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Samostojen časnik za samostojno Slovenijo 
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Nemčija utrla pot Sloveniji 
v skupnost neodvisnih držav 
Bonska vlada je priznala Slovenijo in Hrvaško, politična odločitev pa bo tehnično izpe-
ljana 15. januarja - Do 23. decembra morata republiki predložiti zahtevana zagotovila 
OD NAŠIH DOPISNIKOV 
BONN, 19. decembra — Nemška vlada je na seji, ki se je začela 
nocoj ob 18.30 in ki je njena zadnja letošnja redna seja, sprejela 
tako imenovani okvirni sklep (Gruudsatzbeschluss) o priznanju Slo-
venije in Hrvaške v skladu s pravili mednarodnega prava. Bonn 
zahteva od Ljubljane in Zagreba, da se do 23. decembra zavežeta, 
da bosta spoštovala obveznosti, ki so jih izglasovali zunanji ministri 
dvanajstih držav ES 16. decembra v Bruslju na podlagi predloga 
meril, ki sta ga pred tem pripravili Nemčija in Francija. 

Na podlagi tega predloga se 
lahko za priznanje potegujejo 
vse druge republike, njihova za-
gotovila v zvezi z izpolnjevanjem 

HELMUT KOHL 

postavljenih zahtev pa bo pred-
sedstvo konference o Jugoslaviji 
predložilo v izvedensko obrav-
navo arbitražni komisiji petih 
evropskih sodnikov. To mora bi-
ti opravljeno še pred 15. januar-
jem, ko bo nemška stran konča-
la postopek priznanja z ustanovi-
tvijo veleposlaništev v Ljubljani 
in Zagrebu ter z imenovanjem 
veleposlanikov. 

Nemška vlada je z današnjim 
sklepom priznala Slovenijo za 
neodvisno članico svetovne 
skupnosti držav, izvedbeni del 
priznanja pa bo izpeljan do sre-
de januarja in seveda potem, ko 
bo Slovenija še pred 23. decem-
brom predložila zahtevana zago-
tovila. Takšno ravnanje ima zdaj 
tudi podporo opozicijske social-
demokratske stranke. Ker je 
Bonn še pred srečanjem v Bru-

D e Michelis: Vse po n a č r t u . . . 
• KI M - Ton nastopa zunan jega ministra De Michelisa na tiskov ni 
konferenci po seji vlade, kije sklepala o ravnanju Italije do priznanja 
republik bivše Jugoslavije, ni bil niti malo negotov. Da, stališče 
Italije se bo ravnalo dosledno po črki bruseljskega kompromisa. Da, 
italijansko stališče je identično z nemškim. Ne, nobene države ne bo, 
ne znotraj ne zunaj ES, ki bi priznala Slovenijo in Hrvaško mimo 
usklajenega programa po točkah. »Italija bo 15. januarja 1992 
priznala tiste jugoslovanske republike, ki bodo to zahtevale do 23. 
decembra in ki bodo izjavile, da si bodo prizadevale spoštovati 
postavljene kriterije; med njimi bosta zanesljivo Slovenija in Hrva-
ška«. To je osrednji del izjave italijanske vlade. M. D. M. 
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siju presodil, da Slovenija izpol-
njuje vse kriterije za priznanje, 
izvedba samega priznanja ni od-
visna od ocene arbitražne komi-
sije. ki tudi v skladu s sklepi bru-
seljskega zasedanja nastopa le 
kot izvedenec, nemški zunanji 
minister Genscher je že torek 
ponoči izjavil, da nemška odloči-
tev ne bo odvisna od presoje ar-
bitražnih sodnikov. 

Po nocojšnji politični odločitvi 
je priznanje Slovenije in Hrva-
ške za Bonn postalo vprašanje 
tehnične izvedbe. Pri tem je 
nemška diplomacija v dogajanju 
v SZ odkrila nov dokaz, da je 
bila na pravi poti, ko se je odlo-
čila pogledati v oči dejstvu, da je 
Jugoslavija kot država razpadla 

in da je treba skušati umirjeval-
no vplivati na razmere z drugimi 
sredstvi in ne s podporo osrednji 
državi, ki je ni več. 

