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Jutri rojstvo neodvisne in 
samostojne države Slovenije 
V republiškem parlamentu so predstavili temeljne osamosvojitvene akte, sprejeli pa so zastavo in grb samostojne 
države Slovenije - Zaplet pri določitvi delegacije Republike Slovenije za pogajanja z zvezno skupščino 
LJUBLJANA, 24. junija - V slovenskem parlamentu se je ves dan 
prav vse, kar je zadevalo osamosvojitvene akte, dogajalo za zapr-
timi vrati. Za osemnajsto uro je bila napovedana tudi zaprta skupna 
seja poslancev vseh treh zborov. A ni bila zaprta. Na pobudo 
poslancev Leva Krefta (SDP) in Jožeta Smoleta (SSS) so namreč 
sejo odprli za javnost, s tem pa predstavili tudi dokumente, ki so jih 
doslej šteli za strogo zaupne, torej za državno tajnost. 

Poslanca sta namreč predlaga-
la, naj parlament dela po poslov-
niku in da naj bodo, če je seja že 
zaprta, novinarji navzoči in naj 
poročajo po navodilih skupščin-
ske službe. Takoj po tej odloči-
tvi je sledilo še eno preseneče-
nje. Predsednik skupščine, ki je 
sejo vodil, je prosil podpredsed-

nika ustavne komisije Mirana 
Potrča, naj predstavi besedilo 
deklaracije o neodvisnosti, ki je 
politično izhodišče za sprejetje 
ustavnega akta in ustavnega za-
kona za izvedbo tega akta. 

Poslanci so danes opravili le 
razpravo, odločali bodo jutri, 
potem ko bosta v parlamentu 

TEMA D N E V A 

Hic Rhodus, hic salta 
Hrvaškemu saboru, v katerem sta hitrost postopka in 

količina sprejetih zakonov premo sorazmerni s telesnimi 
sposobnostmi poslancev (za dviganje roke) in v katerem 
bodo po dveh mesecih nezasedanja v »siloviti končnici« 
potolkli vse zakonodajalne rekorde, slovenska skupščina 
resda še ni (pre)blizu. Malo nerodno pa je že, da kakšne 
boljše tolažbe ni; cirkus, kakršnega v zadnjih urah pred 
priložnostno ceremonijo zganjata oblast in opozicija, je na 
moč podoben predplebiscitnim, preddeklaracijskim in kon-
stitutivnim zasedanjem slovenske skupščine. 

Olikano oziroma diplomatsko se temu sicer reče približe-
vanje in usklajevanje stališč, a dejstva, da si hočejo tudi 
največji politični diletanti za vsako ceno prav v takšnih 
»zgodovinskih trenutkih« popraviti rating, to ne spremeni. 
Nič čudnega, da se hoče potem skupščina dobesedno v zad-
njih urah pred iztekom s plebiscitom določenega roka 
sestajati za zaprtimi vrati. Kdo ve, komu vse se je zdelo, da 
bi lahko drugače preveč in prekmalu izvedeli. Da ne bi po 
nepotrebnem povzročali razburjenja in se preveč skrbno 
pripravili za nastop, včeraj (vsi) poslanci niso vnaprej 
vedeli, o čem bodo razpravljali. 

Kot da ne bi vsi skupaj vedeli, da se »pravi problemi« 
začnejo šele onstran tistega usodnega da k deklaraciji, 
ustavnemu zakonu in aktu ter navsezadnje tudi simbolom. 
Ali pa je morda prav v tem težava, kajti Rhodus je zdaj 
tukaj in treba bo skočiti. Laže je seveda, če veš. kam in 
kako. VOJKO FLEGAR 

najprej nastopila oba predsedni-
ka, Milan Kučan in Lojze Pe-
terle. 

* * 

NOVI SLOVENSKI GRB 

Tako se je skupna seja konča-
la že malo pred osmo uro. Nada-
ljevali so prekinjeno sejo, in si-
cer z odločanjem o novih simbo-
lih Slovenije. Brez razprave, saj 
so jo opravili že prejšnji teden, 
so glasovali o stotem amandma-
ju k slovenski ustavi in jo s 176 
glasovi za, sedmimi proti in 26 
vzdržanimi sprejeli. Tako bosta 
slovensko samostojnost zazna-
movala tudi nova zastava - tri-
barvnica v dosedanjih barvah 
z grbom v desnem kotu, in tudi 

novi grb - tisti, ki je bil predla-
gan že prejšnji teden. 

