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Zadnji vojak JA zapustil Slovenijo 

ZBOGOM. VOJAK (Foto: Aleš Černivec) 

KOPER, 25. oktobra — Vojna v Sloveniji se je začela in 
končala na Primorskem. Zadnji vojaki sovražne vojske so 
nekaj minut po polnoči na malteškem trajektu Venus zapustili 
slovenska tla. 

Na trajekte, ki so danes pripluli v Luko Koper, se je vrkcalo 
več kot 400 (in ne napovedanih 200!) zadnjih vojakov JA. 
Jugoslovanska armada pa ne bi bila to, kar je, če ne bi tudi 
tokrat poskušala obiti dogovore. V koprskem pristanišču je 
ostalo približno 40 vojaških vozil. Dogovorjeno je namreč bilo, 
da bodo odpeljali skupaj 200 nebojnih vozil in približno toliko 
so jih tudi vkrcali na trajekte. 

Poleg trajekta Sveti Štefan Barske plovidbe, ki zdaj pluje pod 
zastavo jugoslovanske armade, sta po vozila prišla tudi dva 
vojaška trajekta iz Pulja (PO 9 in PO 9 KID). Trajekt PO 
9 zjutraj ni smel v koprsko pristanišče, ker posadka ni hotela 
pokriti topa. Tako je čakal nekaj ur na sidrišču pred pristaniš-
čem, preden je prišel ukaz iz Pulja, naj vendarle pokrije top 
Vsi trije trajekti so popoldne iz pristanišča najprej odpeljali 76 
nebojnih vojaških vozil. 

Okoli 18. ure je pristal še malteški trajekt Venus, v katerega 
so se vkrcali zadnji vojaki. Okrog 23.30 se je pomočnik ministra 
za notranje zadeve Boris Žnidarič poslovil od poveljujočega 
generala Pavlova. 

Kmalu po polnoči je trajekt dvignil sidro, njegov odhod pa so 
pozdravile sirene. Več na 3. strani. 

BORIS ŠULIGOJ 

Srečanje v Haagu 
še brez odločitve 
Na mirovni konferenci se pravzaprav niso domenili nič drugega, kot da se bo 
delo nadaljevalo v komisijah - Lord Carrington optimističen, Kučan pa ne 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
HAAG, 25. oktobra - V senci topovskih strelov in bitk se ni 
mogoče pogovarjati o tem, kako naj bi z mirovno konferenco ure-
dili odnose med republikami. S temi besedami je lord Carrington 
sprejel udeležence današnjega šestega plenarnega zasedanja na 
predsedniški ravni. Konferenca se je kljub vsemu začela, pred tem 
pa se je lord dolgo zadržal v pogovoru »na štiri oči« s srbskim 
predsednikom Miloševičem. 
• O čem sta se pogovarjala, ni 

znano, po plenarnem zasedanju 
pa sta se srečala tudi Miloševič 
in Tudman. Današnji sestanek 
vseh republiških predsednikov in 
njihovih zunanjih ministrov je 
spremljalo še zvezno predsed-
stvo v okrnjeni sestavi: tokrat 
sta ga v Haagu predstavljala le 
njegov predsednik Stipe Mesič 
in član dr. Vasil Tupurkovski. 

Pilot JA 
zbežal 
v Avstrijo 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 

D U N A J , 25. oktobra - Na 
celovškem letališču je danes 
dopoldne okrog 10. ure pristal 
mig 21 z oznakami jugoslovan-
skega vojnega letalstva. Pilot, 
33-letni kapetan J A Rudolf P., 
po narodnosti Hrvat, ni hotel in 
mogel streljati na ljudi, kot so 
od njega zahtevali. 

Letalo so radarji avstrijske 
protiletalske obrambe nekaj 
čez poldeseto uro zasledili nad 
ljubljansko kotlino. 

Takoj nato sta poletela dva 
saaba avstrijskega vojnega le-
talstva. sicer veliko prepočas-
na za spopad z migom; ta je 

• Triintridesetletni hrvaški pi-
lot želi dobiti politično zatočiš-
če, poroča A F P in se sklicuje 
na avstrijske uradne vire. V le-
talu ni bilo raket ali bomb, pi-
lot pa j e imel pri sebi pištolo 
zastavo in brzostrelko škor-
pijon. 

v avstrijski zračni prostor pri-
letel nekje nad Pliberkom in se 
nato usmeril proti celovškemu 
letališču, saaba pa sta mu sle-
dila. 