Odločitev nemške vlade bo 
vplivala tudi na ravnanje drugih 
držav. Vrsta diplomatskih pred-
stavništev (malteško, južnoafri-
ško, avstralsko in druga) je v mi-
nulih dneh podrobno spremljala 
korake nemških oblasti in je 
v tej zvezi iskala stike tudi s slo-
venskimi predstavniki, katerih 
avtoriteta pa je žal oslabljena in 
ki so spričo tega manj učinkovi-
ti. ker je tudi v Bonnu že znano, 
da je predlog za imenovanje vo-
dje predstavništva obtičal v pre-
dalu predsednika slovenske vla-
de. MARJAN SEDMAK 

TEMA DNEVA 

Na začetku poti 
Priznanje je, kar zadeva Zvezno republiko Nemčijo, končno 

izrečeno, na videz sicer še vedno v nekoliko sprenevedavi 
obliki, vendar pa še zdaleč ne skozi stisnjene zobe. Dejstvo, da 
je izrečeno v obliki tako imenovanega okvirnega sklepa, 
pomeni le. da si je nemška vlada vzela mesec dni časa. da 
okvir, ki ga predstavlja načelno s konkretno vsebino, se pravi 
z vsem tistim inštrumentarijem, prek katerega suverene države 
občujejo druga z drugo. In nobenega razloga ni za dvom 
o odločenosti Bonna, da spoštuje vozni red. ki ga je predvidel, 
kot tudi ni nobenega dvoma o tem. da se bo zdaj pojavila vrsta 
držav, ki ne bodo hotele preveč zaostajati za njim. 

Pri tem bi bilo napak pozabiti na to. da nemško priznanje ni 
nagrada za lepe slovenske oči. marveč le korak na poti k vno-
vičnemu stabiliziranju odnosov na Balkanu, ki takšen, kot jc. 
ne sodi v veliki projekt nove evropske arhitekture, v Evropo 
konferenc, dogovorov in konsenza, v Evropo do kraja znižanih 
mejnih pregrad in neoviranega pretoka vseh resursov. Alterna-
tiva takšni Evropi je namreč obnavljanje Evrope, v kateri sc 
preriva nekaj velikih nacionalnih držav in v vojno katastrofo pa 
občasno potegnejo tudi vse manjše, ki jih tlačijo pod seboj. 
Dvakrat v tem stoletju je šla Evropa po tej žalostni poli. 
Včerajšnji bonski sklep je zato poziv Sloveniji, da se Evropi 
pridruži tudi tako. da sprejme dosežke njene politične kulture. 
Hkrati pa se za priznanjem skriva tudi zahteva, da Slovenija 
ostane aktivno navzoča v prostoru, s katerim je bila povezana 
zadnja desetletja, v prostoru nekdanje Jugoslavije in Balkanu, 
seveda zdaj nc več kot del ali celo kot žrtev nekakšne federa-
cije. marveč kot suverena in samostojna država. 

MARJAN SEDMAK 

L E G E N D A : 

Držove so 
Slovenijo že prizncle 

l;;/-:;-: : J Države, v katere je 
mogoče potovati s 
slovenskim potnim 
listom 
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Redkobesedni 
lord 
Carrington 

B E O G R A D , 19. decembra 
— Predsedujoči konference 
o Jugoslaviji, lord Carrington 
se je danes v Beogradu sestal 
s črnogorskim predsednikom 
Bulatovičem, ki je sklepe dva-
najsterice o priznanju republik 
označil za nazadovanje, in 
obrambnim ministrom Kadije-
vičem. 

Lord je bil po pogovorih 
redkobeseden in ne najbolj 
optimističen glede razpleta 
krize. 

O nadaljevanju konference 
je dejal le, da o tem ne odloča 
sam. Popoldne je lord Car-
rington odpotoval še na pogo-
vore v Sarajevo in Skopje. 

