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Samostojen časnik za samostojno Slovenijo 

V prilogi Znai^c za razvoj: Kmalu na enem mestu vse o gradnji hiše - Resolucija o kakovosti - Kaj zahteva učinkovit študij medicine? | 

»Zmaga nemške in 
evropske politike« 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
BONN, 17. decembra — Nemški kancler Kohl in zunanji mini-
ster Genscher sta danes, prvi s kongresa svoje stranke 
v Dresdnu in drugi na tiskovni konferenci v zunanjem ministr-
stvu, sporočila, da bo Nemčija Slovenijo in Hrvaško priznala 
v skladu z določili mednarodnega prava 15. januarja prihod-
njega leta skupaj z drugimi državami Evropske skupnosti in 
torej ne že pred božičem, kot je napovedovala. 

Ta odločitev se opira na sklepe, ki so jih ponoči v Bruslju 
sprejeli zunanji ministri dvanajstih držav Evropske skupnosti. 
Zavezujoč sklep o tem, da bo postopek priznanja končan 15. 
januarja, pa bo nemška vlada sprejela na seji v četrtek zvečer. 
Pogoj je, da se obe republiki do 23. decembra zavežeta, da 
bosta spoštovali človekove in manjšinske pravice ter načela 
pravne države in da ne bosta nasilno spreminjali meje. Nemška 
vlada ima že v rokah mnenje ekspertov, ki zagotavljajo, da obe 
republiki izpolnjujeta zastavljene pogoje. 

Kohl je pred okoli tisoč delegati kongresa vladajoče krščan-
skodemokratske stranke, ki danes po treh dneh končuje zaseda-
nje, spregovoril o »velikem olajšanju«, ki ga je prinesel nočni 
bruseljski sporazum, ter o »velikem uspehu za nas, za nemško 
in za evropsko politiko«. Nemška vlada bo po njegovih besedah 
sprejela sklep, da je pripravljena priznati tudi druge republike, 
ki bodo zagotovile, da bodo izpolnjevale pogoje, zajete v noč-
nih bruseljskih sklepih. Odločitev iz Bruslja pa naj bi bila hkrati 
tudi jasno znamenje Srbiji in vojski, da morata končati nesmi-

• »V dogovoru s kanclerjem Kohlom bo zvezna vlada, izhaja-
joč iz postopka, ki ga je določila Evropska skupnost, na vladni 
seji 18. decembra 1991 sklenila: zvezna vlada bo priznala tiste 
republike, ki bodo najkasneje, do 23. decembra 1991 oklicale 
pripravljenost, da privolijo v načela Evropske skupnosti. Ures-
ničitev te odločitve bo opravljena 15. januarja z navezavo 
diplomatskih odnosov, s temi republikami. Zunanje ministrstvo 
bo takoj po 23. decembru začelo pogovore s temi republikami, 
da bi se pripravile na navezavo diplomatskih odnosov 15. janu-
arja. Petnajstega januarja bodo, če se bodo pogovori uspešno 
končali, obstoječi generalni konzulati v teh republikah spreme-
njeni v veleposlaništva, kjer pa generalnih konzulatov zdaj ni, 
bodo na novo odprta veleposlaništva ali pa bo za prehodni čas 
dopuščena dvojna akreditacija,« je danes na tiskovni konferenci 
izjavil zunanji minister Genscher, ki pa je tokrat dokazal, da je 
navada železna srajca; zadnja letošnja redna seja vlade bi 
morala biti kot vse dosedanje v sredo, vendar so jo prestavili na 
četrtek, 19. decembra, ob 18.30, tako da gre pri navedbi 
datuma seje za lapsus lingue. 

