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Skupščina uokvirila 
nov sistem zdravstva 
Ob tem so se poslanci zavzeli, naj sprememba ne bo prehitra niti preveč boleča, 
zlasti pri prehodu z obveznega na prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
LJUBLJANA, 18. julija - Slovenska skupščina je danes, drugi dan 
dela, sprejela sveženj zakonov s področja zdravstva, in sicer pred-
loge za izdajo treh zakonov: o zdravstveni dejavnosti, o zdravstve-
nem varstvu in zavarovanju in o lekarniški dejavnosti. 

V razpravi so poslanci opozo-
rili, da prehod v nov zdravstveni 
sistem ne sme biti prehiter in 
preveč oster, posebej kar zadeva 
prehod obveznega v prostovolj-
no zdravstveno zavarovanje. 
V teh težkih gospodarskih časih 
je posebej vprašljivo, koliko lju-
di si bo lahko privoščilo prosto-
voljno zavarovanje. Precej pri-
pomb je bilo tudi, češ da sta ra-
ven in obseg zdravstvenih stori-
tev, ki ju bo deležen posamez-
nik, preveč odvisna od njegove-
ga premoženjskega stanja. Pri 
zakonu o zdravstveni dejavnosti 
je bilo največ pomislekov o za-
sebni praksi. Skoraj soglasno so 
nasprotovali konkurenčni klav-
zuli, ki bo po mnenju poslancev 
spodbujala delo na črno. 

• Skupščina je sprejela tudi 
zahtevo o takojšnjem odprtju 
slovenskega zračnega prostora. 
Sprejela je še predlog za izdajo 
zakona o praznikih in dela pro-
stih dnevih v Sloveniji z osnut-
kom in predlog za izdajo zakona 
o gospodarskih javnih službah. 

Čeprav sta se zbor združenega 
dela in zbor občin odločila, da 
bosta ob koncu tega meseca raz-
pravljala tudi o gospodarskih 
razmerah v Sloveniji in o ukre-
pih, ki jih bo pripravila vlada za 
zaustavitev negativnih trendov, 
se je družbenopolitični zbor že 
na današnji seji seznanil s tekočo 
gospodarsko problematiko. 

Uvodoma je minister za druž-
beno planiranje Igor Umek raz-

ložil, da je zaradi vojaške agresi-
je nastala občutna materialna 
škoda in da je prišlo do trganja 
gospodarskih tokov. Po prvih 
ocenah bo realni družbeni proiz-
vod letos nižji za najmanj 16 od-
stotkov, kar pomeni 1,8 milijar-
de dolarjev. Toda izvršni svet bo 
do 31. julija pripravil gospodar-
sko strategijo. V razpravi so po-
slanci opozicije vladi očitali, da 
je do zdaj naredila premalo in da 
jih posebej skrbi, kaj bo po treh 
mesecih. Prav zato bodo ob kon-
cu meseca, ko bodo imeli popol-
nejše poročilo vlade, v zboru še 
enkrat razpravljali o tej proble-
matiki. 

V zboru združenega dela pa 
so govorili o pobudi za preneha-
nje mandata delegatu jugoslo-
vanske armade v tem zboru Mi-
lanu Aksentijeviču. Mandatno-
imunitetna komisija je menila, 
da je ta poslanec izgubil pravico 
biti voljen, če bi prestopil k teri-
torialni obrambi, pa mu poslan-
skega mandata ne bi vzeli. Po-
slanci so bili enotnega mnenja, 
da gre za politično izjemno ob-
čutljivo zadevo, toda jasno je, da 
v poslanskih klopeh ne more več 
sedeti predstavnik agresorja, ki 
je napadel Slovenijo. S takšnim 
mnenjem se niso strinjali edino 
liberalni demokrati, ki so opozo-
rili, da bo tujina to potezo oceni-
la za nedemokratično in za na-
daljnje zaostrovanje odnosov 
z JA ter da je mandatno-imuni-
tetna komisija sklenila nekaj, 
kar je v nasprotju z brionsko de-
klaracijo. 

