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Izjava slovenske skupščine 
ob sprejetju deklaracije 

Pravica do samoodločbe Republike Slovenije ni bila nikoli 
sporna za nobeno jugoslovansko republiko ali organ SFRJ in je 
izrecno poudarjena tudi v Ustavi SFRJ. Predmet spora je samo 
način uveljavitve te pravice. Potrditev tega stališča vidi skupš-
čina Republike Slovenije tudi v ugotovitvi skupne deklaracije, 
da »le narodi Jugoslavije in zgolj oni sami lahko odločajo o svoji 
prihodnosti«. 

Odločitev prebivalcev Republike Slovenije, sprejeta na ple-
biscitu 23. decembra 1990, je z velikansko večino 88,5 odstotka 
vseh prebivalcev nesporno pokazala, da prebivalci Slovenije 
želijo živeti v samostojni in neodvisni državi. 

Skupščina Republike Slovenije je s posebno resolucijo ponu-
dila vsem republikam v Jugoslaviji začetek pogajanj o spora-
zumni razdružitvi in o načinu urejanja prihodnjih medsebojnih 
odnosov v kakršnikoli institucionalizirani obliki od možne kon-
federacije do gospodarske skupnosti. Ker na to ponudbo ni 
dobila odgovora, je morala v skladu z določili Zakona o plebis-
citu in z izidom plebiscita 25. junija 1991 razglasiti svojo neod-
visnost ter'sprejeti ukrepe za uveljavitev neodvisnosti. 

Zvezne oblasti se tudi po tem dejanju niso bile pripravljene 
pogajati o osamosvojitvi Slovenije, čeprav je Republika Slove-
nija 25. junija ponovila svoj predlog za pogajanja, temveč so 
proti Sloveniji nastopile z oboroženo silo. Glavni cilj operacij 
JLA so bili: spremeniti obstoječi režim na mejnih prehodih, ki 
je bil skladen tako z zakoni SFRJ kot z zakoni Republike 
Slovenije; uvesti zaporo meja Slovenije z drugimi državami ter 
odrezati Slovenijo od komunikacij s svetom, da bi ji potem JLA 
lahko vsilila svoje pogoje s povsem jasnim političnim namenom 
preprečiti osamosvojitev Republike Slovenije. JLA je doživela 
neuspeh in privolila v prekinitev ognja, ni pa bila in še vedno ni 
pripravljena imenovati svojih predstavnikov v komisijo za nad-
zor nad spoštovanjem prekinitve ognja, temveč še kar grozi 
z novim množičnim napadom z uporabo vseh sredstev, ki jih 
ima, in na vse cilje, tudi civilne. 

Ker želi preprečiti nadaljnje prelivanje krvi in še vedno 
vztraja pri ponujenem stališču, naj se vprašanja osamosvojitve 
Slovenije uredijo s pogajanji in na demokratičen način, je Repu-
blika Slovenija sprejela usluge ministrske trojke Evropske skup-
nosti in za devetdeset dni ustavila nadaljnjo implementacijo 
svojih ustavnih aktov o osamosvojitvi. 

Skupščina Republike Slovenije izraža vse dolžno priznanje 
Evropski skupnosti za vložene napore za miroljubno rešitev 
jugoslovanske krize in posebej pričakuje, da bo Evropska skup-
nost s svoje strani storila vse, kar je v njeni moči, da se prepreči 
nasilje JLA nad Slovenijo. 

Prekinitev ognja in ustavitev vseh sovražnih dejavnosti oboro-
ženih sil proti Republiki Sloveniji razume skupščina Republike 
Slovenije kot obveznost za vse strani in bo zato sleherno dopol-
njevanje vojaških garnizij z dovajanjem novih enot iz drugih 
delov Jugoslavije na ozemlju Slovenije štela za flagrantno krši-
tev prekinitve ognja in obveznosti, ki izhajajo iz brionske 
skupne deklaracije. 

