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Po ultimatu Beograda 
znova napete razmere 
Nočna seja o beograjskem ultimatu - Miren dan s kršitvami ustavitve 
ognja - Ujetniki se vračajo - Tupurkovski in Bogičevič v Ljubljani 
LJUBLJANA, 5. julija — Mir, ki je danes vladal v Sloveniji, so 
zmotili le preleti helikopterjev JA tu in tam, opozarjajoč, da je 
dogovor o ustavitvi ognja krhek, toliko bolj, ker iz Beograda ozi-
roma z vrha JA še vedno ni prišel uradni ukaz za konec spopadov. 
Včeraj je prišlo le sporočilo zveznega predsedstva z zahtevami, kaj 
mora storiti Slovenija, o njem so se ponoči pogovarjali na razširjeni 
seji predsedstva Slovenije 

Dr. Dušan Plut je povedal, da so 
vse zahteve zelo podrobno proučili 
in še enkrat poudarili, da je ultimat 
nepotreben in neprimeren. Najbolj 
sporna je prva točka, ki zahteva 
obnovitev prvotnega stanja na meji 
Jugoslavije. Stališče predsedstva je, 
da bi morali to točko reševati tri-
partitno, skupaj z Evropsko skup-
nostjo. Nekatere zahteve pa se žc 
izpolnjujejo: enote TO so debloki-
rale enote JA. vojni ujetniki se vra-
čajo domov, pri čemer jim sloven-
ska vlada ponuja tri možnosti - da 
se vrnejo s pomočjo Rdečega križa, 
da ostanejo v Sloveniji ali pa da 
pridejo ponje starši. O tretji točki, 
ki zahteva vrnitev vseh sredstev in 
objektov, Slovenija vztraja pri na-
čelu recipročnosti, saj je vojna ško-
da velika: v Sloveniji je poškodova-
nih ali uničenih 180 infrastruktur-

' nili objektov. O umiku enot TO pa 
je jasno, da bodo te nadaljevale 
varovanje strateško pomembnih 
točk in infrastrukturnih objektov. 

V Slovenijo naj bi danes pripoto-
vala člana zveznega predsedstva dr. 

Sporočilo 
Rdečega križa 
Slovenije 

LJUBLJANA, 5. julija 
(Tanjug) - Po podatkih, ki 
jih je danes do 10. ure zbral 
Rdeči križ Slovenije, je bilo 
v minulih dneh zajetih 2316 
pripadnikov jugoslovanske 
armade, dva civilista in 129 
pripadnikov zvezne milice. 
Ranjenih je bilo 160 pripad-
nikov JA. 66 pripadnikov 
TO. 22 miličnikov, 38 civili-
stov in en tuj državljan. Pad-
lo je 36 pripadnikov JA, tri-
je pripadniki TO, dva milič-
nika, pet civilistov in deset 
tujih državljanov. 

Vasil Tupurkovski in Bogič Bogiče-
vič in se zvečer srečala s slovenskim 
vodstvom, da bi se podrobneje po-
govorili o ultimatu predsedstva 
SFRJ. Dopoldne pa so predstavniki 
Slovenije opravili vrsto diplomat-
skih pogovorov in obiskov, katerih 
namen je priznanje Slovenije. Pre-
mier Lojze Peterle je odpotoval na 
sedež evropskega sveta, dr. Janez 

• BEOGRAD. 5. julija (Hina) 
- Predsedstvo SFRJ se bo spet 
sestalo v ponedeljek, 8. julija, in 
obravnavalo razmerje po poteku 
vseh rokov za vzpostavitev miru in 
ponovno uveljavitev pravne uredi-
tve v Sloveniji, pa tudi na celotnem 
ozemlju Jugoslavije. Predsedstvo 
bo namenilo posebno pozornost 
uresničevanju dogovora, ki ga je 
sklenilo z misijo Evropske skupno-
sti. Seje se bodo udeležili predsed-
nika zvezne skupščine in ZIS in 
zvezni sekretarji za ljudsko obram-
bo, zunanje in notranje zadeve. 
V torek. 9. julija, pa bo v Beogradu 
seja predsedstva, ki se je bodo po-
leg omenjenih funkcionarjev udele-
žili tudi predsedniki vseh jugoslo-
vanskih republik oziroma republi-
ških predsedstev. Na tej seji naj bi 
obravnavali aktualne razmere in 
vprašanja v zvezi z uresničevanjem 
sklenjenih dogovorov. 

ni bila mirna v Novem mestu, saj je 
ljudi vznemirilo silovito nočno stre-
ljanje. 

