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T E M A D N E V A 

Ločitev — prvo dejanje 
Je bilo sprejetje resolucije o predlogu za sporazumno razdru-

žitev SFRJ zgodovinsko dejanje slovenskega parlamenta? Ali 
pa je bilo še ena v vrsti političnih potez, ki izražajo le politično 
voljo Slovenije, brez konkretnih, zlasti ekonomskih ukrepov? 
Poslanci so o tem razmišljali različno, najbrž jim bo jasne 
odgovore dal šele čas. 

Ta ne more in ne sme biti hudo oddaljen, kajti Slovenija je po 
razglasitvi 99. amandmaja k veljavni ustavi formalno ustavno-
pravno ločena od Jugoslavije, saj so zveznim organom odvzeta 
pooblastila za izpolnjevanje suverenih pravic Slovenije. 

In verjetno tudi ne bo treba dolgo čakati, da se bodo druge 
republike odzvale na ponudbo Slovenije, vprašanje je le 
- kako. Bodo vse za sporazumno in mirno razdružitev ali pa 
bodo Slovenijo prisilile v enostransko ločitev. Zelo verjetno je, 
da se bo preostali del Jugoslavije, ki se poslavlja s prizorišča kot 
federativna država in kot država sploh, ob predlogu za razdruži-
tev polariziral. To pa bo gotovo zapletlo že tako težavno 
ločevanje, kajti v obeh primerih - sporazumnem ali izsiljenem 
- delitev premoženja in drugega doslej skupnega ne bo lahka. 

Ob vsem tem seveda ni šlo niti brez razlik v pogledih na 
postopek in način razdružitve. Te so prišle do veljave že 
v nastopu obeh uvodničarjev, Milana Kučana in Janeza Drnov-
ška, še bolj pa v razpravah vodij poslanskih klubov, čeprav so na 
koncu resolucijo podprli vsi. Tako strankarska nasprotja v nek-
terih pogledih počasi razjedajo osamosvojitveni nacionalni kon-
senz, kije dosegel vrh ob plebiscitu, vendar pa to ni nič slabega, 
če bo strankarska razprava prispevala k postopnemu razčiščeva-
nju največjih osamosvojitvenih dilem. JANA TAŠKAR 

Izglasovali resolucijo o 
sporazumni razdružitvi 
Resolucija je bila sprejeta v slovenski skupščini s 173 glasovi za, enim proti in dvema vzdrža-
nima - Včeraj so razglasili tudi 99. amandma, ki odvzema vse pristojnosti zveznim organom 
LJUBLJANA, 20. februarja - Slovenija je danes naredila nov ' 
korak za uresničitev plebiscitne odločitve o samostojni in neodvisni 
državi. Z resolucijo (sprejeta je bila s 173 glasovi za, en poslanec je 
bil proti, dva pa sta se vzdržala) o predlogu za sporazumno razdruži' 
tev predlaga parlamentom drugih republik sporazumno razdružitev 
SFRJ na dve ali več suverenih in neodvisnih držav. 

Nove države, je napisano v re-
soluciji, ki nastanejo z razdruži-
tvijo, so suverene in imajo vso 
oblast, vsaka na svojem ozemlju. 
Z dejanjem razdružitve si med-
sebojno priznajo popolno med-
narodnopravno subjektiviteto. 
V skladu z mednarodnimi listi-
nami bodo nove države vzajem-
no spoštovale vse sedanje meje 
in ne bodo storile ničesar, kar bi 
bilo v škodo ozemeljski celovito-
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sti, politični neodvisnosti ali 
enotnosti katerekoli države. Po-
sebej se bodo vzdržale slehernih 
dejanj, ki bi predstavljala grož-
njo s silo ali uporabo sile. 

Sicer pa je bil temelj za spre-
jetje omenjene resolucije ob ple-
biscitu tudi danes sprejeti in raz-
glašeni 99. amandma k veljavni 
slovenski ustavi. Ta med drugim 
odvzema zveznim organom vse 
pristojnosti, ki jih je nanje pre-
nesla Slovenija za izvajanje nje-
nih suverenih pravic. Ustavno-
pravno je torej razdružitev za 
Slovenijo že udejanjena, četudi 
resolucija v svoji zadnji točki go-
vori, da se bodo republike dogo-
vorile, katere dosedanje funkcije 
federacije bodo v minimalnem 
obsegu še izvrševale skupno med 
postopkom razdruževanja. 