Skupščina Republike Slovenije pričakuje, da bo Evropska 
skupnost posebej pozorna zlasti do naslednjih odprtih vprašanj: 

- pospešena mobilizacija rezervnega sestava JLA, zlasti 
v republiki Srbiji; 

- zagotavljanje varnosti starešinam in vojakom JLA, ki so 
v času vojne zapustili enote JLA; 

- vrnitev vojakov JLA, ki so državljani Republike Slovenije, 
brez kakršnihkoli sankcij na njihove domove in 

- povračilo škode, ki je bila Republiki Sloveniji in njenim 
državljanom povzročena v času intervencije JLA. 

Skupščina Republike Slovenije sprejema brionsko skupno 
deklaracijo brez pridržkov in pogojev ter s tem izraža popolno 
zaupanje v dobronamernost Evropske skupnosti. 

Skupščina Republike Slovenije 
sprejela brionsko deklaracijo 
S tem se je zavezala, da bo za tri mesece počakala s procesi osamosvajanja, v tem času pa naj bi v pogajanjih 
s federalnimi predstavniki razrešili odprta vprašaja in opredelili prihodnje medsebojne odnose 
LJUBLJANA, 10. julija - S 189 glasovi za, 11 proti in 7 vzdrža-
nimi so poslanci slovenske skupščine na današnji skupni seji zborov 
sprejeli deklaracijo, ki je bila pred tremi dnevi oblikovana na Bri-
onih po sestanku med ministrsko trojko Evropske skupnosti, slo-
vensko delegacijo in predstavniki zveznih oblasti. Z njo se je naša 
republika zavezala, da bo za tri mesece prenehala izvajati procese 
osamosvajanja, zato da bi v tem času v mirnih pogajanjih z drugo 
stranjo našli rešitve za odprta vprašanja in uredili bodoče odnose. 

S sprejemom deklaracije in 
obema aneksoma se je Slovenija 
odločila, da bo v tem času vpra-
šanja režima na mejah, carin, 
nadzora zračnega prometa, var-
nosti meja, prekinitve ognja in 
ujetnikov uredila tako, kot je 
terjala evropska stran. Ali bo 

• Milan Kučan: »Deklaracija se-
veda ni rešitev problema, še ni mir 
in še ni priznanje slovenske samo-
stojnosti. Je pa zagotovilo, da bo 
mogoče po mirni poti priti do tega 
priznanja. Bi z vojno dobili kaj 
več? Na koncu sleherne vojne so 
zopet pogajanja. Samo mnogo živ-
ljenj je žrtvovanih.« 

beograjska stran tudi podprla 
brionsko deklaracijo, za zdaj še 
ni znano. Že po včerajšnjem se-
stanku med parlamentarnimi 
strankami slovenske skupščine 
pa je bilo jasno, da pri nas z njo 
ni nihče posebej zadovoljen. Sa-
ma deklaracija namreč še ne po-
meni rešitev problemov, še ne 
pomeni ustavitve nasilja in še ne 

• Janez Drnovšek: »Sprejetje bri-
onske deklaracije je odločitev med 
vojno in mirom. Povezan je s priza-
devanji slovenske države za njeno 
priznanje. Pomeni odgovor na to, 
ali bo v teh prizadevanjih Slovenija 
ostala sama ali bo za njo stal ves 
svet.« 

pomeni priznanja slovenske su-
verenosti. Daje pa možnosti za 
to. In Evropska skupnost je ned-
voumno rekla: če neposredno 
vpleteni v jugoslovanski konflikt 
ne sprejmejo skupne deklaracije, 
po tem je poslanstvo evropskih 
držav končano. 

Po uvodnih nagovorih Milana 
Kučana, Lojzeta Peterleta in Ja-
neza Drnovška so si bile razpra-
ve poslancev — ne glede na 
stranko - zelo podobne. Lahko 

DOKUMENTI - Ministra Janša in Rupel ter predsednika Kučan in Peterle na seji slovenskega 
parlamenta (Foto: Igor Modic) 

bi jih strnili v skupno misel, da 
je pač tre!ba sprejeti brionsko de-
klaracijo zaradi miru in ker eno-
stavno druge možnosti nimamo. 

