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Armada grozi z napadom 
kljub sporazumu o umiku 
Štab vrhovnega poveljstva napovedal povračilne ukrepe - Eksplozija na Črnem Vrhu nad Idrijo - Milan Kučan 
na tiskovni konferenci o pogovorih v Zagrebu - Več zračnih akcij nad Slovenijo - Vrsta kršitev premirja 
LJUBLJANA, 1. julija - Počasi prebujajoče se upanje, da se bo 
prekinitev ognja po sestanku komisije jugoslovanske in slovenske 
vlade le spremenilo v premirje, je danes pozno popoldne najprej 
razblinilo v grozečem tonu zapisano sporočilo štaba vrhovnega 
poveljstva JA, malo kasneje, nekaj minut pred 18. uro pa še 
novice, da so na več krajih v Sloveniji v zraku letala in helikopterji 
jugoslovanske vojske. V Slovenj Gradcu, Krškem, Sevnici, Novem 
mestu in Postojni so imeli alarme, malo pred 20. uro pa je bil znak 
za preplah dan tudi v Metliki. Napeto je tudi v Posavju. Ko-

Kot je sporočilo ministrstvo za | i o n a oklepnih vozil iz Karlovca, 
informiranje slovenske vlade, je 
JA v Slovenski Bistrici, na Vrh-
niki in v Kranju zlorabila oznake 
Rdečega križa, saj so iz helikop-
terjev s to oznako streljali na ci-
vilno prebivalstvo. Helikopterje 
armade poleg tega uporablja za 
dovažanje in odvažanje vojakov, 
opreme, streliva in sredstev za 
zvezo. Na Vrhniki, kjer so streli 
iz helikopterja ranili civilno žen-
sko osebo, so teritorialci odgo-
vorili z ognjem, v Kranju pa so 
helikopter prisilili k pristanku 
ter mu po odložitvi tovora in od-
stranitvi oznak RK dovolili, da 
je odletel. 

Črni vrh nad Idrijo je že pono-
či doživel pekel - vojska je uni-
čila svoje skladišče orožja in raz-

ki je po boju na Medvedjeku 
ostala ukleščena med zaporama 
tovornjakov, se je ponoči pre-
maknila po dolenjki. Enote T O 
so ji preprečile vrnitev v Karlo-
vec, preusmerile so jo v Krakov-
ski gozd, kjer je zdaj obkoljena. 
Pogajanja za zdaj niso obrodila 
sadov, vojaki, s katerimi se je 
uspelo pogovarjati našemu do-
pisniku, še vedno trdijo, da so 
jih poslali branit mejo, sicer pa 
so utrujeni in sestradani. Na tem 
koncu je še ena tempirana bom-
ba, skladišče goriva v Mokrono-
gu z več kot milijon litrov gori-
va. Starejši vodnik Grujevič gro-
zi, da ga bo uničil, kar bi lahko 
hudo ogrozilo ljudi in premože-
nje najmanj dva kilometra nao-

Sporočilo štaba vrhovnega poveljstva 
• Stab vrhovnega poveljstva obvešča jugoslovansko javnost, da so 
pripadniki vojske, poveljstva, enote in ustanove JLA na sloven-
skem ozemlju v izjemno težkem položaju. Organi oblasti in oboro-
žene skupine na ozemlju Republike Slovenije ravnajo z njimi kot 
s sovražno okupatorsko vojsko. 

• V Sloveniji onemogočajo pomoč ranjenim pripadnikom JLA, 
uporabljajo krogle dumdum, onemogočajo preskrbo s hrano in 
vodo, pripadnike JLA in njihove družinske člane zapirajo kar na 
ulicah, vdirajo v njihova stanovanja, podtikajo eksploziv, otroke in 
druge družinske člane jemljejo za talce. 

• Naloga, ki jo je dobila Jugoslovanska ljudska armada, je bila 
izpolnjena v predvidenem roku in s sorazmerno majhnimi izgu-
bami. Največje izgube so nastale šele po dogovorjeni ustavitvi 
ognja, kar najbolje potrjuje neskrupuloznost oboroženih formacij 
Republike Slovenije in tistih, ki jim ukazujejo. 