C. R. 

'f ' " * 

1EŽASKO DELO JE OPRAVLJENO - Ustavna komisija jc naposled le uskladila stališče do 
spornega 5.5. člena nove ustave. Seveda tudi tokrat ni šlo brez vroče krvi in pripravljenosti za 
kompromis. (Foto: Aleš Čcrnivec) 

D A N E S 
V D E L U 
• Preizkus 

preverjanja 
znanja 
Učenci osmih razre-
dov pišejo republiške 
teste 

• Kosovski Srbi 
jezni na 
Beograd 
Prestolnico obtožuje-
jo, da je vzela v roke 
vso oblast 

stran 2 

• Pod žarometom 
Dela 
Vpliv dragih službe-
nih avtomobilov za 
ministrstva na repu-
bliški proračun 

stran 4 
• Delov davčni 

svetovalec 
• Ko zmanjkuje 

za kruh . . . 
V trgovinah je čeda-
lje več tatov, ki kra-
dejo živila 

stran 5 
• Zgodovina 

Cerkve na 
Slovenskem 
Pripravil jo je Inštitut 
za zgodovino Cerkve 
pri teološki fakulteti 

stran 8 

• V treh 
desetletjih 
skoraj 16 tisoč 
mrtvih 
Kljub vsemu se var-
nost na slovenskih ce-
stah počasi izboljšuje 

stran 1 1 

ZAPUŠČINA OSVAJALCEV - V Lipiku je peta kozarska brigada ob umiku pustila za seboj pravo 
razdejanje. Tako jc zdaj ena glavnih nalog hrvaških borcev, da mesto očistijo trupel poginulih živali 
(Foto: Jože Pojbič) 

Jelcin prevzel oblast 
Predsednik Ruske federacije se je polastil sovjetskega zunanjega in notra-
njega ministrstva ter vsega zveznega premoženja - kaj je z Gorbačovom? 
MOSKVA, 19. decembra - Mihail Gorbačov ni podpisal, da se 
odreka predsedniški funkciji, čeprav se je prva vest glasila, da je to 
storil. Ruski predsednik Boris jelcin pa prevzema vse več oblasti 
v svoje roke. Čeprav je na obisku v Rimu, izdaja osupljive ukaze: 
sovjetsko zunanje in notranje ministrstvo naj bi prešli v enotno 
ministrstvo. Dekret o tem je Jelcin podpisal pred potovanjem v Ita 
lijo. 

Gorbačov, o katerem so sov-
jetski časopisi pisali, da je nje-
gov odstop samo še vprašanje 
nekaj dni, je prek svoje službe 
dal zjutraj objaviti, da ni podpi-
sal nikakršnega dokumenta 
o svojem umiku, do česar naj bi 
prišlo 21. ali najpozneje 23. de-
cembra. Vest, ki jo je posredo-
vala AFP, pa sc glasi, da Gorba-
čov na pogovore voditeljev vseh 
republik nekdanje Sovjetske 
zveze v Alma Ati sploh ni po-
vabljen (zbrali naj bi se 21. de-
cembra). Sinoči je sovjetska te-
levizija objavila, da se bo odre-
kel vodilnemu položaju, da pa se 
bo še naprej ukvarjal s politiko. 

Agencija TASS pa je danes 
objavila, da je ruski predsednik 
Jelcin v jutranjih urah zaukazal, 
naj pri priči razpustijo sovjetsko 
zunanje ministrstvo, ki ga je vo-
dil Eduard Ševardnadze, funkci-
je ter celotno premoženje tega 

ministrstva — kar naj bi po zad-
njih vesteh veljalo tudi za notra-
nje ministrstvo in KGB — naj bi 
prevzelo rusko zunanje ministr-
stvo. Ustanovilo naj bi se enotno 
ministrstvo, se glasi Jelcinov 
ukaz, ki je menda začel veljati 
nemudoma. Po njegovem dekre-
tu naj bi Ruska federacija uprav-
ljala celotno premoženje, od 
Kremlja do vse zvezne lastnine. 