Drnovšek se je dopoldne najprej po 
telefonu pogovarjal z Delorsom in 
Genscherjem, potem pa je odpoto-
val na pogovore v Švico, predsed-
nik skupščine dr. France Bučar je 
odpotoval v Avstrijo. 

Danes so z Brnika odpeljali v vo-
jašnice še zadnje tanke in vojake, 
letališče Brnik pa so začeli pregle-
dovati strokovnjaki, saj je treba, 
preden bo spet odprto za promet, 
zagotoviti popolno varnost. 

Življenje seje umirilo tudi okrog 
skladišča v Mokronogu, kjer so ne-
koliko sprostili dosedanjo evakuci-
jo najbolj ogroženih ljudi. Noč pa 

Med tv dnevnikom je novinarje 
v tiskovnem središču vznemirila na-
poved posebne izjave Jelka Kacina. 
Ta pa je povedal samo to, da sta 
dva helikopterja JA v Slovenijo pri-
peljala člana jugoslovanskega pred-
sedstva Tupurkovskega in Bogiče-
viča. Priletela sta brez obvestila in 
s tem kršila zračni prostor države 
Slovenije, kar pa ni bila edina da-
našnja kršitev ustavitve sovražno-
sti. Kacin je helikoptersko avantu-
ro označil za »milo rečeno, ogroža-
nje članov zveznega predsedstva, to 
je vrhovnega poveljnika oborože-
nih sil Jugoslavije «. 

JANA TAŠKAR 

TEMA DNEVA 

Neznani junaki 
' V izrednih časih se ljudje nenavadno vedejo in vsako posa-
meznikovo dejanje preveva nekakšno skupno poslanstvo. Sta-
rejši moški je včeraj dopoldne dejal mlademu teritorialcu pred 
Cankarjevim domom: »Fantje. držite se!« Ne enemu ne dru-
gemu ni šlo na smeh, prvi je pač moral povedati tisto, kar ima 
na srcu, nekomu, ki zdaj predstavlja vse tiste, ki lahko kaj 
storijo v hudih časih. Takšne so pač besede in dejanja neznanih 
junakov. 

Vse te ljudi, ki v teh dneh stiskajo puško v roki ali pa otroka 
v naročju, daje strah in obenem upanje, da bodo do konca 
zdržali vsi, predvsem pa tisti, ki jim je bila skupna usoda 
položena v roke. Kajti brž ko utihne orožje, politiki radi 
pozabijo na vse hudo in nadaljujejo svoje stare igre. Prvo 
razočaranje je Slovence prevzelo v četrtek zvečer, ko so poslu-
šali predsednika zvezne vlade in sporočilo državnega predsed-
stva: torej smo spet tam, kjer smo bili pred 25. junijem.. 

Peterle je v Bruslju, Drnovšek v Ženevi, Bučar v Gradcu, 
ministri se pogovarjajo in pošiljajo pisma po Evropi in Ame-
riki, tja, od koder je edinole mogoče pričakovati podporo ali 
pomoč, predvsem pa razumevanje dežele, ki se po nekaj dneh 
vojne lahko spet znajde v klobčiču čisto posebnih balkanskih 
spletk. Pišejo, telefonirajo, protestirajo tudi množice drugih, 
vsakdo, ki ima v tujini kakšnega prijatelja ali naključnega 
znanca. In vsakdo v tujini nam lahko prav pride, saj je dobro 
znana pot, po kateri se dela javno mnenje. 

Veliko napako in škodo sebi in svojemu narodu dela, kdor 
v teh izrednih dneh misli na svojo - politično, gospodarsko, 
kanemo ali osebno - korist, kdor med neznanimi junaki 
vnaprej računa na spomenik znanemu junaku. STANE IVANC 

POGOVORI SO SE ZAČELI - V poznih večernih urah so se v vili Podrožnik vendarle začeli 
napovedani pogovori med odposlancema predsedstva SFRJ Bogičem Bogičevičem in dr. Vasilom 
Tupurkovskim ter predstavniki Republike Slovenije Milanom Kučanom, dr. Janezom Drnovškom in 
dr. Dušanom Plutom. Šlo je za hudo vročo temo: ultimat predsedstva SFRJ Republiki Sloveniji. (Foto: 
Joco Žnidaršič) 