V več kot desetih razpravah je 
izstopala le razprava poslanca 
Liberalne stranke Vitomirja 
Grosa, ki je poudaril, da bo gla-
soval proti sprejemu deklaracije, 
saj gre za meglen papir, ki zave-
zuje le Slovenijo, ničesar pa ji ne 
daje. Sodil je, da v teh papirjih 

Soočenje 
z Evropo 

Predsednik slovenske 
skupščine dr. France Bučarje 
o danes sprejeti brionski de-
klaraciji na tiskovni konferen-
ci menil, da gre mogoče za 
prvo slovensko soočenje s tr-
do evropsko stvarnostjo. Po-
goje v njej je Evropa Sloveniji 
diktirala. Bučarje ponovil, da 
je bila slovenska razdružitev 
res enostranski akt, vendar pa 
je bila Slovenija v to prisilje-
na, ker ni našla partnerja za 
pogovore. Izrazil je upanje, 
da bo 1. avgusta drugače. Si-
cer pa je predsednik parla-
menta ponovno preložitev se-
je zveznega predsedstva, na 
kateri naj bi sprejeli brionsko 
deklaracijo, komentiral tudi 
kot možno taktično potezo. 
Predsedstvo SFRJ bi bilo pre-
srečno, če Slovenija deklara-
cije ne bi sprejela, saj bi na ta 
način v Evropi ohranilo sloves 
zvestega pogajalca, Slovenija 
pa ne, je še pribil dr. France 
Bučar. 

M. L. 

Skupna 
deklaracija 
o SFRJ 
Sovjetski in ameriški zu-
nanji minister naj bi pri-
pravila skupno deklaracijo 

MOSKVA, 10. julija (AFP) 
— Sovjetski in ameriški zunanji 
minister Aleksander Besmertnih 
in James Baker naj bi v Was-
hingtonu pripravila skupno de-
klaracijo o Jugoslaviji, poroča 
AFP in se pri tem sklicuje na 
sovjetsko agencijo Novosti. Mi-
nistra naj bi se pogovorila, »ka-
ko skupaj pomagati Jugoslaviji, 
da bi se spet vrnila v mirno živ-
ljenje«. Prva pobuda ZDA in SZ 
naj bi se izražala v skupni izjavi 
o Jugoslaviji. Tako Moskva kot 
Washington naj bi si želela, da 
ne bi prišlo do nasilnega spremi-
njanja jugoslovanskih meja, celo 
uveljavljanje pravice do samood-
ločbe bi utegnilo precej zavreti 
proces'KVSE. Po vesteh Novo-
sti ne bo Sovjetska zveza v nobe-
nem primeru poslala v Jugoslavi-
jo oboroženih sil, niti v okviru 
mednarodnih čet. Sicer pa je 
znano, da Moskva zavoljo last-
nih notranjih problemov naspro-
tuje internacionalizaciji jugoslo-
vanske krize in je tudi proti uvr-
stitvi jugoslovanskega problema 
na dnevni red varnostnega sveta. 

v 

Športnikom ne 
kaže zapirati 
mednarodnega odra 
Pogovor vodstva Športne 
zveze Slovenije s sve tom 
vrhunskih športnikov 

LJUBLJANA, 10. julija - Po-
vsem legitimna je pravica sloven-
skih vrhunskih športnikov, da se 
zdaj, ko je dosežena prekinitev 
ognja in je bil sprejet brionski 
moratorij, ponovno vključijo v ju-
goslovanske športne reprezen-
tance. To je ne nazadnje tudi edi-
na možnost, da bi bila v nedoloč-
ljivo dolgem časovnem intervalu 
razdruževanja slovenskega od ju-
goslovanskega športa osmišljena 
njihova prizadevanja za dosega-
nje vrhunskih športnih storitev. 

V tem stališču je mogoče naj-
bolj strnjeno strniti rezultate da-
našnjega pogovora vodstva 
Športne zveze Slovenije s svetom 
slovenskih vrhunskih športnikov, 
ki so ob tej priložnosti nazorno 
pojasnili vodilnim slovenskim 
športnim funkcionarjem položaj, 
v katerem so se znašli po agresiji 
jugoslovanske armade na Slove-
nijo, ko so se v znamenje prote-
sta skoraj brez izjeme odpovedali 
nastopom v dresih jugoslovan-
skih reprezentanc. Več na 10. 
strani. O. G. 