Svoje poglede na te postopke 
sta med drugim v svojih govorih 
predstavila tako Milan Kučan, 
predsednik predsedstva Sloveni-
je, kot dr. Janez Drnovšek, član 
zveznega predsedstva iz Sloveni-
je, ki je tokrat prvič po izvolitvi 
na to funkcijo nastopil v sloven-
ski skupščini. In prav tu, manj 
pa v delih, kjer sta govorila 
o dosedanjih pogajanjih in o vlo-
gi predsedstva SFRJ, je bilo 
v obeh govorih zaznati različne 
poglede. Različni pogledi pa so 
bili očitni tudi v razpravah vodij 
poslanskih klubov in nekaj po-
slancev, čeprav so sicer vsi pod-
prli resolucijo, tudi Liberalno 
demokratska stranka, ki se sicer 
ni pridružila preostalim v predla-
ganju tega dokumenta. Razloge 
je navedel Jože Školč, rekoč, da 
je stranka od dokumenta priča-
kovala in hotela več, kot je 
v njem. 

Med strankami parlamentarne 

Ramiz Alija 
ugodil zahtevam 
opozicije 
Razpustil bo vlado, do voli-
tev pa vodil državo s pomočjo 
predsedniškega sveta 

PRIŠTINA, 20. februarja 
- Ramiz Alija je popustil priti-
sku množic in stavkajočih štu-
dentov in v petminutnem govoru 
po radiu obljubil, da bo izpolnil 
njihove zahteve. Pristal je na 
spremembo imena univerze, raz-
pustitev oblasti in ustanovitev 
predsedniškega sveta, ki bo pod 
njegovim vodstvom vodil državo 
do volitev in konstituiranja no-
ve, večstrankarske oblasti. 

Žrtev v današnjih neredih v Ti-
rani menda ni bilo, čeprav je po-
licija skušala množici, ki je od 
študentskega centra krenila proti 
centru mesta preprečiti dostop. 
Pri tem je policija uporabila pen-
dreke, solzilec in opozorilne 
strele v zrak. Množica je prebila 
policijski kordon in kasneje po-
rušila sedemmetrski kip »očeta 
naroda« Envera Hoxhe, pri če-
mer pa jih policija ni več ovirala, 
sporočata radio Tirana in glas 
Amerike v albanskem jeziku. 

Svet čaka, kaj bo odgovoril 
Bagdad, Bush pa hoče Sadama 
Tarika Aziza, ki bi moral prinesti odgovor Gorbačovu, ni od nikoder 
- VVashington se boji politične zmage iraškega predsednika - Ostri boji 

Sadun Hamadi je nenadoma po-
hitel na pogovore v Peking, ki-
tajski predsednik vlade Li Peng 
pa je opozoril Irak, da bi moral 
zdaj izkoristiti priložnost in ne-
mudoma ukrepati - umakniti 

MOSKVA, VVASHINGTON, BAGDAD, 20. februarja - Medna-
rodna protiiraška koalicija čaka, kakšen bo odgovor Bagdada na 
mirovni načrt sovjetskega predsednika Gorbačova, uradni predstav-
nik iraškega veleposlaništva v Moskvi pa je danes izjavil, da še ni 
znano, kdaj se bo v sovjetsko prestolnico vrnil zunanji minister 
Tarik Aziz s poslanico Sadama Huseina. Medtem se nadaljuje kar 
najbolj živahna diplomatska dejavnost, ki naj bi zaustavila vojno in 
preprečila kopenski spopad. 

Generalni sekretar OZN De 
Cueller izjavlja, da je sovjetski 
mirovni predlog »zgodovinska 
priložnost za preprečitev preliva-
nja krvi«, toda Bush in njegova 
vlada vztrajata pri togem stališ-
ču, da pri uresničevanju resolucij 
varnostnega sveta OZN ne bo 
nobenih pogajanj. Ameriški 
predsednik je včeraj rekel, piše 
naš dopisnik Mitja Meršol, da 
sovjetska mirovna pobuda ne 
dosega zahtev Z D A po preneha-
nju vojne. Četudi bi se Sadam 
Husein začel brezpogojno in na-
glo umikati iz Kuvajta, je kaj 
malo verjetno, da bi Bush izdal 
ukaz za prenehanje vojne, konec 
zračnih napadov in ustavitev pri-
prav na kopensko ofenzivo. Ve-
čina opazovalcev namreč meni, 

da osvoboditev Kuvajta izpod 
iraškega jarma že zdavnaj ni več 
edini cilj Puščavskega viharja. 