selno prelivanje krvi in omogočiti prihod mirovnih sil OZN. 
Kohl je še menil, da gre za velik uspeh tako vlade kot tudi 
celotne koalicije, ter je pri tem izrecno omenil zasluge zuna-
njega ministra Genscherja. Nemčija, tako je dejal, je že od 
samega začetka vztrajala pri tem, da priznanja ne sme izreči kot 
solist, dejstvo, da so se za skupen postopek odločile vse članice 
ES, pa naj bi bilo dokaz, da je Nemčija sposobna uveljavljati 
skupno evropsko politiko. Bruseljski sklepi naj bi bili spod-
budno znamenje za trpeče ljudi na tistih območjih Hrvaške, ki 
jih je zajela vojna. »Gre hkrati za jasno podporo demokratično 
izvoljenima vladama Slovenije in Hrvaške ter njunim prizadeva-
njem po svobodi in neodvisnosti,« je še rekel Kohl. 

MARJAN SEDMAK 

Bruselj postavil rok: 
priznanje 15. januarja 
Evropska skupnost namerava priznati vse jugoslovanske republike, ki 
bodo to želele in ki bodo izpolnile pogoje - Pravila igre določa deklaracija 

goslovanskih republik kot tudi BRUSELJ, 17. decembra — Evropska skupnost namerava 15. janu-
arja priznati vse tiste jugoslovanske republike, ki bodo to želele in 
za to zaprosile do 23. decembra. Tako se je Skupnost očitno izog-
nila ne le morebitnemu razcepu v svojih vrstah, če bi še naprej 
govorili samo o priznanju Slovenije in Hrvaške, in hkrati ravnala 
v skladu z izhodiščem mirovnega načra lorda Carringtona, da bodo 
razpravljali o samostojnosti vseh republik, ki bi rade svojo odločitev 
uveljavile. 

Ker je ES oziroma njen mini-
strski svet sinoči hkrati sprejel 
tudi merila za priznanje novih 
držav v Vzhodni Evropi in Sov-
jetski zvezi, je postopek soraz-
merno preprost: vse vloge repu-
blik bodo nameč dali v presojo 
arbitražni komisiji mirovne kon-
ference o Jugoslaviji, ki jo vodi 
predsednik francoskega ustavne-
ga sodišča Robert Badinter, ta 
pa bo do omenjenega 15. januar-
ja pretehtala, ali posamezna re-

Srečanje 
Carringtona 
in Kučana 
Lord Carrington se bo da-
nes v Gradcu ločeno sestal 
s Kučanom in Tudmanom 

LJUBLJANA, 17. decembra 
— Na graškem letališču bo jutri 
prišlo do srečanja med predse-
dujočim haaške konference lor-
dom Carringtonom in predsedni-
kom slovenskega predsedstva 
Milanom Kučanom in hrvaškim 
predsednikom dr. Franjom Tu-
dmanom. Lord Carrington se bo 
z Milanom Kučanom in Franjom 
Tudmanom pogovarjal ločeno. 

Do srečanja v Gradcu bo pri-
šlo na pobudo lorda Carringto-
na, ki se je najprej želel sestati 
samo s predsednikom Hrvaške 
dr. Franjom Tudmanom, po od-
ločitvi na srečanju zunanjih mi-
nistrov Evropske skupnosti 
v Bruslju glede pogojev za priz-
nanje jugoslovanskih republik, 
pa je Carrington na ločen pogo-
vor povabil tudi Milana Kučana. 

C. R. 

v sodelovanju 7. naravo 

Zatišje pred viharjem? 
Na Hrvaškem prepričani, da sovražnik pripravlja novo ofenzivo v vzhodni 
Slavoniji - Bombe na Osijek in Sisak - Sklic izrednega zasedanja sabora 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
ZAGREB, 17. decembra - Čeprav so bili včerajšnji in današnji 
bombni napadi na Osijek po razdiralni moči podobni, je bilo včeraj 
laže aii hudo ranjenih 27 Osiječanov, od katerih jih je 7 podleglo 
poškodbam, danes pa so našteli le nekaj ranjenih. Osiječani so 
namreč v zakloniščih, mimo tega pa je v nenehno napadanem mestu 
ostalo le kakih 30.000 ljudi. Tudi danes je sovražnik bombardiral 
obdravske vasi valpovske občine, popoldne tudi Sisak. 