Poslanci so sklenili, da bodo 
o odvzemu poslanskega mandata 
Milanu Aksentijeviču, ki ga da-
nes ni bilo na sejo, odločali pri-
hodnjič, ko bodo pridobili rele-
vantna pravna mnenja in mnenja 
vseh poslanskih klubov. 

Družbenopolitični zbor, ki je 
imel na vesti še nekaj točk dnev-
nega reda s prejšnjih dveh sej, je 
po ognjevitem dokazovanju 
o nesprejemljivosti prakse tajnih 
plač funkcionarjev sprejel infor-
macijo o gibanju osebnih dohod-
kov. Ko pa bi moral razpravljati 
še o nekaterih zadevah, se je za-
radi nesklepčnosti razpustil. 

Več na 3. strani 
MAJDA VUKELIČ 

Sklep 
predsedstva SFRJ 

— Poveljstva, enote in ustano-
ve JLA ne bodo več stacionirane 
na ozemlju Slovenije, in sicer do 
dokončnega dogovora o bodočno-
sti Jugoslavije. 

— Enote 31. korpusa se uma-
knejo v Srbijo, enote 14. korpusa 
pa v BiH. 

— V tem času se pripadniki 
JLA slovenske narodnosti odloči-
jo, ali ostanejo v JLA ali jo zapu-
stijo. 

— Tega sklepa organi Slovenije 
ne morejo pogojevati s kakršnimi 
koli premoženjskimi zahtevami. 

— Organi R Slovenije zagotovi-
jo, da se enote JLA umaknejo 
brez kakršnihkoli težav. 

— Do premestitve enot JLA se 
vsem pripadnikom JLA omogoči, 
da na ozemlju R Slovenije nor-
malno opravljajo svoje delo ozi-
roma 

— da se z vsem svojim premože-
njem na stroške JLA preselijo 
v druge republike. 

— Ta sklep ne prejudicira bo-
doče ureditve odnosov v Jugosla-
viji niti ne ogroža njene ozemelj-
ske celovitosti. 

SO TRENUTKI, KO JE ŽIVLJENJU 
TREBA DAROVATI NOV SMISEL 

PRIJAZNOST NA POHODU 
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JA bo v treh mesecih 
zapustila R Slovenijo 
Temu sklepu, ki so ga sprejeli na seji predsedstva SFRJ, je nasprotoval le Stipe 
Mesič, Bogič Bogičevic pa se je vzdržal - Slovenske meje v pristojnosti naše policije 
O D NAŠE DOPISNICE 

BEOGRAD, 18. julija - Predsedstvo SFRJ je danes po dolgi in 
napeti razpravi sprejelo sklep o umiku JA iz Slovenije v roku treh 
mesecev, ki se začenja danes. To nam je takoj po koncu današnjega 
sestanka državnega predsedstva povedal dr. Janez Drnovšek. 

Druga zelo pomembna točka 
današnjih sklepov pa je preklic 
sklepa z ene prejšnjih sej o nuj-
nosti vzpostavitve starega stanja 
na državnih mejah. S tem se 
spremeni tudi brionska deklara-
cija. 

Kot smo zvedeli, je za tako 
oblikovane sklepe po zelo pole-
mični razpravi vendarle glasova-
lo šest članov predsedstva, Bogič 
Bogičevic iz BiH se je vzdržal, 

SKRB - Današnja seja slovenskega parlamenta je bila posvečena 
zlasti novi zdravstveni zakonodaji. Poslanci so bili enotni, da zdravje 
prehude šoke slabo prenaša. (Foto: Igor Modic) 

• Tudi slovenski rekruti se lah-
ko odločijo, da v treh mesecih 
zapustijo JLA, je povedal dr. 
Drnovšek. Če kateri hoče, lahko 
JLA zapusti že jutri. 

proti pa je bil samo predsednik 
predsedstva Stipe Mesič. 

Janez Drnovšek nam je pojas-
nil, da Mesič ni nasprotoval umi-
ku armade iz Slovenije, ampak 
je glasoval proti samo zato, ker 
je zahteval umik JA tudi iz Hr-
vaške. Drugi člani so mu zagoto-
vili, da bodo v prihodnje položaj 
Hrvaške opredelili podobno, kot 
so zdaj položaj Slovenije, niso 
pa bili pripravljeni, da bi že da-
nes sprejeli sklep o umiku arma-
de tudi iz Hrvaške. 

