There was no significant population group, which was strongly opposed to the 

separation. This national consensus represented a considerable advantage over other 

members of the SFRY since it allowed a relatively peaceful secession from Yugoslavia. 

Other Yugoslav republics were unfortunately not so lucky and were thus after the 

declaration of independence drawn into heavy and protracted wars. 

Slovenia's secession from Yugoslavia was primarily caused by the long-term 

Serbian-Slovene conflict. In the second half of the 80s in both republics asserted two 

opposing political systems among which could not be reached agreement. In Slovenia 

won in 1986 in Slovene communist party liberal wing led by Milan Kučan, advocating 

a democratic political system and gradual economic reforms. In Serbia became one year 

later the leader of the Serbian communist party Slobodan Miloševič, the propagator of 
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the idea of Great Serbia. In Serbia thus won a conception of a centralized state based on 

nationalism. In this situation, it was not possible to agree on the basic functioning of the 

federation, let alone the future orientation of Yugoslavia. After the Yugoslav People's 

Army took up Serbian's quarrel and began to militarily threaten Slovenia, there had been 

a gradual convergence of Ljubljana government with the opposition, which culminated 

in January 1989 when the Slovene communist party renounced its political monopoly. 

Slovene communists opted for the reform course, but still advocated remaining in the 

Yugoslav federation. Gradually, however, even the Slovenia's ruling elite came to the 

conclusion that it was not possible to reform Yugoslavia in the current constellation and 

in September 1989 adopted constitutional amendments which included among others 

the right to self-determination and secession. In December 1990 large majority of 

Slovene citizens voted in plebiscite for the secession from Yugoslavia. Half a year later 

the new Slovenian government declared independence. 
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