Danes ni bilo večjih bojev 
v zahodni Slavoniji; v poveljstvu 
hrvaške vojske za to območje 
pravijo, da srbska vojska zaman 
poskuša na pakraškem bojišču 
razširiti območje za umik terori-
stičnih in drugih skupin s Papu-

• SPLIT, 17. decembra - Hr-
vaška vojna mornarica je tajektu 
Balkanija in vojni ladji JRM PO 
93 prepovedala izpluti iz splitske 
vojne luke Lora, potem ko so 
ugotovili, da nekdanja zvezna 
vojska ne spoštuje dogovora 
o umiku orožja in opreme iz Hr-
vaške. Generala Imra Agotič in 
Andrija Rašeta sta se dogovori-
la, da bosta spor zgladila do jutri 
opolnoči, tako da bi osmim dal-
matinskim občinam iz vojaških 
skladišč vrnili orožje TO. Po 
umiku vojske iz poslopja vojaško 
pomorskega območja so hrvaški 
vojaki ugotovili, da so skoraj vsa 
oprema in prostori uničeni, tako 
kot domala vselej, ko se J A uma-
kne iz vojaških objektov. Zato so 
v Splitu ustavili umik J A iz vojaš-
nice v Divuljah. G. M. 

ka in Psunja, ki so v minulih 
dneh doživele hude poraze. Za-
radi množičnih pokolov civili-
stov in uničevanja tako hrvaških 
kot srbskih naselij hrvaška voj-
ska skuša zajeti zločince. Raz-
mere v zahodni Slavoniji so se 
tako zbistrile, da je samo vpraša-
nje dneva, kdaj bo prišlo na vr-
sto okučansko bojišče, na kate-
rem je banjaluški korpus s srb-
skimi paravojaškiini enotami že 
4. septembra presekal glavno 
cestno in železniško povezavo 
med Slavonijo in notranjostjo 
Hrvaške. 

Ponoči so na vinkovškem bo-
jišču sovražne enote poskušale 
priti čez zamrznjeno reko Bosut, 

hrvaška obramba pa je ta napad 
odločno zavrnila. Sovražne eno-
te se zdaj zbirajo na desnem bre-
gu Save v BiH, Baranja pa je že 
tako prepolna sovražnikove voj-
ske. To kaže, da srbski napadal-
ci po neuspehih v zahodni Slavo-
niji pripravljajo novo ofenzivo 
prav iz vzhodne Slavonije. Pri 
tem po besedah generalštaba hr-
vaške vojske širijo najrazličnejše 
laži, kakršna je ta, da naj bi 
manjša hrvaška letala bombardi-
rala kolono srbskih beguncev 
s Papuka in Psunja, zaradi česar 
je generalmajor Ljubomir Bajič 
zagrozil, da bo z raketami zem 
Ija-zemlja uničil hrvaška letališ-
ča. »Prav v času, ko naj bi hrva-
ška letala, ki pa jih v resnici hr-
vaška vojska nima, bombardira-
la omenjene položaje, je vojaško 
letalstvo z raketami obstreljeva-
lo Sirac pri Daruvarju, to je prav 
na meji med položaji obeh 
vojsk. To pomeni, da je lahko 
zločin storilo le letalstvo JA, ne 
pa hrvaška vojska,« je rečeno 
v sporočilu generalnega štaba 
hrvaške vojske. 