George Bush pa hoče pred-
vsem Sadama in vojuje vojno 
v Zalivu z »inkarniranim sata-
nom«. Skupaj z drugimi pred-
stavniki ameriške vlade je dal 
večkrat jasno vedeti, da v povoj-
nem Iraku nočejo videti Sadama 
Huseina (se pravi, da ga je treba 
vreči, uničiti) in da je treba zlo-
miti iraško vojaško moč ter uni-
čiti centre za proizvodnjo jedr-
skih in biokemičnih sredstev. 
Washington se boji, da bi v pri-
meru, če Sadama Huseina in 
njegove vojske se bi fizično uni-
čili, iraški predsednik obrnil vo-
jaški poraz v politično zmago. 

Namestnik iraškega premiera 

Dnevi slovenskega filma 
CELJE, 20. februarja - Danes so se v Celju (z nekajmesečno zamudo zaradi jesenske poplave) začeli 
Dnevi slovenskega filma. Prireditev, ki nadomešča prejšnjo. Teden domačega filma, bo torej krajša, 
končala se bo v soboto, 23. februarja, prinaša pa tudi druge spremembe. Predvsem bodo na njej 
predvajali le slovenske filme, ki so bili ustvarjeni v zadnjem letu, ob premiernih pa bodo letos na sporedu 
tudi kratki filmi in filmi, ki so bili pred leti sporni. Nocojšnji otvoritveni film so bili Ječarji režiserja 
Marjana Cigliča in scenarista Željka Kozinca, jutri dopoldan pa bo pogovor o sedanjem trenutku 
slovenskega filma. (Foto: Zoran Vogrinčič) 

svoje čete iz Kuvajta. V Pariz je 
popoldne prispel iranski zunanji 
minister Ali Agbar Velajati, ki 
se je pogovarjal s predsednikom 
Mitterrandom. Ob prihodu je iz-

Rok Iraku 
• Zavezniki so dali Iraku rok 

do jutri zvečer, da odgovori 
o umiku iz Kuvajta, je v Parizu 
nocoj izjavil predsednik senatne-
ga odbora za zunanje zadeve Je-
an Lecanuet. 

javil, da bi »Francija utegnila 
imeti pomembno vlogo pri mi-
rovnem procesu«. S svojo diplo-
matsko turnejo po evropskih dr-
žavah in obiskom v Moskvi je 
pokazal, da sodi med glavne ak-
terje pri iskanju mirovne formu-
le. Francija je v nasprotju 
z Američani in Britanci dokaj 
previdno ocenila Gorbačovove 
pobude in opozorila, da mora 
iraški predsednik nemudoma od-
govoriti, brez ovinkarjenja in 
v skladu z resolucijami Varnost-
nega sveta. 

Zvezni sekretar za zunanje za-
deve Budimir Lončar je danes 
odpotoval v Madrid na pogovore 
odbora ministrov Sveta Evorpe 
o Zalivu. Italija je podprla Gor-
bačovovo mirovno pobudo, Iran 
pa je zahteval takojšen sklic iz-
rednega vrha organizacije islam-
skih držav. Svetovni svet cerkva 
je danes pozval obe strani, za-
pleteni v zalivsko vojno, da skle-
nejo premirje, Irak pa, da se 
brez postavljanja pogojev uma-
kne iz Kuvajta. 

• Bagdad je nenehno bom-
bardiran, napadi so vse silovitej-
ši, prebivalstvo je prestrašeno in 
se poskuša umakniti v bližnje 
vasi, poroča AFP. 

• Irak je objavil, da so nje-
gove čete prizadejale velike iz-
gube zavezniškim silam na saud-
sko-kuvajtski meji. Hkrati Ba-
gdad utrjuje prve bojne črte. 

• Oba iraška radia, Bagdad 
in Glas republike, ter državna 
časopisna agcncija INA so zju-
traj prenehali poročati. 

opozicije je bilo tudi zaznati ne-
kaj različnih tonov, saj je deni-
mo Franc Golija-LS menil, da 
parlament vedno znova in znova 
dokazuje politično voljo, ni pa 
konkretnih ukrepov za zaščito 
materialnih interesov Slovenije, 
kot denimo zakona o Narodni 
banki Slovenije. 

