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Gospodarstvo in finance: Plače in tečaj so za vabo - W. Wolf: Niste še povsem doumeli - So cene samo za tujce? - Brat in tri sestre 

Skupščina je razglasila prvo 
ustavo samostojne Slovenije 
Parlament je s 179 glasovi za sprejel novo slovensko ustavo — Poslanci so sprejeli tudi ustavni zakon za izvedbo 
ustave - Slovesna razglasitev na skupni seji vseh treh zborov - Čez leto dni prve volitve v državni zbor in državni svet 
L J U B L J A N A , 23 . decembra - S 179 glasovi z a j e republiška skupščina na današnj i seji - o b 
prvi obletnic i plebiscita - sprejela n o v o s l o v e n s k o us tavo . S t e m j e S loveni ja dobi la 
n a j p o m e m b n e j š i akt za konst i tuiranje svoje državnost i , s katerim naj bi odpravi la tudi ve l iko 
ustavno in sp lošno normat ivno nepreg lednos t . Pos lanci so hkrati sprejeli ustavni zakon za 
izvedbo ustave in t a k o b o m o č e z le to dni imeli tudi prve vol i tve v državni zbor in državni svet . 

Nova ustavna ureditev temelji 
na demokrat ičnem političnem si-
stemu s par lamentarno obliko 
oblasti, varstvu človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin ter 
posebnem varstvu italijanske in 
madžarske narodne skupnosti 
pri nas, na ureditvi temeljnih si-
stemskih okvirov gospodarskih 
in socialnih razmerij in na zago-
tovitvi lokalne samouprave kot 
temeljne oblike organiziranja lo-
kalnih skupnosti . 

Poslanci so se sicer najprej 
zbrali na skupnem zasedanju, na 
katerem je uvodno obrazložitev 
k obema dokumentoma - pred-
logu ustave in ustavnem zakonu 
— dal predsednik slovenske 
skupščine in njene ustavne ko-
misije dr. France Bučar. Potem 
so delo nadaljevali na ločenih se-
jah. Celotna razprava se je v bi-
stvu osredotočila le na eno vpra-
šanje, in sicer na svobodo odlo-
čanja o rojstvu o t rok . 

Ker so bile predložene tudi 
nekatere druge dopolnitve 
k predlogu ustave in ustavnem 
zakonu, se je sestala ustavna ko-
misija. Sklenila je , da ne bo 
spremenila že oblikovanega be-
sedila ustave, saj je to nastalo 
v soglasju vseh parlamentarnih 
strank. Zato je zavrnila tudi čr-
tanje 55. člena. Obenem je po-
slance opozorila, da predloga 
ustave eno leto ne bo mogoče 
ponovno uvrstiti na dnevni red 
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zborov skupščine, če zanjo ne 
bosta glasovali dve tretjini po-
slancev vseh zborov. 

Očitno je bilo prav to odločil-
no, da so nato poslanci na loče-
nih sejah glasovali za ustavo. 
Najprej so jo potrdili v družbe-
nopolitičnem zboru, in sicer z 62 
glasovi, enako podporo je dobila 
v zboru združenega dela, v zbo-
ru občin pa je zanjo galsovalo 55 
poslancev, to je le z enim glasom 
več od potrebne večine. 

Na popoldanski skupni seji 
vseh treh zborov so poslanci slo-
venske skupščine z 207 glasovi 
za sprejeli odlok o razglasitvi 
ustave Republike Slovenije. Pro-
ti odloku je glasovalo šest po-
slancev, sedem pa se jih je vzdr-
žalo. S podobnim razmerjem so 
poslanci sprejeli tudi odlok 
o razglasitvi ustavnega zakona 
o izvedbi nove ustave. S tem je 
nova slovenska ustava začela ve-
ljati. Pred glasovanjem je pred-
sednik slovenskega parlamenta 
dr. France Bučar v priložnost-
nem slavnostnem govoru med 
drugim poudaril da je s sprejet-
jem ustave Slovenija prvič v svo-
ji zgodovini postavila temelje 
svoji državnosti. Sprejeli smo jo 
v času, ko so dogodki prehitevali 
drug drugega, ko nismo bili spo-
sobni dojeti , kje je vrh tega zgo-
dovinskega valovanja; 