Jelcin se je v Rimu, na prvem 
obisku v tujini po razglasitvi 
trojne zveze nekdanjih republik 
SZ, zgodaj popoldne pokazal 
ves nasmejan, z zadovoljnim 
smehljajem zmagovalca v bitki 
z Gorbačovom. Sicer pa v Rimu 
glede ruske neodvisnosti, s kate-
ro razpada multinacionalni im-
perij, nihče nima več pomisle-
kov. Še preden je Jelcin prispel, 
je zunanji minister De Michelis 
na tiskovni konferenci objavil, 
da se je italijanska vlada odločila 

Jutri 
v prilogi 

Mojca Drčar-Murko 
Koalicija strahu in 

oholosti 
* 

Branko Vpdušek 
Pridem in te ubijem 

* 

Darja Verbič 
Tomaž Pisanski, med 

drugim jezni 
varčevalec 

* 

Silva Ceh 
Padli privatizacijski 

bogovi 
• 

Franci Božič 
Vse brca, vse navija 

* 

Alojzij Šuštar 
Kakšen bo letos Božič 

• 

Drago Jančar 
Moč glasu 

Vse več osvobojenega ozemlja 
Hrvaška vojska napreduje tako v vzhodni kot v zahodni Slavoniji - V boje vnovič poseglo vojaško letalstvo 
- Osijek spet žrtev obstreljevanja - Lora še blokirana - Neuspešna pogajanja s kninskim korpusom 

OD NAŠEGA DOPISNIKA 
ZAGRKB, 19. decembra - Pozno popoldne je hrvaška vojska, 
potem ko je osvobodila štiri vasi v požeški občini, zavzela tudi 
Kamensko, to strateško zelo pomembno točko v zahodni Slavoniji. 
Kljub temu bo sinočnji preboj hrvaške vojske iz Osijeka v jugov-
zhodni del Baranje do Kopačeva prav gotovo ostal zapisan kot 
pomemben mejnik v dosedanji vojni na Hrvaškem. Hrvaški borci so 
namreč na baranjska tla stopili prvič po srbski okupaciji pred štirimi 
meseci. 

Seveda pa je to šele začetek 
hrvaškega obračuna s srbskimi 
napadalci v vzhodni Slavoniji, ki 
so tudi danes neusmiljeno ob-
streljevali Osijek prav iz sever-
nega dela Baranje. Granate so 
padale tudi po Valpovu in okoli-
ških vaseh. Medtem ko je ba-
ranjski bataljon hrvaške vojske 
skupaj s specialci pri razbitju 
srbskih napadalcev imel ranjene 
te tri borce, je v dosedanjem 
bombardiranju Osijeka zaradi 
ran umrlo pet meščanov. 

Po daljšem premoru so danes 
posegla v boj tudi letala srbske 
vojske, ki so prisilila ljudi v de-
setih večjih hrvaških mestih, da 
so sc zatekli v zaklonišča. Letal-
stvo JA je obstreljevalo z raketa-
mi Novo (iradiško in okoliške 
hrvaške vasi, Gospič. pokupsko. 

Vukmeričke gorice, Buno. ki jc 
le deset kilometrov oddaljena od 

• Sinoči okoli 20. ure so v split-
skem vojaškem pristanišču Lora, 
ki ga je Hrvaška vojska blokira-
la zaradi tega, ker J A ni izročila 
vsega orožja, srbskim vojakom 
popustili živci in so z nekaj rafali 
iz strojnic ranili pet Splitčanov. 
Vendar je ostalo pri tem, še ved-
no pa visi v zraku grožnja oku-
pacijskih sil, da bodo pustile, da 
voda v jezeru HE Peruča doseže 
kritično točko 361,2 metra nad-
morske višine in da uniči umet-
no pregrado in poruši celotno 
območje Cetinske krajine do 
Omiša. To je bila tudi osrednja 
točka današnjih pogajanj med 
predstavniki hrvaške vlade in 
kninskega korpusa. Zal so bila 
pogajanja neuspešna. 