Resolucija je bila torej soglas-
no sprejeta, s tem so dobili man-
dat za nadaljnje pogovore trije 
predsedniki, Milan Kučan, dr. 
France Bučar in Lojze Peterle, 
ki bodo morali sproti o pogovo-
rih in usklajevanjih obveščati vo-
dje poslanskih klubov. Dr. Janez 
Drnovšek, ki ga je v pogajalsko 
ekipo predlagal Jože Školč, pa 
se je za zaupanje zahvalil, pove-
dal pa, da je tako ali tako vklju-
čen v pogajanja zaradi funkcije, 
ki jo opravlja. 

• Slovenski parlament je sprejel 
popravek zakona o prometnih 
davkih. Tako bo poslej natisnje-
na beseda spet oproščena 
davščin. 

Pa še nekaj drugih podrobno-
sti o tokratnem dogajanju v slo-
venskem parlamentu. Najprej 
o 100. amandmaju k slovenski 
ustavi. Z njim naj bi, tako je 
v amandmaju predlagala ustavna 
komisija (tudi na pobude mno-
gih poslancev), s slovenske za-
stave odstranili zvezdo. Amand-
ma je že pred sejo parlamenta 
naletel na različne odmeve, 
mnogi so ga podprli odprtih rok, 
ni pa bilo malo niti tistih, ki so 
dejali, da je treba simbole nove 
države Slovenije celovito urediti. 
Rezultat tega je bil, da je zbor 
občin s čisto točno dvetretjinsko 
večino dopolnilo sprejel, druga 
dva zbora pa sta amandma zavr-
nila. Kakšna bo njegova nadalj-
nja usoda za zdaj ni jasno, dej-
stvo pa je, da do nadaljnjega 
ostaja slovenska zastava nespre-
menjena. 

Kot zanimivost povejmo še, 

da je bilo tokrat v slovenskem 
parlamentu spet več kot sto do-
mačih in tujih novinarjev, 16 fo-
toreporterjev in pet televizijskih 
ekip. Kljub poprejšnjim napove-
dim, da bo razprava o resoluciji 
za javnost zaprta, so danes novi-
narji smeli o njej poročati sproti. 

In še to. Predvideno je bilo, 
da bodo seje zborov trajale dva 
dni, če jim v enem dnevu ne bo 
uspelo obdelati vseh točk. Ker 
pa so z dnevnih redov umaknili 
vse zvezne akte, je bil dnevni 
red do večera izčrpan, neuskla-
jena je bila samo ena točka. Več 
na 3. in 4. strani. 

JANA TAŠKAR 

PRED ODLOČILNIM KORAKOM -
predsedstva SFRJ, govori poslancem 
(Foto: Igor Modic) 

Dr. Janez Drnovšek, član 
v slovenskem parlamentu. 

Hrvaška pod pritiskom 
Razprava o oboroževanju v zveznem zboru se j e zvečine vrtela okoli Hrvaške 
- Nepopustljiva stališča naveze predsedstvo S F R J - a r m a d a - S r b i j a - Č r n a gora 

OD NAŠE DOPISNICE 
BEOGRAD, 20. februarja - Delegati zveznega zbora skupščine 
SFRJ so porabili ves današnji dan za razpravo o eni sami točki 
dnevnega reda, ki nosi naslov: aktualna vprašanja v zvezi z nezako-
nitim oblikovanjem oboroženih enot v SFRJ. Če je kdo pričakoval, 
da bomo slišali kaj več o oboroževanju v Kninski krajini, v Srbiji, 
v Črni gori in še kje, je bil razočaran. Celo Slovenija je bila bolj ob 
strani, zato pa se je ves gnev zlil na Hrvaško. 

Polni dve uri so se delegati 
kregali, ali naj o tej točki dnev-
nega reda sploh govorijo, nato 
pa so s preglasovanjem sprejeli 
razpravo o nezakonitem oboro-
ževanju v Jugoslaviji. Toda Ju-
goslavija je bila tokrat zgolj Hr-
vaška, k čemur je največ pripo-
mogla uvodna razprava admirala 
Staneta Broveta. 