Ukor za vse verižnike 
Slovenska vlada je zamrznila cene nekaterih osnovnih živil na ravni pred 26. 
junijem - Imenovana komisija za ocenitev škode - Odloki o plačevanju v tujino 

namestnica republiškega zuna-
njega ministra Vojka Ravbar, ne 
velja za plačila v tujino z deviz-
nih računov podjetij, za posle po 
pogodbah o dolgoročni proiz-

LJUBLJANA, 5. julija - Slovenski izvršni svet, ki kljub izrednim 
razmeram normalno dela, se po sili razmer odziva tudi na dogodke, 
ki so se zgodili v vojnem času. Tako j e vlada na današnji seji 
sprejela odlok, s katerim je zamrznila cene nekaterih osnovnih živil 
in drugih izdelkov na junijski ravni, natančnejše, cene življenjskih 
potrebščin po tem odloku ne smejo biti višje, kot so bile 26. junija. 

Vlada, ki je bila zadnje dni 
z različnih strani obveščena 
o spremembah cen moke, kru-
ha, mleka in mlečnih izdelkov, 
sladkorja, soli, pralnih praškov 
in drugega, meni, da so te po-
dražitve neupravičene in je zato 
potrebno cene vrniti na raven, 
kakršna je bila pred izrednimi 
razmerami. Odločno je obsodila 
vse, ki so dvignili cene in je zato 
sprejela ustrezen odlok. Ta do-
loča, da so lahko najvišje drob-
noprodajne cene mleka in mleč-
nih izdelkov, svežega mesa in 
perutnine, moke tipa 500 in 850, 
pšeničnega kruha iz te moke, je-
dilnega olja, sladkorja, soli, mi-
neralne vode in pralnih praškov 
takšne, kot so bile 26. junija. 
Tega. kar se je dogajalo v neka-
terih mestih, preprosto ne more-
mo sprejeti, je med drugim dejal 
podpredsednik slovenske vlade 
Matija Malešič na tiskovni kon-
ferenci po seji IS. Odlok naj bi 
veljal tako dolgo, dokler se raz-
mere ne uredijo (po določilih za-
kona o cenah pa lahko odlok 
traja najdlje štiri mesece), potem 
pa naj bi za pomembnejša os-
novna živila sprejeli predpise 
o načinu oblikovanja cen z dolo-
čitvijo razmerij med cenami 
vhodnih surovin in cenami konč-
nih izdelkov - to velja za mle-
ko. pšenico, moko in kruh ter 
sveže meso - za nekatere druge 
izdelke pa naj bi spet dovolili 
prosto oblikovanje cen. 

Na seji vlade so danes imeno-
vali tudi komisijo za oceno vojne 
škode; vodil jo bo podpredsed-
nik dr. Leo Šešerko. Prve in brž-
kone res še zelo grobe ocene bo 
komisija poskusila dobiti še da-
nes, kar je po besedah Matije 
Malešiča zelo pomembno tudi 
zaradi pogajalskega položaja 
Slovenije v prihodnjih dneh. 
Ocena škode bo temeljila na 
zbranih podatkih iz občin (po 
dogovorjeni metodologiji), po-
datke pa bodo zbirali tudi v so-
delovanju s kriznim štabom pri 
GZS. 

Med pomembnejšimi ukrepi, 
ki jih je sprejela vlada, je tudi 
uredba o plačevanju v tujino in 
o izterjavi plačil za u v o ž e n o bla-
go in storitve v razmerah oteže-
nega plačevanja v tujino. Gre za 
podzakonski akt, ki pravzaprav 
pomeni nadaljevanje mehanizma 
evidenčnih deviznih pozicij. Po 
tej uredbi naj bi podjetja, druge 
pravne osebe in zasebniki izter-
jali plačila za izvoženo blago in 
opravljene storitve tujim osebam 
v pogodbenem roku, ki ne sme 

biti daljši od 90 dni od dneva 
izvoznega carinjenja oziroma od 
dneva, ko je bila opravljena sto-
ritev. Terjatve do tujine iz dru-
gih naslovov se izterjajo v 90 
dneh od njihove dospelosti. 

