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LOJZE PETERLE: Vztrajamo pri plebiscitarni odločitvi, vendar 
pogovorov ne zavračamo. (Foto: Igor Modic) 

ANTE MARKOVIČ: Ne nasprotujemo odločitvi Slovenije, vendar 
bo morala sama sprejeti posledice. (Foto: Igor Modic) 

Peterle pojasnil osamosvojitev, 
Markovič opozoril na posledice 
Na skupnem zasedanju vseh treh zborov slovenskega parlamenta sta spregovorila republiški in zvezni 
premier-Po Peterletovem mnenju ZIS ne kaže razumevanja za slovenske odločitve - Ločeni pogovori 

mikami in različnimi predlogi raz-
pravljali o dveh zakonih (sprejeli 
naj bi ju po skrajšanem postopku) 

LJUBLJANA, 12. junija - Nekaj po četrti uri popoldne se je 
v slovenskem parlamentu začelo skupno zasedanje vseh treh zbo-
rov, na katerem so poslanci poslušali predsednika slovenske vlade 
Lojzeta Peterleta, predsednika zvezne vlade Anteja Markoviča in še 
podpredsednika slovenske vlade Andreja Ocvirka. Tema je bila 
enaka — osamosvajanje Slovenije. 

Nastopa obeh premierov pred d a Z I S n e b o nasprotoval niti pre 
poslanci slovenskega parlamenta 
sta bila pravzaprav nekakšen vrh 
današnjega srečanja vladnih dele-
gacij v Sloveniji. Ante Markovič je 
namreč s seboj pripeljal tudi pod-
predsednika Zivka Pregla. sekre-
tarja za pravosodje Vlada Kambov-
skega, sekretarja za promet in zve-
ze Jožeta Slokarja, namestnika se-
kratarja za ljudsko obrambo Stane-
ta Broveta, namestnika guvernerja 
NBJ Mitjo Gasparija, namestnika 
sekretarja za zunanje zadeve Mili-
voja Maksiča in še tri sodelavce, 
namestnico direktorja trezorja fe-
deracije Nevenko Pečar-Sindič in 
svetovalca Vero Bočkaj in Ljubišo 
Jerešiča. S slovenske strani so sode-
lovali skoraj vsi člani vlade. 

Obe delegaciji sta se dopoldne 
sestali na izvršnem svetu in se odlo-
Čili, da bosta razpravljali o osmih 
ključnih vprašanjih: o usodi Jugo-
slavije glede na stališča Evropske 
skupnosti in Mednarodnega denar-
nega sklada, o financiranju zvezne 
države, menetarni politiki in siste-
mu, o nabornikih in delavcih iz Slo-
venije v zveznih telesih. Kot smo 
zvedeli na tiskovni konferenci 
- pripravili so jo Markovičevi 
predstavniki za tisk - niso prišli 
dlje kot do pogovora, ali se name-
rava Slovenija 26. junija odcepiti ali 
namerava s tem dnem začeti posto-
pek sporazumnega razdruževanja. 
Ob tem jim je Markovič zagotovil. 

prečeval odločitve Slovenije, opo-
zarja pa na posledice, ki bi nastale 
z enostransko odcepitvijo. Kot je 
bilo še rečeno, si bodo danes vzeli 
čas tudi za razpravo o nabornikih. 
Ante Markovič se je namreč po 
sestanku s slovensko vlado pogo-
vorjal še z delegacijo staršev, kate-
rih sinovi v tem času služijo vojaški 
rok v JLA. 