zagrebškega letališča Plešo. Če-
prav je srbska vojska po 4. sep-
tembru danes najbolj slikovito 
napadla hrvaško obrambne po-
ložaje med Novo Gradiško in 
Novsko, je po hrvaških virih do-
živela neuspeh, saj naj bi bila 
hrvaška vojska tudi tam osvojila 
nekaj pomembnih srbskih posto-
jank, kot denimo našičko Šago-
vino v novogradiški občini. Tudi 
hrvaška vojska v Djakovski obči-
ni se ni pustila presenetiti in je 
s protinapadom prisilila napadal-
ce, da so se umaknili v oporišča, 
ki jih že nekaj časa zasedajo. 

O popolnem razsulu v vrstah 
srbske vojske, ki se še vedno 

razglaša za JLA. priča tudi da-
našnji krvavi obračun med srb-
skimi paravojaškimi enotami 
v Karadžičevem na skrajnem 
vzhodnem robu dakovske obči-
ne. Iz Petrinje in drugih srbskih 
postojank na Baniji so nenehno 
obstreljevali hrvaške položaje od 
siške fronte do Karlovca. vendar 
tudi tu hrvaška vojska napove-
duje osvobodilni pohod. Nekaj 
podobnega se dogaja tudi v za-
drskem zaledju. Sinoči so krajši 
čas granate padale tudi po Za-
dru. Po zadnjih informacijah so 
v mestu uničene domala vse go-
spodarske naprave. Več na 2. 
strani. PETER POTOČNIK 

Pri nakupu strešne kritine pazite na ta zaščitni znak 
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sprostiti že odobreni kredit, 
1500 milijard lir, ki bi moral biti 
namenjen Sovjetski zvezi, zdaj 
pa bo šel Jelcinovi Rusiji. Jelci-
nov obisk je »deloven«, toda 
predsednika Ruske federacije so 
sprejeli s častmi, ki gredo držav-
nemu poglavarju oziroma so ze-
lo blizu temu, kot je interpretiral 
važno protokolarno podrobnost 
italijanski zunanji minister. Ru-
ske zastave. ruska himna 
— skratka, ne bi bilo mogoče 
bolj nazorno pokazati, da se za-
čenja nov čas. 

Medtem je šef ameriške diplo-
macije James Baker zadovoljen 
odpotoval iz Sovjetske zveze, saj 
so mu gostitelji zagotovili, da bo 
jedrsko orožje pod enotnim nad-
zorom. O tem naj bi že danes 
poročal v Bruslju, kjer zaseda 
Nato in se ukvarja prav s to te-
mo. Gorbačov pa je na voditelje 
sovjetskih republik naslovil pi-
smo, da je kolektivno upravlja-
nje z jedrskim orožjem absurd. 
Zavzema se, da naj bi nemudo-
ma določili strukture enotnega 
poveljevanja, sicer utegnejo na-
stati katastrofalne posledice za 
ves svet. Po agencijah 

DPZ sprejel 
pokojninski 
zakon 

U U B U A N A , 19. decembra 
— Danes je zasedal samo družbe-
nopolitični zbor. Sprejel jc predlog 
zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju z dopolnili. Za-
kon so že sprejeli v zboru združe-
nega dela, zbor občin pa bo o njem 
odločal na jutrišnjem zasedanju. 

Delegati DPZ danes niso spreje-
li pobude zbora občin, da bi kot 
posebno točko uvrstili na dnevni 
red vseh zborov zahvalo skupščine 
Republike Slovenije vladi in parla-
mentu ZR Nemčije za podporo 
v prizadevanjih za priznanje Slove-
nije. Predlog pisma naj bi pripravi-
la komisija za mednarodne odno-
se. Pobudo zbora občin bodo ko-
misiji za mednarodne odnose 
obravnavali jutri. 

