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Boji v Sloveniji končani, 
JA se umika v vojašnice 
Naposled potihnilo orožje - Trda pogajanja z armado - Ujeti vojaki imajo status vojnih ujetnikov 
- Zaskrbljeni starši iz Srbije in Hrvaške v Sloveniji - Novi pobegi iz JA - Velika škoda na cestah 

ki v Jugoslaviji ni L J U B L J A N A , 4. juli ja - V Sloveniji j e bilo danes mimo , brez 
spopadov; prekinitev ognja , dosežena včeraj , namreč ni bila nikjer 
prekršena. Življenje kot da bi steklo normalno, začeli so se vrstiti 
pogovori, tečejo humanitarne akcije, veliko staršev vojakov se j e 
danes srečalo v Sloveniji s svojimi sinovi. O enem od pomembnejš ih 
dogodkov j e na dopoldanski tiskovni konferenci v Cankar jevem 
domu govoril član slovenskega predsedstva dr . Dušan Plut . Poročal 
j e o pogovorih med slovensko in jugoslovansko delegacijo, ki so bili 
ponoči v Zagrebu. 

Izhodiščna podlaga delegacij je 
bila različna, je povedal dr. Plut. 
Medtem ko je slovenska stran pred-
lagala znane štiri točke, ki jih je 
pripravilo predsedstvo Slovenije 
skupaj z Mesičem in Tupurkov-
skim, je jugoslovanska stran ponu-
dila šest točk, ki vključujejo tudi 
politične zahteve: ustavitev sovraž-

nosti, ločitev enot JA in TO, deblo-
kada, vprašanje ujetnikov, vrnitev 
materiaino-tehničnih sredstev in 
nepremičnin ter vprašanje mejnega 
režima na slovenskih mejah. 

Sporočilo 
Rdečega križa 
Slovenije 

L J U B L J A N A , 4. juli ja 
- Rdeči križ Slovenije je 
sporočil p o d a t k e o številu 
r an jen ih , mrtv ih in ujet ih 
v času, o d k a r se je začel 
napad jugoslovanske a rma-
de na državo Slovenijo pa 
d o dan es z ju t ra j do 9. u re . 

U je t i pr ipadnik i J A 2 . 0 1 3 
U j e t e civilne osebe 2 
Uje t i pr ipadnik i 
zvezne milice 129 
Ran jen i pr ipadniki J A 152 
Ran jen i pr ipadniki T O 66 
Ran jen i miličniki 22 
R a n j e n i civilisti 3 8 
R a n j e n i tujci 2 
Mrtvi p r ipadnik i J A 35 
Mrtvi p r ipadn ik i T O 3 
Mrtvi miličniki 2 
Mrtv i civilisti 5 
Mrtvi tujci 4 

Nas ledn je p o d a t k e bo 
R K Slovenije sporočil ta-
ko j , ko bo mogoče . 

Demanii J A 
• B E O G R A D , 4. jul i ja (Ta-
njug) - V zvezi z govoricami in 
poročanjem posameznih množič-
nih občil, da vojakom J A , ki se 
vračajo iz Slovenije, grozi kazen, 
j e zvezni sekretariat za l judsko 
obrambo objavil sporočilo, da so 
take trditve povsem neutemelje-
ne in da gre za popolno dezinfor-
macijo. 

Kasneje pa smo dobili nasled-
n je sporočilo: informativna služ-
ba zveznega sekretariata za l jud-
sko obrambo j e objavila: 
»Slovenska sredstva javnega ob-
veščanja so danes objavila, da 
vojaki, ki bodo samovoljno za-
pustili enoto in odšli domov, ne 
bodo odgovarjali in da armada 
ne bo ukrepala proti n j im. Gre 
za najbol j grobo provokacijo in 
odkrit poziv k dezerterstvu in iz-
daji države. Zvezni sekretariat 
najodločneje zanika in obsoja 
takšno neresnico in provoka-
cijo.« 