Na Hrvaškem še niso uradno 
odgovorili na sklep ministrskega 
sveta ES glede priznanja Slove-
nije, Hrvaške in drugih republik 
nekdanje Jugoslavije. Ker pa so 

Nov predsednik 
SOFIJA, 17. decembra (Re-

uter) - Bolgarska komunistična 
partija, ki sc prilagaja novi opozi-
cijski vlogi, je na svojem prvem 
kongresu, od kur po petdesetih 
letih ni več na oblasti, danes iz-
volila za predsednika 32-letnega 
Žana Videnova. Mladi ekono-
mist, ki je študiral v Moskvi, je 
bil izvoljen za predsednika Bol-
garske socialistične stranke (kot 
se zdaj imenujejo komunisti) 
s 427 od 608 glasov. 

ta sklep v Srbiji vzeli kot doslej 
najhujši Udarec Miloševičevemu 
režimu, bo prav gotovo prišlo do 
hudih spopadov, zlasti v vzhodni 
Slavoniji. Predsednik sabora dr. 
Žarko Domljan je na zahtevo 
predsednika dr. Franja Tudma-
na že sklical izredno zasedanje 
hrvaškega parlamenta, za 28. 
december, ko naj bi poslancem 
o razmerah na Hrvaškem in 
v tujini poročala predsednik Tu-
dman in vlada. Več na 2. stra-
ni. PETER POTOČNIK 

publika izpolnjuje pogoje za 
priznanje. 

Med zahtevami, ki jih bodo 
morale izpolniti vse republike, 
ki bodo želele pridobiti medna-
rodno priznanje, je tudi to, da se 
bodo še naprej udeleževale mi-
rovne konference o Jugoslaviji, 
na tem srečanju pa se bodo tako 
v resnici lahko začeli ukvarjati 
z dejanskimi nasledstvenimi 
vprašanji. Tudi predsedujoči mi-
nistrskega sveta Hans van den 
Broek je na tiskovni konferenci 
okoli druge ure zjutraj rekel, da 
bodo ti sklepi ministrov po do-
brih deset ur trajajočem napor-
nem zasedanju med drugim po-
magali, da bo obrodilo sadove 
tudi prizadevanje OZN - na ju-
goslovanskih tleh doseči trajno 
premirje in s tem omogočiti pri-
hod mirovnih sil. 

• Islandski zunanji minister 
Jon Baldvin Hannibalsson je iz-
javil, da je Islandija v neuradni 
skupini držav, ki nameravajo 
verjetno še ta teden priznati Hr-
vaško in Slovenijo. V tej skupini 
so članice ES Nemčija, Danska 
in Belgija in članice Efte Islandi-
ja, Švedska in Avstrija, pa tudi 
Madžarska, Češkoslovaška in 
Poljska. 

Kot kaže, je tokratna deklara-
cija o Jugoslaviji napisana tako, 
da bo nekaterim državam ven-
darle omogočila hitreje priznati 
neodvisnost posameznih repu-
blik, medtem ko bo uresničitev 
te odločitve seveda preložena na 
sredo januarja. 

Madžarska, Češkoslovaška in 
Poljska, nove pridružene članice 
Evropske skupnosti, so se zave-
zale, da bodo glede priznavanja 
novih držav, bodisi nekdanjih ju-

Omejitve 
pri porabi 
elektrike 
V veljavi prva stopnja 
omejitev - Večji porabni-
ki morajo ustaviti peči 
U U B U A N A , 17. decembra 
- Kot strela z jasnega nas je danes 
doletela prva stopnja omejitve po-
rabe elektrike v Sloveniji, ki pa 
prinaša zgolj omejitev porabe za 
javno razsvetljavo, reklame in do-
datno ogrevanje poslovnih prosto-
rov, kar po mnenju dispečerjev ni-
ma nobenega učinka. Po njihovem 
gre za simbolično omejitev, torej 
predvsem za opozorilo, da smo 
v Sloveniji z elektriko precej na 
tesnem in da bo treba z njo varče-
vati. Poraba se je namreč v teh 
mrzlih dneh močno povečala, zara-
di ohladitve so upadle vode, zaradi 
onesnaženega zraka pa je bilo tre-
ba zmanjšati obratovanje elektrarn 
na premog. Vrh tega se je danes 
zjutraj pokvaril še četrti blok v šo-
štanjski termoelektrarni. 