Po besedah Matjaža Šinkovca, 
predsednika komisije za medna-
rodne odnose, ni pametno s takšni-
mi izjavami prehitevati časa. Zo-
ran Thaler (LDS) pa je menil, da 
ni razlogov, da bi se zahvaljevali. 
Sprejeli pa so predlog Marjana Po-
dobnika (SKZ-LS). da bi usklaje-
vanje zakona o zadrugah, ki bi ga 
morali opraviti na skupnem zase-
danju, preložili na ponedeljek. 
Medtem naj bi se zbori poskušali 
dogovoriti, kako bi zbor združene-
ga dela prepričali, da bi privolil 
v skupno usklajevanje. Več na 3. 
strani. G. P. 

V besedilu ustave ni 
več noben člen sporen 
Ustavni komisiji je vendarle uspelo doseči 
soglasje o svobodi odločanja o rojstvu otrok 
LJUBLJANA, 19. decembra - Republiški ustavni komisiji je na 
današnji seji uspelo doseči soglasje o še edinem spornem vprašanju 
nove ustavne ureditve, in sicer o svobodi odločanja o rojstvu otrok. 
Predlagani 55. člen naj bi sc glasil: Odločanje o rojstvu svojih otrok 
je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje le svo-
boščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo 
za rojstvo svojih otrok. Slovenska skupščina bo o usklajenem pred-
logu nove ustave odločala v ponedeljek na skupni seji zborov. 

dilu ustave seveda ne bo K 55. členu bodo poslanci do-
bili tudi posebno obrazložitev, 
v kateri bo izrecno napisano, da 
svoboda odločanja o rojstvu 
otrok vključuje pravico človeka 
do ugotavljanja in zdravljenja 
zmanjšane plodnosti, do prepre-
čevanja zanositve, kar zajema 
kontracepcijo in sterilizacijo, in 
pravico ženske do umetne preki-
nitve nosečnosti. Gre za razlago, 
ki jo je pripravila komisija za 
žensko politiko. Ustavna komisi-
ja jo je podprla in dopolnila 
z obrazložitvijo krščanskih libe-
ralnih demokratov, ki poudarja 
načrtovanje družine in nalogo 
države, da zagotavlja dostopnost 
zdravstvenih in drugih storitev 
za uresničevanje te svoboščine. 
Te obrazložitve v končnem bese-

KOMPROMIS 

Karikatura: Franeo Juri 

pome-
nile pa naj bi nekakšen napotek 
ustavnim sodnikom, ki bodo 
v prihodnje presojali skladnost 
zakonov z ustavo. 

Sicer se je ustavna komisija 
danes ukvarjala tudi s 25 dopol-
nili vlade, ki jih je včeraj poslala 
predsedniku ustavne komisije 
dr. Francetu Bučarju Dr. Bučar 
je danes takšno ravnanje izvrš-
nega sveta označil za neodgovor-
no, sa je vlada imela poldrugo 
leto časa, da se izreče o predla-
ganih rešitvah, dva člana vlade 
pa sta tako ali tako člana ustav-

• Kot so se dogovorili v ustavni 
komisiji naj bi na ponedeljkovi 
skupni seji zborov slovenske 
skupščine najprej opravili pred-
hodno glasovanje o predlogu 
ustave, da bi tako ugotovili, ali 
jo je mogoče sprejeti z dvetret-
jinsko večino. Če bi ugotovili, da 
te možnosti ni, hi komisija še 
enkrat poskusila uskladiti sporne 
rešitve. 

ne komisije (dr. Leo Šešerko in 
dr. Rajko Pirnat). Dopolnila 
vlade so bila večinoma redakcij-
ske narave, nekaj pa jih je bilo 
vsebinskih, pomeni, da bi ustav-
na komisija lahko na novo nače-
la vprašanja, o katerih je bilo že 
doseženo soglasje. Zato jc dr. 
Bučar vlado neposredno vprašal, 
ali si želi novo ustavo ali pa ho-
če. da se njeno sprejemanje zau-
stavi. Tako je ustavna komisija 
sklenila, da bo obravnavala le ti-
ste vladne amandmaje, ki so 
strokovno-redakcijske narave, 
vsebinske pa bo zavrnila. Več na 
2. strani 
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