Razprava je bila polemična in 
nič ni vodilo k skupnemu jeziku. 
Srbsko-hrvaški spor je s kanč-
kom humorja komentiral delegat 
Husein Hodžič, ki je med dru-
gim dejal, da se Srbi in Hrvati 
doslej niso mogli dogovoriti niti 

o teiji, kdaj je bil rojen Jezus 
Kristus, zato tudi božič praznu-
jejo na različne dneve. Toda hu-
morja je bilo danes v skupščin-
skih klopeh bore malo. Več je 
bilo primitivizma. agresivnosti in 
nerazumevanja. Delegat Janez 
Lukač je zato ob koncu dejal: 
»Večinski srbski narod ima v Ju-
goslaviji absolutno večino, ve-
činsko pa je zastopan tudi 
v zveznih organih in v vojski. To 
prednost hoče še naprej obdrža-
ti. Če je to tako, potem dovoli-
te, da to skupnost, ki smo jo 
skupaj oblikovali, tudi razdru-
žimo.« 

KLJUB MIROVNIM POBUDAM TOPOVI NISO UTIHNILI - Medtem ko ves svet nestrpno priča-
kuje odgovor Sadama Huseina na Gorbačovovo mirovno pobudo, pa se napadi zavezniških sil na cilje 
v Iraku in Kuvajtu le še stopnjujejo. Na sliki: topovi na bojni ladji Wisconsin bruhajo smrtonosni ogenj. 
(Telefoto: Reuter) 

Nerazumevanje obeh strani: 
srbsko-črnogorsko-vojaške na 
eni strani in hrvaško-slovenske 
na drugi, je razumljivo že zaradi 
sklepov, ki jih je zveznemu zbo-
ru predlagal v sprejem odbor za 
ljudsko obrambo. Ta namreč 
»podpira ukrepe in aktivnosti 
predsedstva SFRJ, da bi razfor-
miralo oziroma razorožilo vse 
nezakonite oborožene skupine, 
ki niso v sestavi enotnih oboro-
ženih sil SFRJ. »Zvezni zbor naj 
bi danes sprejel tudi sklep, s ka-
terim nalaga ZIS in zveznim 
upravnim organom, da dosledno 
uresničujejo ustavo SFRJ in 
zvezne zakone, s čimer bi kar 

• Admiral Brovet je povedal, 
da govori v imenu zveznega se-
kretariata za ljudsko obrambo, 
očitno pa je govoril tudi v imenu 
predsedstva SFRJ. Pred tem je 
namreč predsednica zbora Bo-
gdana Glumac-Levakov pojasni-
la, da je predsedstvo SFRJ na 
zahtevo zvezne skupščine, naj 
na današnji seji predstavi svojo 
oceno razmer tudi kolektivni šef 
države, odgovorilo, da bo »na 
seji zveznega zbora dal informa-
cijo namestnik zveznega sekre-
tarja za ljudsko obrambo admi-
ral Stane Brovet, seje pa se bo 
udeležil tudi član predsedstva 
SFRJ Bogič Bogičevič«. 

najbolj učinkovito preprečili vse 
ukrepe, ki rušijo ustavni red in 
ogrožajo suverenost ter celovi-
tost Jugoslavije. Ostrino teh 
sklepov je skušal Božo Kovač 
omiliti s tem, da je predlagal 
drugačne sklepe, ki bi bili spre-
jemljivi za dober del delegatov 
zveznega zbora. Toda njegov 
predlog ni naletel na kakšen po-
seben odziv, saj se je razprava 
do večernih ur nadaljevala v ne-
pomirljivih tonih. Kaže, da tudi 
danes zvečer zvezni zbor ne bo 
uspel sprejeti sklepov o tej točki 
dnevnega reda in da bo njihov 
sprejem moral preložiti na jutriš-
nje nadaljevanje zasedanja tega 
zbora. 

Več na 4. strani. 
JANJA KLASINC 

Razprava o Kosovu 
STRASBOURG, 20. februarja 

(Tanjug) - Evropski parlament 
bo jutri razpravljal o razmerah na 
Kosovu, so z minimalno večino 
sklenili na današnji plenarni seji 
parlamenta v Strasbourgu. Za je 
namreč glasovalo 89 poslancev, 
proti pa jih je bilo 88. 

Podrobnosti o mirovnem 
načrtu Mihaila Gorbačova 
Glasilo Komsomolska pravda se sklicuje na dobro obveš-
čene kroge v Kremlju - Zadržan optimizem Moskve 
O D NAŠEGA DOPISNIKA 
MOSKVA, 20. februarja - Medtem ko diplomati vsak trenutek 
pričakujejo ponoven obisk iraškega zunanjega ministra Tarika 
Aziza, je glasilo Komsomolska pravda objavilo nekatere domnevne 
podrobnosti mirovnega načrta sovjetskega predsednika za ustavitev 
vojne v Zalivu. 