- ne odstopamo od načela, 
da o svojih pravicah in interesih 
odločamo sami, prav tako ne od 

v sodelovanju z naravo 

načina, kako te interese uresni-
čiti; 

- samo lastna država nam za-
gotavlja identiteto in uveljavlja-
nje lastne volje; 

- z novo ustavo ne s topamo 
samo v krog samostojnih držav, 
temveč tudi med države z druž-
beno strukturo, ki je nastala na 
temelju civilizacijskih prido-
bitev; 

- z novo ustavo začenjamo 
novo pot , kajti še nikoli nismo 
živeli v povsem samostojni drža-
vi. 

Več na 3. strani. 
M A J D A V U K E L I Č 
V E S O S T O J A N O V 

ZGODOVINSKA ODLOČITEV — Slovenska skupščina med včerajšnjim sprejemanjem nove ustave 
(foto: Igor Modic). 

TEMA D N E V A 

Ustava za novi čas 
Z včerajšnjo odločitvijo slovenske skupščine, ki je sprejela 

novo ustavo, je bil narejen eden najpomombnejših korakov 
h končnemu snovanju lastne državnosti. Postavljeni so bili 
temelji drugačne ureditve, ki naj bi s prizorišča odstranili vse. 
kar ga je počasi začelo delati nevzdržnega. 

Čeprav je bila v zadnjih ustavnih razpravah največkrat 
poudarjena utemeljitev, da novo ustavo potrebujemo zaradi 
mednarodne javnosti, ki od nas pričakuje, da se začnemo 
obnašati tako, kot se za samostojno državo spodobi, je treba 
vse več razlogov iskati v notranjepolitičnih dogajanjih. Dobro 
leto dni. odkar je bila sprejeta odločitev, da se začne ustavni 
postopek, so si stranke med ustavno razpravo sporočale, kaj 
mislijo druga o drugi, in krivdo za vztrajanje v pravni zmedi 
pripisovale njihovi nepripravljenosti za sklepanje kompro-
misov. 

Zadeve so prišle tako daleč, da je bilo pred približno pol leta 
oblikovanje nove ustave blokirano. Kmalu zatem se je začelo 
krhati tudi v vladajoči koaliciji. Vlada je nenadoma ugotovila, 
da skozi skupščinsko proceduro ne spravi več nobenega 
pomembnejšega sistemskega zakona, če ima katera od poslan-
skih skupin pomisleke. Skupščina - ta orjaški aparat — pa 
zaradi »tehničnih« težav in zapletenosti postopkov porabi 
nemalo časa. da sploh kaj sprejme. Zato bi kar držala ugotovi-
tev. da sedanje stanje, pravzaprav stopicanje na mestu, ne 
ustreza nikomur več. 

Z včerajšnjim dnem seje tako začel tudi boj za volilce. Ta bo 
neizprosen. Ni več velikih tem. So le gospodarske težave in 
socialne stiske. Za njihovo prebroditev pa ne bo več zadoščal 
niti sprejem nove ustave. MAJDA VUKELIČ 

Podražitev elektrike in 
nafte da, a ne pretirana 
Minister za energetiko zanikal možnost, da bi bili 
sprejeti zahtevi Petrola in elektrogospodarstva 

L J U B L J A N A , 23. dccembra — Naftni derivati in elektrika se bodo 
po vsej verjetnosti podražili že 1. j anua r j a . To j e v današnjem 
pogovoru z novinarji napovedal slovenski energetski minister dr . 
Miha Tomšič, ki pa j e hkrati tudi poudaril, da podražitev, vsaj pri 
elektriki, še zdaleč ne bo tako visoka, kot j o zahtevajo v sloven-
skem elektrogospodarstvu. Naftna goriva na j bi se podražila za 15 
do 20 odstotkov, električna nergija pa za kakih 30 odstotkov. 