Predsedstvo SFRJ je na da-
našnji seji sprejelo naslednje 
sporočilo za javnost: 

»Jugoslavija preživlja najdra-
matičnejše trenutke. Mednaci-
onalni spopadi in medrepubliške 
konfrontacije grozijo vsem dr-
žavljanom, vsem našim narodom 
in narodnostim z vojno in kata-
strofalnimi posledicami. 

Preprečiti moramo uporabo 
sile, ki je zahtevala in zahteva 
človeška življenja, vse skupaj pa 
nas oddaljuje od uresničevanja 
življenjskih interesov. 

Ti interesi so demokratični 

razvoj, spoštovanje pravic in 
svoboščin državljanov, njihovo 
stalno izboljševanje, in dvig ka-
kovostne ravni življenja. 

Ti interesi so popolna enako-
pravnost in medsebojno spošto-
vanje pravic naših narodov, da 
samostojno in suvereno odločajo 
o svoji usodi in usodi Jugoslavi-
je, svoboda komuniciranja in po-
vezovanja s svetom in z dosežki 

sodobne civilizacije. 
Vse to je mogoče doseči samo 

v miru. 

• Predsedstvo je na današnji 
seji tudi sklenilo, da se bo znova 
sestalo v ponedeljek na Ohridu, 
ko se mu bodo pridružili tudi 
predsedniki republik. Na tem se-
stanku bodo med drugim skušali 
najti tudi najprimernejše rešitve 
za sedanje težave Hrvaške in 
Bosne in Hercegovine. 

Predsedstvo SFRJ bo storilo 
vse za preseganje naših delitev 

rTEMA DNEVA 
Taktični umik? 

Jugoslovanska armada se bo v treh mesecih umaknila iz 
Slovenije. Tako vsaj pravi sklep zveznega predsedstva. Kakor 
v tem trenutku ni videti nobenih razlogov, zakaj bi morali 
dvomiti, ali se bo to res zgodilo, pa hkrati nimamo tudi 
nobenih jamstev, ki bi nas prepričevala, da je treba predsed-
stvu SFRJ in generalštabu tokrat zaupati. Sklepi najvišjih 
državnih teles so bili doslej prevelikokrat le mrtve črke na 
papirju. Politika ni bila konceptualna, ampak se je spreminjala 
tako, kakor so se na vodilnih položajih menjavali ljudje, ki so 
jo krojili. Medsebojnega zaupanja pa v Jugoslaviji že dolgo ni 
več in tudi zaradi tega se bo morala armada iz Slovenije prej ali 
slej umakniti. Po vsem, kar se je zgodilo po 25. juniju, njeni 
oficirji preprosto ne morejo več delovati v okolju, kije do njih 
sovražno. Z veliko dozo sarkazma bi zato lahko pristavili, da 
bo jugoslovanska armada šele z umikom zares postala ljudska: 
odšla bo zato, ker je ljudstvo ni več pripravljeno trpeti. 

Zelo previdni pa bi morali biti s trditvami, da obravnavani 
sklep predsedstva SFRJ že dejansko pomeni priznavanje samo-
stojnosti Slovenije. Če orožje za umik potrebuje tri mesece, pa 
se lahko vrne v tednu dni. Ta država bo formalno samostojna 
in dejansko varna takrat, ko ji bodo republike drugih narodov 
v Jugoslaviji to pripravljene brez ovinkarjenja priznati. Če kaj, 
potem sklep o umiku armade dokazuje, da se morajo narodi 
v Jugoslaviji sami in brez federalnega razsodnika sporazumeti 
o stvareh, zaradi katerih se vojskujejo. To pa pomeni, da so 
separatna pogajanja jugoslovanskih narodov nujna, koalicija 
med njimi pa neizbežna. Predsedstvo Jugoslavije je lahko sklep 
o umiku armade iz Slovenije samo blagoslovilo, nastal pa je 
z medrepubliškimi pogajanji. MIRAN LESJAK 

in medsebojnega nezaupanja. 
Ko se odloča proti uporabi sile, 
zahteva isto tudi od vseh repu-
blik in njihovih vodstev. Pred-
sedstvo SFRJ se zavzema za po-
gajanja in dialog enakopravnih 
republik in za rešitev jugoslo-
vanske krize na podlagi dogovo-
ra, in to zahteva tudi od vseh 
republik in njihovih vodstev. 