• Doseženi dogovor o prenehaju sovražnosti je lahko veljaven 
le, če bo ustavitev sovražnosti obojestranska, če bodo enotam JLA 
omogočili neovirano vrnitev v vojašnice ob istočasnem umiku obo-
roženih formacij Republike Slovenije, če bodo zajeti pripadniki 
JLA izpuščeni in če bodo vsem poveljstvom, enotam in ustanovam 
nemudoma zagotovili redno preskrbo s hrano, vodo in elektriko. 

• Enote JLA so v največji bojni pripravljenosti. Izvedli smo 
tudi dodatno mobilizacijo ustreznih enot, ugotavljamo odgovornost 
pristojnih starešin JLA, poleg že sprejetega pa bomo poskrbeli 
tudi za kadrovske in druge potrebne ukrepe, s katerimi bomo 
zagotovili učinkovito delovanje JLA zdaj in v prihodnje. (Inte-
gralno besedilo sporočila objavljamo na 3. strani) 

streliva. Več kot 80 odstotkov 
hiš je poškodovanih, zlasti stre-
he in šipe. Domačini sklepajo, 
da je šlo za vnaprej načrtovano 
akcijo J A , katere pripadnike so 
zadnjič opazili sinoči. Po eksplo-
zijah se je na planoti odprl pe-
kel; kjer je bilo nekdaj skladišče, 
je zdaj 18 metrov širok in 6 me-
trov globok krater. Vaščani so 
se že dopoldne lotili obnavljanja 
razdejane vasi v skladu z ukrepi, 
ki jih je sprejel idrijski izvršni 
svet kar na prizorišču razde-
janja. 

• Rdeči križ Slovenije je nocoj 
sporočil najnovejše podatke 
o številu prebeglih, ranjenih in 
mrtvih v spopadih med jugoslo-
vansko armado in teritorialno 
obrambo. Ranjenih civilistov je 
bilo do zdaj 51, ranjenih pripad-
nikov teritorialne obrambe 38, 
ranjenih miličnikov 11, vojnih 
ujetnikov je 980, prebeglih ar-
madnih vojakov pa 726. Mrtvih 
je bilo 21, od lega 5 vojakov 
jugoslovanske armade, 3 vojaki 
teritorialne obrambe, 2 policista, 
5 civilistov, 1 tuji državljan in 
5 neidentificiranih. Rdeči križ 
Slovenije opozarja, da število ni 
popolnoma preverjeno. 

Ozračje je najbolj napeto na 
mejnih prehodih, ki jih ima v ro-
kah vojska. V Gornji Radgoni , 
denimo, sploh še ni prišlo do po-
gajanj, saj vojska, ki je vkopana, 
za zdaj spoštuje le dogovor 
o prekinitvi ognja, noče privoliti 
v pogajanja. To je včeraj prišlo 
tudi do kršitve dogovora, saj so 
namreč s helikopterjem, ki je 
imel oznako Rdečega križa, pri-
peljali hrano in strelivo. Mejni 
prehod Šentilj je še vedno zaprt , 
vkopani vojaki vztrajajo pri sta-
tusu quo. V Dravogradu so do-
poldne začeli pogajanja , o tem, 
da niso bila uspešna, pa govori 
dejstvo, da so jih prekinili in naj 
bi jih nadaljevali popoldne. 

krog, posledice pa bile v krogu 
najmanj desetih kilometrov. Si-
cer pa stojita na tam koncu še 
dve oklepni enoti, pri Dobovi in 
Bregani, teritorialna obramba 
pa seveda nadzira tudi letališče 
Cerklje — skupaj torej pet kriz-
nih žarišč. 

Starešine JA se tudi na Pri-
morskem in Koprskem nočejo 
pogajati , razpoloženje je zelo 
napeto, najbolj se je bati tega, 
da bi zaradi utrujenosti in živčne 
izčrpanosti prišlo do ekscesov in 
spopadov. Pogajanja med pred-
stavniki lokalnih oblasti in JA 
potekajo tudi na Gorenjskem, 
napeto je zlasti ob mejnem pre-
hodu Podkoren. Letališče Brnik 
je še vedno tako, kot je bilo. 