Banke, ki kreditirajo izvozne 
posle, morajo po tej uredbi pri 
rokih dajanja posojil upoštevati 
ta 90-dr.evni rok plačila (nimajo 
možnosti za podaljševanje). 
Banke tudi sprejemajo naloge za 
plačila v tujino v okviru svoje 
devizne likvidnosti, v okviru evi-
denčnih deviznih pozicij podjetij 
in drugih uvoznikov ter v okviru 
skupne evidenčne devizne pozi-
cije za potrebe skupnega repu-
bliškega pomena. Še naprej naj 
bi 70 odstotkov deviznega priliva 
od izvoza ostalo za lastno pora-
bo podjetij oziroma izvoznikov, 
30 odstotkov pa bi bilo namenje-
nih za skupne družbene potrebe. 
Ta uredba pa, kot je poudarila 

vodni kooperaciji, za sejemske 
kompenzacijske posle, posle 
v maloobmejnem prometu ipd. 
Banka mora najkasneje v sed-
mih dneh izpeljati plačilo v tuji-
no na podlagi predložene EDP 
nalogodajalca in vplačane celot-
ne dinarske protivrednosti nalo-
ga za plačilo v tujino. Če banka 
tega ne bo storila, bo morala po-
ravnati tečajne razlike in stro-
ške, ki so nastali zaradi zamude 
pri plačilu v tujino. Do konca 
avgusta pa morajo banke porav-
nati tudi vse minuse, ki so nasta-
li zaradi tistega dela plačil v tuji-
no, ki so bila izpeljana brez za-
gotovitve evidenčnih deviznih 
pozicij od 1. marca do uveljavi-
tve te uredbe. 

Ravbarjeva je tudi poudarila, 
da v teh dneh poskušajo v sode-
lovanju s carinarnicami in sekre-
tariatom za notranje zadeve čim 
bolj pomagati podjetjem pri uvo-
zu reprodukcijskega materiala in 
izvozu blaga za tuje partnerje. 

MARJETA ŠOŠTARIČ 

Zajeti vojaki armade 
se že vračajo domov 
Zlasti vojaki makedonske in albanske narodnosti 
se bojijo, da bi jih na poti domov aretirali 
LJUBLJANA, S. julija - V Ljubljano so ves dan prihajali avtobusi 
z oznakami Rdečega križa, ki so na avtobusno in železniško postajo 
vozili vojake, ki so se v minulih dneh predali brez bojev ali pa so 
prebežali iz JA . Ze dopoldne se je iz Ljubljane v BiH odpravilo 
nekaj avtobusov, večji problem pa je z vojaki drugih narodnosti, 
zlasti Makedonci in Albanci, ki si zaradi informacij, da vojaška 
policija vse, ki se vračajo, aretira že med potjo, ne upajo vrniti 
domov. 

Informativna služba zveznega 
sekretariata za ljudsko obrambo 
pa je v posebnem sporočilu zani-
kala, da bi se to dogodilo. Trdi, 
da gre za dezinformacije, ki jih 
razširjajo slovenska sredstva jav-
nega obveščanja, češ da bodo 
proti vojakom, ki so ali pa bodo 
samovoljno zapustili svoje eno-
te, zakonsko ukrepali. Kljub te-
mu so nas Albanci, živeči v Slo-
veniji, opozorili, da za fante 
s Kosova vrnitev ni varna. Kot 
so nam povedali, so pred dvema 
dnevoma vojaški varnostni orga-
ni v Kraljevu na železniški po-
staji aretirali devet Albancev, ki 
so se sami vračali domov. O nji-
hovi usodi ni nič znanega, priče 
pa pravijo, da so z njimi dokaj 
grobo ravnali. 

Tudi Isak Ramadani, predsed-
nik stranke za demokratični na-

Napori za mednarodno 
priznanje in podporo 
Medtem ko so se ministri ES v Haagu odločili za novo opazovalsko misijo, 
je Peterle pojasnjeval naše stališče v Bruslju - Embargo na orožje 
HAAG, B R U S E U . ŽENEVA, 5. julija - V Haagu so se zunanji Beograda, pa je dejal: »Nismo 
ministri Evropske skupnosti pogovarjali o Jugoslaviji in se domenili, niti na stran. Beograda nit. na 
da pošljejo k nam novo opazovalno misiljo, v zgodnjih jutranjih stran, katerekoli druge repubh-
urah se je končalo dvodnevno zasedanje KVSE v Pragi, v Bruselj 
pa je na sedež ES odpotoval predsednik slovenske vlade Lojze 
Peterle. Medtem se je dr. Janez Drnovšek pogovarjal v Bernu 
s podpredsednikom švicarske konfederacije in zunanjim ministrom 
Renejem Felberjem. predsednik slovenskega parlamenta dr. France 
Bučar pa se je zvečer v Gradcu udeležil protestnega zborovanja 
v podporo neodvisni Sloveniji. 