Kot je dejal dr. Plut, je bil glavni 
namen slovenske strani v pogovo-
rih zagotoviti ustavitev sovražnosti, 
medtem ko naj bi politična vpraša-
nja rešili v pogovorih na najvišji 
ravni dveh držav. Jugoslovanska 
delegacija, sestavljena pretežno iz 
oficirjev JA - glavni pogajalec je 
bil general Andrija Rašeta - pa 
rešitev teh vojaških vprašanj pogo-
juje z rešitvijo političnih vprašanj. 
To po Plutovem mnenju samo ka-
že, da J A še naprej ravna kot poli-

Ultimat Sloveniji 
iz predsedstva SFRJ 
Ultimat med drugim zahteva, da se najkasneje do 7. 
julija opoldne vzpostavi na meji SFRJ prvotno stanje 
B E O G R A D , 4. julija (Tanjug) - Predsedstvo SFRJ j e na današnji 
seji pod vodstvom Stjepana Mesiča razpravljalo o perečih politično-
varnostnih razmerah v državi, še posebej v Republiki Sloveniji, in 
o uresničevanju dogovora z ministrsko misijo Evropske skupnosti . 
Seje so se udeležili tudi predsednik SFRJ , predsednik ZIS in zvezna 
sekretarja za ljudsko obrambo in zunanje zadeve. Predsedstvo j e 
ugotovilo, da so razmere v Republiki Sloveniji zelo zapletene in 
skrajno napete in da niso izpolnjeni sklepi predsedstva SFRJ z dne 
1. juli ja 1991, zato j e zahtevalo: 

1. Takoj oziroma najkasneje 
do 7. julija 1991 opoldne vzpo-
staviti prvotno stanje na meji 
SFRJ 

2. Takoj začeti popolno de-
blokiranje enot in ustanov JLA 
in ga končati do 5. julija 1991 
opoldne. 

Kako je to mogoče? 
• LJUBLJANA, 4. julija - Zve-
čer se je začela običajna razširjena 
seja slovenskega predsedstva, ki 
pretresa osem zahtev, ki jih je spre-
jelo jugoslovansko predsedstvo. 
Slovensko stran predvsem zanima, 
kaj je ljudi v Beogradu vodilo, da 
so sprejeli takšna stališča (nekatera 
so neizvedljiva) oziroma kakšno je 
ozadje sprejetja teh zahtev, pose-
bej po tem, ko sta Stipe Mesič in 
Vasil Tupurkovski pred dvema 
dnevoma podprla štiri mirovne 
predloge. Na ta vprašanja naj bi 
jim jutri odgovorila člana predsed-
stva SFRJ Vasil Tupurkovski in 
Bogič Bogičevič, ki bosta prišla 
v Ljubljano, je na tiskovni konfe-
renci v večernih urah povedal mini-
ster za informiranje Jelko Kacin. 
(M. V.) 

nuje pogoje za delovanje zveznih 
organov na vsem ozemlju SFRJ. 

Dogovorili so se. da bodo 8. juli-
ja 1991 pregledali uresničevanje 
sklepov predsedstva SFRJ z današ-
nje seje, Devetega julija bo pred-
sedstvo v razširjeni sestavi obravna-
valo delovanje ustavnega sistema 
med moratorijem, pomembna 
vprašanja o prihodnjih odnosih in 
predlog programa o neprestanem 
zavzemanju za razplet ustavne in 
politične krize. Na eni prihodnjih 
sej bo razpravljala o celotnih poli-
tično-varnostnih razmerah v državi, 
še posebej o uresničevanju svojih 
sklepov z dne 9. maja 1991, in spre-
jelo ustrezne ukrepe. 

Seja predsedstva SFRJ se je kon-
čala ob 18. uri. 

3. Vsa sredstva in objekte 
JLA in ZSLO in druga sredstva 
zveznih organov v Republiki 
Sloveniji vrniti do 5. julija 
opoldne. 

4. Oborožene enote teritorial-
ne obrambe in vse druge oboro-
žene enote Republike Slovenije 
naj se takoj oziroma najkasneje 
do 4. julija 1991 opolnoči uma-
knejo v objekte mirnodobne raz-
poreditve. saj je JLA umaknila 
svoje enote v vojašnice. 