Novinarjem doslej še ni uspelo 
izvedeti, koliko oseb je bilo ubi-
tih v spopadih, slišati je, da je 
mrtvih 22 ljudi. Na Rdečem kri-
žu nam doslej še niso mogli dati 
podatka, J A pa očitno slovenske 
organizacije RK ne priznava, saj 
podatke o tem pošilja v Beo-
grad. Zbirajo pa se podatki 
o vojnih ujetnikih; mednarodna 
organizacija Rdečega križa je 
pregledala, kako dela ta organi-
zacija pri nas, sicer pa pravila 
ravnanja narekujejo, da o vojnih 
ujetnikih in ubitih obveščajo le 
vlade prizadetih držav in druži-

Zamenjali 
Konrada Kolška 
• B E O G R A D , 1. julija (Ta-
njug) - Služba za informiranje 
pri zveznem sekretariatu za ljud-
sko obrambo je sporočila, da je 
za novega poveljnika petega vo-
jaškega območja imenovan gene-
ralpolkovnik Života Avramovič, 
dosedanji poveljnik tretjega 
vojaškega območja. 

ne. Zalo jih javni mediji ne bodo 
več objavljali. V času ko smo 
zaključevali redakcijo večerne 
izdaje Dela. smo dobili vest, da 
se je JA umaknila izpred kara-
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O K U P A C I J A V 1 0 0 S L I K A H 
Bili smo na B r n i k u , ko so zadeli avto avstrijskih fotografov, bili smo v T rz i -
nu , ko so otroci zažgali tank, bili smo v G o r n j i R a d g o n i , ko so ustrelili 
fotografa, bili smo tam, ko so bombardidal i Šent i l j , M e d v e d j e k m D r a v o -
g r a d , bili smo v vojaški komandj, bili smo pri ženi vojaškega obveščeval-
nega oficirja, kateri naj bi teritorialci ugrabili moža in razdejali stanovanje. 
Bili smo povsod tam in imamo o tem tudi več kot sto fotografij. 

vanškega predora. Le malo pred 
tem pa smo dobili sporočilo iz 
Celja, kjer so se razmere začele 
zaostrovati. Komandant celjske 
garnizije namreč zahteva odstra-
nitev barikad okrog vojašnice 
v središču mesta in grozi, da bo, 
če zahteva ne bo izpolnjena, raz-
strelil tri vojaška skladišča 
v okolici Celja in z vojsko prodrl 
na celjske ulice. 

Še zjutraj je bilo precej cest 
v Sloveniji zaprtih za promet , 
popoldne so vsaj nekatere odprli 
tudi za primestni promet , kar 
gotovo prispeva k normalizaciji 
življenja. S preskrbo ponekod 
razmišljajo le o tem, da bi skraj-

šali obratovalni čas in tako zago-
tovili delavcem, da se lahko vr-
nejo domov. 

Slovenski notranji minister 
Igor Bavčar je o najnovejših zao-
stritvah v-Sloveniji dejal, da slo-
vensko vodstvo ve, da je vrhov-
no poveljstvo okupatorske voj-
ske popoldne izdalo ukaz o upo-
rabi helikopterjev in letal pod 
pretvezo, da prepeljejo hrano in 
druge potrebščine svojim eno-
tam. Pri tem so na Vrhniki celo 
straljali na civilista in ga huje ra-
nili; prepeljan je bil na U K C 
v Ljubljano. Ker je to bil ekla-
kantni primer kršenja dogovora 
o ustavitvi ognja, je bil teritorial-