Če bodo torej zadeve tekle po 
predvidevanjih, bo parlament že 
jutri sprejel vse temeljne osamo-
svojitvene akte, v sredo zvečer 
(ob 20.30) pa naj bi bilo le slo-
vesno praznovanje samostojno-
sti, kot je predvideno po scena-
riju. 

Povejmo še nekaj o tem, kar 
se je dogajalo za zaprtimi vrati 
v dopoldanskih urah in kar je 
bilo le nadaljevanje dogajanja od 
petka naprej, ko so se sestali vo-

• Ustavni akt v nekaj členih 
določa poteze Slovenije: to je 
samostojna in neodvisna država, 
v kateri z dnem razglasitve sa-
mostojnosti preneha veljati usta-
va SFRJ, Slovenija pa prevzame 
izpolnjevanje vsega, kar je do-
slej zanjo opravljala federacija. 
Akt govori o mejah, ki so že 
zdaj mednarodno priznane, in 
o tem, da bo Slovenija spoštova-
la vse mednarodne akte. Ustavni 
zakon v 23 točkah konkretizira 
uresničitev tega ustavnega akta. 

dje parlamentarnih strank, člani 
vjade in republiškega predsed-
stva. Sestanek se je nadaljeval 
v nedeljo zvečer, vodil ga je Loj-
ze Peterle, največ pozornosti pa 
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NOVA ZASTAVA SLOVENSKE DRŽAVE 

so namenili ustavnemu aktu in 
deklaraciji, ki so jo pripravili 
Ivan Bizjak, Tone Peršak in Mi-
ran Potrč. Že na tem sestanku, 
prav tako pa tudi danes dopold-
ne na seji ustavne komisije, so 
poskušali izboljšati dokumente, 
da bi bolj poudarili razdružitev, 
postopno osamosvajanje in pri-
pravljenost za pogajanja s preo-
stalimi deli Jugoslavije. 

Milan Kučan je na nedeljskem 
sestanku navzoče tudi seznanil 
s stališči tujine do osamosvajanja 

Samostoma 

SLOVENIJA 1991 
Na sončni strani Alp. 

Slovenije in Hrvaške in s pogo-
vori med vodstvoma teh dveh 
republik. Slovenska stran je ob 
tem ugotovila, da sosednja repu-
blika pri osamosvajanju bolj za-
muja kot Slovenija. 

Če je ustavni komisiji uspelo 
dokaj uskladiti stališča, kar ka-
žejo tudi razprave v parlamentu 
danes popoldne - treba je pove-
dati, da so v glavnem razpravlja-
li poslanci opozicije — pa se to 
ni posrečilo komisiji za volitve, 
imenovanja in administrativne 
zadeve. Pripraviti bi bila morala 
predlog dvanajstčlanske delega-
cije, ki bi nekako nadomestila 
poslance v zvezni skupščini in 
sodelovala v pogajanjih o raz-
družitvi. Zataknilo se je zaradi 
tega, ker je bil delegat sociali-
stov predlagan v delegacijo kot 
poslanec Demosa. Kako bodo 
zaplet rešili, je zdaj težko reči, 
vsekakor pa bo delegacijo treba 
izvoliti jutri. Več na 3. strani. 

. JANA TAŠKAR 

Z A ZAPRTIMI VRATI 

Karikatura: Franco Juri 

Vranitzky: 
ostajamo 
dobri sosedi 
Avstrijski kancler o osamo-
svojitvi Slovenije - Kdo pri-
de na razglasitev 

DUNAJ, 24. junija - Avstrijski 
zvezni kancler Franz Vranitzky je da-
nes v zvezi s formalnim priznanjem 
Slovenije izjavil, da bo Avstrija tako 
kot druge zahodnoevropske države 
najprej počakala na nadaljnji razvoj. 
Veliko pomembnejše od formalnih de-
janj. tako je dejal kancler, pa je, da 
sosedje pokažemo, da s Slovenijo še 
naprej lahko zelo dobro živimo, pa 
četudi soseda doživlja proces preorien-
tacije. Vranitzky je tudi poudaril, da 
bo Avstrija seveda še naprej in tudi 
v novih razmerah razvijala dobroso-
sedske odnose na vseh ravneh. Kanc-
ler je tudi povedal, da se ne bo mogel 
udeležiti razglasitve slovenske samo-
stojnosti. Od avstrijskih politikov se 
bodo razglasitve slovenske samostoj-
nosti udeležili zvezni minister za zna-
nost Erhard Busek. koroški deželni 
glavar Christoff Zernatto, štajerski de-
želni glavar Josef Krainer in dunajski 
župan Helmut Zilk. B G. 