našnjega ministrskega sestanka: 
dvanajsterica in njene članice so 
sklenile uvesti prepoved prodaje 
orožja, veljavno za celotno ob-
močje Jugoslavije. Hkrati so za-

Predsednik slovenske vlade je 
v Bruslju seznanil sobesednike iz 
Evropske skupnosti s trenutni-
mij razmerami pri nas in sloven-
skim stališčem ter si poskušal za-
gotoviti podporo in priznanje re-
publike. Zunanji ministri Evrop-
ske skupnosti pa so pod pred-
sedstvom nizozemskega kolega 
Hansa Van den Broeka govorili 
o eni sami točki dnevnega reda 
- položaju v Jugoslaviji. Izsto-
pala so tri vprašanja: zamrznitev 
gospodarske pomoči Jugoslaviji, 
embargo ES na prodajo orožja 
in možnost, da bi priznali neod-
visnost Slovenije in Hrvaške. 
Deklaracija, ki so jo sprejeli na 
koncu in ki jo je na tiskovni kon-
ferenci komentiral Van den Bro-

• DUNAJ - Avstrijski zunanji 
minister Alois Mock je ultimat 
jugoslovanskega predsedstva 
Sloveniji ocenil kot preklic tiste-
ga, kar je bilo dogovorjeno z od-
poslanci Evropske skupnosti. Ta 
skupnost mora vztrajati pri iz-
polnitvi dogovora, vse strani, ki 
so ga sklenile, pa se ga morajo 
držati. V nasprotnem primeru bi 
to pomenilo, da je zapravljena 
vsaka verodostojnost. B. G. 

ZMAGALO JE ŽIVLJENJE - Presrečni vojaki JA. ki so v minulih vojnih dneh ušli ali bili ujeti, na 
ljubljanski avtobusni postaji v avtobusu Rdečega križa, ki jih bo odpeljal proti domu. (Foto: Aleš 
Černivec) 

predek iz Kranja, nam je potrdil 
te informacije. Povedal nam je, 
da so večje število albanskih vo-
jakov že namestili, za druge pa 
se še dogovarjajo z našimi 
oblastmi, kaj storiti z njimi, saj 
je čedalje več takih, ki se na Ko-
sovo iz razumljivih razlogov ne 
želijo vrniti. Prav tako se vrnitve 
domov bojijo Albanci iz Make-
donije in nekateri drugi vojaki. 
Sicer pa je danes iz Ljubljane 
pod okriljem Rdečega križa od-
potovalo tudi večje število voja-
kov, ki so bili zajeti in so bili 
prej nameščeni v posebnih cen-
trih v okolici Ljubljane in zunaj 
nje. 

• Danes odhajajo domov le vo-
jaki, medtem ko bodo starešine 
še kak dan ostali v zbirnih cen-
trih, saj zanje še preverjajo, ali 
bo lahko pri katerem od njih šlo 
tudi za utemeljen sum, da je sto-
ril kaznivo dejanje. Gre namreč 
za to, da za vojne ujetnike tudi 
velja tudi kazenska odgovor-
nost, o čemer govori tudi leta 
1949 sprejeta ženevska konven-
cija o ravnanju z vojnimi ujetni-
ki. Na nedavni tiskovni konfe-
renci je pravosodni minister dr. 
Rajko Pirnat razložil, da pri ose-
bah, ki so storile kaznivo deja-
nje, ne moremo več govoriti 
o vojnih ujetnikih, ampak dobi-
jo status pripornikov. 

Po naših podatkih naj bi jih 
odpotovalo okrog 500. 