V petek 
dve seji 
predsedstva 
Za danes napovedano se-
jo zveznega predsedstva 
so preložili in razširili 

B E O G R A D , 10. julija 
(Tanjug) - Seja predsed-
stva SFRJ, ki je bila napo-
vedana za danes, bo v pe-
tek, 12. julija, ob deveti 
uri. Člani predsedstva bo-
do na omenjeni seji raz-
pravljali o izvajanju skle-
pov predsedstva z dne 4. 
julija o razmerah v Sloveni-
ji ter o dogovoru z Evrop-
sko skupnostjo. 

Služba za informiranje 
predsedstva SFRJ je hkrati 
sporočila, da bo 12. julija 
ob 10. uri sklicana še raz-
širjena seja predsedstva 
SFRJ. Pričakovati je, da 
bodo proučili delovanje 
ustavnega sistema v času 
moratori ja, bistvena vpra-
šanja prihodnjih odnosov 
ter predlog programa kon-
tinuiranega dela pri od-
pravljanju ustavne in poli-
tične krize v Jugoslaviji. 

Vojska še naprej krši 
dogovore in konvencije 
Lojze Peterle je o tem pisno obvestil Anteja 
Markoviča — Opozorila o zlorabah znaka RK 
LJUBLJANA, 10. julija - Vse več je dokazov in konkretnih 
podatkov, da armada krši nekatere dogovore in mednarodne kon-
vencije. V zvezi s tem je predsednik slovenske vlade Lojze Peterle 
pisno obvesti! tudi predsednika ZIS Anteja Markoviča. Peterle 
v pismu opozarja, da je Slovenija v zvezi z vojnimi ujetniki tesno 
sodelovala s predstavniki republiškega in Mednarodnega Rdečega 
križa. Po drugi strani pa armada niti z Mednarodnim Rdečim kri-
žem ne sodeluje, saj mu ne izroča seznamov oseb, pridržanih v zvezi 
s sovražnostmi, in tudi drugače z njimi ne sodeluje. Peterle opo-
zarja, da lahko nespoštovanje brionskega dogovora od strani Jugo-
slavije oziroma njene armade resno ogrozi ta proces. 

na stran pa tega ne počenja, saj Mirko Jelenič, sekretar pred-
sedstva slovenskega Rdečega 
križa, pa opozarja na vse pogo-
stejše kršitve ženevskih konven-
cij in opozarja, da zaradi zlorab 
oziroma neupravičene uporabe 
znaka Rdečega križa na helikop-
terjih JA prihaja do vse večjega 
števila protestov, pa tudi neraz-
položenja in nezaupanja v znak 
te humanitarne organizacije. 
Uporaba helikopterja z oznako 
RK, s katerim so v garnizijo Slo-
venska Bistrica pripeljali civilne 
osebe in vojake, pomeni najhuj-
šo zlorabo znaka in grobo krši-
tev konvencij, opozarja Jelenič. 
Poudarja tudi, da se vsi sloven-
ski državni organi ravnajo v du-
hu ženevskih konvencij, nasprot-

ni nobenega zagotovila, da bo 
jutri mir. Ali povedano drugače, 
glasoval bo proti njej, ker ne bo 
podpisal kapitulacije. 

Po tem ko je svoje povedala 
približno polovica od 35 prijav-
ljenih razpravljalcev, je predsed-
nik slovenske vlade predlagal, 
naj bi glasoval o sami deklaraci-
ji, saj so razprave pokazale, da 
med njimi ni večjih razhajanj. 
Pred glasovanjem jih je hotelo 
nekaj obrazložiti svoj glas. Med 
njimi je bil tudi poslanec jugo-
slovanske armade Milan Aksen-

• Lojze Peterle: »Ne glede na to, 
da je napad na Slovenijo samo še 
zastrupil odnose v Jugoslaviji in po-
slabšal razumen dialog o ureditvi 
bodočih odnosov, je nujno začeti 
pogajanja. Naših predlogov glede 
ureditve skupnih vprašanj v Jugo-
slaviji, kot zvezi držav, nismo niko-
li preklicali.« 

tijevič. Ko je začel razpravo, je 
del Demosovih poslancev zapu-
stil skupščinsko dvorano. Milan 
Aksentijevič je dejal, da se tudi 
JLA zavzema za mir in da pod-
pira brionsko deklaracijo. 