TEMA DNEVA 

Odkritje Slovenije 
Verjetno je zaradi križanja dveh nasprotnih si miselnosti 

- samozavestne zahodne lahkovernosti in prevzetne balkan-
ske zvitosti - šele vojna na slovenskih tleh odkrila Evropi 
resnico o Jugoslaviji. Odkritje Slovenije, torej spoznanje, da 
dežela, ki so jo dolgo imeli ali za Slovaško ali za Slavonijo, 
resno misli z neodvisnostjo, je vsaj v tistih krogih na Zahodu, 
ki so na osnovni stopnji kreiranja politike - v časopisnih 
uredništvih in poslanskih krogih - prineslo prvi val reakcij. 
Odzivov, ki so bili presenetljivi za vse v Jugoslaviji, najbrž še 
najbolj za Slovence, razočarane in skoraj obupane nad sosedi 
in malo bolj daljnimi prijatelji, tudi nad takšnimi iz najtesnejše 
južne bližine, ki so bili vedno v besedah z njimi, v dejanjih pa 
celo v usodnih trenutkih raje bolj daleč in na varnem. Po 
znanem pregovoru, da v sili spoznaš prijatelja, Slovenci v teh 
dneh skoraj ne premišljajo, komu naj bodo bolj hvaležni 
- slovanskim bratom Hrvatom ali nemškim sosedom Av-
strijcem. 

Evropa, na katero so se Slovenci vedno radi obračali, češ da 
so eden njenih delov ali delcev, je odkrila Slovenijo iz dveh 
razlogov: prvič zaradi spoznanja, da je Jugoslavija zares v raz-
sulu in da je zelo verjetno ne bo mogoče ohraniti, ne da bi 
zaradi tega ne nastale še večje težave, in drugič zaradi silovite 
odločnosti slabih dveh milijonov ljudi, da z orožjem branijo ne 
le svoje življenje, marveč tudi svoj ideal demokratične Evrope 
in evropske demokracije. 

Pokroviteljsko prihajajočim in odhajajočim politikom iz veli-
kih in močnih evropskih držav naj bi v prihodnje ostala v glavi 
misel, da je treba Sloveniji ne le pomagati, temveč da je ne 
smejo razočarati. Nekje med Atlantikom in Uralom je tudi 
tista stran Karavank, ki naj ne bo sončna samo za turiste. 

STANE IVANC 

cem nekaj minut po osemnajsti 
uri izdan ukaz, naj uporabijo 
protiletalsko orožje pri morebit-
nih prihodnjih preletih. 

Igor Bavčar je še dejal, da so 
slovenske oblasti J A ponudile, 
da bodo hrano in drugi potrebni 
material enotam JA prepeljali 
slovenski organi. Če jim ne za-
upajo , pa so jim ponudili, da jim 
hrano prepelje Rdeči križ. Tega 
J A ni hotela upoštevati. Z arma-
do se niso dogovorili, da letalske 
enote lahko operirajo nad slo-
venskim zračnim prostorom, je 
dejal slovenski minister za notra-
nje zadeve Igor Bavčar. 

J A N A T A Š K A R ZADNJI KRČI VOJNE - Po eksploziji na Črnem Vrhu nad Idrijo. (Foto: Igor Modic) 

POLOŽAJI OB PREMIRJU 
( S T A N J E 1. julija 1991 o b 14. u r i ) 

slovenskih (5" Me in i prehodi 
rokoh 

6 Mejni prehodi / rokoh enotJA 
•̂ •Giov vojošnice J A 

•ŠPolcžOj oklep, enol JA 
- Letohšto 

K Kraj konflikto/kršitve 
premirja 
Blokade no cestah 

»—Smeri predvidenih umikov 
enot JA 

DELO - šubelj 

KARlOVAC 

D A N E S 
V D E L U 
• Poročnik grozi 

z raketiranjem 
Škofij 
V TO pa pravijo, da 
tako močnih raket 
sploh nima 

• Vojakom so 
rekli, da so 
barikade 
italijanske 
Vojaki J A na Vrhni-
ki še vedno ne vedo, 
kaj se dogaja 

stran 4 

• Ko utihne 
orožje 
Zdaj se bo treba bori-
ti na diplomatskem 
bojišču 

stran 8 

• Jure Zdovc 
izobčenec 
Kaj je pisal italijanski 
tisk o njegovem od-
stopu 

stran 1 1 

• Iz dveh tankov 
izginilo 34 raket 
Opozorilo RŠ CZ: na 
terenu se pojavljajo 
samozvani pirotehni-
ki in odnašajo opuš-
čena ubojna sredstva 

