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IZHODIŠČA IN USMERITVE 

Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije za vodenje javne 

razprave o osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije 

Izhajajoč iz vloge in odgovornosti SZDL pri organizira- 
nju in vodenju javne razprave o osnutku amandmajev 
k Ustavi SR Slovenije je Predsedstvo RK SZDL na 24. 
seji, dne 14. 2. 1989 sprejelo naslednja 

izhodišča in usmeritve za vodenje javne 
razprave: 

i. 
Oblikovanje, obravnava in sprejem ustavnih sprememb 

je sestavni del naporov ter eden izmed temeljnih pogojev 
za izhod iz družbenoekonomske in politične krize v naši 
družbi. Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je pripravila delovni osnutek amandmajev k Ustavi 
SR Slovenije, zbori Skupščine SR Slovenije pa naj bi 
predvidoma v mesecu marcu določili besedilo osnutka in 
ga dali v javno razpravo. V razpravi je treba zavzeti stališče 
o predlaganih rešitvah v osnutku amandmajev, tako 
z vidika njihovega prispevka k nujnim reformam družbe- 
noekonomskih in družbenopolitičnih odnosov, kako tudi 
z vidika njihove skladnosti z zahtevami, potrebami in pri- 
čakovanji delovnih ljudi in občanov. Izkoristiti jo je treba 
za iskanje radikalnejših sprememb in učinkovitejših ukre- 
pov v ekonomski politiki, za iskanje rešitev, ki bodo omo- 

gočile racionalizacijo in poenostavitev delovanja delegat- 
skega sistema, za krepitev učinkovitosti političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja ter nadaljnjo kre- 
pitev demokratičnih odnosov, človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin. 

V javni razpravi je treba besedilo osnutka amandmajev 
presojati zlasti z vidika temeljnih ciljev in smotrov ustavnih 
sprememb, pri čemer je treba upoštevati zlasti naslednje 
kriterije: 

- SR Slovenija razvija svojo državnost na avnojskih 
načelih. V Ustavi SR Slovenije iz leta 1974 se je oblikovala 
kot država, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda, 
italijanske in madžarske narodnosti in ljudstva Slovenije. 

- Novembra 1988 so bili sprejeti amandmaji k ustavi 
SFRJ. Ob spremembah ustave SR Slovenije je treba upo- 
števati določilo zvezne ustave, da republiška ustava ne 
sme biti v nasprotju z Ustavo SFRJ. Spremembe Ustave SR 
Slovenije naj zato pomenijo uskladitev z amandmaji 
k Ustavi SFRJ, obenem pa naj vnesejo tudi tiste izvirne 
rešitve, ki so izraz pobud iz javne razprave o ustavnih 
spremembah Ustave SFRJ ter tiste, za katere se bodo 
delovni ljudje in občani zavzeli v javni razpravi o osnutku 
amandmajev k Ustavi SR Slovenije. 

- Da bi premagali zastoje v gospodarstvu, morajo spre- 
membe prispevati k hitrejšemu uveljavljanju trga, spošto- 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE Str. 4 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES Str. 6 
KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA Str. 7 
VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV Str. 9 
POBUDE DELEGATOV Str. 15 

PRILOGA 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v aprilu 1989 

INFORMACIJA 
o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 ter vključevanje in priprave Slovenije na nove zahteve 
evropskega trga Str. 1 

INFORMACIJA 
o vključevanju SR Slovenije v obstoječe oblike regionalnega sodelovanja v Evropskem prostoru str. 8 

POROČILO 
o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega programa 
ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja Str. 16 



vanju ekonomskih zakonitosti, učinkovitosti in odgovor- 
nosti pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi, k večjemu 
vključevanju obsega dela in dela s sredstvi v lasti očanov 
v sistem družbene reprodukcije, k odpravi neupraviče- 
nega poseganja države v gospodarstvo in normiranja 
družbenoekonomskih odnosov. Iskati pa je treba rešitve, 
ki bodo prispevale k zmanjševanju zaostajanja za moder- 
nimi tokovi znanstveno-tehnološke revolucije v Evropi in 
svetu. 