V slovenskem elektrogospodar-
stvu so povedali, da so tudi največ-
jim porabnikom elektrike (ti so tu-
di največji neplačniki) ukazali, naj, 
kolikor je le mogoče, zmanjšajo 
porabo in ustavijo električne peči, 
kar že izpolnjujejo. T. S. 

Mag. Janez Kocijancic 
prvi predsednik SOK 
Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije 
so ga izvolili že v prvem glasovalnem krogu 
IJUBLJANA, 17. decembra - Skupščina oktobra ustanovlje-
nega Olimpijskega komiteja Slovenije se je v zbornični dvorani 
Univerze v Ljubljani sestala na svojem prvem zasedanju. Po 
poročilu o doslej opravljenem delu, ki ga je pripravil iniciativni 
odbor za ustanovitev OKS s predsednikom Mirom Cerarjem, so 
sprejeli pravila OKS in opravili volitve njegovih organov. 

Potem ko je kandidat Kaja- pisno umaknil kandidaturo, je 
kaške zveze Slovenije dr. Janez 
Drnovšek v zadnjem trenutku 

bil izmed preostalih štirih kan-
didatov s tajnim glasovanjem 
za predsednika izvoljen mag. 
Janez Kocijančič, kandidat 
Smučarske zveze Slovenije (na 
sliki). 

Bil je izvoljen že v prvem 
glasovalnem krogu, dobil pa je 
podporo 23 članov Olimpijske-
ga komiteja Slovenije. 

V zahvalo ob izvolitvi je Ja-
nez Kocijančič dejal, da so pred 
Olimpijskim komitejem Slove-
nije pomembne kratkoročne in 
dolgoročne naloge, in izrazil 
prepričanje, da jih bo mogoče 
s skupnimi napori članov komi-
teja ter s pomočjo in razumeva-
njem širše javnosti tudi uresni-
čiti. (E. B., foto: Marjan Za-
platil) 

sovjetskih republik, ukrepale 
skupaj in uskladeno, pri čemer 
se bodo ozirale na odločitve ve-
čine evropske dvanajsterice. Gr-
čija, ki je imela v ministrski raz-
pravi v Bruslju veliko pomisle-
kov glede priznanja Slovenije in 
Hrvaške ter vseh drugih more-
bitnih republik, se je danes že 
odzvala z izjavo, da bo morala 
Makedonija, če bo hotela postati 
suverena, marsikaj storiti: spre-
meniti ime, se odreči »ozemelj-
skim pretenzijam« in preklicati 
trditve, da obstaja makedonska 
manjšina v Grčiji. 

Več na 4. strani. 
STOJAN ŽITKO 

in agencije 

V EVROPSKEM PRIJAVNEM U R A D U 

Karikatura: Franco Juri 

Kaj pravijo o priznanju... 
Dimitrij Rupel, slovenski zunanji mini-

ster: Iz Bruslja prihajam opogumljen in še 
posebej zadovoljen z gospodarskim delom 
pogovorov, saj smo ugotovili, da Evropska 
skupnost že računa na Slovenijo kot na go-
spodarsko partnerico. Čaka pa nas še težko 
delo. Doslej smo v Evropi lobirali za priz-
nanje Slovenije, poslej se bomo z našimi 
gospodarskimi, političnimi in diplomatskimi 
močmi šele preizkusili v konkurenci evrop-
skih držav. Gre za definitivno priznanje ju-
goslovanskih republik, ki to želijo in ki iz-

polnjujejo ustrezne pogoje. Slovenija s posebnim zadovoljstvom 
sprejema ta sklep, ker pomeni kompleksno razreševanje jugoslovan-
ske krize. Zelo pomembno je, da je bila ohranjena evropska enot-
nost. Čeprav je bilo videti takojšnje priznanje Nemčije privlačno, 
nam pomeni veliko več priznanje celotne Evropske skupnosti, saj 
to, med drugim, pomeni tudi lažje vključevanje Slovenije v medna-
rodne organizacije, vključno z OZN. Veliko nam je do tega, da 
postanemo dobrodošel partner v evropski družini narodov. 