V slovenskem parlamentu se je 
dopoldne začela redna seja vseh 
treh zborov. Poslanci so sprejeli po-
ročilo o dosedanji sanaciji poplav, 
ki so jih povzročile povodnji no-
vembra lani. Ob tem so, z več pole-

ki naj bi pomagala pri nadaljnjem 
odpravljanju posledic škode: o da-
datnem solidarnostnem prispevku 
in o najetju tujega posojila. Med-
tem ko so razpravo o osebnih do-
hodkih preložili za naslednjo sejo 
(prihodnji teden) so danes še spre-
menili dolgoročni plan Slovenije in 
sprejeli zaključni račun lanskolet-
nega proračuna. V zboru združene-
ga dela pa se je vnela ostra razprava 
o interpelaciji v zvezi z razdelitvijo 
proračunskega denarja za pluraliza-
cijo medijev. Odgovor vlade, v ka-
terem je zanikano, da bi ravnala 
v nasprotju s pravili igre, so sicer 
sprejeli, ob tem pa še sklep, da se 
bodo z javnimi mediji ponovno uk-
varjali jeseni. 

Po skupnem zasedanju seje dele-
gacija zveznega izvršnega sveta ma-

• Lojze Peterle je poudaril, da zvezna vlada še vedno ne vidi vseh 
razsežnosti slovenske plebiscitame odločitve. Sodil je, da ni pravega 
razumevanja slovenske suverenosti, ki je edina podlaga za naše 
prihodnje dogovore in sporazume z republikami. Teh Slovenija ni 
nikoli odklanjala in jih ne odklanja niti za čas po 26. juniju. Zave-
damo se stvarnih pooblastil zvezne vlade, vendar menimo, da je 
njeno razumevanje slovenskih procesov pomembno za razreševanje 
jugoslovanske krize. Poudaril je še, da smo se tudi še po 26. juniju 
pripravljeni pogovarjati o novih povezavah. 
• Ante Markovič je opozoril na prizadevanja zvezne vlade, da bi 
jugoslovansko krizo rešili po mirni in demokratični poti, vendar pa so 
reformna prizadevanja ZIS od jeseni lani povsem blokirana. Izrazil 
je prepričanje, da se je z določenimi ukrepi še vedno mogoče izvleči 
iz zapletenih razmer, pri čemer je posebej omenil, daje treba izvoliti 
šefa jugoslovanske države in izpolniti vladne ukrepe. Dejal je, da 
ZIS ne bo nagovarjal nikogar, naj ostane v jugoslovanski skupnosti, 
vlada pa si bo prizadevala tudi za novo skupnost, ki bo spoštovala 
suverenost republik in človekove pravice. (M. V.) 

Grajske Poletne Prireditve v Laškem 
IRENA GRAFENAUER. flavta -21. junija 
KLAUS JACKLE. kitara 
ZAGREBŠKI SOLISTI - 5. julija 
DUBRAVKA TOMŠIČ, klavir 
IZTOK MLAKAR, igralec, pevec - 12. julija 
Vokalna skupina AVE - 2.1. avgusta 
RADE ŠERBEDŽIJA, igralec - 6. septembra 

A b o n m a j s k e vs topnice za G r a j s k e p o l e t n e p r i red i tve l ahko ku-
pite s 25-ods to ln in i p o p u s t o m o d 10. d o 21. b. v poslovalnici 
K o m p a s a v LaSkem tel . 0 6 3 / 7 3 1 - 2 9 5 ali v Kompas ov i poslovalni-
ci v Ce l ju . 
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PIVOVARNA LAŠKO 

lodane tri ure pogovarjala z vodji 
poslanskih klubov in predstavniki 
parlamentarnih strank in organiza-
cij. Pogovor je bil zelo polemičen, 
če nič drugega, je razčistil vsaj ne-
kaj segmentov razlikujočih se po-
gledov na slovensko osamosvaja-
nje. Vmes so večkrat omenjali tudi 
dogodek na skupnem zasedanju, ki 
je bilo prekinjeno takoj po nastopu 
dr. Ocvirka, in nihče od več prijav-
ljenih, med njimi tudi podpredsed-
nik ZIS Zivko Pregl, ni dobil bese-
de. Delegacija ZIS je tako ravnanje 
ocenila kot necivilizacijsko, prav 
tako nastop dr. Ocvirka, češ da ni 
bil predviden. Odločila pa se je, kot 
smo zvedeli na kratki tiskovni kon-
ferenci, da bodo obisk v Sloveniji 
končali korektno, kot ZIS vedno 
ravna. Več na 3. strani. 