Samostojnost Slovenije 
ne bo nikomur škodovala 
Tiskovna konferenca Lojzeta Peterleta pred zadnjim 
dejanjem osamosvojitve - Ne gre za separatizem 
LJUBLJANA, 24. junija - » Z d a j smo pred zadnjim dejanjem osa-
mosvojitvenega procesa, ki traja že nekaj časa. To dejanje je prav-
noformalne narave, z njim bomo lahko efektivno prevzeli oblast. 
Slovenska vlada je pripravila 13 osamosvojitvenih zakonov, ki jih je 
sprejela tudi skupščina in bodo 26. junija stopili v veljavo.« S temi 
besedami je predsednik slovenske vlade Lojze Peterle odprl današ-
njo tiskovno konferenco v tiskovnem središču Cankarjevega doma, 
od koder množica tujih in domačih novinarjev spremlja dogajanja 
v teh zadnjih dnevih pred osamosvojitvijo Slovenije. 

Predsednik vlade Lojze Peter-
le je zatem dejal, da nekaterih 
elementov suverenosti za zdaj še 
ne bo mogoče uveljaviti - to so 
vprašanja obrambe, diplomacije, 
lastne valute - vendar je Slove-
nija federaciji že ponudila pred-
log za njihovo rešitev. Slovenski 
premier je še dejal, da sta na 
voljo dve različni razlagi sloven-
skega dejanja: ali to, da bo 26. 
junija Slovenija storila separatni 
korak in s tem razbila jugoslo-
vansko državo, ali pa, da sloven-
ska osamosvojitev pomeni le pr-
vi korak k suverenosti jugoslo-
vanskih republik in s tem tudi 

PREDZADNJE DEJANJE - Republiški parlament je opravil vse potrebno za razglasitev samostojno 
sti Slovenije. (Foto: Igor Modic) 

Posebna 
pozornost 
gospodarstvu 
V okviru Svetovnega sloven-
skega kongresa tudi posebno 
srečanje gospodarstvenikov 

UUBUANA, 24. junija 
- V okviru Svetovnega slovenske-
ga kongresa bo v sredo tudi sve-
tovno srečanje slovenskih gospo-
darstvenikov, katero Igor Omerza, 
predsednik gospodarske sekcije 
SSK-Konfcrence za Republiko 
Slovenijo, sodi, da bo eden od naj-
pomembnejših dogodkov. Poleg 
drugih se ga bodo udeležili tudi 
Milan Kučan, Lojze Peterle, dr. 
Andrej Ocvirk in dr. Dimitrij 
Rupel. 

Srečanje, ki je popolnoma odpr-
tega tipa in se ga torej lahko udele-
ži vsak, ki ga ta problematika zani-
ma, bo v sredo, 26. junija, na Go-
spodarskem razstavišču v Ljublja-
ni. Začelo se bo ob 9. uri s priho-
dom in registracijo udeležencev, 
zatem bo ob 10. uri plenarno zase-
danje z uvodnim pozdravom Mila-
na Kučana. Med 12. in 16. uro bo-
do delo nadaljevali v interesnih 
skupinah - za bančništvo in zava-
rovalništvo, za industrijo in grad-
beništvo, za turizem, za trgovino, 
za kmetijstvo in prehrano ter za 
obrt, zatem pa bodo srečanje skle-
nili še s skupnim zasedanjem. 