Po sporazumu o izročitvi voj-
nih ujetnikov, ki so ga v zgod-
njih jutranjih urah dosegli Rdeči 
križ Jugoslavije in predstavniki 
vseh republiških organizacij RK 
in RK Slovenije ob sodelovanju 
Mednarodnega komiteja RK iz 
Ženeve, je bila danes opravljena 
izročitev vseh zajetih in priprtih 
vojakov. Prepeljali so jih v dolo-
čene zbirne centre v Ljubljani, 
Zidanem Mostu in Sevnici, kjer 
so bili predani predstavnikom 
Rdečega križa Jugoslavije in re-
publik. Kot je povedal sekretar 
RK Slovenije Mirko Jelenič, naj 
bi Slovenijo že danes zapustili 
vsi vojni ujetniki - vojaki JA, 
naše oblasti pa so jim dale jam-
stvo za varen prevoz po Sloveni-
ji. Sicer pa bo število ujetih voja-
kov, ki bodo zapustili ozemlje 
Slovenije, odvisn od prevoznih 
možnosti. 

MAJDA VUKELIČ 
VINKO VASLE 

ek. pravi: ES in njene članice so 
močno zaskrbljene zaradi polo-
žaja v Jugoslaviji. Skupnost se 
glede na dosedanje deklaracije 
in demarše ter dokumente, spre-
jete v okviru KVSE. zavzema za 
miren razplet jugoslovanske kri-
ze. Le jugoslovanski narodi sami 
lahko odločajo o prihodnosti dr-
žave. pri čemer dvanajsterica 
znova opozarja na odločno na-
sprotovanje kakršnemukoli nasi-
lju in poziva k dialogu vse strani, 
brez vnaprejšnjih pogojev. 

Evropska skupnost in njene 
članice naj bi po najboljših mo-
čeh pomagale poiskati rešitev. 
Jutri dopoldne bo v Jugoslavijo 
spet odpotovala ministrska troj-
ka: Luksemburžan Poos, Nizo-
zemec Van den Broek in Portu-
galec Deus Pinheiroi. pridružil 
se ji bo komisar dvanajsterice za 
Sredozemlje Abel Matutes; naj-
prej se bodo ustavili v Ljubljani. 
Poleg trojke so se ministri odlo-
čili poslati v Jugoslavijo še po-

ke, temveč na strani Jugoslavije 
in njenih narodov.« Še posebej 
pa so vsi ministri na vseh tiskov-
nih konferencah, ki so potekale 
po sestanku, posebej poudarili, 
da bi ponovna uporaba sile s ka-
terekoli strani dvanajsterico pri-
silila k temu, da svoje današnje 
odločitve vnovič pretehta. 

Trojka pride v nedeljo 
• Predsednika slovenske vlade 
je sprejel belgijski premier VVil-
fried Martens. Lojze Peterle ga 
je seznanil z zadnjimi zahtevami 
zvezne vlade in dogodki v Slove-
niji. Zunanji minister dr. Dimi-
trij Rupel pa je za Radio Sloveni-
ja izjavil, da trije predstavniki 
ES v soboto ne pridejo v Sloveni-
jo, ampak v nedeljo v Zagreb. 
Razlog naj bi bil vztrajanje zvez-
nega zunanjega ministra Lončar-
ja . da trojka pripotuje v Beo-
grad. 

LOJZE PETERLE 
mrznili gospodarsko pomoč: 
drugi in tretji finančni protokol 
(v zvezi s slednjim bodo preložili 
ratifikacijo v evropskem parla-
mentu. s čimer se odlaša sprosti-
tev dogovorjene milijarde dolar-
jev ugodnih posojil v okviru dru-
gega finančnega protokola, iz 
prejšnjega obdobja pa Jugoslavi-
ja do nadaljnjega ne bo mogla 
črpati zaostalih 50 milijonov do-
larjev) se suspendira, dokler se 
položaj v Jugoslaviji ne uredi 
Kar zadeva embargo na prodajo 
orožja, so ministri pozvali še 
druge države, da se temu pridru-
žijo. 

Na posebno novinarsko vpra-
šanje na tiskovni konferenci, ali 
je položaj Evropske skupnost, 
po današnji razpravi tak, da ne 
bodo priznali neodvisnosti Slo-
venije in Hrvaške, je Van den 
Broek odgovoril: »Prav imate « 
Na glasno izraženo mnenje, da 
se ES s tem postavlja na stran 

Na zasedanju odbora visokih 
funkcionarjev KVSE v Pragi, ki 
se je končalo v zgodnjih jutra-
njih urah, pa so sprejeli tri doku-
mente, nanašajoče se na krizo 
v Jugoslaviji. Za pozivom, naj se 
prenehajo boji in vse druge obli-
ke sovražnosti, ki so ga sinoči 
malo pred polnočjo sprejeli so-
glasno, je »krizni odbor« dal Ju-
goslaviji na razpolago posebno 
mirovno skupino za pomoč, ki bi 
šla na kraj dogodkov na jugoslo-
vansko povabilo. 