Ob deklaraciji so sprejeli tudi 
posebno izjavo, v kateri so po-
udarili, da pravica do samood-
ločbe republike Slovenije ni bila 
nikoli sporna za nobeno jugoslo-
vansko republiko ali zvezni or-
gan, vendar da je bil predmet 
spora način uveljavitve te pra-
vice. 

Skupščina naj bi sprejela tudi 
posebno pismo, ki so ga pripra-
vili v slovenskem predsedstvu in 
ki naj bi ga naslovili na druge 
jugoslovanske skupščine. 
V njem naj bi jih opozorili na 
nastali položaj in jim med dru-
gim predlagali, naj priznajo re-
publiko Slovenijo kot samostoj-
no državo. Poslanci so podprli 
vsebino pisma, vendar so menili, 
da bi ga morali dopolniti z neka-
terimi stališči, med katerimi je 
tudi ta, da se mora armada uma-
kniti z ozemlja Slovenije. Skupš-

čina je še sprejela predlog Stran-
ke demokratične prenove, da 
mora slovenska vlada čimprej 
pripraviti izhodišča za pogajanja 
o razdružitvi z dosedanjo Jugo-
slavijo. Delegati so namreč me-
nili, da mora tudi v teh treh me-
secih država funkcionirati 
- predvsem na gospodarskem 
področju. 

Na današnji skupni seji naj bi 
imenovali tudi dvanajstčlansko 
delegacijo, ki se bo pogajala na 
zvezni ravni. Toda France Bučar 
je lahko le ugotovil, da skupščin-
ska komisija za volitve in imeno-
vanja še ni prišla do usklajenega 
predloga, zato naj bi se o njej 
izrekali na prihodnji skupni seji. 
Več na 3. strani. 

MAJDA VUKELIČ 

TEMA DNEVA 

Odtenki miru 
Uganko, ali Slovenija živi v miru, premirju ali v prekinitvi 

ognja, bodo morali razvozlati politiki, diplomati in vojaški 
analitiki. S stališča ljudi, ki živijo v Gornji Radgoni, na Medve-
djeku ali kjerkoli, od koder se je oglašalo orožje, pa je defini-
cija miru presunljivo preprosta: mir je stanje, v katerem tan-
kovske gosenice mirujejo, armbrusti pa molčijo. V Sloveniji 
torej vlada in hkrati straši tak mir. Njegovi obrisi so pričeli 
nastajati že med vojno na eni od stražnic v Prekmurju: vojaki in 
teritorialci so družno kvartali, nadrejenim pa poročali, da 
povsem obvladujejo položaj. Čuden mir, ampak mir je le. 

Takšen mir je z ratifikacijo brionske deklaracije enostransko 
in začasno razglasila republiška skupščina. Enostransko zato, 
ker ga vse sprte strani še niso potrdile. Začasno, ker si nihče ne 
upa niti prerokovati, kaj bo takšnemu miru sledilo najpozneje 
čez tri mesece. Postaviti piko za stavek, da se vsaka vojna 
konča s pogajanji, je lahko na teh zemljepisnih koordinatah 
zelo tvegano lektorsko opravilo. 

Toda Slovenija in Jugoslavija sta v zadnjem letu tvegali že 
ničkolikokrat. Tudi tveganje, ki so ga sprejeli poslanci s potrdi-
tvijo brionskih dokumentov, zagotovo ni zadnje. Vprašanje je 
seveda, ali se parlament zaveda vseh obveznosti, ki izhajajo iz 
ratifikacije brionske deklaracije. Predvsem to ni le poteza, ki bi 
zadovoljila Evropo in javnost. Je tudi obveznost tega telesa, da 
ne bo dopustilo izigravanja brionskih določb in da bo brzdalo 
dejanja, ki bi lahko ogrozila krhki mir. Nekaj takšnih nastopov 
je bilo tudi v skupščinski sejni dvorani. Nekateri poslanci so 
pač prehitro pozabili na že povedano jim resnico, da se za 
domovino v parlamentu ne umira. MIRAN LESJAK 
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D A N E S 
V D E L U 

i Ante Markovič 
pripravlja nov 
šok 
Zvezna vlada je zas-
novala program de-
javnosti v naslednjih 
treh mesecih 