S. Ž. 

Markovičevi argumenti 
niso bili prepričljivi 
Zvezni premier je na zasedanju hrvaškega sabora 
zgolj ponovil, kar je dejal v zvezni skupščini 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
ZAGREB, 24. junija - Ob prihodu v hrvaški parlament so 
poslanci predsednika ZIS Anteja Markoviča nagradili s ploskanjem, 
pozneje pa ga je poslanec Vice Vukojevič (HDZ) primerjal z don 
Kihotom, saj je bil v resnici še najbolj podoben temu Cervanteso-
vemu bojevniku z mlini na veter, ki jih poganja za nesrbske narode 
nesrečna državna tvorba, ki se ji pravi Jugoslavija, kot je dejal 
Neven Jurica (HDZ). 

Ker po besedah Anteja Mar-
koviča hrvaški poslanci in jav-
nost niso bili seznanjeni z njego-
vim petkovim nastopom v zvezni 
skupščini, je v enournem govoru 
pravzaprav ponovil to, kar je de-
jal v Beogradu. Dodal je, da ni 
nič manjši Hrvat od tistih, ki da-
nes mahajo z nacionalnimi sim-
boli, in med drugim spomnil po-
slance, da je v hrvaški noči »dol-
gih nožev« med 25. in 26. janu-
arjem in še prej zastavil svoje 
moči in sposobnosti za ohranitev 
legitimne povolilne hrvaške 
oblasti. Njegova, tretja Jugosla-
vija lahko deluje samo kot zveza 
suverenih republik. »To pa je 
nekakšna kulturna avtononomi-
ja, kakršno so že v prejšnjem 
stoletju zagovarjal avstroslavisti, 
zdaj pa nam jo vsiljuje Sociali-
stična stranke Srbije«, je v raz-

pravi odgovoril poslanec dr. Si-
me-Dodan (HDZ), ki pa se je 
pohvalno izrazil o Markoviče-
vem prispevku pred dvema leto-
ma, »ko je prvi v Jugoslaviji 
predlagal svobodne volitve, de-
mokratične reforme in konverti-
bilni dinar.« Vendar pa je Mar-
kovič med prvimi čestital Slobo-
danu Miloševiču ob sprejetju no-
ve srbske ustave, ki je med dru-
gim odpravila avtonomni pokra-
jini in s katero se je začel resni-
čen razpad SFRJ, je dodal dr. 
Dodan. Po njegovih besedah je 
Jugoslavija nekakšen mednarod-
ni fantom, ki obstaja zaradi se-
bičnosti tujine in interesov tuje-
ga kapitala, po katerih je Jugo-
slavija kolonija, v njej pa je Hr-
vaška nekakšna podkolonija. 
Nadaljevanje na 2. strani 

PETER POTOČNIK 

Odpadki 
obtičali na 
Jesenicah 
Ogorčeni Jeseničani, ker 
vagoni z odpadki iz BiH 
stojijo na industrijskem tiru 

JESENICE, 24. junija - Kot 
smo pričakovali, je tovor s sloven-
skimi posebnimi odpadki, ki je za 
zdaj končal pot na industrijskem 
tiru Železarne Jesenice, med ljud-
mi sprožil številne proteste. 
O njem pa so danes spregovorili 
tudi na izredni seji občinskega iz-
vršnega sveta. 

V prvem delu seje so sodelovali 
tudi republiški sekretar za urejanje 
prostora in varstvo okolja Miha 
Jazbinšek, Bogdan Babšek, ki je 
v sekretariatu odgovoren za od-
padke, Radovan Gačeša iz poslov-
nega sistema Kemija ter predstav-
niki Železarne Jesenice, v drugem 
delu pa so se jim pridružili pred-
stavniki strank, ki so pred tem zah-
tevali odstop Mihe Jazbinška in di-
rektorja Žeiezarne Jesenice Borisa 
Breganta. Sklenili so, da bo o tem, 
kdaj mora tovor zapustiti Jesenice, 
v sredo odločila občinska skupšči-
na, če pa bi se pokazalo, da je 
tovor nevaren zdravju in okolju, 
pa takoj. 

Miha Jazbinšek je dejal, da je bil 
med ministri četrti, ki so se odloči-
li, da bodo odpadke sprejeli nazaj, 
o tem pa da naj vagone postavijo 
na Jesenice, je odločil sam. Po nje-
govih besedah je bila to ekološko 
najbolj smotrna rešitev, saj zaradi 
industrijskega tira ni potrebno pre-
tovarjanje na tovornjake, mogoče 
je tovor zavarovati pred požarom. 
Boris Brcgant je dejal, da je pristal 
na to, da tovor začasno pride na 
Jesenice, potem ko so dobili zago-
tovilo, da tovor zdravju in okolju 
ni škodljiv. Zahteval je tudi, da va-
goni, iz katerih iztekajo odpadki, 
ne smejo priti na Jesenice, vendar 
so kljub temu prišli. 