Tretji in zadnji dokument 
o Jugoslaviji, sprejet v Pragi, 
predvideva »misijo za Jugoslavi-
jo«; gre za rezultat posebnih pri-
zadevanj večine držav KVSE. da 
bi prišlo do nujnega kompromisa 
med zahtevo, da v Jugoslavijo 
pošljejo posebno skupino opazo-
valcev, in stališčem, da bi to 
v tej fazi pomenilo »nekakšno 
vmešavanje v notranje zadeve«. 
Vse dogovorjeno naj bi bilo us-
klajeno. 

MIRJAM AČIMOV-OBLAK 
IN AGENCIJE 

D A N E S 
V D E L U 
• Nevarni statisti 

z Banskih 
dvorov 
Kaže, da hrvaško 
vodstvo ni nikoli ver-

jelo v osamosvajanje 

• Ultimat 
priznava 
suverenost 
Osem točk, s kateri-
mi predsedstvo SFRJ 
postavlja ultimat Slo-
veniji, Republiki Slo-
veniji hkrati priznava 
subjektiviteto in sa-
mostojnost 
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• Kdo strelja na 
vojašnici 
v Bršljinu in 
Češči vasi? 
Domnevajo, da gre 
za provokatorje KOS 
ali četnike 

• Letala JAT so 
jo pravočasno 
pobrisala 
z Brnika 
Pred letalskim napa-
dom so jih opozorili 
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• Treba je rešiti 
Slovenijo 
Milan Kundera v pa-
riškem Le Mondu 
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• Dragišo 
Marojeviča za 
24 ur pridržali 
Delavci organov za 
notranje zadeve so 
ukrotili tudi razbija-
ške vojake v Vipavi 
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• Madžarski zunanji minister 
Geza Jeszenszkv je predlagal, 
da bi se jutri v Budimpešti sesta-
li voditelji diplomacij Italije, 
Avstrije in Madžarske, razprav-
ljali pa naj bi o razmerah v Ju-
goslaviji. V francoskem ministr-
stvu pa so povedali, da bi jugo-
slovanska kriza utegnila biti tudi 
na vidnem mestu srečanja vodi-
teljev držav in vlad sedem naj-
bolj industrijsko razvitih na sve-
tu, ki bo v Londonu čez deset 
dni. 

sebno delegacijo kontrolorjev, ki 
bodo nadzorovali uresničevanje 
še dveh točk dogovora, doseže-
nega med drugim obiskom troj-
ke: prekinitev ognja in umik 
v vojašnice ter uresničevanje 
moratorija na uveljavljanje slo-
venske in hrvaške neodvisnosti. 
Poleg tega namerava ES prispe-
vati k uspehu misije dobre volje, 
za katero so se davi dogovorili 
na KVSE v Pragi in ki naj bi 
pomagala k političnemu dialogu 
med sprtimi. 

In še en konkreten sklep z da-

SNUBCI 

Karikatura: Franco Juri 

Hrvaška drvi v vojno 
Vlada Republike Hrvaške zahteva takojšen umik armade v vojašnice - Veliko 
žrtev v spopadih s teroristi - Špegelj verjame v učinkovitost hrvaške obrambe 
ZAGREB, 5. julija - Vlada Republike Hrvaške je danes zahtevala 
od vojaškega vrha takojšen umik vojakov v vojašnice, zmanjšanje 
sil JA na ozemlju Hrvaške, prijavo premikov vojaških enot civilnim 
oblastem in njihovo gibanje pod nadzorom, umik enot s hrvaške 
meje in konec pregajanja hrvaških častnikov v redni sestavi JA . Vse 
republike in pokrajini bo pozvala, naj ne pošiljajo nabornikov 
v vojsko, zahtevala pa bo tudi, naj hrvaške vojake odpustijo iz 
vojske. 