Predsedstvo SFRJ meni, da je 
potrebno pri iskanju sprejemlji-
vih rešitev za vse naše republike 
in za vse naše narode in narod-
nosti izhajati od realnih dosež-
kov skupnega življenja in načel 
helsinške sklepne listine ter pari-
ške listine o novi Evropi kot tudi 
ustreznih mednarodnih pravnih 
norm in listine Združenih na-
rodov. 

Predsedstvo SFRJ zahteva 
podporo državljanov Jugoslavije 
za svoje vztrajanje pri tej opre-
delitvi za mir in demokracijo. 

Predsedstvo SFRJ bo na se-
stanku s predsedniki republik 
oziroma predsedniki republiških 
predsedstev 22. julija na Ohridu 
zahtevalo, naj predsedniki sprej-
mejo in se v imenu svojih repu-
blik obvežejo, da bodo strogo 
spoštovali ta načela in usmeritve 
kot prvi korak k miroljubnemu 
reševanju vseh spornih vprašanj. 
Na tem sestanku bo obravnavan 
predlog ukrepov za delovanje si-
stema v državi med trimesečnim 
moratorijem in začeto dogovar-
janje o nadaljnjem delu pri iska-
nju rešitev za prihodnje odnose 
v jugoslovanski skupnosti. 

Lotimo se dela in ustvarjanja 
pogojev za preseganje krize, do-
seganje nove gospodarske stabil-
nosti, socialne varnosti in nove-
ga razvojnega ciklusa! 

Nihče ne sme nikomur kratiti 
suverenih pravic in volje naroda. 
Samo vsi skupaj, na podlagi svo-
bodnega odločanja o svoji usodi, 
bomo dosegli mir in demokratič-
ni razplet naše globoke krize.« 

JANJA KLASINC 

V Domžale 
niso prepeljali 
odpadkov iz BiH 

JESENICE, 18. julija - Jese-
niška občinska skupščina je da-
nes znova razpravljala o poseb-
nih odpadkih, ki še vedno stojijo 
na tirih železarne - in sklenila, 
da jih morajo pristojni najkasne-
je do 26. julija odpeljali z Jese-
nic. Ostro so kritizirali vlado in 
ministra za varstvo okolja in ure-
janje .prostora Miho Jazbinška 
(glasovali so celo o predlogu, da 
bi zahtevali njegovo razrešitev, 
vendar ni dobil potrebne ve-
čine). 

Minister Jazbinšek pa je vse 
presenetil s predlogom, da naj bi 
v opuščenih prostorih železarne 
postavili napravo za sežiganje 
tovrstnih odpadkov, s čimer bi 
rešili tako problem odpadkov, ki 
so zdaj na Jesenicah, kot pro-
blem vseh tovrstnih odpadkov 
v Sloveniji. Za tovrstno napravo 
bi potrebovali 5 do 20 milijonov 
dolarjev - odvisno od zmoglji-
vosti, ki bi jih, kot pravi mini-
ster, dobili s tujim posojilom, iz 
ekološkega sklada, nekaj pa naj 
bi primaknila železarna. Toda 
po ministrovih besedah bi trajalo 
tri mesece, da bi lahko skurili 
odpadke, ki zdaj razburjajo Je-
seničane. 

Delegati so menili, da je od-
padke treba odpeljati z Jesenic 
in obljubili, da bodo razmislili 
o predlogu za postavitev napra-
ve za njihovo uničevanje v žele-

• Stane Guštin, ki trenutno na-
domešča predsednika sestavlje-
nega podjetja Helios, je v po-
sebni izjavi za Delo povedal, da 
v Helios sporni odpadki iz Bos-
ne oziroma z Jesenic niso prišli 
in da tudi ni videl kakršnekoli 
odpremnice za 29 sodov, kolikor 
naj bi jih bilo potovalo po tej 
občini. 