5. Nemudoma zagotoviti ne-
moten cestni in letalski promet. 

6. Izpustiti vse preostale 
»ujetnike«, in sicer najpozneje 
do 4. julija 1991 ob 24. uri. 

7. Dosledno spoštovati preki-
nitev ognja. 

8. Predsedstvo je sklenilo, da 
bosta uresničevanje teh sklepov 
nadzorovala dr. Vasil Tupurkov-
ski in Bogič Bogičevič. 

Uresničitev sklepov predsed-
stva SFRJ bo omogočila prebi-
valcem Slovenije nadaljevati 
normalno življenje in delo. 

Predsedstvo SFRJ je v nadaljeva-
nju današnje seje ugotovilo, da tri-
mesečni moratorij oziroma dogo-
vorjena ustavitev izvajanja aktov 
o razdružitvi in samostojnosti izpol-

Milan Kučan 
o ultimatu 
predsedstva 
LJUBLJANA, 4. julija - »Pogo-
vore predlagamo že vse od de-
cembra, predlagali smo jih tudi 
včeraj, toda nikoli si nisem pred-
stavljal, da bo ta politični dialog 
potekal na podlagi ultimatov,« je 
v izjavi za TV Slovenija nocoj de-
jal predsednik slovenskega pred-
sedsedstva Milan Kučan, ko je 
komentiral osem točk predsed-
stva SFRJ. »Te točke so napisane 
tako, kot da ni bilo 25. junija. 
Temu datumu je sledila noč, 
z nočjo so prišli tanki in ti so še 
vedno v Sloveniji,« je dejal 
Kučan. 

Ali ima civilna oblast zdaj ven-
darle moč nad armado? Milan 
Kučan je na to vprašanje odvrnil, 
da izjave generala Adžiča ni pre-
klical nihče, še najmanj pa Ad-
žič. Ker se to torej ni zgodilo, se 
v realnih odnosih ni nič spreme-
nilo. Edina realna sila je torej še 
vedno JA, Dokler bo trajalo 
takšno stanje, tako dolgo bodo 
tudi ultimati. Nevarnost je po be-
sedah Milana Kučana zato ena-
ka, kot je bila prej. Toda Slove-
nija je dokazala, da zna braniti 
svojo suverenost, tudi z orožjem, 
če je treba. Pripravljena je bila 
uporabiti druga sredstva in Milan 
Kučan je prepričan, da bo popol-
no samostojnost mogoče doseči 
tudi na ta način, brez orožja. 

tični razsodnik 
ma kontrole. 

Temeljni sklepi pogovorov so bi-
li: spoštovanje ustavitve ognja, na-
daljevanje pogovorov kompetent-
nih pogajalskih skupin in medse-
bojno obveščanje o morebitnih in-
cidentih. Za nadaljnje pogovore 
slovenska stran predlaga pogajanja 
na dveh ravneh: o vojaških vpraša-
njih naj se pogovarjajo ustrezne ko-
misije, o političnih pa najvišji ravni: 
slovenska vlada, skupščina in pred-
sedstvo z ustreznimi partnerji v Ju-
goslaviji, predvsem z ZIS in pred-
sedstvom Jugoslavije. 

Medtem ko je dr. Rajko Pirnat, 
minister za pravosodje, v Cankarje-
vem domu pojasnjeval, da je bilo 
v začetku spopadov nekaj nejasno-
sti o statusu zajetih vojakov JA, 
a so jih po nedvoumni ugotovitvi 
predsedstva Slovenije, da smo 
v vojni, začeli obravnavati kot voj-
ne ujetnike, so se nekateri od teh 
fantov tudi danes vračali domov. 