Predsednik vlade Republike 
Hrvaške Josip Manolič je dejal, 
da je vlada analizirala uresniče-
vanje sporazuma in zahtev 
evropske misije in ugotovila, da 
se jugoslovanska vojska ne drži 
določila o umiku v vojašnice, 
ampak, nasprotno, še bolj pre-
mika svoie enote na Hrvaškem. 
To je odkrita grožnja, je dejal 
Manolič in dodal, da je maltreti-
ranje nesrbskih kadrov v vojski 
dobilo nezaslišane razsežnosti. 
Pozivajo jih. naj streljajo na svo-
je ljudi, to pa je v nasprotju 
z vsemi mednarodnimi konven-
cijami. Odgovorne je treba zato 
resno opozoriti, naj se ne igrajo 
z življenji naših otrok, je dejal 
Manolič. 

Zaradi takega sklepa hrvaške 
vlade lahko sklepamo, da so se 
v hrvaškem državnem vodstvu 
vendarle odločili, da sprejmejo 
nenehno izzivanje vojske na hr-

vaškem ozemlju, ki je omogočilo 
pošasten razmah četništva oziro-
ma velikosrbskega terorizma. 
Vendar pa so se tudi danes zju-
traj ustavili na zadnji stopnici 
- hrvaški policisti in vojaki (gar-
disti) so obvladovali teroriste iz 
Borovega sela in Srbije, a so se 
po prihodu vojaških tankov spet 
umaknili na izhodiščne položaje. 
Ker je ponoči iz Virovitice izgi-
nila oborožitev hrvaške teritori-
alne obrambe za to občino, v ve-
likosrbskem scenariju zgornja 
točka Velike Srbije in ker so na 
nacionalno mešanem območju 
Hrvaške tudi do zob oboroženi 
srbski civilisti, je napovedana 
vojna na Hrvaškem namenjena 
predvsem ustanovitvi Velike Sr-
bije od Virovitice na severu do 
Karlobaga na jugu. 

Poveljnik hrvaških oboroženih 
sil generalpolkovnik Martin Špe-

gelj, ki je do nedavna vodil hrva-
ško obrambno ministrstvo, je 
prepričan, da bo hrvaška obram-
ba kljub temu nadvse uspešna in 
da je vsakršen strah ljudi, ki ne 

• Hrvaška vlada je predsedstvu 
SFRJ sporočila svoje zahteve, ki 
jih je strnila v pet točk. Tako 
zahteva, da se vse enote J A ne-
mudoma umaknejo v vojašnice, 
da armada zmanjša število svojih 
enot na območju Hrvaške, civil-
nim oblastem naj J A prijav i vsak 
premik svojih enot in naredi ko-
nec diskriminaciji in šikaniranju 
častnikov, vojakov in civilistov 
nesrbske narodnosti v J A. 

sodelujejo v obrambi, odveč. Pri 
vsem skupaj pa kaže omeniti tu-
di podatke, sicer nepopolne, ki 
jih uradno ni m o g o č e preveriti, 
namreč, da je samo v včerajšnjih 
spopadih med hrvaško vojsko in 
teroristi na srbski strani menda 
padlo več ljudi, kot jih je v dose-
danji vojni na Slovenskem. Kot 
se zdi. Hrvaška zdaj drvi v voj-
no. 

PETER POTOČNIK 
in Hina 

Trditve generala 
Negovanoviča 

BEOGRAD, 5. julija (Ta-
njug) - Sile Teritorialne 
obrambe Slovenije ne spo-
štujejo premirja, tako so da-
vi na Pohorju brez vsakršne-
ga vzroka prijeli pet častni-
kov J A, je izjavil general-
podpolkovnik Marko Nego-
vanovič na današnji tiskovni 
konferenci v sekretariatu 
ZIS za informiranje. 

Potem ko so se enote JA 
umaknile v matične garnizi-
je, so zdaj tarča delovanja 
slovenskih enot vojaška skla-
dišča, je dejal Negovanovič 
in navedel nekaj primerov 
napadov na vojaške objekte, 
v katerih je bilo ranjenih več 
vojakov in častnikov. 

JA v celoti spoštuje preki-
nitev ognja, slovenske obo-
rožene enote pa ne ravnajo 
tako. Ne spoštujejo sklepa 
predsedstva SFRJ in nada-
ljujejo oborožene akcije, to 
pa priča o dejanski opredeli-
tvi tistih, ki jim poveljujejo. 
je dejal Negovanov ič 

Že danes diskretirirajo in 
kršijo včerajšnje sklepe 
predsedstva SFRJ. Tako de-
jansko onemogočajo vsakrš-
no razumno rešitev glede 
prihodnosti Jugoslavije, je 
poudaril generalpodpolkov-
nik Negovanovič. 

Več na 2. strani. 