stran 1 2 

• Kdo je 
dandanes naš 
človek 
Humoreska Žarka 
Petana 

stran 1 3 

UČNA U R A IZ ZEMLJEPISA 

Karikatura: Franco Juri 

Za evropsko trojko še Genscher 
Nemški zunanji minister pride iz Beograda v Slovenijo - Na Dunaju predstavniki članic KVSE 
razpravljajo o slovenskih in jugoslovanskih temah - Broek o še vedno negotovem položaju 
O D NAŠIH D O P I S N I K O V 
B E O G R A D . D U N A J , BRUSELJ, 1. julija - Nemški zunanji 
minister Hans-Dietrich Genscher je danes kot predsedujoči ministr-
skega sveta KVSE prišel v Jugoslavijo. Najprej je imel pogovore 
v Beogradu, za jutri je napovedano srečanje s predsednikoma Mila-
nom Kučanom in Franjem Tudmanom. 

V Beogradu, kjer je njegov 
gostitelj Budimir Lončar, so ne-
mudoma stekli pogovori, pred-
vsem o sprožitvi mehanizmov 
KVSE o Jugoslaviji, katerih po-
budnici sta Avstrija in Italija, ki 
sta zahtevali pojasnilo o akcijah 
zvezne vojske na slovenskem 
ozemlju. 

Avstrijski zvezni kancler 
Franc Vranitzky je v govoru, ki 
ga je imel pred predstavniki par-
lamentov članic KVSE - na Du-
naju bodo zasedali v okviru sed-
me konference interparlamen-
tarne unije v zvezi s Slovenijo in 
Jugoslavijo do 3. julija - v zvezi 
s Slovenjjo in Jugoslavijo pouda-
ril, da Evropa ob koncu dvajse-
tega stoletja ne more dovoliti 
urejanja političnih problemov 
z vojaškimi sredstvi in da vojne 
na evropskem ozemlju ni mogo-
če trpeti. Evropa je pripravljena 
na vsako vrsto posredovanja in 
podpore , vendar pod pogojem, 

da se vojaške operacije nemudo-
ma ustavijo. 

Takšno ukrepanje Evrope po 
Vranitzkijevem mnenju ne bi 
pomenilo vmešavanja v notranje 
zadeve, temveč bi bilo v skladu 
z načeli in vrednotami evropske-
ga procesa sodelovanja in varno-
sti. Predsednik avstrijskega par-
lamenta Heinz Fischer pa je 
predlagal sprejetje resolucije 
v zvezi z dogodki v Sloveniji. 
V osnutku resolucije je med dru-
gim poziv vsem v konflikt zaple-

Mock je še ocenil, da jugoslo-
vanska vojska v kar največji me-
ri deluje avtonomno. V Was-
hington pa je danes odpotoval 
generalni sekretar avstrijskega 
zunanjega ministrstva Tomas 
Klestil, ki se bo v ameriški pre-
stolnici srečal z namestnikom 
ameriškega zunanjega ministra 
Lawrenceom Eagleburgerjem in 
mu pojasnil avstrijsko gledanje 
na sedanje dogodke v Jugoslavi-
ji 

Trije evropski zunanji mini-
stri, ki so v zadnjih dneh že dru-
gič prišli v Jugoslavijo, da bi po-
magali iz krize, so odpotovali 
davi iz Zagreba. Nizozemski zu-
nanji minister Hans van den 
Broek je dejal, da »položaj v Ju-

Peterletovo 
opozorilo 
Markoviču 

LJUBLJANA, 1.julija -S loven-
ska vlada je na dopoldanski seji 
imenovala slovenske predstavnike 
v medvladno komisijo za razrešitev 
vprašanj, ki so nastala ob agresiji J A 
na Slovenijo. Njeni člani so: Bogo 
Brvar, Janez Petan, Bojan Ušenič-
nik, Pavle Svete in Miran Bogataj. 