• Dr. Krste p« Štefanija, član cen-
tralnega komiteja VMRO in predsed-
nik sekcije za Slovenijo, je sporočil, 
da je vojaška policija jugoslovanske 
armade pričakala vojake, ki so se iz 
Slovenije vračali domov v Makedoni-
jo, in jih takoj napotila v vojaške 
garnizije. Dr. Štefanija izjavlja, da so 
člani VMRO do nadaljnjega priprav-
ljeni skrbeti za makedonske vojake, 
zajete v Sloveniji. 

vojaških operacij, in s pozivom lju-
dem, naj preprečijo nerazumno in 
samomorilsko politiko, ki jo vodi 
militantna in nerazumna skupina 
v vodstvu Slovenije. 

Ena od največjih zagat v Sloveni-
ji ostaja promet. Minister za pro-
met in zveze Marjan Kranjc je na 
tiskovni konferenci pojasnil, da je 
mogoče barikade na cestah zelo hi-
tro odstraniti, vendar pa bo za nor-
malen promet treba ceste tudi po-
praviti. Precej barikad je sicer že 
odstranjenih, nekaj pa jih še naprej 
ostaja. Promet med Ljubljano in 
Vrhniko ter Logatcem tako denimo 
še vedno poteka zgolj po obvozni-
C a h ' JANA TAŠKAR 

• • M 

ZBOGOM, OROŽJE - Kolona pripadnikov JA zapušča položaje na Brniku, ki so jih držali zadnjih osem dni. (Foto: Igor Modic) 

Iz mariborske vojašnice je danes 
ušlo kakih 150 vojakov; nekateri so 
dobesedno pobegnili, večini pa so 
oficirji dopoldne odprli glavna vra-
ta. Fantje so povedali, da so še 
ponoči streljali na tiste, ki so uhaja-
li in da so jih ves čas prepričevali, 
da je bila JA napadena. Podobno 
so pripovedovali fantje v Murski 
Soboti. 

JA pa prikazuje javnosti svojo 
stran medalje. Informativna služba 
ljubljanskega korpusa pravi, da slo-
vensko vodstvo samo z besedami 
spoštuje premirje, sicer pa nadalju-
je pritiske na družine starešin, jih 
zastrašuje, izsiljuje, skratka upo-
rablja metode iz arzenala fašistične 
doktrine na rasni podlagi. Sporoči-
lo se končuje z grožnjo, da tako 
ravnanje slovenske oblasti pomeni 
možnost začetka tokrat zelo resnih 

TEMA DNEVA 

Kulisa za pučiste 
Včerajšnja seja predsedstva SFRJ se ni mogla končati dru-

gače, kot se je: vsi, ki so se je udeležili (s Hrvatom Stipetom 
Mesičem vred), so bili uporabljeni za kuliso pučistom z voja-
škega vrha, ki so dejansko oblast prevzeli že v prejšnjih dneh 
z brezobzirnim vojaškim napadom na Slovenijo, sedaj pa bi 
radi vsaj del svojih izvršenih dejanj upravičili z naknadnimi 
odločitvami za silo zakrpanega predsedstva SFRJ. Igra je 
naivna, pa svoje pa tudi nevarna, kajti z njo se odnosi s Slove-
nijo in preostankom Jugoslavije, gledano v celoti, v marsičem 
spet vračajo na izhodiščno točko, razlike med našo republiko 
in Hrvaško v prizadevanjih za neodvisnost pa postajajo vse 
večje. 

Ne vemo sicer, kako dolgo bo v tej vlogi vztrajal Stipe Mesič, 
ki je z današnjim »statiranjem« v Beogradu v mnogočem 
ogrozil samostojnost Hrvaške, vendar pa je pri tem dobro vsaj 
to, da bo takšna hrvaška drža prisilila tujino k selektivnim 
pogledom na zahteve po priznanju ene in druge republike in 
pripeljala do hitrejšega priznanja - samo Slovenije. Naša 
republika namreč nima druge izbire, kot da pripelje postopek 
osamosvojitve do konca in da pri tem uporabi tudi vse predno-
sti že dosežene efektivne oblasti, med katere je treba šteti na 
novo pridobljene politične in diplomatske pozicije in navsezad-
nje tudi njeno - oboroženo moč. 