Glasilo se sklicuje na dobro 
obveščene vire v Kremlju in kot 
prvi element mirovnega načrta 
navaja obvezen umik iraških 
enot iz Kuvajta. Sadam Husein 
naj bi se namreč zavezal, da bo 
v »določenem roku« zagotovil 
umik iraških čet s kuvajtskega 
ozemlja. Ni pa podrobnosti 
o tem, za kakšen rok gre. 

V primeru, da bi rok ustrezal 
tudi članicam protiiraške koalici-
je, bi prišlo do dogovora o za-

časni prekinitvi ognja. Glasilo 
domneva, da bi Moskva utegnila 
spodbuditi pogovore o rešitvi 
spornih vprašanj med Irakom in 
Kuvajtom, pa tudi pogajanja gle-
de ureditve izraelsko-arabskega 
konflikta: Do tega bi prišlo, ko 
bi Irak umaknil svoje enote s ku-
vajtskega ozemlja in ko bi tam 
vzpostavili zakonito vlado. 

Kremelj izraža »zadržani opti-
mizem« v zvezi s pričakovanjem 
odgovora Sadama Huseina. 
Osebni odposlanec Mihaila Gor-
bačova Jevgenij Primakov pa je 
po obisku oziroma vrnitvi iz Ba-
gdada govoril o »iskrici upanja«. 
V sinočnjem televizijskem in-
tervjuju pa je menil, da je vojno 
treba ustaviti, da bi preprečili 
množične človeške žrtve. Po nje-
govih besedah ima Sovjetska 
zveza v odnosu do zalivske vojne 
absolutno čiste roke. 

MIHA LAMPREHT 

Možnost sofinanciranja 
projektov v kmetijstvu 
Strokovnjaki Svetovne banke proučujejo v Sloveniji 
65 projektov, ki se potegujejo za njeno sofinanciranje 
LJUBLJANA, 20. februarja — Skupina strokovnjakov Sve-
tovne banke za obnovo in razvoj je na tridnevnem delovnem 
obisku v Sloveniji. Namen njihovega obiska je, da bi člani misije 
(šest jih je prišlo iz centra za investicije pri FAO v Rimu, eden pa 
je iz svetovalne službe Svetovne banke v VVashingtonu) pripravili 
predlog o možnostih sofinanciranja projektov s področja kmetij-
stva, za katere je Svetovna banka za obnovo in razvoj že lani 
ponudila novo posojilo v višini milijarde dolarjev. Posojilo je 
namenjeno sofinanciranju projektov za razvoj jugoslovanskega 
kmetijstva v tem petletnem obdobju, kar pomeni, da bi iz tega 
naslova lahko naša država letos dobila 200 milijonov dolarjev 
posojila. 

Obisk delegacije je zato namenjen seznanjanju z razmerami pri 
nas in ovrednotenju zahtevkov za sofinanciranje že izdelanih 
projektov in tistih, pri katerih načrtovalci kmetijskega razvoja 
pričakujejo pomoč Svetovne "banke. Kredit bo dodeljen osrednji 
banki v Jugoslaviji, ki bo podpisala pogodbo o kreditiranju 
projektov z bankami v posameznih republikah in pokrajinah. Ža 
Slovenijo bo (je) tak podpisnik pogodbe Ljubljanska banka 
— združena banka. 

Po merilih Svetovne banke imajo prednost projekti za razvoj 
zasebnega sektorja, storitvene in raziskovalne dejavnosti, izobra-
ževanje. prestrukturiranje agroživilstva, namakanje, osuševanje 
in melioracije, ohranjanje in zaščita naravnega okolja pri proiz-
vodnji hrane. Svetovna banka namerava podpreti tudi razvoj 
učinkovite pospeševalne službe, uvajanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah, še posebej kmečki turizem, ne bo pa kreditirala 
nakupa zemlje. 