Republiška vlada in Železarna 
Jesenice sta se dogovarjali o tem, 
da bi poiskali možnost za začasno 
skladiščenje odpadkov, vendar 
najdlje za šest mesecev. Če bi se 
pokazalo, da so bili podatki napač-
ni ali lažni, bi železarna tovor ta-
koj odpeljala z Jesenic. Prav med 
sejo IS so dobili ponudbo od itali-
janskega podjetja Ecloline za uni-
čenje odpadkov oziroma za prede-
lavo. 

V bližini vagonov, zaradi katerih 
ima Železarna Jesenice le še dva 
prosta tira, dela kakih 400 delav-
cev, 500 metrov stran pa živi kakih 
4000 ljudi. Dodatno je dvignil tem-
peraturo podatek direktorja Tran-
sporta v Železarni Jesenice Vinka 
Rotarja, da sodi »pokajo«, hlapi 
pa že dva dni dušijo ljudi. Zato so 
ljudje že rekli, da v takih razmerah 
ne bodo več delali. 

Prve informacije o tovoru bodo 
znane že danes, ko bo na Jeseni-
cah mobilna enota inštituta Jožef 
Štefan opravila meritve ter pripra-
vila predlog za varno delo de-
lavcev. 

VLASTA FELC' 

Pomoč in opozorila 
Podpis tretjega Finančnega protokola med ES in Jugoslavijo so spremljala že 
znana opozorila Bruslja o potrebi po ohranjanju enotne in demokratične SFRJ 
OD NAŠE DOPISNICE 
BRUSELJ, 24. junija - Na sedežu Evropske skupnosti so danes 
podpisali dva nova sporazuma, pomembna za Jugoslavijo. Gre za 
tretji finančni protokol, v okviru katerega je Jugoslavija od dvanaj-
sterice dobila za približno milijardo dolarjev, večji del kot ugodna 
posojila Evropske investicijske banke, del (92 milijonov dolarjev) 
pa kot dvoodstotne bonifikacije na obresti za omenjena posojila; in 
za sporazum o sodelovanju pri tranzitu, ki med drugim uravnava 
število dovolilnic za tovornjake in vlačilce iz ES na jugoslovanskih 
cestah. 

Ker je pri finančnem protoko-
lu, ki naj bi začel veljati 1. julija 
letos za pet let, velika večina 
sredstev namenjenih posodobitvi 
in dograditvi prometne infra-
strukture v Jugoslaviji, sta oba 
sporazuma med seboj tesno po-
vezana. Podpisali so ju na jugo-
slovanski strani zvezni zunanji 
minister Budimir Lončar, na 
bruseljski pa luksemburški mini-
ster za gospodarstvo R. Goeb-
bels (namesto odsotnega predse-
dujočega v ministrskem svetu ES 
Jacquesa Poosa) in član evrop-
ske komisije, pristojen za Sredo-
zemlje, Abel Matutes. 

Kot je na krajši slovesnosti ob 
podpisu dejal Goebbels, se tretji 
finančni protokol, največji, kar 
ga je kdaj dobila kaka sredozem-
ska država, umešča v dvojni ok-
vir bruseljskih odnosov z Jugo-
slavijo. V tistega, ki bi z nadalje-
vanjem dvajsetletnih vezi med 
Beogradom in Brusljem pospešil 
gospodarski razvoj Jugoslavije in 
v onega, skozi katerega bi se so-
delovanje med omenjenima 
partnerjema še poglobilo. To, da 
je do podpisa protokola in spo-
razuma v prometu prišlo prav 

v izredno kočljivem trenutku ju-
goslovanskega dogajanja, ni po 
Goebbelsovih besedah nikakrš-
no naključje, dvanajsterica, ki 
sporazumoma pripisuje ne le go-
spodarski, temveč tudi politični 
pomen, ni zadnje čase varčevala 
s prizadevanji, da Jugoslovane 
opozori na prednosti, ki bi jih 
imeli pri sodelovanju s skupnost-
jo, če bi ostali skupaj. V ta kon-
tekst sodijo nedavni Delorsov in 
Santerjev obisk v Beogradu, ak-
cija podpore enotni, demokratič-
ni Jugoslaviji, demokratični in 
mirni poti za jugoslovanski raz-
plet, spoštovanju človekovih 
pravic pri nas in gospodarskim 