JANA TAŠKAR 

T E M A D N E V A 

Pravica do tveganja 
Teden dni po beograjskem srečanju, na katerem je Ante 

Markovič Sloveniji prvič javno priznal pravico, da uveljavi 
svojo odločitev, je že nastopil pred poslanci v slovenskem 
parlamentu. In zatrdil, da njegova vlada ne bo nasprotovala 
udejanjenju na plebiscitu izražene volje niti ga preprečevala. 

A moti se, kdor misli, da se je v odnosu Slovenija-federacija 
s tem začelo vse nerešeno razpletati z veliko naglico. Ne, če 
izvzamemo priznanje pravice do suverenosti, nismo še nič dlje 
kot prej. 

Ante Markovič je namreč poslancem ponovil, kar smo slišali 
že večkrat: da bi rešitev za vse prinesla podpora njegovi 
reformi, ki ni uspela zaradi nesodelovanja republik, in spora-
zumno urejanje odnosov v Jugoslaviji brez spreminjanja zuna-
njih in notranjih meja. V nasprotnem primeru, je svaril Marko-
vič, grozi Jugoslaviji evropska blokada in najpozneje v treh 
mesecih popoln kolaps. 

Čeprav je slovenska stran na to že v parlamentu odločno 
odgovorila, je bil včerajšnji dogodek pred poslanci vendarle 
samo soočenje dveh partnerjev v razčiščevanju tega, kako se 
bosta razšla. Koraka sicer ne gre podcenjevati, čeprav ni 
prinesel nič oprijemljivega. Ali pač, zelo jasno sporočilo, ki ga 
je treba upoštevati: karkoli bo Slovenija storila, bo bržčas 
v Beogradu doživelo vsaj poskuse preprečevanja. To pa nalaga 
slovenskemu vodstvu - to se zaveda, da pomeni osamosvaja-
nje tudi tveganje, in v zadnjem času priznava, da je pri njem 
precej praznin - še večjo odgovornost pri sprejemanju potez, 
ki bodo dodatna varovalka za uresničevanje plebiscitame odlo-
čitve. JANA TAŠKAR 

INTERPELACIJA 

Karikatura: Franco Juri 

D A N E S 
V D E L U 
• Hrvaška bo 

sprejemala 
zakone za 
samostojnost 
Sabor ne bo končal 
zasedanja, dokler ne 
bodo sprejeli vseh 
predvidenih pred-
pisov 

• Kdo bo odločal 
o usodi BiH 
Vroč dan v bosansko-
hercegovskem parla-
mentu 

• Kako bo Šešok 
napolnil 
luknjo? 
Finančni minister 
priznava, da ne ve, 
kako bi lahko urav-
notežil republiški 
proračun 

stran 2 
• Danes in po 26. 

juniju 
Sloveniji samostojno-
sti ne bodo prinesli 
ustavnopravni osa-
mosvojitveni akti, 
temveč trdno gospo-
darstvo 

stran 5 
• Ropar ubil 

črpalkarja 
Zločin na bencinski 
črpalki v Šentrupertu 
pri Žalcu še razisku-
jejo 

• Novinar bo 
plačal zaradi 
obrekovanja 
ministra 
Ingo Paš je v zasebni 
tožbi zoper Matijo 
Graha dobil delno za-
doščenje n stran y 