Predsednik vlade Lojze Peterle 
pa je danes poslal tudi posebno pi-
smo predsedniku ZIS Anteju Mar-
koviču, v katerem med drugim 
pravi: 

»Ugotavljam, da se niste držali 
našega včerajšnjega dogovora, po 
katerem bi bil moral ZIS imenovati 
svoj del komisije v zvezi z ustavitvijo 
bojev po agresiji JA na Slovenijo. 
Namesto sklepa in dopisa ZIS sem 
prejel dopis poveljnika 5. vojaškega 
območja generalpolkovnika Konra-
da Kolška, v katerem mi sporoča 
imena za prej omenjeno komisijo. 

Komisija v taki sestavi po našem 
mnenju ne more opraviti izredno 
zahtevnega dela, zato zahtevamo, 
da ZIS v skladu z včerajšnjim dogo-
vorom imenuje svoj del komisije.« 

Peterle Markoviča tudi obvešča, 
da je bila napoved helikopterskega 
oskrbovanja agresorskih enot JA 
samo pretveza za nadaljevanje agre-
sije na Slovenijo, saj so iz helikop-
terjev na več mestih streljali na civi-
liste. 

Še daleč od rešitev 
Predsedstvo SFRJ in zvezna vlada o političnih in varnostnih razmerah 
v Sloveniji - Brezpogojno ustaviti vse spopade - Ocena pogovorov s trojko 

pripadniki zveznega sekretariata 
za notranje zadeve pa na svoje 
sedeže in da je treba z debloka-
do njihovih položajev omogočiti 

B E O G R A D , 1. julija (Tanjug) - Predsedstvo SFRJ je na današnji 
seji, ki jo je vodil predsednik Stipe Mesič, razpravljalo o političnih 
in varnostnih razmerah v Sloveniji. Seje so se udeležili tudi predsed-
nik zveznega izvršnega sveta Ante Markovič. zvezni sekretar za 
notranje zadeve Petar Gračanin in namestnik zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo admiral Stane Brovet. 

Predsedstvo je ugotovilo, da 
so razmere v Sloveniji še naprej 
dramatične in na podlagi stališč 
oziroma predloga zveznega sveta 
za varstvo ustavne ureditve 
z dne 30. junija in 1. julija 1991 
sklenilo: 

1. da je treba nemudoma 
brezpogojno ustaviti vse spopa-
de, spoštovati premirje , zavaro-
vati življenja ljudi, zagotoviti mir 
v vsej državi ter odpraviti vse 
oblike blokad in pritiskov, izsi-
ljevanja in sovraštva; 

2. da je treba izpustiti vse pri-
padnike JLA in člane njihovih 
družin, pripadnike zveznega se-
kretariata za notranje zadeve, 
carine in drugih zveznih organov 
oziroma organov Republike Slo-
venije, ki jim je bila vzeta pro-
stost; 

3. da je treba nemudoma 
omogočiti deblokado in vrniti 
materialna sredstva JLA, zvez-
nega sekretariata za notranje za-
deve in drugih zveznih organov 

in zagotoviti nemoteno preskrbo 
enot JLA in zveznega sekretari-
ata za notranje zadeve z živili, 
vodo, sanitetnim materialom, 
gorivom in drugimi potrebščina-
mi. nujnimi za uresničitev teh 
sklepov; 

4. da se morajo oborožene se-
stave Republike Slovenije nemu-
doma umakniti na svoje matične 
lokacije, enote JLA v vojašnice. 

ta umik; 
5. da je treba zagotoviti ne-

moteno delo vseh zveznih orga-
nov, zlasti pri opravljanju carin-
skega nadzora in drugih opravil, 
ki so v pristojnosti federacije; 

6. da bo predsedstvo SFRJ 
sproti spremljalo uresničevanje 
teh sklepov in predlagalo dodat-
ne ukrepe. Pristojni organi so jih 
dolžni upoštevati in sodelovati 
med seboj pri njihovem uresni-
čevanju. 