Seveda pa nas bodo pri tem novi ultimati vse skupaj spet stali 
nekaj živcev, pripadniki TO pa bodo morali preživeti na pro-
stem celo še kakršno noč več, vendar pa je to sedaj igra, ki seji 
ni mogoče več izogniti.. . Posebej še, ker dela čas za nas in ker 
bodo takšni ultimati, kakršen je tisti, ki ga je včeraj poslalo 
predsedstvo SFRJ. zgolj pospešili diplomatsko priznanje Slo-
venije v tujini. DANILO SL1VNIK 

MATERINSKA ZELJA 

ŽIVKO 

Karikatura: Franco Juri 

Baker zanika, da so ZDA 
spodbudile agresijo JA 
Ameriški zunanji minister je hkrati dejal, da so 
ljudje v Jugoslaviji sami odgovorni za prihodnost 
O D N A Š E G A DOPISNIKA 
W A S H I N G T O N , 4. juli ja - »Kategorično zavračamo to,« j e na 
včerajšnji tiskovni konferenci v VVashingtonu izjavil ameriški zuna-
nji minister James Baker, ko so ga vprašali, ali Z D A niso bile 
prepočasne v spreminjanju svoje politike do Jugoslavije. Poudar ja le 
so namreč, da so proti »separatizmu Slovenije in Hrvaške«, s čimer 
na j bi ustvarile pri jugoslovanski vojski vtis, kot da j o spodbuja jo 
k uporabi sile. s t r o m Genscherjem. Kot vedo 

»Ves čas smo dajali jasno ve- povedati, je svojemu nemškemu 
deti,« je dejal Baker, »da nas 
zelo skrbi, da se nekaj takšnega 
zna pripetiti - in se res tudi je. 
Opozarjali smo na enostranske 
ukrepe, ki bi izključevali dialog 
in možnost za mirna pogajanja. 
Je pa resnično na ljudeh v Jugo-
slaviji samih, da si oblikujejo 
svojo prihodnost. In naše trdno 
prepričanje je, da je to mogoče 
oblikovati le z mirnimi pogajanji 
in d ia logom.« 

Medtem so Z D A sicer že dale 
namig, da bi bile pripravljene 
»proučiti« tudi alternative stari 
federativni ureditvi Jugoslavije, 
vendar pa Baker še vedno noče 
neposredno izjaviti, da so Z D A 
pripravljene priznati neodvisnost 
Slovenije in Hrvaške. Ameriški 
zunanji minister je včeraj - kot 
se je zvedelo - govoril po tele-
fonu z nemškim zunanjim mini-

kolegu dejal, da ravna Bonn na-
pačno, ker že zdaj namiguje na 
priznanje neodvisnosti republik. 

Pač pa po ameriških ocenah 
med zahodnimi zavezniki prevla-
duje mnenje, da sami ne morejo 
kaj dosti ukrenili zoper spore 
v Jugoslaviji, razen seveda, če se 
ne bi odločili za vojaško posre-
dovanje. O tem je včeraj na 
CNN govoril namestnik zunanje-
ga ministra Z D A Eagleburger, 
ki je dejal, da gre »po zadnji 
oceni za enega izmed tistih pri-
merov - in takšnih je polno 
v zunanji politiki - ko od zunaj 
ni mogoče storiti ničesar, če pri-
zadete strani same niso sposob-
ne, da sedejo za pogajalsko mizo 
in poiščejo mirno rešitev za svo-
je probleme. Vnanji svet name-
sto njih tega ne more storiti.« 