Pilot je pristajalno stezo naj-
prej preletel, očitno zato, da bi 
si jo ogledal, v drugo pa je 
brez težav pristal, ne da bi bil 
poprej navezal stik z letališko 
kontrolo letenja. Zaradi različ-
nih radijskih frekvenc sicer po-
govor tehnično niti ne bi bil 
mogoč, vrh. tega pa pilot, kot 
se je izkazalo kasneje, le za 
silo tolče angleščino, nemščine 
pa ne zna niti toliko. 

Avstrijski varnostni organi 
so pilota takoj odpeljali v Ce-
lovec na zaslišanje. Letalo, ko-
likor je doslej znano, ni bilo 
oboroženo. Spravili so ga na 
vojaški del celovškega letališ-
ča. in kot je izjavil notranji mi-
nister Franz Loschnak, Avstri-
ja bo zdaj čakala na morebitno 
vrnitveno zahtevo ali prošnjo 
armadnih oblasti iz Beograda. 

Kot poroča Tanjug, je po-
veljstvo^ vojnega letalstva JA 
že potrdilo pobeg svojega 
miga. 

V O J K O F L E G A R 

TEMA D N E V A 

Papir prenese vse 
Haaška konferenca o miru v Jugoslaviji je tako lepo utečena, 

da o tem čivkajo že vrabci na strehi, kot pravimo. Skupaj 
skličejo večje ali manjše število jugoslovanskih politikov, 
Broek je včasih malo ali zelo hud, Carrington je po angleško 
osupel in po diplomatsko oster, na koncu se vsi podpišejo na 
kakršenkoli dokument, ki spet odločno zahteva ustavitev 
sovražnosti, potem doma vsakdo razloži stvar po svoje, boji pa 
se nadaljujejo. Papir prenese vse. 

Poleg tega vmes delajo nekakšne delovne skupine, katerih 
ena se ubada z utopijo - prihodnjim skupnim življenjem 
jugoslovanskih narodov — in v kateri tisti, ki so v nekdanji 
Jugoslaviji še vedno za Jugoslavijo, spretno pretihotapljajo 
svoje ideje, temelječe na utopiji. Tako imenovani »Carringto-
nov dokument«, izdelan vsak teden tik pred plenarno konfe-
renco, je zato logično nesprejemljiv za tiste, ki so se Jugoslavije 
naveličali. In spet papir vse prenese. 

Medtem se kdo na Zahodu silovito razburi, ker granate 
padajo na »pitoreskni Dubrovnik« (mrtvi ga očitno ne motijo), 
ukrene pa nihče čisto nič. Čeprav bi samo Evropska skupnost 
lahko zelo hitro ukrotila Srbijo in JLA s kakšnim ostrim 
diplomatskim ali gospodarskim ukrepom, na primer zaprtjem 
pip z nafto: vojaška vozila bi obtičala in Srbe bi malo zeblo. 

Lahko bi tudi posnemali Hitlerja, čeprav ga ni lepo jemati za 
zgled. Kadar je imel opraviti z nasprotnikom, ki ga je bilo treba 
»omehčati« (na primer s češkoslovaškim predsednikom ali 
avstrijskim kanclerjem), ga je ozmerjal, potem pa zaprl 
v kakšno sobo, dokler ni mislil po njegovo. Broek in Carring-
ton imata vsak petek možnost za tak način dela. 

STANE IVANC 

SPOMINKAR 

Karikatura: Franco Juri 

NEVSAKDANJI PRIZOR - Mig 21, last jugoslovanskega vojnega letalstva, na celovškem letališču. 
Pilot hrvaške narodnosti Rudolf P. naj bi bil, kot sporoča avstrijski radio, poletel z vojaškega letališča 
v Bihaču, za prebeg pa se je odločil, ker ni mogel več izpolnjevati ukazov o napadih na cilje na 
Hrvaškem. Prebežnik je že zaprosil za politični azil, letalo pa zdaj varujejo avstrijski varnostni organi na 
vojaškem delu celovškega letališča. (CR, foto: Srdan Živulovič) 