Ministrstvo za varstvo okolja 
in urejanje prostora nam je da-
nes poslalo naslednje sporočilo: 

»Netočna j e izjava načelnika 
Mestne uprave inšpekcijskih 
služb o neidentificiranih 29 so-
dih, ki naj bi jih bili uskladiščili 
v občini Domžale. Evidenca po 
preureditvi tovora kaže, da gre 
za 16 sodov, ki niso bili identifi-
cirani in so bili 26. 6. 1991 odpe-
ljani na začasno in ustrezno skla-
diščenje, ki ni niti na območju 
ljubljanskih občin niti na območ-
ju Domžal. Samo LEK, lastnik 
sodov, je sode prevzel in uskla-
diščil v okviru tovarne. Nadzor 
nad stanjem odpadkov in ravna-
njem z njimi izvajajo od prihoda 
v Slovenijo (26. 6. 1991) za to 
pristojne republiške inšpekcije. 
Zato je tudi dajanje nalog s stra-
ni Izvršnega sveta Mesta Ljub-
ljane Mestni upravi inšpekcijskih 
služb v zvezi z vrnjenimi odpad-
ki popolnoma brezpredmetno.« 

V. F., J. P. 

Usode deviznih vlog 
ta hip ne pozna nihče 
Če velja brionska deklaracija, potem tudi za slo-
venske devizne vloge še vedno jamči federacija 
LJUBLJANA, 18. julija - Priporočilo z včerajšnje seje izvršnega 
odbora Združenja bank Jugoslavije, naj poslovne banke prenehajo 
izplačevati devize, deponirane pri NBJ, oziroma naj jih, kolikor jim 
pač dovoljuje likvidnost, izplačujejo v dinarski protivrednosti, je 
med deviznimi varčevalci povzročilo veliko vznemirjenja. In seveda 
vprašanj, kot na primer: so moje devize res izgubljene? 

V Ljubljanski banki, d. d., v kateri ima svoje devize večina 
državljanov Slovenije, o tem danes nismo mogli dobiti nobene izjave. 
Namestnik generalnega direktorja Tomaž Jančar, ki se je včeraj 
udeležil seje IO Združenja bank Jugoslavije, je bil namreč odsoten, 
pomočnik generalnega direktorja Zvone Cvek, kije sicer pristojen za 
poslovanje z občani, pa je menil, da je Jančar edini, ki lahko da 
ustrezno pojasnilo. 

• Državljani Jugoslavije imajo po podatku, ki se najbolj pogosto 
navaja, za deset do 12 milijard dolarjev deviznih prihrankov. Po izjavi 
generalnega direktorja LB. d. d., Antona Slapernika konec junija letos 
ima ta banka na celotnem področju Jugoslavije vpisanih za 1,6 milijarde 
deviznih prihrankov, v Sloveniji pa za 870,4 milijona dolarjev. 

Z ustavnim zakonom o osamosvojitvi Slovenije je država prenesla 
nase tudi jamstvo za devize, ki so bile na devizne račune in devizne 
hranilne knjižice položene na območju Slovenije. Ker je brionska 
deklaracija po vojni zamrznila stanje na dan 25. junija, v času 3-
mesečnega moratorija te določbe ustavnega zakona torej ne veljajo. 

Ne glede na to pa je mogoče pričakovati, da bosta LB, d. d., kot 
največja oz. tako rekoč edina banka v Sloveniji in slovenska vlada 
v najkrajšem možnem času javnosti sporočili, kakšne predloge ozi-
roma rešitve je pri deviznih vlogah mogoče pričakovati v Sloveniji: 
ali se bo torej LB, d. d., ravnala po priporočilu Združenja bank 
Jugoslavije ali pa bo morda varčevalcem ponudila kakšne druge 
možnosti (npr. vsaj vrednostne papiije z devizno klavzulo). 

MUA REPOVŽ 

Gorbačov brez denarja 
Sovjetski predsednik ni od sedmerice dobil »takoj vnovčljivega čeka«, 
temveč obljubljeno pomoč - Klub osmih? - Pri kraljici in Majorju 
LONDON, 18. julija (AFP, Reuter, Tanjug) - Sovjetski predsed-
nik Mihail Gorbačov se je dopoldne v Londonu, kjer se je včeraj 
končalo srečanje voditeljev sedmih industrijsko najrazvitejših držav 
sveta, pogovarjal z italijanskim premierom Andreottijem, v sklopu 
državniških srečanj pa se je sestal še s kanadskim premierom Mulro-
nejem. Zatem je stekel njegov uradni del obiska v Veliki Britaniji. 
Sprejela sta ga tudi kraljica Elizabeta II. in premier John Major. 