MITJA M E R Š O L 

Jutri 
v prilogi 

Vojko Flegar 

Čas vojne in čas miru 
• 

Dopisniki Dela 

Kdaj bo Slovenija 
priznana 

* 

Marjan Bauer 

Sam s strahom in 
pogumom 

Vojna od blizu 
• 

Alenka Puhar 

Barve tople človeške 
krvi 

• 

Slavko Pezdir 
Konec povesti 

o ponižnem narodu 
Pogovor z Milošem 

Mikelnom 
* 

Boris Jež 
Deset dni, ki so 

pretresli svet 

Starši iščejo otroke 
Starši iz Srbije in Hrvaške so prišli po svoje fante v Celje, Maribor in Ljub-
ljano - Sprejem so jim v Ljubljani pripravili klubi parlamentarnih strank 
L J U B L J A N A , 4. jul i ja - V Slovenijo j e danes prišla organizirana 
skupina staršev vojakov J A iz Srbije in Hrvaške. Dva avtobusa sta 
z ju t ra j odpeljala iz Zagreba naravnost v Maribor, del staršev se j e 
napotil v Celje , medtem ko se j e osem avtobusov odpeljalo proti 
Ljubljani . V hali Tivoli j e odbor staršev za varstvo in vrnitev voja-
kov skupaj s poslanskimi klubi vseh slovenskih parlamentarnih 
strank pripravil srečanje in pogovor s starši vojakov iz Srbije in 
Hrvaške. 

Pred halo Tivoli so se zato že 
nekaj po deseti uri dopoldne za-
čeli zbirati starši mladeničev, ki 
so v JA, pa tudi starši iz Ljublja-

• V množici ljudi, ki j e priča-
kala avtobuse s starši iz Beogra-
da in Zagreba, j e bila tudi Da-
rinka Igličar iz Ljubl jane. Njen 
sin že od lanskega septembra 
služi vojaški rok v Nišu. Poveda-
la nam je , da j e zelo zaskrblje-
na, čeprav so se predvčerajšnjim 
še pogovarjali z njim po telefo-
nu. Kot j e povedala, v Srbiji ni-
so seznanjeni z dogodki v Slove-
niji, dodala j e še, da bi moral sin 
že pred dnevi priti na sprejemne 
izpite, vendar ga iz vojašnice ni-
so spustili. Poudarila j e , da si 
želi samo to, da bi živ in zdrav 
čimprej prišel domov. 

ne in številni novinarji. Ko so 
avtobusi prišli je sledilo presene-
čenje. Iz šestih avtobusov starši 
niso hoteli izstopiti, kajti, kot je 

• Materi iz Beograda, ki ima 
sina v vojašnici Boris Kidrič 
v Ljubljani , ni bilo do pogovara 
z novinarji . Dejala j e , da j e 
u t rujena, da j e bila pred nedav-
nim operirana, in da želi čimprej 
videti svojega sina. Dodala j e , 
da deset dni ni mogla zvedeti, 
ka j j e z ni jm. Za to se j e odloči-
la, da gre sama poiskat sina in 
da j e pri tem ne more nihče 
ustaviti. 

dejal Milan Nikolič iz Beograda, 
njegov sin služi vojaški rok v Aj-
dovščini, v Slovenijo niso prišli 
na pogovor, temveč predvsem 
zato, da bi videli svoje sinove. 
Ljudje so vztrajali v avtobusih in 
nobeno prepričevanje članov 
slovenskega Rdečega križa in 
ljudi iz odbora staršev ni poma-
galo. 

Po prepričevanjih so kakšne 
pol ure po prihodu avtobusov 
v Ljubljano v halo Tivoli prišli le 
starši vojakov iz Hrvaške. Bilo 
jih je le za dva avtobusa. Pred-
stavniki gostiteljev so jim posku-
šali pojasniti namen sprejema in 

svoje zamisli o tem, kako naj bi 
bivanje staršev v Sloveniji pote-
kalo po srečanju v hali Tivoli. 
Ker pa so gostje že poznali sez-
name vojnih ujetnikov, do dogo-
vora o nadaljnjih organizacijskih 
vprašanjih sploh ni prišlo. 

Zaskrbljeni starši iz Hrvaške 
so pritiskali, naj bi avtobusi čim-
prej odpeljali proti posameznim 
vojašnicam v Sloveniji. Po njiho-
vih predlogih naj bi v vojašnice 
složno odpotovali tako starši slo-
venskih kot starši drugih jugo-
slovanskih vojakov. Slovenski 
starši in predstavniki Rdečega 
Križa so uvideli, da srečanja 

v hali Tivoli ne bodo mogli ures-
ničiti. 