Okrepljen pritisk armade 
na Dubrovnik in Vukovar 
Jugoslovanska vojska poskuša preurediti svoje 
vrste - Obstreljevanje hrvaških mest se nadaljuje 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
ZAGREB, 25. oktobra - Čeprav je bil zjutraj naskok srbske vojske 
na dubrovniško mestno jedro zaustavljen, dopoldne pa so padale 
granate na Pobrežje in Dubac, pa tudi na staro dubrovniško prista-
nišče, je vodstvo dubrovniške občine ob navzočnosti članov opazo-
valne misije ES začelo pogajanja z okupacijskimi silami. Vojska že 
tretji dan ne dovoli ladjama Slavija in Ilirija, da bi v Dubrovniku 
iztovorili živila in zdravila. Tak je bil začetek 25. dne okupacije 
Dubrovnika, v katerem kakih 60.000 ljudi nima ne pitne vode ne 
elektrike ne plina, kopnijo pa tudi zaloge živil in zdravil. 

Protesti ES. francoske, itali-
janske in ameriške vlade, gene-
ralnega sekretarja OZN Pereza 
dc Cuellarja in drugih zaradi na-
padov na Dubrovnik nc zaleže-
jo. Veleposlaništvo ZDA v Beo-
gradu jc ponudilo tudi pomoč 
herojskemu Vukovarju, toda tu-
di danes so na položaje okupa-
cijskih sil pripeljali nove topove 
in Adžičeve orgle, katerih razdi-
ralno moč so v vukovarskih ka-
takombah občutili branilci poru-
šenega mesta. Ti tudi sporočajo, 
da dolgo ne bodo mogli več bra-
niti mesta. Tudi osiješki župan 
dr. Zlatko Kramarič jc na današ-
nji tiskovni konferenci povedal, 
da so okupacijske sile v okolici 
Osijeka izrabile deseto ustavitev 
ognja za utrditev svojih položa-

Vojna napoved neredu 
v občinskih davkarijah 
Mnogi, ki so se razglasili za občinske reveže, se vozijo 
v dragih avtomobilih - Razsežnosti davčne nediscipline 

LJUBLJANA, 25. oktobra - Ugibanja in namigi, da v občinskih 
upravah za družbene prihodke marsikaj delajo zelo po domače, se 
potrjujejo v najnovejših ugotovitvah republiške davčne uprave in 
slovenskega finančnega ministrstva. Analiza pregleda dela davčnih 
uprav v 35 slovenskih občinah (naročil jo je finančni minister Dušan 
Šešok) razkriva, da mnogi med nekaj več kot 48 tisoč zasebniki ne 
plačujejo davkov, ker prijavljajo izgube v svoji dejavnosti. Tudi 
mnogi od teh »revežev« se vozijo v novih, najdražjih avtomobilih, 
zganjajo pa vik in krik ob razmeroma silno skromno odmerjenih 
akontacijah davkov. 

Kljub enotni republiški zako-
nodaji, enotnim navodilom in 
dogovoru o uveljavljanju enotne 
davčne politike, občine pravilo-
ma ravnajo v skladu s svojimi 
ozkimi, občinskimi interesi. 
Končna posledica so zamude pri 
odmerjanju davkov in pobiranju 
denarja za republiko. Zaradi če-
dalje večje davčne nediscipline, 
ki jo spodbuja tudi nekontrolira-
na delavnost občinskih davčnih 
uprav, se torej ne moremo čuditi 
podatku, da se v republiški pro-
račun nateče komaj 30 odstot-
kov denarja, ki naj bi ga sicer 
pobrali v zasebni dejavnosti. 
Razmere so povsod slabe, naj-
slabše pa je v Kranju, Celju, 
Mariboru, Radovljici, Ljubljani 

Vič-Rudniku in v Ilirski Bistrici. 
Zaradi tega je finančni minister 
tem občinam ustavil vse izravna-
ve iz republiškega proračuna. 
S tem pa je pravzaprav izkoristil 
edino in bržkone tudi najbolj 
učinkovito možnost sankcionira-
nja, ki je po sedanji zakonski or-
ganiziranosti dela davčnih uprav 
sploh mogoča. Zbrani podatki 
o kršitvah predpisov pri zasebni-
kih in tudi podjetjih, ki zasebni-
kom prodajajo reprodukcijski 
material in osnovno opremo, pa 
kažejo, da se bo treba v Sloveni-
ji temeljito in cejovito lotiti nad-
zora. Centralizacija davčnih 
uprav je že ena od rešitev. Več 
na 3. strani. 