čov očitno nt dobil vsega, kar je 
pričakoval, česar ne v sovjetskih 
ne v londonskih krogih ne skri-

Gorbačov naj bi se s premi-
erom Majorjem dogovoril o po-
drobnostih, povezanih z načrtom 
pomoči Sovjetski zvezi, ki so ga 
včeraj sprejeli voditelji sedmih 
industrijsko najmočnejših držav. 
Za pozno popoldne je bila napo-
vedana tiskovna konferenca. Ju-
tri, preden Gorbačov zapusti 
London, se bo sestal še z nekda-
njo premierko Margaret Thatc-
her in voditeljem laburistov Ne-
ilom Kinnockom. 

V Londonu ocenjujejo, da se 
z vstopom Sovjetske zveze v sve-
tovni gospodarski mehanizem 
začenja novo obdobje v medna-
rodnih gospodarskih odnosih. 
Ekskluzivni klub sedmerice naj 
bi se zdaj spremenil v klub sed-
mih plus eden, ali pa bo morda 
celo prerasel v osmerico. Po pi-
sanju londonskih časopisov naj 
bi to pomenilo novo stran v sve-
tovni zgodovini, čeprav Gorba-

Če vas slikajo, se nasmejte 
LJUBLJANA, 18. julija - Slovenska letališča so še vedno zaprta, mehaniki A A pa si na Brniku krajšajo 
čas z mašenjem lukenj na letalih, ki jih je prerešetala vojaška aviacija. Ta je sicer še naprej izjemno 
prizadevna. Danes okrog 9.35 je denimo iz savudrijske smeri nad Sečovlje in dolino Dragonje priletel mig 
21, kije čez deset minut ponovil »krog«. Tisti, ki so slišali letalo, pravijo, da je bilo prvič zelo visoko, 
drugič pa je območje preletelo v dokaj nizkem letu. Ob 11.30 se je nad istim območjem trikrat »zavrtel« 
vojaški kragulj. Kakšne naloge sta imeli letali, ni znano, domnevajo pa, da sta snemali različne mejne 
točke in možne položaje TO. V Kopru govorijo, da so vojaška letala preletavala Istro tudi med 7. in 9. 
uro, vendar kontrolne službe o tem nimajo podatkov. (D. G. Foto: Srdan Živulovič). 

vajo. 

• Sovjetski in ameriški pred-
sednik naj bi podpisala približno 
deset dvostranskih sporazumov 
o sodelovanju, zlasti gospodar-
skem, ko se bosta konec meseca 
sestala v Moskvi. Tako je danes 
objavila uradna sovjetska časo-
pisna agencija Novosti. 

Sovjetska zveza bi potrebo-
vala takojšnjo injekcijo »pravega 
denarja«, da bi reforme stekle. 
Nezadovoljstvo zbuja tudi dej-
stvo, da je SZ dobila pri Medna-
rodnem denarnem skladu in 
Svetovni banki zgolj »pridruženi 
status«, medtem ko bo med pol-
nopravne članice te dni na pri-
mer sprejeta Albanija. Toda 
kljub vsemu se Gorbačov ne vra-