Za koliko in kdaj se bo energija 
natančno podražila, energetski mi-
nister ni povedal, saj je odločitev 
v rokah slovenske vlade, ki bo mo-
rala tehtati med nujnostjo podraži-
tev ter njihovimi gospodarskimi in 
socialnimi posledicami. Že v komi-
siji za cene pri Bastlovem ministr-
stvu za trg pa se je pokazalo, da sta 
predloga za podražitev. Pelrolov in 
elektrogospodarski, pretirana. Pe-
trol je namreč predlagal povprečno 
20-odstotno podražitev goriva, ven-
dar v vladnih krogih menijo, da je 
predlagana podražitev nekoliko 
previsoka, saj se je nafta na svetov-
nem trgu nekoliko pocenila, deviz-

ni tečaj pri nas se je ustalil in celo 
nekoliko znižal, le domača inflacija 
se je povečala, to pa lahko vpliva 
samo na domače stroške. 

Dr. Tomšič je povedal, da je 
elektrogospodarstvo v predlagano 
87-odstotno podražitev vštelo vse 
stroške, ki jih pričakujejo v vsem 
letu. in šc izgubo, ki je nastala letos 
zaradi sorazmerno nizkih ccn elek-
trike. Dr. Tomšič se strinja, da gre 
zdaj precej elektrike v Sloveniji po 
nedopustno nizki ceni. poleg tega 
pa so veliki porabniki letos porav-
nali samo četrtino svojih računov za-
elektriko. Več na 2. strani. T. S. 

D A N E S 
V D E L U 
• Oman, 

pomagaj! 
Kako da se je član 
slovenskega predsed-
stva in prvak kmečke 
stranke prav zdaj 
spomnil na cene 
mleka? 

• Minister Bastl 
pravi: Saj gre 
samo za papir 
Minister za trg in ce-
ne se ne razburja za-
radi transakcije, ki 
bo Slovenijo stala 55 
milijonov mark 

stran 2 
• Minister vliva 

optimizem 
Ugodnosti tudi za 
stanovalce, ki jim bo-
do stanovanja vrnili 
ob denacionalizaciji 
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• Novi dinarji na 
Hrvaškem 
Začetek težavne poti 
v hrvaško denarno 
samostojnost 
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• Cankarjev dom 

v letu 1991 
Letos je bilo v Can-
karjevem domu 909 
prireditev in 349.000 
obiskovalcev 

stran 7 
• Če bi voznik 

povoženemu 
pešcu pomagal, 
bi ta še živel 
Devetnajstletni fant 
je v Tržcu pri Ptuju 
umrl zaradi podhla-
ditve n 

stran y 

Tbilisi: še vedno boji 
okrog vladne palače 
Predsednik Gruzije Gamsahurdija se očitno še 
skriva za njenimi zidovi - Najmanj 15 mrtvih 
O D N A Š E G A DOPISNIKA 
M O S K V A , 23. decembra - Oboroženi spopadi za vladno palačo 
sredi gruzinskega glavnega mesta Tbilisija se še napre j vodijo 
z vsemi razpoložljivimi bojnimi sredstvi, vključno s topništvom in 
raketami. Ker so od danes prekinjene telefonske zveze, opazovalci 
ne more jo več izvedeti niti tega, koliko j e z obeh strani žrtev. 
Reševalnim in gasilskim vozilom j e onemogočen dostop do vladne 
palače na osrednjem mestnem bulvarju, prospektu Rustavclija. 
Okoliške stavbe j e zajel požar. Letališče j e zaprto. Predsednik 
Gruzi je Zvijad Gamsahurdi ja se očitno še skriva v vladni palači in 
na pomoč mu pr iha ja jo enote milice ter narodne garde 

V zadnjih poročilih, ki so jih 
različni dopisniki šc lahko posla-
li iz Tbilisija, so omenjali naj-
manj petnajst mrtvih in okoli 
osemdeset huje ranjenih. Po ne-
kajkratnih prekinitvah ognja in 
poskusih, da bi se opozicija do-
menila s predstavniki zabarika-
dirane vlade o kompromisu, so 
se vso noč obnavljali boji. 