I Vojska 
preprečuje 
žetev v Slavoniji 
Incidenti na Hrva-
škem se nevarno 
množijo 

> Izredno stanje 
v Bosanski 
krajini 
Mobilizirali so tudi 
enote teritorialne 
obrambe 
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l Pogovor 
z dr. Matjažem 
Kmeclom 
V propagandni grez-
nici pravi izobraženci 
molčijo 

stran 7 

t Kam ubežati 
v pasjih dneh? 
Odpravite se v prele-
po Snežno jamo na 
planini Raduhi 

stran 8 

• Nevarno 
zbiranje 
»spominkov« 
Medvedjek še čistijo, 
Krakovski gozd bodo 
spet pregledali, neka-
terim pa so že odvzeli 
granate 

stran 1 1 

armada še vedno ne odgovarja 
na pozive RK Slovenije za do-
stavo podatkov o umrlih, ranje-
nih in zajetih pripadnikih TO, 
milice in civilistov. Minister za 
obrambo Janez Janša pa je s po-
sebnim pismom, ki ga je naslovil 
na Veljka Kadijeviča in povelj-
stvo 5. armadnega območja, le-
te opozoril na zlorabe oznak RK 
s strani armade. Janša opozarja, 
da bo vsak pristanek helikopter-
ja JA v vojašnici, ki bo opravljen 
v nasprotju z mednarodnimi do-
ločili, smatran za kršitev in bo 
slovenska stran ustrezno ukre-
pala. 

VINKO VASLE 

Le še pet do deset dni 
do napada na Hrvaško? 
Organizator Srbov na Hrvaškem naj bi bil pesnik 
B. Crnčevič - Premik niške diverzantske divizije 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
ZAGREB, 10. julija — »Po najbolj črnih napovedih in v skladu 
s sedanjimi razmerami bo na Hrvaško v petih do desetih dneh 
izvedena brutalna vojaška agresija, vendar se bo republika lahko 
ubranila,« je na današnji tiskovni konferenci v hrvaškem saboru 
poudaril republiški minister za informiranje Hrvoje Hitrec, ki je 
vojaške in četniške spopade s hrvaškimi silami v vzhodni Slavoniji 
uvrstil med zadnje priprave, da bi Miloševičeva Srbija z vojaško 
pomočjo prevladala pri reševanju jugoslovanske krize oziroma 
dokončnem spreminjanju Jugoslavije v Srboslavijo. 

Evropska skupnost pošilja 
vojaško in civilno misijo 
Evropski ministrski svet je sprejel memorandum, ki določa tehnične podrob-
nosti za delo skupine kontrolorjev - V Strasbourgu sprejeli resolucijo 

»monitoring mission«, s čimer so 

Minister Hitrec je navedel več 
primerov, ko skuša vojska z zvija-
čo prikrivati sodelovanje s srbskimi 
teroristi. Tako je najprej izselila 
vaščane Čelije, namesto da bi jih 
zavarovala pred četniškim bombar-
diranjem in uničenjem te hrvaške 
vasi, ki so jo sinoči do tal požgali. 
Včeraj je po zračnem mostu na za-
grebško letališče prispela skupina 
350 vojaških specialcev iz Niša, iz 
znane desantsko-diverzantske eno-
te, kar potrjuje spoznanja hrvaške-
ga obrambnega ministrstva, da voj-
ska pripravlja množične napade na 
položaje hrvaške nacionalne garde 
in slovenske TO, na pomembnejše 
gospodarske objekte v obeh repu-
blikah, telekomunikacijske napra-
ve in podobno. V Zagrebu so tudi 
zaznali, da so stanovanja hadeze-

jevskih funkcionarjev posebej oz-
načena, da bi jih nemara ob spod-
letelih vojaških poskusih razstrelili. 
Po hrvaških poročilih so doslej po-
klicali pod orožje 65 odstotkov 
osebja rezervnega vojaškega letal-
stva, vsi pa so pripadniki Srbov, in 
60 odstotkov kopenskih rezervnih 
sil. Danes potuje iz Črne gore ko-
lona cistern, v kateri je orožje za 
kninske policijske martičevce. 
Glavni organizator oboroževanja 
Srbov naj bi bil pesnik Brana Crn-
čevič, za Slavonijo pa četniški vo-
dja dr. Vojislav Šešelj, med njim 
pa je tudi Željko Ražnjatovič-Ar-
kan, ki so ga pred nedavnim na 
zagrebškem okrožnem sodišču ob-
sodili na poldrugo leto zapora. Več 
na 2. strani. 