• B E O G R A D , 1. julija (Tanjug) - Zvezni izvršni svet se je na 
današnji seji seznanil s potekom obiska delegacije ZIS v Ljubljani in 
s pogovori, ki jih je imel predsednik zvezne vlade po vrnitvi iz 
Ljubljane s člani delegacije ES. Zvezni izvršni svet sodi, da so bili 
pogovori uspešni in da so pripomogli k zaustavitvi bojnih spopadov, 
s tem pa preprečili širjenje na druge dele države. Prihodnje tri 
mesece moratorija za enostranske sklepe slovenske skupščine in 
hrvaškega sabora bo zvezni izvršni svet kar najbolj izkoristil za 
uvedbo delovanja sistema in iskanje sprejemljivih rešitev za dogovor 
o prihodnjih odnosih v državi. Pripravljen je konkreten načrt dejav-
nosti, ki naj bi zajemal več segmentov, zlasti uveljavljanja makro-
ekonomskih politik kot pogoja za sklenitev sporazuma z IMF, spre-
jetje nadaljnjih ukrepov na področju odnosov s tujino, normalno 
delovanje zveznih institucij, ureditev načina servisiranja deviznega 
varčevanja občanov ipd. 

• Jugoslovanski problemi se morajo reševati na miren in demokrati-
čen način, z dogovarjanjem, vsekakor pa ne z uporabo sile, ne glede, 
s katere strani prihaja. Urejanje krize lahko temelji samo na sklepih 
helsinške konference in Pariške listine, bi lahko na kratko povzeli 
Genscherjeva stališča v beograjskih pogovorih. Lončar je pomoč 
mednarodnih forumov ocenil kot potrebno in sprejemljivo iz več 
razlogov, najbolj zaradi tega, ker se vsi deli Jugoslavije želijo vklju-
čiti v Evropsko skupnost. Oba zunanja ministra sta menila, da je 
nujno dosledno in med seboj povezano uresničevanje vseh treh 
predlogov, ki so jih podpisali trije republiški predsedniki in predstav-
niki Jugoslavije s tremi ministri ES. Najdaljši pogovor pa je imel gost 
z zveznim premierom Markovičem. V ospredju je bila Praga in 
iskanje načina, kako doseči novi jugoslovanski dogovor po mirni poti 
in brez uporabe sile. Genscher je še poudaril, da v primeru nespošto-
vanja vseh točk odpade vsakršna gospodarska pomoč. Le malo krajši 
je bil pogovor nemškega zunanjega ministra s predsednikom pred-
sedstva SFRJ Stipetom Mesičem. Medtem ko mu jc Genscher pono-
vil znana stališča Evrope, o katerih je govoril že z Lončarjem in 
Markovičem, pa ga je jugoslovanski predsednik opozoril, da Evropa 
ne bi smela gledati na dezintegracijo kot na nekaj tragičnega, ampak 
kot na združevanje na novih temeljih in skupno vključevanje 
v Evropo. Zgodaj zvečer je Genscherja sprejel Slobodan Miloševič. 
Tudi tokrat je bil poudarjen pomen helsinškega in pariškega doku-
menta. Jutri bo nemški minister odpotoval najprej v Zagreb, potem 
pa v Ljubljano. . 

tenim stranem v Jugoslaviji, naj 
nemudoma ustavijo boje, takoj 
umaknejo oborožene oddelke 
v vojašnice in nadaljujejo poga-
janja za politično ureditev pro-
blemov. Nujno je, da v vseh de-
lih Jugoslavije uresničijo demo-
kracijo in pravno državo ter spo-
štujejo človekove pravice. Izhod 
iz dramatičnega položaja je mo-
goče zgolj z odpovedjo nasilju. 
Fischer je še predlagal, naj 
evropski parlamentarci pretehta-
jo možnost, da bi Jugoslavijo 
obiskala parlamentarna delega-
cija iz posameznih držav članic 
KVSE. 

Po mnenju avstrijskega zuna-
njega ministra Aloisa Mocka je 
zadnja misija Evropske skupno-
sti v Jugoslaviji sicer prinesla 
uspehe, kar zadeva prekinitev 
bojev in zmanjševanje napetosti. 
K zmanjšanju napetosti naj bi 
pripomogla tudi izvolitev Stipeta 
Mesiča za predsednika jugoslo-
vanskega predsedstva. Dolgo-
ročno pa kriza ostaja in glede 
tega se ne sme nihče slepiti. 

goslaviji ostaja še naprej občut-
ljiv in skrajno zapleten,« poroča 
AFP. Omenil je, da bo evropska 
dvanajsterica na sestanku 
KVSE, ki bo v sredo v Pragi, 
zahtevala od članic, da nemudo-
ma pozovejo vse strani, zaplete-
ne v jugoslovansko krizo, da 
spoštujejo dogovore, sklenjene 
s trojko ES. Van den Broek je 
od danes predsedujoči ministr-
skega sveta Evropske skupnosti. 