Danes ob enih so opozicijske 
sile. ki jih podpira del narodne 
garde pod poveljstvom Tengiza 
Kitovanija, obnovile topniško in 
raketno obstreljevanje vladne 
palače sredi Tbilisija. V korist 
Gamsahurdiju in vladi pa gre 
dejstvo, da so to palačo gradili 
v povojnih stalinskih letih ter 

poleg močnih betonskih zuna-
njih stebrov in zidovja predvideli 
tudi možnosti za notranjo 
obrambo. Trdnjavo je zato težko 
zavzeti. Na prostornem dvorišču 
je imel režim Zvijada Gamsa-
hurdija že nekaj zadnjih mesecev 
zbrane elitne enote narodne gar-
de z najsodobnejšim orožjem. 

Iz Tbilisija navadno poleti vsaj 
po dvajset letal na daljše proge; 
danes sta pred popolno zaporo 
poleteli dve v Moskvo in eno 
v Taškent . Na letališču so zani-
kali jutranja sporočila o tem, da 
naj bi Gamsahurdi ja z družino 
pobegnil iz Gruzije. Pravazprav 
so mu predstavniki opozicije 
takšno možnost tudi ponujali. 

A N T O N RUPNIK 

Delova 
osebnost 
leta 
Slovesna razglasitev rezul-
tatov velike javnomnenj-
ske raziskave bo v petek 

LJUBLJANA. 23. decem-
bra - Kdo je osebnost lela na 
Slovenskem? Kdo je po mne-
nju Slovenccv najbolj priljub-
ljen v svetu? Do koga smo naj-
bolj kritični? Na vsa ta vpraša-
nja boste dobili odgovor v pe-
tek, ko bo na Delu slovesna 
razglasitev slovenske in svetov-
ne osebnosti leta. pa tudi listih 
dveh oseb. do katerih so Slo-
venci najbolj neprizanesljivi. 

Delova služba za javnom-
nenjske raziskave, ki ima na 
tem področju največ izkušenj, 
jc obrcdla kar 57 krajev v vseh 
slovenskih regijah in za mnenje 
povprašala 1075 ljudi. Šlo je za 
veliko terensko (ne telefonsko) 
raziskavo, ki zelo zanesljivo 
odseva mnenje ljudi; takšne ra-
ziskave so se že nekajkrat izka-
zale za zelo točne (izid plebis-
cita. je bil na primer napove-
dan skoraj do decimalkc na-
tančno). Toda, kot rečeno, več 
o tem v petek . . . 

D. S. 

l a n i ob p l e b i s c i t u d a n e s , po l e t u d n i 
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Samostojen časnik za samostojno Slovenijo 

Bralcem voščimo 
vesele božične praznike 

Uredništvo 

'BIZELJSKO - BREŽICE« 

PRIJATELJEM IN POSLOVNIM 
PARTNERJEM ŽELIMO VESELE 
PRAZNIKE IN SREČNO 1992 

Sredstva za voščilnice smo namenili za nakup elektronskega 
aparata za ugotavljanje krvnega sladkorja za bolnišnico Stara 
Gora pri Novi Gorici. 

Direktor: 
Marjan Pintar, dipl. lur. 
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Vesel božič in srečno novo leto J 

i.o.o. SOŠKA /S0LKAH. t v NOVA GORICA. SL0VEKI1A 
Td:(m)sm.:im.Fn• itsim 

LJUBLJANA, 23. decembra - Na nedeljo 
pred letom dni je bil v Sloveniji plebiscit, 
na katerem se je 94,6 odstotka volilnih 
upravičencev, ki so prišli na glasovalna me-
sta, odločilo za samostojno Slovenijo. V te-
renski raziskavi, ki jo je Delova agencija 
STIK ob obletnici plebiscita opravila med 

1075 prebivalci Slovenije, pa je bil rezultat 
še nekoliko višji, kar 95,7 odstotka vseh, ki 
bi se udelžili plebiscita, bi namreč glasovalo 
za samostojno Slovenijo. Delež volilcev, ki 
bi glasovali proti, pa je v primerjavi z lan-
skim plebiscitnim rezultatom za 1,3 odstot-
ka nižji. J. T. 