Papeževe dobre želje 
V pogovoru s Kučanom je Janez Pavel II. izrekel apostolski blagoslov 
Slovencem in jim zaželel mir - Poziv k preudarnosti in miroljubni poti 
OD NASE DOPISNICE 
RIM, 12. junija - Potrpljenje in pripravljenost na pogajanja je 
odlika močnih, je vatikanski namestnik državnega tajnika (predsed-
nik vlade Svetega sedeža) nadškof Angelo Sodano strnil v današ-
njem enournem pogovoru s slovenskim predsednikom Milanom 
Kučanom vodilno misel stališča do trenutne jugoslovanske krize in 
slovenske odločitve o osamosvojitvi. Temu srečanju je sledil 20-
minutni pogovor s papežem Janezom Pavlom 11., ki je Slovencem 
izrekel apostolski blagoslov in jim zaželel, da bi našli mir in prijetno 
življenje. 

Ko smo predsednika Kučana 
zaprosili, naj nam posreduje svo-
je vtise z obeh pogovorov, je de-
jal, da so v Vatikanu zelo dobro 

• LJUBLJANA, 12. junija 
- Namen našega obiska je bil 
dosežen, je po vrnitvi iz Rima na 
tiskovni konferenci izjavil pred-
sednik Milan Kučan. Z njim smo 
zavrnili mnoge očitke, da se slo-
venska politika preveč ozira le 
proti germanskemu delu Evrope. 
Po vrsti obiskov je Slovenija po-
stala mednaroden dejavnik, ne 
sicer na formalnopravni, vendar 
na dejanski ravni. Izjave naših 
sogovornikov so bile v veliki me-
ri podobne stališčem Evropske 
skupnosti, je povedal Milan Ku-
čan, njihovo glavno sporočilo pa 
je bilo: pogajanja, pogajanja in 
znova pogajanju. Sekretar za 
mednarodno sodelovanje dr. Di-
mitrij Rupel pa je dodal, da je 
zunanji minister De Michelis 
opozoril, naj nikar ne interpreti-
ramo njihovih izjav po svoje in 
iščemo v njih odtenke, ki jih ni. 

Milan Kučan formalno papeža 
sicer ni povabil v Slovenijo, po-
novil pa je željo slovenskih verni-
kov, da jih obišče. 

V zvezi z današnjo Markoviče-
vo izjavo, da zagotavlja, da v pri-
meru odcepitve Slovenija ne bo 
dobila nobene podpore, je Ku-
čan med drugim izjavil, daje Slo-
venija ponujala vrsto predlogov 
za razplet krize, da pa je zvezna 
vlada ves čas svetu trdovratno 
dopovedovala, da je možna reši-
tev le ena. (R. D. S.) 

obveščeni o vseh dejstvih in slo-
venski odločitvi, o kateri meni-
jo, da bo imela daljnosežne po-
sledice za Evropo. Stališče Sve-
tega sedeža je. da nihče ne more 
odreči narodom pravice do sa-

moodločbe in do izbire načinov 
političnega življenja: toda narodi 
ne živijo sami zase, in ker je mir 
največja vrednota, morajo svoje 
odločitve izvesti po miroljubni 
poti. Z latinskim pregovorom 
kapljica izdolbe luknjo v kamen 
z vztrajnostjo in ne z močjo, je 
nadškof Sodano po Kučanovem 
vtisu hotel pozvati k premišlje-
nosti, da ne bi izzvali nečesa, 
kar bi nam lahko škodilo. S svo-

je strani se je papež zanimal za 
mejo z Italijo in obmejne razme-
re, za položaj manjšin na obeh 
straneh; v odgovoru na zastav-
ljena vprašanja je predsednik 
Kučan omenil tudi ureditev po-
ložaja madžarske manjšine 
v Sloveniji. 

S pogovorom v Vatikanu je bil 
tako zaokrožen izjemno intenzi-
ven delovni obisk presednika 
Milana Kučana v Rimu - na po-
govorih je sodeloval zunanji mi-
nister Dimitrij Rupel, tudi v Va-
tikanu - in je v minulih dveh 
dneh zajel najvišje državne funk-
cionarje v Italiji - od predsedni-
ka republike in premiera do 
predsednika senata in strankar-
skih prvakov. 