Po slabo uro trajajočem pogo-
voru v hali Tivoli so se prizadeti 
starši pričeli razhajati. Okrog 
ministra za informiranje Jelka 

• Simeon Demič, musliman iz 
Beograda: »Sina imam v Kranj-
ski Gori , k jer služi v jugoslovan-
ski vojski kot graničar. Zadn je 
novice o njem sem slišal pred 
desetimi dnevi. Prišel sem ponj , 
slovenska politika me ne za-
nima.« 

Kacina je ostala le še skupinica 
obupanih ljudi, ki je poskušala 
ministra obvestiti o položaju slo-
venskih vojakov v posameznih 
vojašnicah J A po Jugoslaviji. 

Več na 4. strani. 
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• Hrvaško 

vodstvo ne 
verjame, da bi 
vojska znova 
napadla 
Policija preprečuje 
proteste ljudi 
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• Slovenski 
vojaki so bili 
pet dni zvezani 
V vojašnici v Sloven-
ski Bistrici so se men-
da bali, da si ne bi 
česa naredili 

• Tatinski zvezni 
policisti in 
vojaki 
Pred odhodom z mej-
nih prehodov dodo-
bra izropali brezca-
rinske prodajalne 
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• Več dela in 
dodatna 
elektrika 
Iz Sovjetske zveze bo 
prek Slovenije tekla 
elektrika v Italijo 

• Veliki se nas 
izogibajo 
Število tujih naložb 
se je sicer povečalo, 
vrednost pa je še ved-
no zelo majhna 
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• Prvič enotni 
v razlikah 
Ob rojstnem dnevu 
smo se pogovarjali 
s Cirilom Zlobcem 
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Na ogledih v Ljubljani 
Gostje iz Evropske skupnosti naj bi pripravili vse za prihod misije 
opazovalcev in se prepričali, kako je spoštovan dogovor s »trojko« 

današnja misija le izvidniška. L J U B L J A N A , 4. juli ja — Danes so bili v Ljubljani na tr iurnem 
delovnem obisku visoki državni uradniki (politični direktorj i zuna-
njih ministrstev) iz držav »trojke« Evropske skupnosti, ki na j bi 
pripravili vse potrebno za prihod misije opazovalcev dvanajsterice. 
Ti odposlanci ES iz predsedujoče Nizozemske (Alphons Hamer) , 
prejšne predsedujoče države ES Luksemburga (Christian Braun) in 
prihodnje predsedujoče Portugalske (Manuel Pereira) , ki sla j ih 
spremljala član evropske komisije (VVouter van Ringelnstein) in 
nizozemski veleposlanik v Jugoslaviji Johannes Fietelaars, se j e 
pogovarjala z zunanjim ministrom Ruplom, notranjim ministrom 
Bavčarjem, predsednikom Kučanom in članom predsedstva Jugosla-
vije Janezom Drnovškom. 

Namen njihovega obiska ni bil 
nadzorovati izvajanje premirja 
na samem terenu, kot smo sprva 
mislili. Ta misija »ugotavljanja 
dejstev« (factfinding mission), 
kot so jo poimenovali sami gost-
je, je želela zgolj na kraju sa-
mem (v Beogradu, Zagrebu in 
Ljubljani) ugotoviti, v kolikšni 
meri »obe strani« - torej Slove-
nija na eni in federacija na drugi 
spoštujeta dogovor s trojico zu-
nanjih ministrov ES. Po pogovo-
rih bodo ti trije predstavniki, kot 
je v izjavi za naš dnevnik dejal 
nizozemski predstavnik Alphons 
Hamer , odpotovali v Haag na 
srečanje zunanjih ministrov ES ? 