MARJETA ŠOŠTARIČ 

v 

Življenje se 
počasi vrača 
v kraje ob meji 

METLIKA, 25. oktobra 
— »Možnosti, da bi jugoslovan-
ska armada napadla Slovenijo, 
praktično ni več. Dve uri je stara 
novica iz Luke Koper, da so tuj-
ci znižali zavarovalne premije za 
ladje, ki pristajajo v Kopru, na 
dvajsetino prejšnje zavarovalne 
vsote. To pomeni, da so tudi tuj-
ci prepričani, da napada na Slo-
venijo ne bo in da je Koper naj-
bolj varno pristanišče od Italije 
do Albanije,« je danes povedal 
Metličanom republiški obrambni 
minister Janez Janša. 

V pogovoru, ki ga je v Metliki 
pripravila SKZ-Ljudska stranka 
v sodelovanju z obema belo-
kranjskima občinama Črnomelj 
in Metliko, so Bclokranjci opo-
zorili na vezi, ki jih je pretrgala 
meja. 

Pomočnik policijskega mini-
stra Milan Domadenik je dejal, 
da je interes države Slovenije 
pospešeno razviti obmejna ob-
močja, saj bodo le območja z za-
dovoljnimi prebivalci zagotavlja-
la varno mejo. Bclokranjci so 
gostom iz republike povedali, da 
imajo samo v občini Črnomelj 52 
perspektivnih programov. 

M. D. 

Radgonska cerkev z novim zvonikom 
GORNJA RADGONA, 25. oktobra - Takole so danes v Radgoni 
s pomočjo velikega dvigalu postavili nov vrh zvonika tamkajšnje 
cerkve, ki so ga med junijsko vojno uničile granate tankov JA. Novi 
vrh zvonika tehta 13 ton. stal pa jc kakih 100.000 tolarjev. Denar so 
zbrala avstrijska podjetja in darovalci. (CR. telefoto: AP) 

jev z novimi topovi, minometi, 
tanki in večeevnimi raketnimi 
metalci. Sovražnik je danes spet 
obstreljeval središče mesta in 
južna naselja v bližini Stare Te-
njc. Stari Antunovac in Laslovo. 
Granate so ubile dve Osiječanki. 

V Sisku. na drugem koncu hr-
vaške fronte, pa so kasetne 
bombe, ki so jih sovražna letala 
metala v okolici Siska, in topov-
ske granate iz Petrinje pokonča-
le pet civilistov. Hrvaška vojska 
jc na nenehne napade odgovori-
la in uničila več topov in tankov, 
sinoči pa so sestrelili tudi dva 
miga. 

Makedoni ja n e priznava 
okrnjenega predsedstva 
• SKOPJE, 25. oktobra 
— Makedonska vlada je držav-
ljane Republike Makedonije 
pozvala, naj se ne odzovejo na 
pozive za mobilizacijo. Vladni 
predstavniki so povedali, da ne 
priznavajo okrnjenega predsed-
stva SFRJ in njegovih ukazov. 
»Brez moralnih dilem in strahu 
zavrnite vojaške pozive za mobi-
lizacijo,« je svojim državljanom 
svetovala makedonska \ '-.da. 

J . G. 

Tudi Karlovac je čedalje bolj 
podoben Osijeku. Ponoči so to-
povske granate in rakete padale 
na njegovo južno predmestje in 
industrijski del, danes pa tudi na 
središče mesta. V karlovškem 
zaledju divja prava vojna v oko-
lici vojašnice Logorište, srbska 
vojska pa je tudi danes nadalje-
vala z rušenjem in požiganjem 
hrvaškh vasi Belajske Police, 
Belaj in Velemerič na levem 
bregu Korane. Relativno zatišje 
na osrednjem delu okučanske 
fronte, predvsem pa v okolici 
Nove Gradiške, je banjaluški 
korpus izkoristil za preusmeritev 
svojih sil proti Pakracu, Likipu 
in Daruvarju, ki jih nenehno na-
padajo s topovi in minometi. 

Če izvzamemo občasne napa-
de s topovi in minometi na Sinj 
in vasi te občine, lahko rečemo, 
da je bilo v Dalmatinski Zagori, 
kjer se je 17. avgusta lani prav-
zaprav začela vojna na Hrva-
škem, razmerom mirno, pred-
stavniki okupacijskih in hrvaških 
sil pa so se tudi danes dogovarja-
li o izmenjavi ujetnikov in usta-
vitvi ognja. Več na 2. strani. 