MOJCA DRČAR-MURKO 

S KOMPASOVIM 

KLUBOM 

V HOTELE 

BERNARDIN 

066/75-771,75-582 

l a m i i E i 
- PORTOROŽ -

Prelevitev 
albanskih 
komunistov 
Partija dela j e spremenila 
ime in se odrekla ideje 
marksizma in leninizma 

TIRANA, 12. junija (Tanjug) 
- Po 50 letih obstoja in 47 letih 
oblasti je Partija dela danes 
spremenila ime in se prelevila 
v Socialistično stranko Albanije. 
Delegati so se na 10. kongresu 
tudi odločili, da se bo partija 
odrekla marksizmu in leninizmu 
in sprejela idejno usmeritev soci-
alističnih evropskih strank. Še 
danes naj bi sprejeli nov pro-
gram in statut in izvolili vodstvo, 
s čimer bo kongres končan. Si-
noči je predsednik Ylli Bufi po 
televiziji razglasil predlog svoje 
nove 24-članske vlade, ki naj bi 
jo skupščina danes potrdila. Na 
kongresu pa so sprejeli tudi re-
solucijo o Kosovu, v kateri 
»podpirajo pravičen boj Alban-
cev v Jugoslaviji za enakoprav-
nost in narodnostne pravice«. 
V resoluciji je še rečeno, da na-
cionalnega vprašanja v Jugosla-
viji ni mogoče rešiti brez enako-
pravnosti Albancev na Kosovu. 

Več na 4. strani 

POLETNE POCITNICE 91 
PRIJAZNOST NA POHODU! 

Francosko zdravstvo preživlja infarkt 
PARIZ, 12. junija - Francosko prestolnico vznemirjajo stavke: na pariških ulicah se je zbralo okoli 
10.000 zdravstvenih delavcev, ki zahtevajo, da jim vlada odmeri več denarja. Zaradi stavke kontrolorjev 
poletov pa je odpovedanih tretjina poletov iz Pariza in tudi pristajanj tujih letal; zamude so nastale že na 
mnogih mednarodnih progah. Hkrati francoska desnica zahteva glasovanje o zaupnici vladi, ker hoče 
spodnesti novo premierko Edith Cresson, ki je prevzela oblast komaj pred enim mesecem. (Telefoto: 
Reuter) 

Trojni vrh v Splitu 
o skupnih problemih 
V Splitu so se sestali predsedniki Tudman, Izetbegovič 
in Miloševič - Kaže, da je osrednja tema položaj BiH 
SPLIT, 12. junija (Hina) - S polurno zamudo so se danes ob 11.30 
v vili Dalmacija v Splitu začeli pogovori predsednika Republike 
Hrvaške dr. Franja Tudmana s predsednikom predsedstva SRBiH 
Alijo Izetbegovičem in predsednikom SR Srbije Slobodanom Milo-
ševičem, o katerih so se dogovorili minuli teden v vili Stojčevac pri 
Sarajevu. 

V vilo Dalmacija, pred katero so 
vihrale zastave Republike Hrvaške, 
SRBiH in SR Srbije, je prvi ob 10. 
uri prispel gostitelj dr. Franjo Tu-
dman v spremstvu vodje predsedni-
kovega urada Hrvoja Sariniča in 
svetovalcev dr. Zvonka Lerotiča in 
dr. Maria Nobila. Nekaj minut čez 
enajsto je prispel tudi predsednik 
predsedstva SRBiH Alija Izetbego-
vič v spremstvu svetovalca v kabi-
netu predsednika predsedstva SR-
BiH Kemala Muftiča. Zadnji je 
v vilo Dalmacija ob 11.20 prispel 
predsednik SR Srbije Slobodan Mi-
loševič v spremstvu šefa kabineta 
Gorana Miljčeviča. 