V Šloveniji je že pripravljenih 65 projektov, ki bi prišli v poštev 
za skupno financiranje (Svetovna banka pogojuje sofinanciranje 
z enakim deležem posojil domačih bank), in siccr v skupni 
vrednosti nekaj več kot 458 milijonov dinarjev (60 odstotkov 
v zasebnem sektorju). MARJETA ŠOŠTARIČ 

D A N E S 
V D E L U 

i Časopisi 
načeloma 
svobodni, 
urednike 
imenuje oblast 
Kaj prinašajo teze 
novega zakona 
o sredstvih obveš-
čanja 

i Mariborčani 
grozijo, da 
bodo tožili 
republiko 
Ogorčenje zaradi na-
kan, da bi prelivali 
cestni dinar 
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> Pogled 
z Dunaja 
Če bi Avstrija morala 
vleči za sabo Sloveni-
jo, bi bil njen vstop 
v Evropsko skupnost 
otežen 
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• Kako je oživel 
zbor, ki mu je 
že bila zadnja 
ura 
Jubilej Učiteljskega 
zbora Emil Adamič 

>Nekaj 
centimetrov nad 
kožo je mogoče 
občutiti astralno 
telo 
Maserka lajša stresno 
situacijo v človeku 
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Merjenje 
jugoslovanskega 
utripa 
Alija Izetbegovič je v Zagre-
bu izvedel, da bo tudi sabor 
sprejel »ločitveno« resolucijo 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 

Z A G R E B , 20. februarja - Po 
včerajšnjem obisku hrvaške dele-
gacije v Makedoniji, ko so make-
donski funkcionarji prvič jasno 
povedali, da so za skupnost suve-
renih republik oziroma držav, ki 
naj bi imele tudi lastno vojsko, je 
doslej nejasen odnos Makedonije 
do prihodnosti Jugoslavije dobil 
prve, povsem jasne obrise. Tega 
pa še ni mogoče reči za BiH, 
čeprav si je na današnjem sestan-
ku s predsednikom Republike 
Hrvaške dr. Franjom Tudmanom 
predsednik predsedstva BiH Ali-
ja Izetbegovič na moč prizadeval, 
da bi omehčal hrvaško odločnost 
za konfederacijo, ki je ta republi-
ka ponuja kot zadnjo možnost za 
rešitev jugoslovanske krize. 

Sestanek v Banskih dvorih 
v Zagrebu je bil za zaprtimi vrati, 
po njem pa niti niso pripravili 
tiskovne konference. Predsednik 
Izetbegovič je takoj po srečanju 
s Tudmanom odletel v Beograd 
na pogovore s srbskim predsedni-
kom Slobodanom Miioševičem. 

BiH je s tremi državotvornimi 
narodi Muslimani, Srbi in Hrvati 
v posebnem položaju, saj gre 
v bistvu tudi za tri politike, ki 
tako ali drugače predstavljajo po-
litično podobo Jugoslavije. Tre-
nutno so v republiki pomirjajoči 
dejavnik med sprtimi federalisti 
(Srbi) in konfederalisti (Hrvati) 
Muslimani. Trenja se kažejo tudi 
navzven, v ponudbi predsednika 
predsedstva BiH Alije Izetbego-
viča, da bi pred petkovim sestan-
kom državnega predsedstva v Sa-
rajevu karseda približal pogajal-
ska izhodišča Zagreba in Beogra-
da. Po zadnjih pogovorih v Beo-
gradu je Alija Izetbegovič izjavil, 
da bi morala tako Miloševič 
v svojih federalističnih kot Tu-
dman v konfederalističnih zahte-
vah nekoliko popustiti, vendar 
pa so to v Zagrebu razumeli kot 
tavanje med obema modeloma 
pa tudi kot sprejemanje nekakš-
ne nehvaležne vloge voditeljev 
BiH pri reševanju Jugoslavije. 

Ali je bosansko-hercegovski 
voditelj po sestanku s Tudma-
nom odstopil od svojega »tretje-
ga modela« novega zgodovinske-
ga dogovora jugoslovanskih na-
rodov ali narodnosti, bo znano 
šele v petek, v najboljšem prime-
ru pa po sestanku s Slobodanom 
Miioševičem. V Zagrebu ni zve-
del le tega, da pomeni slovensko-
hrvaški model konfederacije, mi-
nimum hrvaških pogajalskih zah-
tev, temveč tudi to, da naj bi na 
jutrišnjem zasedanju sabora spre-
jeli posebno resolucijo o ločeva-
nju Hrvaške od jugoslovanske fe-
deracije. PETER POTOČNIK 