ča v Moskvo praznih rok. 
Brezplačna tehnična in druga 

strokovna pomoč, ki izvira iz 
pridruženega članstva v IMF in 
pri Svetovni banki, bo dragoce-
na za uresničevanje reform, ki 
naj bi v Sovjetski zvezi uvedle 
tržno gospodarstvo in zasebno 
lastnino. Obljuba sedmerice, da 
bo odprla svoja tržišča za sovjet-
sko blago, posredno povečuje 
sovjetske devizne rezerve. S tem 
naj bi bil Gorbačov zadovoljen. 
Toda v klubu bogatih so se po-
javljala različna mnenja, kaj naj 
bi Gorbačov dobil. Nemčija in 
Francija sta se nagibali k temu, 
da bi Moskvi le odmerili precejš-
njo vsoto denarja, ki bi omogo-
čila, da Gorbačov politično pre-
živi in kljubuje vsem domačim 
izzivom, k čemur predvsem sodi 
vse večje nezadovoljstvo prebi-
valstva zaradi slabšanja življenj-
skega standarda. ZDA, Japon-
ska, Kanada in Velika Britanija 
pa so bile proti temu, ker so 
mnenja, da bi izdatna finančna 
injekcija (v prvi fazi naj bi šlo 
kar za 12 milijard dolarjev) samo 
reševala zdajšnji zastareli sovjet-
ski sistem. Več na 4. strani. 

D A N E S 
V D E L U 
• Vlada je menda 

sprevidela, da 
je davek na 
uvoz zgrešen 
Kot obljubljajo, bo-
do sporno uredbo 
prav kmalu spreme-
nili 

• Namigujejo, da 
bi NBJ utegnila 
odpraviti 
monetarno 
blokado 
Toda še prej zahteva 
od Slovenije in Hrva-
ške dodatna zagoto-
vila 

stran 2 
• Namesto 

proračunskega 
zavarovalniški 
sistem 
financiranje 
zdravstva 
Zdravstvene zakone 
moramo sprejeti naj-
kasneje do novem-
bra. Obvezno in pro-
stovoljno zavaro-
vanje 
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• Vlomilec je 

lastnika hiše 
v Medvodah 
zabodel do 
smrti 
V Ljubljani se je za-
čelo sojenje 35-letne-
mu Borisu Živkoviču 

• Četniki so, 
četnikov ni 
Ob rob govoricam 
o grozovitih doživet-
jih turistov v Istri 
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SRBSKI HIŠNI RED 

Karikatura: Franco Juri 

Vojne razmere za JA 
Poveljstvo vojnega letalstva se je iz Zagreba preselilo v Bihač, kar je sicer 
predvideno v primeru vojnih razmer - Četniki se bližajo Sisku in Karlovcu 
O D NAŠEGA DOPISNIKA " k e r J f Drnovškova abstinenca 
ZAGREB, 18. julija - »Povabilo nemškega kanclerja dr. Helmuta r a z m e r J e Sl1 v P ^ s e d -
Kohla v teh težkih časih samo zase največ pove,« je dopoldne na 
zagrebškem letališču izjavil hrvaški predsednik dr. Franjo Tudman 
pred poletom na dvodnevni obisk v Nemčijo. V Bonnu pa je hrvaški 
suveren zavrnil očitke vojaškega letalstva in protiletalske obrambe, 
češ da so hrvaške oborožene sile v torek zvečer v bližini Jasenovca 
izstrelile protiletalsko raketo na vojaški bombnik, vojska pa zaradi 
tega izmišljenega incidenta grozi z zaprtjem hrvaških letališč. 

Ker se je po besedah hrvaške 
ga ministra za informiranje Hr-
voja Hitreca poveljstvo 5. letal-
skega korpusa in protiletalske 
obrambe iz Zagreba preselilo 
v Bihač, kjer deluje samo v voj-
nih razmerah, ker se v Srbiji in 
Črni gori nadaljuje vpoklicova-
nje rezervistov v JA, včeraj pa 
so med drugim izpraznili skladiš-
ča bivše TO v slunjski občini in 
orožje odpeljali za oborožitev 
Srbov v Ivanji Reki in Dugem 
selu v neposredni bližini Zagre-
ba, je videti, da je včerajšnji, že 
drugi, dogovor med Tudmanom 
in generalom Kadijevičem samo 
še potegavščina več na rovaš Hr-
vaške. Sicer pa se spopadi pribli-
žujejo Karlovcu in Sisku. Sinoči 
so namreč začele delovati oboro-
žene straže na karlovški cesti, ki 
pelje na Banijo in proti Veliki 
Kladuši v BiH. 