p r o t i s a m o s t o j n o s t i 

Nemčija je tudi formalno 
priznala slovensko državo 

Za Hrvaško 
ni božičnega 
miru 

Javnost o plebiscitu 
PRED PRIBLIŽNO ENIM LETOM SMO SE NA PLEBISCITU 

ODLOČILI ZA SAMOSTOJNOST. POLITIČNA IN GOSPODARSKA 
SITUACIJA SE JE MEDTEM SPREMENILA. CE BI BIL JUTRI 

PLEBISCIT 0 SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE, KAKO BI GLASOVALI? 

za s a m o s t o j n o s t 

• Črnogorska vladajoča stranka 
j e do bruseljskega dokumenta 
zavzela enako stališče kot srbska: 
da j e Črna gora mednarodno-
pravno priznana že od leta 1878. 
Pobude nekaterih opozicijskih 
poslancev, na j od ES zahtevajo 
priznanje, so ostale kot glas vpi-
jočega v puščavi. 

Nemški predsednik von Weizsacker je poslal pismo, s katerim Bonn priznava 
samostojno in neodvisno državo Slovenijo - Doslej štiri prošnje iz Jugoslavije 
L J U B L J A N A , B R U S E L J , 23. decembra - Dosedanj i generalni nikoli prosila ES za priznanje, 
konzul Nemčije v Sloveniji dr . Giinther Seibert j e dopoldne v slo- Črna gora se je odločala zadnja, 
venskem predsedstvu slovesno izročil predsedniku Milanu Kučanu 
pismo predsednika Richarda von VVeizsšickerja, s katerim Nemčija 
»tudi formalno priznava Slovenijo kot samostojno in neodvisno 
državo«. 

donija in BiH so to storile v pe-
tek. Srbija pa je v soboto prek 
svojega podpredsednika vlade 
dr. Košutiča sporočila, da ne bo 

Kot je zatem dejal dr. Seibert. 
Slovenija za Nemčijo izpolnjuje 
vse pogoje za priznanje, zato je 
do tega prišlo že pred božičem, 
kot je bilo napovedano. Prizna-
nje velja od izročitve te listine, 
je povedal nemški generalni 
konzul, ki bo od 15. januarja tu-
di veleposlanik v Sloveniji, saj 
bo šele to dan, ko bodo vzpo-
stavljeni diplomatski odnosi med 
državama. Današnje priznanje ni 
bilo za Nemčijo po Seibertovih 
besedah nikoli sporno, le da so 
zdaj veliko bolj veseli, da ga lah-
ko opravijo skupaj z zavezniki iz 
ES. Dr. Seibert, ki je sicer vse-
skozi govoril nemško, je Kučanu 
listino izročil z nagovorom v slo-
venščini. 

Kučan je v odgovoru dodal, 
da gre za dejanje izredne modro-
sti in odgovornosti nemške drža-
ve in politike ter da bomo v Slo-
veniji vedno znali ceniti pomoč 
»evropskih prijateljev«, med ka-
terimi sta bila Kohl in Genscher , 
»ki sta prej kot drugi razumela 
naravno pravico do samoodloč-
be in njen pomen za razrešitev 
jugoslovanske krize«, še posebej 
omenjena . Sedaj, ko je priznanje 
za nami, bo treba graditi novo 
sodelovanje, pri čemer je Seibert 
jasno omenil, da bo Sloveniji po-
nujena možnost asociacije 
z Evropsko skupnostjo. 

Na nizozemskem zunanjem 
ministrstvu v Haagu niso hoteli 
v zvezi s prijavami povedati nič 
drugega, kot da so svoje vloge 
do popoldneva poslale štiri repu-
blike. Uradno sporočilo namera-
vajo objaviti šele jutri. 

D. K. , S. Ž. 

Predsednik Zvezne republike Nemčije 
Njegovi ekscelenci - Predsedniku Republike Slovenije 
g. Milanu Kučanu, Ljubljana 

Gospod predsednik, v veliko čast mi je sporočili Vam. da Zvezna 
republika Nemčija priznava Republiko Slovenijo kol neodvisno 
državo. Nemško ljudstvo pozdravlja Slovenijo kol novo članico 
neodvisnih držav sveta. 