Sloven-
ski zunanji minister dr. Dimitrij 

Rupel je v izjavi potrdil, da je 
namen današnjega obiska dele-
gacije »trojke« skleniti dogovor 
o tem, kdo izmed opazovalcev 
naj pride v Slovenijo »v drugem 
krogu«, kar pomeni, da je bila 

Odgovor zvezne vlade 
• P R A G A , 4. jul i ja (AFP) 
- Jugoslovanska zvezna vlada j e 
pripravljena sprejeti misijo 
Evropske skupnosti, ki bi poma-
gala odpraviti nasprotja v Slove-
niji in Hrvaški, ne strinja pa se 
z izrazom »opazovalci«, j e dejal 
Novak Pribičevič, vodja jugoslo-
vanske delegacije na praški kon-
ferenci o evropski varnosti in so-
delovanju. 

ZADOVOLJNI - Po pogovorih pri zunanjem ministru dr. Dimitriju Ruplu se je delegacija visokih 
uradnikov treh držav ES, ki jo je vodil predstavnik predsedujoče Nizozemske Alphons Hamer (na 
fotografiji poleg Rupla), zadovoljno odpravila še k predsedniku Milanu Kučanu in Janezu Drnovšku. 
(Foto: Srdan Zivulovič) 

Rupel je gostom predlagal, naj 
bi v Slovenijo prišla zelo številna 
delegacija vojaških opazovalcev 
(»nekaj deset«), ki bi podrobno 
in na terenu nadzorovala izvaja-
nje vojaškega premirja, saj gre 
za izredno občutljiva vprašanja. 

• L J U B L J A N A , 4. juli ja 
- Dr . Janez Drnovšek j e v daj-
ših telefonskih razgovorih z g. 
Jacquesom Delorsom, predsed-
nikom izvršne komisije Evropske 
skupnosti in zunanjim ministrom 
Z R N Hansom Dietrichom 
Genscher jem sogovornika infor-
miral o trenutnem položaju in 
možnostih za nadaljnj i razvoj do-
godkov. Dr . Drnovšek j e pred 
naslednjimi aktivnostmi institucij 
Evropske skupnosti in njihovih 
posameznih članic predlagal, da 
bi se morala ES čimpreje angaži-
rati pri razreševanju krizne situ-
acije v naši državi, sa j so razmere 
še vedno zelo nestabilne, preki-
nitev ognja pa krhka. Zaradi te-
ga j e dr . Drnovšek že za jutrišnji 
sestanek ministrskega sveta 
Evropske skupnosti visokima so-
govornikoma predlagal, da inici-
irata sprejem konkretnih aktiv-
nosti in takojšnjo napotitev nji-
hovih odposlancev v Ljubl jano in 
Beograd, tako na visokem poli-
tičnem kot tudi ekspertskem ni-
voju. Tako g. Delors kot tudi g. 
Genscher sta v razgovorih zago-
tovila n juno nadal jnje angažira-
nje pri razreševanju krizne situ-
acije v Sloveniji. 

Delegacijo je zvečer v Zagre-
bu sprejel tudi namestnik hrvap-
škega obrambnega ministra Goj-
ko Sušak. D. K. 

Tiskovna 
konferenca 
polkovnika Gvera 
BEOGRAD, 4. julija - »Razpola-
gamo z neizpodbitnimi dokazi, da 
so oborožene sile Slovenije tudi 
včeraj kršile prekinitev ognja,« je 
povedal na današnji tiskovni konfe-
renci tiskovni predstavnik ZSLO 
polkovnik Milan Gvero. Navedel 
je, da je bilo včeraj na širšem ob-
močju Hrastja ranjenih pet voja-
kov jugoslovanske armade, streljali 
pa so tudi na oskrbovalni helikop-
ter in na helikopter z oznakami 
Rdečega križa. »Se vedno so mot-
nje v preskrbi, še vedno zapore ko-
munikacij, ki ovirajo enote armade 
na poti v vojašnice pa tudi pritiski 
in nehumane metode delovanja na 
pripadnike JLA. V Vipavi je bloki-
rano naselje, v katerem stanujejo 
družine vojaških oseb, na vojaški 
gimnaziji v Ljubljani pa so ujeti 
trije oficirji JLA,« je še dodal Gve-
ro in s tem ponazoril, kako sloven-
sko vodstvo in oborožene sile te 
republike kršijo dogovore. Več na 
2. strani. (B. J.) 