PETER POTOČNIK 

OD NAŠIH DOPISNIKOV 
HAAG, 10. julija - Le pet dni po izrednem sestanku zunanjih 
ministrov Evropske skupnosti, posvečenem zgolj položaju v Jugo-
slaviji, se je ministrski svet danes znova sešel, da bi sprejel sklepe 
v zvezi s podrobnostmi nadzora nad uresničevanjem brionskega 
sporazuma. Pred današnjim sestankom, ki mu je predsedoval nizo-
zemski zunanji minister Van Den Broek, nista pa se ga zaradi 
drugih obveznosti udeležila Britanec Douglas Hurd in vodja franco-
ske diplomacije Roland Dumas, se je s predsedujočim med zuna-
njimi ministri sestal član zveznega predsedstva Vasil Tupurkovski. 

Memorandum, ki so ga mini-
stri sprejeli ob koncu današnjega 
sestanka, določa nekatere teh-
nične podrobnosti za delovanje 
večje skupine evropskih funkci-
onarjev in vojaških osebnosti, ki 
bodo v Sloveniji in na Hrvaškem 
nadzorovale prekinitev ognja in 
ostale točke iz brionskega spora-
zuma; kot je znano, se od včeraj 
v Jugoslaviji mudi prva skupina 
visokih funkcionarjev iz Luk-
semburga, Nizozemske in Portu-
galske (iz držav trojke ES), ki 
imajo nalogo utreti pot 'večji 
skupini 40 do 50 strokovnjakov 
(tudi vojaških, vendar ne v voja-
ških uniformah in z vojaško 

Zaščitne maske 
končno pripeljali 
v 
Zaplet lo se j e zaradi odlo-
čitve Avstrije o prepovedi 
izvoza orožja v SFRJ 

L J U B L J A N A , 10. julija 
- Čeprav bi morali občinski 
štabi civilne zaščite danes zju-
traj dobiti naročene zaščitne 
maske in bi jih morali že pro-
dajati v trgovinah Gasilske 
opreme, se je vse skupaj malce 
zapletlo pri uvozu. Tovornjaki 
z maskami so namreč obtičali 
na oni strani prehoda na Lju-
belju, do zapleta pa je prišlo 
zaradi odločitve avstrijske vla-
de, ki je včeraj prepovedala iz-
voz tako civilnega kot vojaške-
ga orožja v Jugoslavijo. 

Kot je povedal načelnik re-
publiškega štaba C Z Slavko 
Rajh, so na pomoč priskočili 
njihovi koroški kolegi, ki so 
odgovorne v Avstriji končno 
prepričali, da ne gre za nobe-
no orožje ali vojaško opremo, 
tako da so prvi tovornjaki 
z maskami danes popoldne le 
pripeljali do Ljubljane. (Več 
na 11. strani). (U. Š., foto: 
Marjan Zaplatil) 

opremo). Skrbeli bodo za nad-
zor nad uresničevanjem prekini-
tve ognja, umika armade v vo-
jašnice in deaktiviranja sloven-
skih teritorialcev, razčiščevanja 
transportnih in komunikacijskih 
poti v omenjenih republikah, pa 
tudi nad izpolnjevanjem spreje-
tih obveznosti v zvezi s trimeseč-
nim moratorijem uveljavljanja 
slovenske in hrvaške samostoj-
nosti in med začetkom političnih 
pogajanj o bodočem sožitju zno-
traj jugoslovanskih zunanjih me-
ja, predvidenih za 1. avgusta. 