Franz Vranitzky, avstrijski kancler: 
Evropska skupnost se je v bistvu odločila 
tako, kot se je Avstrija načeloma že pred 
poltretjim mesecem. V naslednjih nekaj 
dneh bomo videli, ali se bo za priznanje 
odločilo več držav. Vlada se je pripravljena 
po potrebi takoj sestati. Datumi, določeni 
v Bruslju, za Avstrijo niso tako pomembni, 
dobro pa bi bilo, če bi bila stališča drugih 
držav čimprej jasna. 

Alois Mock, avstrijski zunanji minister: Sklep evropske dvanajste-
rice je korak v pravo smer, saj so se ministri načeloma odločili za 
priznanje. Morebiti je priznanje Slovenije in Hrvaške pred božičem 
še možno, ker republiki, kolikor so mi znane zahteve iz evropskega 
pravilnika, pogoje za to že izpolnjujeta. 

TEMA DNEVA 

Jasna pravila igre 
Vse zaključene družbe so znane po tem, da so zelo stroge 

s tistimi, ki bi radi prišli vanje, in da si izmišljajo vse mogoče 
ovire. Ko gre za Evropsko skupnost, je treba seveda povedati, 
da je članstvo v njej skoraj sanjska želja Slovenije, da pa si 
nekdanja sevemojugoslovanska republika skoraj pretirano 
hrepeneče želi mednarodnega priznanja. Za tistega, ki mu 
slovensko srce utripa v kombiniranem ritmu valčka in polk, je 
zadnja novica iz Bruslja mogoče prinesla razočaranje in pridu-
šanje o svetem Nikoli, za bolj trezno misleče glave pa olajšanje: 
poslej je igra čista. 

Evropska skupnost se z Balkanci ne more igrati čustvenih 
iger in niti v srbsko-hrvaški vojni se noče postaviti samo na eno 
stran, ker pač streljajo z obeh. To dejstvo in bridke izkušnje 
s podpisovanjem sporazumov o prekinitvi ognja jo je naposled 
pripravilo do tega, da je napisala pravila igre: kdor hoče biti 
priznan kot samostojna država, mora do 23. decembra poslati 
prošnjo v Bruselj in izpolnjevati določene pogoje, med kate-
rimi sta demokracija in skrb za manjšine. V hipu je jasno, kdo 
se bo 23. decembra dobro odrezal in kdo bo razočaran, kajti 
prošnjo mora oddati tako Srbija kot Slovenija. In če so Ncmci 
sklenili že prej priznati Slovenijo in priznanje deponirati do 15. 
januarja, je logično pričakovati, da jih bo še kdo posnemal. 

Treba je torej potlačiti ponos in izpolniti še nekaj obrazcev. 
Za notranjo tolažbo si sicer lahko mislimo, da bi celo Francija, 
Velika Britanija, Italija in Španija težje izpolnile tak obrazec, 
ne da bi jih pekla vest, saj imajo Irci, Sardinci ali Baski pri njih 
več težav kot Italijani in Madžari pri nas. 

STANE IVANC 

D A N E S 
V D E L U 
• Senčni premier 

E. M. Pintar ni 
več prenovitelj 
Prenovitelji pa še na-
prej podpirajo njego-
vo vlado v senci 

• Pomagaj si sam 
in država ti bo 
pomagala 
Novi temelji sloven-
ske socialne politike 