Ker je predor skozi Marjan, ki 
pelje do vile Dalmacija, zaprt zara-
di popravila, so se trije udeleženci 
splitskega srečanja pripeljali po ob-
voznici skozi park Marjan. V času 
njihovega prihoda je bil na splitski 
Rivi napovedan protestni shod 
v organizaciji HDS, ker pa ga niso 

Delni 
seznam 
usmrčenih 
Zgodovinar dr. Ferenc ob-
javlja seznam 2 6 8 oseb , 
usmrčenih junija 1 9 4 5 

LJUBLJANA, 12. junija -
Naš znani raziskovalec novejše 
zgodovine dr. Tone Ferenc je 
odkril seznam 268 oseb, ki so jih 
v dveh skupinah, 2. junija in 24. 
junija leta 1945, iz ljubljanskih 
sodnih zaporov in iz centralnih 
zaporov OZNA odpeljali na 
neznano morišče. 

Gre za pripadnike oboroženih 
formacij, podrejenih nemškemu 
okupatorju, pa tudi za politične 
nasprotnike NOB, ki so se mo-
rali na poziv sami prijaviti obla-
stem ali pa so jih prijeli doma. 

To je le delček množično od-
peljanih v smrt spomladi 1945, 
vendar gre končno za javno ob-
javljene podatke, ki jih svojci 
odpeljanih in izginulih pogrešajo 
že 46 let; nekateri med njimi, 
njihovi starši, otroci, vdove, 
bratje, sestre, bodo končno zve-
deli, kdaj je umrl njihov sorod-
nik. Dr. Tone Ferenc pripravlja 
še seznam nekaterih drugih 
usmrčenih jetnikov, obenem pa 
dvomi, ali bo mogoče kdaj ugo-
toviti število in imena vseh. Več 
na 10. strani. Ž. K. 

pravočasno prijavili, ga je splitska 
policijska uprava prepovedala. Ker 
pa so ljudje mislili, da bodo vozila 
z udeleženci pogovorov peljala po 
splitski Rivi, se je tam vendarle 
zbrala skupina več deset ljudi, ki so 
sežgali jugoslovansko zastavo in 
vzklikali gesla, nato pa so se mirno 
razšli. 

Pogovori so se začeli ob 11.30 na 
terasi pred osrednjim objektom vile 
Dalmacija. Za mizo so sedli samo 
trije predsedniki. Prvi krog pogo-
vorov je trajal do 13.30. 

Kot se je zvedelo iz neuradnih 
virov, so med dveurnim pogovo-
rom razpravljali predvsem o Bosni 
in Hercegovini, med drugim tudi 
o možnosti kantonizacije BiH. Na-
povedali so, da bodo predsedniki 
po kosilu nadaljevali pogovor in da 
bodo na koncu pogovorov okoli 18. 
ure objavili uradno sporočilo o re-
zultatih današnjega srečanja. 

SPLITSKI MINI VRH - Tudman, Izetbegovič in Miloševič za prav nič okroglo mizo: pa saj je tudi 
tema pogovora v vili Dalmaciji na moč oglata: položaj Bosne in Hercegovine v novi jugoslovanski 
politični ureditvi. (Telefoto Tanjug) 

Jabolko spora: cene 
naftnih derivatov z Reke 
Od junija Petrol ne dobiva več Ininih derivatov 
- Hrvaška zahteva višjo rafinerijsko maržo 
LJUBLJANA, 12. junija - Reška rafinerija že od začetka 
junija ne pošilja več Petrolu naftnih derivatov. Vzrok za to so 
neuspela pogajanja med obema poslovnima partnerjema, ki so 
se začela tedaj, ko je reška rafinerija oz. hrvaška lna, v katere 
okvir sodi ta rafinerija, vsem jugoslovanskim trgovcem z naft-
nimi derivati postavila ultimat, da jim bo ustavila dobave goriva, 
če do določenega roka ne bodo privolili v višjo rafinerijsko 
maržo. To naj bi plačevali na račun nedavno uvedenega dodatka 
k drobnoprodajnim cenam goriva (dva dinarja pri litru), ki se 
zdaj steka v republiške proračune. 