S samoodločbo jc Vaša država na demokratičen in državnoprnven 
način stopila na pot k neodvisnosti. Republika Slovenija ho člove-
kove pravice in pravice manjšin v celoti zagotavljala. Priznava 
obveznosti, ki izhajajo iz zakonov Združenih narodov, zaključnih 
sklepov iz Helsinkov in pariške listine za novo Evropo. Tu jc 
pomembno tudi pravno načelo, da sc sporna vprašanja nc smejo 
reševati z nasiljem. 

Zvezna republika Nemčija se bo šc naprej potegovala za nadalje-
vanje in uspešen konce mirovne konfercncc o Jugoslaviji. Pri tem 
računa na nadaljnje konstruktivno sodelovanje Slovenije. 

Zvezna republika Nemčija jc pripravljena navezali diplomatske 
odnose z Republiko Slovenijo. Pri tem si ho vlada Zvezne republike 
Nemčije prizadevala, da bodo odnosi v duhu prijateljstva in sodelo-
vanja. Poleg lega sc ho posebno zavzemala za združitev Slovenije 
z Evropo, da bo Vaša dežela čim prej prebolela grozote vojne, za 
katero upamo, da bo v najkrajšem času končana. 

V imenu nemškega ljudstva in v svojem imenu želim Vam. 
gospod predsednik, in slovenskemu ljudstvu veliko sreče in 
uspehov. 

Dovolite mi, gospod predsednik, da Vam izrazim globoko spošto-
vanje. 

Z A G R E B . 23. decembra 
- Čeprav je v sinočni poslanici 
hrvaškemu ljudstvu in v pogovo-
ru za hrvšako televizijo dr. Fra-
njo Tudman napovedal konec 
vojne do novega leta, ni videti, 
da bi srbski napadalci sploh raz-
mišljali o prekitnitvi ognja. Na-
mesto da bi okupator izpustil vo-
do iz prenapolnjenega jezu H E 
Peruča v Celinski krajini, je od 
tam začel topniški napad na Sinj 
in druge kraje. 

Še najbolj mirno je v Osijeku in 
morda tudi v valpovski občini. 
Za to pa je toliko huje v Vinkov-
cih, ki jih sovražnik nenehno ob-
streljuje s topovi in raketami. Na 
novogradiškem objišču je hrvaška 
vojska spet osvojila četniško po-
stojanko v vasi Gornja Trnava. na 
bojiščih okoli Novske pa je zau-
stavila tankovski prodor banjalu-
škega korpusa iz Jasenovca. Ves 
dan potekajo tudi pehotni spopa-
di na cesti proti Lipiku. 

Zahodno Liko so danes najprej 
preletela vojaška letala, temu pa 
je sledil močan topniški napad na 
vse položaje hrvaške vojske. Srb-
ska in črnogorska vojska pa je 
danes iz Trebinja in Nevesinja 
obstreljevala Ston in Mali Ston 
ter druga naselja na jugu polotoka 
Pelješac. 

Podobno je bilo tudi na pakra-
škem bojišču, kjer so sovražniko-
vi topovi rušili ostanke ruševin 
v Prekopakri in v samem Pakra-
cu. P . P . 

Opolnoči se bo ižtekel rok. do 
katerega se morajo javiti mirov-
ni konferenci o Jugoslaviji oziro-
ma njenemu predsedstvu vse re-
publike, ki želijo mednarodno 
priznanje. Evropska skupnost je 
16. decembra v Bruslju sklenila, 
da morajo prosilke pozitivno od-
govoriti in zagotoviti spoštova-
nje nekaterih pravil »igre«, 
predsedujoči zunanji minister ES 
Hans van den Broek pa je vsem 
jugoslovanskim republikam po-
slal »vprašalnik«. Prvo, najbolj 
bistveno vprašanje se glasi, ali 
posamezne republike želijo med-
narodno priznanje. Na Van den 
Broekovo pismo je prva odgovo-
rila Slovenija, že naslednji dan, 
19. decembra. Hrvaška, Make-

TRENUTEK FORMALNEGA PRIZNANJA - Nemški generalni konzul v Sloveniji in bodoči prvi 
tuji veleposlanik pri nas dr. Giinther Seibert je predsedniku predsedstva Milanu Kučanu predal listino 
o priznanju Slovenije in dejal, da nemško priznanje velja od trenutka izročitve te listine. (D. K.. foto: 
Igor Modic) 