• Beograd 
razume sklepe 
ES kot atentat 
na Jugoslavijo 
Polpredsedstvo SFRJ 
je odločno protesti-
ralo 
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> SKB bo najbrž 
znižala obresti 
Tako naj bi rešili te-
žave posojilojemal-
cev, ki tožijo SKB 
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i Napol polna in 
napol prazna 
steklenica 
Genscher je v Bruslju 
ravnal modro: ostala 
mu je še najmanj po-
lovica v steklenici, to-
da tudi drugi so dobili 
svojo polovico 
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i Kopica 
priročnikov 
za mlade 
Založba Mladinska 
knjiga je letos izdala 
kar 24 poljudnoznan-
stvenih del za mla-
dino 
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Richard Nixon, nekdanji ameriški pred-
sednik: Ne bi smeli žalovati za umetnimi 
večnacionalnimi državami, kot sta SZ in Ju-
goslavija, ki ju je na silo držal skupaj totali-
tarni sistem. Evropa in ZDA lahko napra-
vijo konec vojni, s tem da priznajo Sloveni-
jo in Hrvaško ter uvedejo takšno politiko, 
ki bo ustvarila ravnovesje. Najprej bi bilo 
treba priznati Slovenijo in Hrvaško. Diplo-
matsko priznanje bi bilo namreč možna ovi-
ra za nadaljnjo agresijo. Uvesti bi morali 
mednarodne mirovne sile, Sloveniji in Hr-

vaški pa dati obrambno orožje, saj embargo OZN na perverzen 
način pomaga komunističnim silam. 

Roland Dumas, šef francoske diplomacije: Arbitražna komisija 
bo imela proste roke, lahlfo bo ugotovila, ali so postavljeni pogoji 
popolnoma ali deloma izpolnjeni, lahko bo dala predloge, svojo 
oceno pa bo izrekla v okviru meril, ki jih je določila dvanajsterica. 
Dogovor evropskih zunanjih ministrov o proceduri priznavanja 
neodvisnosti republik je prvi primer uveljavljanja evropske skupne 
zunanje in varnostne politike. 

Claudio Vitalone, namestnik zunanjega ministra in Andreottijev 
zaupnik: Koliko časa bomo še odlašali s priznanjem v zameno za 
pričakovanje, da se bo Srbija omehčala? Za dolge mesece smo 
odložili legitimna pričakovanja Slovencev, jih povezali z dogajanjem 
na Hrvaškem, zdaj pa priznanje odložili. 

Ogrevanje v skupščini 
Poslanci niso sprejeli nobenega od predloženih zakonov - Polemike o dnev-
nem redu - Na današnjem skupnem zasedanju bo uvodničar Lojze Peterle 
U U B U A N A , 17. decembra - Poslanci slovenske skupščine danes 
niso sprejeli nobenega od predloženih zakonov. Ker gre za izjemno 
pomembno in zahtevno problematiko, je bilo pričakovati, da bodo 
k posameznim zakonskim rešitvam vloženi številni amandmaji, in 
tako se je tudi zgodilo. Tako bo treba predlog zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, sveženj zdravstvene zakonodaje, 
predlog zakona o prometnih davkih in predložene spremembe 
zakona o dohodnini, kar so bile osrednje teme današnjih sej, 
v naslednjih dneh še uskladiti. , . . . 

oder prihajati drugi poslanci. Opo Sicer so skupščinski poslanci do-
bršen del dneva porabili za spreje-
manje dnevnih redov. V družbeno-
političnem zboru se je najbolj za-
pletlo pri predlogu Roberta Battel-
lija (narodnosti), naj zbor sprejme 
posebno izjavo, v kateri bi obsodil 
napad na poslanca LDS Mileta Še-
tinca. Potem so začeli na govorniški 

• Skupščinska služba za infor-
miranje je spet brez šefa. Včeraj 
je na svoje novo delovno mesto 
prišel prejšnji teden imenovani 
novi vodja skupščinske službe za 
informiranje, »odstavljeni« glav-
ni urednik dnevnika Slovenec, 
Andrej Rot, vendar se je po 
enem dnevu službe premislil in 
odstopil. Kot smo izvedeli se je 
premislil zaradi obsežnega biro-
kratskega dela, ki bi ga moral 
opravljati na novem delovnem 
mestu. V. S. 