POKROVITELJ I KRKk 

10. MIRNOPEŠKI TEK 
Odprto prvenstvo Slovence 21 km 

29. 6. 1991 

E ^ B B 
Zunanja trgovina 
M a r i b o r s k a 7, C e l j e 
t e l e f o n : 0 6 3 2 5 - 7 2 1 , 3 8 - 4 1 1 
t o l e f a * : 0 6 3 3 2 - 6 5 7 
t e l e x : 3 6 8 2 2 

reformam zvezne vlade, ki se je 
iz dvanajsterice razširila tudi na 
širšo mednarodno skupnost (Go-
ebbels je posebej omenil nedav-
no deklaracijo konference o var-
nosti in sodelovanju v Evropi.) 

Luksemburški minister, ki je 
sporazuma podpisal v imenu mi-
nistrskega sveta ES, je posebej 
opozoril na včerajšnji sklep zu-
nanjih ministrov ES, da skup-
nost in njene članice ne bodo 
priznale enostranske razglasitve 
suverenosti oziroma neodvisno-
sti ene ali več jugoslovanskih re-
publik, da po razglasitvi neod-
visnosti zavračajo kakršnekoli 
stike z »visokimi predstavniki se-
cesionističnih republik« in da 
skupnost in njene članice ponu-
jajo svojo tehnično pomoč in na-
svete, za katere bo treba šele 
poiskati institucionalno obliko in 
ki bi rabili za premik pogajanj 
jugoslovanskih republik o bodo-
čih konstitucionalnih oblikah so-
žitja z mrtve točke. Seveda je 
skupnost take usluge pripravlje-
na ponuditi le, če jih bodo spre-
jele zvezne in republiške oblasti. 

MIRJAM AČIMOV-OBLAK 

nove temelje za nov dogovor 
med njimi. »Mi mislimo, da de-
lamo predvsem slednje. Sloveni-
ja je odslej in bo tudi vnaprej 
zagovarjala sporazumno in po-
stopno pot, ki pa je sobesedniki 
v Jugoslaviji doslej niso hoteli 
sprejeti,« je dejal Lojze Peterle. 

• Ko bomo na območju Slove-
nije ustavo SFRJ razglasili za ne-
veljavno, ne bo mogel zvezni 
premier Ante Markovič storiti 
ničesar. Lahko sicer uporabi fi-
zično silo, kar pa gotovo ne bo 
storil, saj bi Evropa temu odloč-
no nasprotovala. To je na današ-
nji tiskovni konferenci poudaril 
predsednik slovenske skupščine 
dr. France Bučar. V odgovoru na 
vprašanje novinarjev, kaj ob osa-
mosvojitvi Slovenija pričakuje 
od zveznih organov, je dr. Bučar 
dejal, da utegne vlada sprejeti 
gospodarske ukrepe zoper Slove-
nijo, vendar pa tudi to ne more 
biti slabše od sedanjega položaja 
v republiki. C. R. 

D A N E S 
V D E L U 
• Zdravstvo bo 

dobilo več 
denarja 
Toda proračunska 
injekcija bo pokrila 
le tretjino inflacije 

• Klirinška 
menjava za 
prehodno 
obdobje 
Vlada obljublja, da 
bo odpravljala pasti, 
ki bi lahko pretrgale 
gospodarske poveza-
ve z drugimi republi-
kami 
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• Ljubenski most 
bodo začeli 
graditi julija 
Tri milijone din je 
zbralo Delo, dva mi-
lijona pa bo dala re-
publiška uprava za 
ceste 
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• Tudi svet 

v pričakovanju 
dneva D 
Naši dopisniki poro-
čajo iz evropskih pre-
stolnic 
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• Slovenska 