PETER POTOČNIK 

Sekretariat konference je pova-
bil celotno predsedstvo tudi na 
tokratno zasedanje. Medtem ko 
je bilo o dr. Janezu Drnovšku že 
prej sporočeno, da je minuli pe-
tek prišel na srečanje le kot ne-
kakšen udeleženec pri podpiso-
vanju 10. mirovnega sporazuma 
in da tokrat ne bo več v tej vlo-
gi, pa je »srbski blok« v predsed-
stvu udeležbo zavrnil. Podpred-
sednik Branko Kostič je namreč 
sporočil, da se njegov del pred-
sedstva ne bo udeleževal mirov-
ne konference, dokler ne bo mo-
gel obrazložiti tudi svoje zamisli 
za ureditev krize in dokler Hrva-
ška ne bo izpolnila obveznosti iz 
mirovnega sporazuma - takojš-
nje deblokade zveznih vojašnic. 

Kot je bilo mogoče zvedeti, ni 
lord Carrington niti z besedo ko-
mentiral odsotnosti tolikšnega 
števila članov zveznega predsed-
stva. Res pa sta federacijo po-
novno zastopala predsednik 
zvezne vlade Markovič in zuna-
nji minister Lončar. 

Na plenarnem zasedanju so 
obravnavali dopolnjeni predlog 
tako imenovane konvencije, 
s katero naj bi uredili predvsem 
odnose med republikami, odlo-
čilnega pomena pa je seveda že 
prvo, splošno poglavje, ki nava-
ja, da so možne različne oblike 
povezav med republikami, vse 
do tega, da se nekatere tudi pov-
sem osamosvojijo, če tako žele. 
Prvič v dokumentu nikjer ne 
omenjajo več države Jugoslavije. 
Prav to je posebej spodbudilo 
predsednika Miloševiča, da je 
ostro nasprotoval tako dopolnje-
nemu predlogu, češ da ni mogo-
če kar tako razgraditi Jugoslavi-
je, ki je vendarle še članica 
OZN. Ponovil je, da Srbijo moti 

tudi uvajanje tako imenovane 
ohlapne federacije, češ da bolj 
koristi razvitejšim delom države. 

Slovenski predsednik Milan 
Kučan je na tiskovni konferenci 
posebej poudaril, da želi Slove-
nija polno diplomatsko priznanje 
svoje samostojnosti, današnje 
srečanje pa je pokomentiral, da 
na njem ni bilo odločilnega ko-
raka k razpletu jugoslovanske 
krize, ker se niso dovolj posvetili 
obravnavi ključnega, prvega po-
glavja: možnim oblikam bodočih 
povezav, z možnostjo priznanja 
posameznih republik vred. 

Lord Carrington je bil na svoji 
tiskovni konferenci, kot ponava-
di, bolj optimističen. Ponovil je 
svoje jutranje opozorilo glede 
vojnih spopadov v Dubrovniku 
in Vukovarju in povedal, da mu 
je žal, ker je general Kadijevič 
tokrat zavrnil njegovo povabilo 
v Haag, saj b r mu lahko ob tej 
priložnosti v obraz povedal, kar 
mu gre. Lord je omenil, da bodo 
naslednji teden spet razpravljale 
delovne skupine, medtem ko se 
bodo o novem predsedniškem 
srečanju odločili šele po pone-
deljkovi razpravi zunanjih mini-
strov Evropske skupnosti, ki bo 
v Bruslju. Sam se bo še nocoj 
odpravil v New York na pogovo-
re z De Cuellarjem, ki bo v po-
nedeljek popoldne poročal var-
nostnemu svetu o položaju v Ju-
goslaviji. STOJANŽITKO 

• S slovenskim 
potnim listom 
tudi v Albanijo 

TIRANA, 25. oktobra 
— Skupina slovenskih poslovne-
žev je včeraj prispela v Tirano 
s slovenskimi potnimi listi. Kot 
je znano, se je v albanskem 
glavnem mestu pred kratkim 
mudil dr. Dimitrij Rupel in se 
s predstavniki oblasti dogovoril 
za neposredne stike med Slove-
nijo in Albanijo. R. M. 