Teroristi so prvič skušali napa-
sti nekaj hrvaških vasi v siški ob-
čini. Tudi načelnik policijske 
uprave v Sisku Duro Brodarac 
pravi, da se vojska z Banije še ni 
umaknila, na tem območju pa je 
čedalje več četnikov. Politični 
tajnik H D Z Ante Beljo pravi, 
da na Hrvaškem že dalj časa ne 
govorijo več o imenih in priim-
kih žrtev, temveč samo prešteva-
jo mrtve in ugrabljene, med 
slednjimi pa je 56 Hrvatov iz 
Slunja že več kot mesec dni za-
prtih v kninski trdnjavi. Ljudem 
še do danes ni uspelo pokopati 
sobotne žrtve z Banije, ker jim 
teroristi preprečujejo dostop. 
Z današnje tiskovne konference 
na sedežu H D Z kaže omeniti 
analizo delovanja njihovega čla-
na Stjepana Mesiča v predsed-
stvu države. Po mnenju vodstva 
stranke bi ga morali odpoklicati, 

• ZAGREB, 18. julija (Hina) 
- V sinjski vojašnici je prišlo do 
upora, med katerim so razorožili 
in zaprli 20 vojakov. Eden izmed 
njih je skušal zbežati, ko so jih 
peljali v vojaški zapor, vendar ga 
je neki oficir ubil. Kdo je bil ta 
oficir, še ni znano, je na danšanji 
tiskovni konferenci izjavil hrva-
ški minister za informiranje Hr-
voje Hitrec. Kot je dejal, čedalje 
več oficirjev jugoslovanske voj-
ske navezuje stike s hrvaškim mi-
nistrstvom za notranje zadeve, 
ker želi preiti v hrvaške oborože-
ne sile. 

Hrvaška stranka prava, ki ima 
največ kritičnih pripomb na de-
lovanje hadezejevske oblasti, pa 
je v minulih dneh vzpostavila 
protisrbski lobi s strankami iz 
Albanije in Bolgarije, da bi 
skupno delovali »proti zadnjemu 
ostanku boljševizma na Balka-
nu«, kot je na današnji tiskovni 
konferenci poudaril predsednik 
Dobroslav Paraga. 
Več na 2. strani 

PETER POTOČNIK 

Jutri 
v prilogi 

Mija Repovž 
Dobri vojščaki, slabi 

upravljalci 
• 

Vojko Flegar 
Vasil Tupurkovski 

• 

Janko Lorenci 
Med pastmi pogajanj 

Okrogla miza o Sloveniji po 
vojni 

• 

Miran Lesjak 
Sličice s posttitovskih 

Brionov 
• 

Pavle Klinar 
Trobi trikrat za v levo 

• 

Rudi Rizman 
Iluzije o sebi, iluzije 

o Evropi 
• 

Janez Strehovec 
Prekmalu, pravočasno, 

prepozno? 

Slovenski 
politiki 
po svetu 
Zunanji minister in direktor 
SDK v VVashingtonu, pred-
sednik vlade v Miinchnu 

WASHINGTON, 18. julija 
— Slovenski zunanji minister dr. 
Dimitrij Rupel in direktor SDK 
Slovenije Igor Omerza sta včeraj 
odpotovala na kratek obisk 
v ZDA, kjer naj bi se sestala z dru-
gim človekom ameriške diplomaci-
je Lawrencejem Eagleburgerjem, 
predstavniki banke EXIM in ame-
riškega senata. Potovanje je pri-
prava na širši obisk slovenske dele-
gacije v ZDA, ki naj bi jo vodil 
predsednik Milan Kučan. Za danes 
zvečer so napovedani pogovori 
s senatorjem Doleom in še nekate-
rimi drugimi, pozneje pa z Eagle-
burgerjem. Minister Rupel se je na 
poti v ZDA ustavil v Parizu, kjer 
se je pogovarjal z direktorjem ka-
bineta zunanjega ministra Bernar-
dom Kessedjianom. Predsednik 
slovenske vlade Lojze Peterle pa je 
danes v spremstvu predsednika 
slovenske gospodarske zbornice 
Ferija Horvata odpotoval na dvod-
nevni delovni obisk v Miinchen. 
Med drugim ga bosta sprejela tudi 
ministrski predsednik dežele Ba-
varske dr. Streibl in minister za 
varstvo okolja in razvoj dr. Ga-
uwilwer. 