osamosvojitev 
in kultura 
Razmišljanje 
Menarta 

Janeza 
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• Prodaja testov 
v finančni stiski 
Šolska afera pred so-
diščem 
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Na vprašanje enega izmed tu-
jih novinarjev, kako gleda na 
stališče Evropske skupnosti do 
slovenske osamosvojitve je Loj-
ze Peterle odgovoril, da so iz ES 
doslej prihajale različne izjave, 
ki niso bile usklajene. »Za Slo-
venijo je najpomembnejša dekla-
racija Evropskega parlamenta, 
v kateri je zapisano, da morajo 
imeti jugoslovanske republike in 
pokrajini pravico do lastne poli-
tične prihodnosti. Zadnje stališ-
če ES do slovenske osamosvoji-
tve je nastalo kot posledica de-
javnosti jugoslovanske diploma-
cije. Če natančneje pogledamo 
nastop jugoslovanskega zunanje-
ga ministra Budimirja Lončarja 
v Berlinu, vidimo, da je strašil 
Evropo pred možnimi posledica-
mi slovenske osamosvojitve, za-
to mu Slovenija poslej odreka 
pravico, da govori tudi v njene-
nem imenu. Kot narod imamo 
pravico do samoodločbe. Če bi 
bili separatisti, bi bili ta korak 
storili vsaj pol leta prej. Poti na-
zaj zdaj ni. 

Nadaljevanje na 3. strani. 
VESO STOJANOV 

Z vsemi 
ukrepi nad 
razdruževanje 
V zvezni skupščini so zahte-
vali, naj ZIS proti Sloveniji 
uporabi vse možne ukrepe 

BEOGRAD, 24. junija 
- Zvezni izvršni svet in pristojni 
zvezni organi morajo uporabiti 
vse z ustavo in zakoni predvidene 
ukrepe za ohranitev ozemeljske 
celovitosti in suverenosti SFRJ in 
za zagotovitev mirnega razpleta 
krize, dokler ne bo dosežen dbgo-
vor o prihodnji ureditvi jugoslo-
vanske skupnosti. 

To je danes sklenil odbor za 
družbenopolitične odnose pri 
zveznem zboru skupščine SFRJ, 
potem ko je kar štiri ure razprav-
ljal o slovenski izjavi o razdru-
žitvi. 

Odbor je podprl stališča, ki jih 
je o tej izjavi sprejel zvezni izvršni 
svet. Sprejel je sklep, da se to 
izjavo zavrne, ker temelji na reso-
luciji slovenske skupščine o raz-
družitvi in na zakonu o plebiscitu, 
ki sta po mnenju ZIS oba neu-
stavna. 

V razpravi, ki je bila na trenut-
ke zelo ostra, so nekateri srbski in 
črnogorski delegati celo zahteva-
li, naj v Sloveniji posreduje voj-
ska. Več na 2. strani. J. K. 

S KOMPASOVIM 
KLUBOM 
V HOTELE 
BERNARDIN 
066/75-771,75-582 
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- PORTOROŽ -

- Kako je potekala slovenska pot v suvereno državo tam od 
daljne Roške pa do danes 
- Tudi v samostojni Sloveniji je sedem Slovencev, vojnih 
zločincev, še vedno nezaželenih 
- V Sloveniji smo tik pred ustanovitvijo desne konzervativne 
unije: tretjega, klerikalnega političnega bloka 

MLADINA 

Dež onemogočil prve tekme teniškega vrha v Wimbledonu 
LONDON. 24. junija - Takega začetka wimbledonskega teniškega turnirja že dolgo ni bilo: dež. dež. 
dež. V britanski metropoli ni in ni hotelo nehati curljati z neba in tako na začetek tekmovanj ni bilo 
mogoče pomisliti. Tudi branilec naslova med moškimi Šved Štefan Edberg (na sliki) se je moral 
sprijazniti s tem. Njegovo uvodno partijo 105. Wimbledona na osrednjem igrišču so morali preložiti na 
torek, a tudi za ta dan vremenske napovedi niso nič kaj ugodne. Za nameček so prireditelji proti večeru 
dobili še anonimno opozorilo, da je na tribunah podtaknjena bomba, pa so potem z njih morali spoditi šc 
tiste redke gledalce, ki so ves popoldan optimistično vztrajali na njih. Več na 9. strani. (Telefoto: Reuter) 