D A N E S 
V D E L U 
• Drugo oko je 

spregledalo 
Miloševiča 
Črnogorski parlament 
je podprl Bulatoviče-
vo odločitev, da misli 
drugače kot srbski 
predsednik 

• Muslimani 
v Sandžaku 
hočejo isto kot 
Srbi v Kninu 
Kljub prepovedi se 
referendum o musli-
manski avtonomiji 
nadaljuje 
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• Slovenija 
pripravlja 
ukrepe za 
nadzor zračnega 
prometa 
Dovolj je bilo samo-
voljnega zapiranja 
zračnega prostora od 
strani Beograda 
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• Prva premiera 
v mariborski 
Drami SNG 
Sijajna Grumova in 
Freyeva Goga, kot 
predstavo ocenjuje 
Andrej Inkret 
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• Policisti 
raziskovali 
umor — ovna 
Med pokojnike je ko-
štruna spravil tekmec 
iz sosednje ograde 
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OTROK IN VOJNA - Včeraj, danes, jutri nekje v Vinkovcih. (Telefoto: AP) 

Srbija - najtrši oreh 
Slovenija se je z vsemi republikami dogovorila o plačilnem prometu v prehodnem 
obdobju - Spor s Hrvaško bo mogoče zgladiti, vprašanje pa je Srbija 
LJUBLJANA, 25. oktobra - Slovenija doslej še z nobeno repu-
bliko ni podpisala sporazuma o plačilnem prometu. Tudi s Hrvaško 
ne, saj so se po njihovem nedavnem vdoru v naš denarni sistem 
pogajanja zapletla. Kljub temu pa je podpredsednik slovenske vlade 
dr. Andrej Ocvirk prepričan, da bodo v nedeljo na Otočcu s Hrvati 
lahko zgladili spor in podpisali sporazum. Z drugimi republikami, 
izvzemši Srbijo, pa naj bi plačilni promet predvidoma stekel prihod-
nji teden. 

Čeprav so slovenski vladni de-
legaciji, ki se je dogovarjala 
z vladami vseh republik, pristoj-
ni zagotavljali, da si ne želijo tr-
ganja gospodarskih tokov z našo 
republiko (Srbija je celo obljubi-
la. da jih ne bo ovirala), bodo 
pogajanja s Srbijo očitno najtrši 
oreh. Kot je v današnjem pogo-
voru z novinarji povedal dr. 
Ocvirk, bo trgovanje s Srbijo 
močno oteženo, saj so se dogo-
vorili le to, da ne bo med njima 
nobenih gospodarskih sporazu-
mov, dokler ne bodo sklenjeni 
tudi politični. To pa pomeni, da 
bo med obema republikama dot-
lej možna samo čista blagovna 
menjava. V vzajemnem interesu 
bodo verjetno kooperacijski od-
nosi s kragujevško Crveno zasta-
vo, to pa pomeni - mi njim av-
tomobilske dele, oni nam avto-
mobile. 

Vsem trem drugim republi-

kam smo podobno kot Hrvaški 
predlagali poslovanje prek nere-
zidenčnih računov, saj bi po na-

• Dr. Andrej Ocvirk je pove-
dal, da terjatve Slovenije do 
vseh republik dosegajo devet 
milijard tolarjev, naših obvezno-
sti pa je za dobri dve milijardi. 
Na vprašanje, kako se bodo 
v vladi odzvali na monopolistič-
no navijanje cen zlasti v agroži-
vilstvu, je dr. Ocvirk odvrnil, da 
tudi z zamrznitvijo cen, če bodo 
censka neskladja kričeča. 

šem mnenju gospodarski tokovi 
med republikami tako najmanj 
trpeli, izognili pa bi se tudi pre-
računavanju dinarjev v tolarje in 
obratno. V BiH so predlagali, 
naj bi trgovanje potekalo na 
podlagi blagovnih list in na med-
državni ravni, medtem ko naj bi 
samo nekatera podjetja sodelo-
vala neposredno, kot to velja. 

denimo, za kooperacijo s sara-
jevskim Tasom. 

Tako v pogovorih z BiH kot 
z Makedonijo se je pokazalo, da 
sta ti dve republiki najbolj priza-
deti zaradi izolacije, saj so zapr-
te vse povezave s Šlovenijo. 
Z BiH naj bi se zato dogovorili 
za skupni koridor tako, da bi od-
prli pomorsko povezavo med 
Koprom in Pločami. 

TONJA SLOKAR 
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