Pripoved o šibeniški katedrali v Narodnem muzeju 
LJUBLJANA. 17. decembra - Razstava Šibeniška katedrala - Anno Domini 1991. ki bo od današnje 
slovesne otvoritve mesec dni na ogled v Narodnem muzeju, je v bistvu le kamenček v mozaiku 
prizadevanj hrvaških strokovnjakov za spomeniško varstvo, da bi mednarodno javnost opozorili na vojna 
barbarstva. Zaradi svoje izjemne kamnite gradnje in celovitosti sodi šibeniška katedrala med kulturne 
spomenike svetovnega pomena, a tudi to očitno ni motilo armadnih napadalcev, da ne bi z granato 
poškodovali njene čudovite kupole. Razstavo je postavil zagrebški Muzej Mimara. v Ljubljano pa so jo 
sprejeli trije osrednji slovenski muzeji, ki domujejo v isti stavbi: narodni, etnografski in prirodoslovni. 
Načrti, fotografije in odlični odlitki najbolj značilnih kiparskih del Jurija Dalmatinca kažejo enega 
najimenitnejših dosežkov dalmatinske arhitekture. Številni gosti iz Hrvaške in Slovenije so ob dobrodel-
nem koncertu mešanega pevskega zbora Lipa zelenela jc razumeli razstavo kot opomin na veliko 
tragedijo več sto tisoč ljudi. (B. S., foto: Marjan Zaplatil) 

zarjali so na napade, ki so jih sami 
doživljali - resda ne v tako grobi 
obliki kot Mile Šetinc. Zato jc zbor 
sklenil, da na dnevni red uvrsti izja-
ve o napadih na poslance, v zvezi 
s Šetinčevo zadevo pa naj bi poseb-
na skupina pripravila novo izjavo. 

Nobena seja zbora združenega 
dela ne mine več, ne da bi kateri od 
poslancev spomnil na lastninsko za-
konodajo. Tako je bilo tudi danes. 
Krščanski demokrat Jože Bcrlec je 
sodil, da bi uvrstitev predloga zako-
na o lastninjenju podjetij pospešila 
dogovarjanje. Zbor o razširitvi ni 
glasoval, saj poslanec ni predložil 
konkretnega zakona o lastninjenju, 
kot to zahteva skupščinski po-
slovnik. 

V zboru občin pa so vztrajali, da 
bodo o resoluciji o kulturi, ki jo je 
pripravil odbor za kulturo in var-
stvo kulturne dediščine, in o neka-
terih izhodiščih za kulturni razvoj, 
ki jih je pripravila vlada, razpravlja-

• Izvršni svet je danes poslancem 
predložil predlog zakona o spremi-
njanju deviznih vlog občanov pri 
NBJ v dolg Republike Slovenije. 
Devizne vloge - ob koncu prejš-
njega leta so obegale 1,9 milijarde 
nemških inark - naj bi spremenili 
v dolg republike. Ta naj bi ga ban-
kam odplačala v polletnih anuite-
tah do 30. novembra leta 2011. 
Kar zadeva izplačevanje deviznih 
vlog občanom, naj bi banka do 10. 
januarja leta 1992 zagotovila dvig 
najmanj 500 DEM in do 1. marca 
1992 še najmanj 500 DEM, če last-
niku devizne vloge ne zagotovi raz-
polaganja v skladu s sklenjeno po-
godbo. 

li potem, ko bo predložen proračun 
za prihodnje leto. 

Zbori se bodo julri ob 10. uri 
zbrali na skupnem zasedanju, ki ga 
bo predsednik izvršnega sveta Loj-
ze Peterle začel z uvodno obrazloži-
tvijo programa strukturnega prila-
gajanja in gospodarske politike 
v letu 1992 in osnutka proračuna za 
prihodnje leto. Zaradi izjemno ne-
ugodnih gospodai škili razmer in 
predvidoma 109 milijonov tolarjev 
težkega proračuna lahko pričakuje-
mo zanimivo razpravo. Več na 
3. strani. MAJDA VUKELIČ 
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Za praznične dni - kakovost, ki se potrjuje. 
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