Predhodnica opazovalcev 
• BEOGRAD, 10. julija (Ta-
njug) — Zvezni sekretar za zuna-
nje zadeve Budimir Lončar je 
danes v Beogradu sprejel deset-
člansko komisijo Evropske skup-
nosti, ki pripravlja teren za obisk 
prave skupine opazovalcev ES. 
Na jugoslovanski strani sodeluje-
jo v pogovorih s predstavniki ko-
misije člani ZIS, zveznih sekreta-
riatov za zunanje zadeve, za no-
tranje zadeve in ljudsko obram-
bo. Po pogovorih z Lončarjem je 
skupina odpotovala v Zagreb, 
Kjer jo je sprejel predsednik 
predsedstva Stjepan Mesič. 
V komisiji so civilni in vojaški 
strokovnjaki iz Nizozemske, 
Portugalske in Luksemburga. 
Kot pričakujejo bodo v Ljublja-
no prišli jutri. 

Delegacija 40 do 50 oseb iz 
članic Evropske skupnosti (za 
zdaj bi šlo ie za kontrolorje iz 
dvanajsterice, ne pa tudi iz kro-
ga 35 podpisnic KVSE, kajti ju-
goslovanske zvezne oblasti, kot 
trdijo tukaj, ne kažejo pravega 
navdušenja za pritegnitev širšega 
kroga držav, bi imele diplomat-
ski status. Njihovo varnost pa bi 
morale zagotavljati republike, 
v katerih bodo kontrolorji loci-
rani. 

Za zdaj se sklepi dvanajsterice 
v zvezi z uresničevanjem brion-
skega sporazuma nanašajo le na 
Slovenijo in Hrvaško, vendar so 
nekatere delegacije danes že 
predlagale, da bi nadzor razširili 
tudi na Srbijo. V ministrskem 
svetu pa so menili, da bi v tem 
trenutku razširitev področja de-
lovanja posebne bruseljske misi-
je (v angleški različici gre za 

se na željo zvezne vlade izognili 
izrazu »opazovalci«) Srbijo 
v resnici precej zapletla procedu-
ro in zavlekla akcijo. 

Na tiskovni konferenci, ki jo 
je imel Vasil Tupurkovski po 
petdesetminutnem pogovoru 
z Van den Broekom, je dejal, da 
tako Slovenija, kot armada še 
kršita določila brionskega spora-
zuma .(govoril je o prekinitvi og-
nja in umiku armade ter o deak-
tiviranju teritorialcev), zaradi 
česar je pozval dvanajsterico, naj 
zagotovi njegovo takojšnje ures-
ničevanje. Še zlasti je poudaril, 
da so za spoštovanje brionskega 
sporazuma posebej pomembna 
vprašanja demontiranja min in 
vrnitve vojakov v zeleni obmejni 
pas. »Možnosti, da Jugoslavija 
obstane, so kar dobre,« je dejal 
Tupurkovski na konferenci, »to-
da ne taka, kot je bila do zdaj.« 

Hkrati je izrazil bojazen, da 
bo Slovenija trimesečni morato-
rij izkoristila za dosego polne 
neodvisnosti, ne pa za začetek 
političnih pogovorov o prihod-
nosti sožitja v Jugoslaviji. 

Na vprašanje Dela, ali drži 
Reuterjeva davišnja novica, da 
je Tupurkovski v pogovoru 
z Van den Broekom terjal, naj 
ministrski svet dodatno pritisne 
na Slovenijo, da se bo držala bri-
onskega sporazuma, in da je to 
bil glavni cilj njegovega nepriča-
kovanega prihoda v Haag, je ni-
zozemski minister na kratko od-
govoril, da pogovorov ne bo ko-
mentiral, ker da so bili »prijetni, 
toda zaupni«, kar bi lahko po-
menilo posredno potrditev Re-
uterjeve informacije. 

Tudi evropski parlament je 
danes sprejel resolucijo s katero 
podpira vsa dosedanja prizade-
vanja ES za mirno razreševanje 
jugoslovanske krize in se zavze-
ma za pogajanja o oblikovanju 
političnih vezi, ki bi lahko zago-
tovila kar največjo stopnjo pove-
zanosti jugoslovanskih narodov. 
Več na 4. strani. 

MIRJAM AČIMOV-OBLAK 

BRALNE USPESNICE 
IZ SVETA 
SH0W BUSINESSA 

- posebna izdaja ANTENE 
-VVAŠEM KIOSKU! 