Čeprav pri Petrolu trdijo, da o tej reški nameri niso bili 
obveščeni in da zato tudi o vzrokih za zamrznitev poslovnih 
odnosov med Ino in Petrolom lahko samo ugibajo, jim še zdaleč 
ne gre verjeti. Dejstvo je namreč, da se je zadeva kuhala že nekaj 
časa, saj je šlo reški rafineriji alias hrvaški Ini alias hrvaški vladi 
najbolj v nos to, da je Petrol sam uvažal surovo nafto, in jo 
seveda dajal v predelavo najcenejši rafineriji. Tudi to je bil eden 
od vzrokov, da Petrol in reška rafinerija letos še nista sklenila 
poslovne pogodbe, takšne, kakršno je ponujala rafinerija. Enako 
pogodbo pa je z Rečani podpisal koprski Istrabenz, kar pomeni, 
da je privolil v dražjo predelavo nafte, ker se mu je račun očitno 
izšel. 

Čeprav pri Petrolu tudi zatrjujejo, da nesporazumi z reško 
rafinerijo za zdaj ne vplivajo na oskrbo slovenskega trga z naft-
nimi derivati, pa je razumljivo, da bo treba zaradi dolgoročne 
oskrbe z gorivom nesoglasja zgladiti. Kako? Republiški minister 
za energetiko dr. Miha Tomšič je povedal, da so o zapletih 
obveščeni in da jih bo treba najprej poskušati urediti na podjetni-
ški ravni in šele nato na medrepubliški vladni ravni, saj so odnosi 
med zagrebško Ino in Petrolom tudi na državnem »vizirju«. Več 
na 2. strani. . T. S. 

Dušan Semolič izvoljen 
za predsednika ZSSS 
LJUBLJANA, 12. junija — Dušana Semoliča je svet Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije danes izvolil za svojega predsednika. Izvoli-
tev ni minila brez zapleta. Kandidaturi Dušana Semoliča in zaprti 
kandidatni listi je namreč nasprotoval svet območnega sindikata 
Podravja, ki je predlagal preložitev glasovanja oziroma ponovitev 
kandidacijskega postopka. 

Po formalni predstavitvi kandi-
dacijskih postopkov, v katerih jc 

DUŠAN SEMOLIČ. rojen leta 
1947 v Prvačini (Nova Gorica), 
magister pravnih znanosti, je no-
vi predsednik Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije 

bilo vključeno sedem kandidatov za 
predsednika svobodnih sindikatov 
in ki so se končali tako. da jc samo 
Dušan Semolič dobil potrebno pod-
poro panožnih sindikatov, so pred-
stavniki Podravja spregovorili o ne-
ustrezni kadrovski politiki v zvezi. 
Bistvene pomisleke jc izrazila Met-
ka Roksandič. ki je vprašala, kak-
šen jc bil osebni interes Dušana 
Semoliča. da se je dan pred sprejet-
jem kandidature včlanil v zvezo. 

Z veliko hrupa so začeli glasova-
nje. ki je pokazalo, da jc volilo 58 
(od 71) članov sveta, 53 za Semoli-
ča. dva proti, tri glasovnice pa so 
bile neveljavne. Semolič se je zah-
valil za zaupanje, rekoč, da parla-
ment pogosto odloča v nasprotju 
z interesi delavstva in da je treba 
najti pot za pridobitev večjega vpli-
va med delegati. V zahvalnem na-
govoru jc omenil več zakonov, ki so 
v pripravi (o soupravljanju, denaci-
onalizaciji) in kjer naj bi sindikati 
skušali uveljavili svoj glas. Podčrtal 
je. da je moč sindikata v solidarno-
sti njegovega članstva. 

BRANIMI R NEŠOVIČ 