Italijanski minister Gianni De 
Michelis, ki je bil tudi v evropski 
delegaciji, je pozneje dejal, da 
so tokrat dobili vsa zagotovila, 
da bo dogovor veljal. Po njego-
vih besedah pa naj bi bilo pogla-
vitno jamstvo »pisni dogovor«. 
»Vse strani vedo, da so pred 

mednarodnimi forumi prevzele 
odgovornost za uresničitev do-
govora.« je dejal De Michelis za 
AFP. »Za nas ta sporazum po-
meni upoštevanje vseh posledic, 
ki iz tega izvirajo, na primer pre-
klic gospodarske pomoči ES, če 
bi prišlo do kršitve.« 

Jacques Poos je pri odhodu iz • 
zvezne palače, na vprašanje ali 
bo Slovenija ostala v Jugoslaviji, 
odgovoril, da bi morali to vpra-
šati slovenske predstavnike. Po-
udaril je , da je bila evropska mi-
sija zgolj katalizator. »Pomagali 
smo vam in pri tem naredili ve-
lik korak.« 

Predstavnik za tisk italijanske-
ga zunanjega mninistra je po-
slanstvo treh evropskih mini-
strov v Beogradu in Zagrebu 
ocenil za »zgodovinski uspeh, ta-
ko za ES kot za Jugoslavijo ter 
za vse mednarodno okolje«. 
»Pomembno je, da umolkne 
orožje in da se z Mesičevo izvoli-
tvijo sproži ustavni mehanizem 
ter ponovno naveže dialog.« 

»Nemčija in članice Evropske 
skupnosti ter KVSE se zavzema-
jo za mirno in demokratično od-
pravo jugoslovanske krize. Z ni-
čimer pa ni mogoče opravičiti 
posega oboroženih sil brez dovo-
ljenja ustavnih organov. Prav od 
njihove dejavnosti je odvisno na-
daljevanje sodelovanja Nemčije 
z Jugoslavijo, glede tega sem bil 
izredno jasen«. To je na večerni 
tiskovni konferenci za domače in 
tuje novinarje nekajkrat ponovil 
nemški zunanji minister. Nekaj 
beograjskih novinarjev je po vsej 
sili želelo dobiti od Genscherja 
izjavo, da Nemčija podpira oze-
meljsko celovitost Jugoslavije. 
Toda njegov odgovor je bil ja-
sen: »Naša izjava, da želimo, da 
jugoslovanski narodi prostovolj-
no odločajo o svoji prihodnosti 
na temelju helsinške konference 
in pariške listine, pomeni, da se 
prihodnost lahko uredi samo 
s sporazumom, ne pa z orož-
jem.« Nemški zunanji minister je 
med drugim podprl možnost pri-
hoda opazovalcev iz ES v Jugo-

• »ZDA so močno zaskrbljene 
zaradi naraščajočega poseganja 
po sili v konfliktu v Sloveniji,« je 
včeraj izjavila predstavnica ame-
riškega zunanjega ministrstva 
Margaraet Tutvviler. »Še zlasti 
obžalujemo pritiske in grožnje 
s strani vrhovnega poveljstva ju-
goslovanske armade. Kakršno 
koli stopnjevanje oziroma pove-
čana uporaba sile s strani vojske 
bo imela resne posledice v odno-
sih Z D A z Jugoslavijo,« je reče-
no v izjavi. »Hkrati pozivamo 
slovenske oblasti, naj zagotove, 
da se sile pod njihovim povelj-
stvom izogibajo provokacijam 
zvezne vojske. Pozivamo vse 
strani v Jugoslaviji, da ukrenejo 
vse za uresničitev premirja.« 

slavijo, še zlasti v Slovenijo, in 
izrazil upanje, da bo skupnost to 
pobudo podprla. 

/ 