- Doseči je treba učinkovitejši, bogatejši in bolj demo- 
kratični socializem ter zagotoviti dosledno uveljavljanje 
ustavnosti in zakonitosti, kar je pogoj za dejansko uveljavi- 
tev pravne države, za stabilnost razvoja in demokracijo 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

II. 
Z željo, da zagotovimo najširše demokratično angažira- 

nje in ustvarjalen prispevek vseh delovnih ljudi in občanov 
ob oblikovanju vsebine ustavnih sprememb in dopolnitev, 
Predsedstvo RK SZDL vabi vse delovne ljudi in občane, 
vse druženopolitične organizacije in skupnosti, družbene 
organizacije, društva, zveze in druge subjektivne sile, zla- 
sti stroko in znanost, da se vključijo v javno razpravo. 
Mnenja, predlogi in sugestije izražene v javni razpravi naj 
prispevajo k oblikovanju najustreznejših rešitev za dogra- 
ditev ustave in sistema socialističnega samoupravljanja. 

Potrebno je zagotoviti, da se delovni ljudje in občani 
seznanijo z vsebino ustavnih sprememb, omogočiti kri- 
tično ocenjevanje in presojo posameznih rešitev, ter pred- 
lagati take ustavne rešitve, ki so ustreznejše oziroma ki 
izboljšujejo besedilo osnutka amandmajev. Dopolniti in 
dograditi kaže vsebino že doslej oblikovanih stališč in 
usmeritev, dodatno pa je treba argumentirati tudi tista 
stališča, ki se zavzemajo za dosledno spoštovanje izho- 
diščne opredelitve, naj ustavne spremembe ne bi posegale 
v temeljna načela ustave. Ustvarimo pogoje, da bo raz- 
prava odprta in demokratična pluralistična, dovzetna za 
različna mnenja, stališča in kritike. Javna razprava naj 
doseže vse ravni, zlasti tudi temeljne organizacije in skup- 
nosti. Pomembno mesto v javni razpravi zagotovimo tudi 
znanosti in stroki, zato se mora SZDL zavzeti in omogočiti 
čimširšo in poglobljeno razpravo v strokovnih društvih, 
njihovih zvezah in znanstvenih institucijah. Pomembno in 
odgovorno vlogo v javni razpravi bodo imela tudi sredstva 
javnega obveščanja, ki naj z objektivnim, celovitim in 
kontinuiranim obveščanjem o poteku in vsebini javne raz- 
prave pripomorejo k čimvečji udeležbi in čimbolj ustvarjal- 
nemu sodelovanju v javni razpravi. Upoštevati kaže tudi 
zahteve in opozorila nekaterih novo ustanovljenih zvez in 
posameznih društev, da bodo pripravili svoje alternativne 
poglede na ustavne temelje našega življenja. Razpravo je 
treba izkoristiti tudi za odgovore na vprašanje, ali se bomo 
do spremembe ustave opredeljevali z referendumom in 
v kateri fazi: o osnutku, predlogu ali pa bo referendumsko 
izjavljanje prišlo v poštev šele ob novi slovenski ustavi. 

III. 
Predhodno strokovno in specializirano razpravo je 

mogoče organizirati že v februarju, saj je Komisija Skupš- 
čine SR Slovenije za ustavna vprašanja že pripravila 
delovni osnutek amandmajev k Ustavi SR Slovenije. Raz- 
pravo lahko začnemo v oblikah dela OK SZDL, MK SZDL, 
obalne konference SZDL, MS SZDL in Republiške konfe- 
rence SZDL in na tematskih razpravah. Najširša javna 
razprava pa se bo začela šele, ko bodo zbori Skupščine SR 

Slovenije, predvidoma v mesecu marcu, določili besedilo 
osnutka in ga dali v javno razpravo. 

Temeljni nosilci in koordinatorji javne razprave so orga- 
nizacije SZDL na vseh ravneh. Za pripravo javne razprave 
bo Predsedstvo RK SZDL pripravilo in organiziralo pose- 
ben delovni posvet ali seminar za vsa občinska, mestni, 
obalno in medobčinska vodstva SZDL. Program bo izve- 
den ob sodelovanju Komisije Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja. 

Zagotoviti je treba še posebej poglobljeno razpravo 
o vseh tistih rešitvah, ki so oblikovane v obliki variant oz. 
alternativ ter o tistih, ki pomenijo bistvenejše spremembe 
sedanjega sistema kot npr.: 

- položaj samoupravnih interesnih skupnosti in pred- 
logi, ki naj omogočijo njihovo večjo učinkovitost ter raci- 
onalizacijo; 

- možnost ustanavljanja skladov, v katerih bi se lahko 
združevala proračunska sredstva, pa tudi sredstva drugih 
zainteresiranih subjektov; 

- problematika gospodarske infrastrukture; 
- vprašanje demokratizacije in racionalizacije volil- 

nega sistema ter možnost uvedbe neposrednih volitev; 
- opredelitev vloge in pristojnosti Predsedstva SR Slo- 

venije: 
- vloga izvršnih in upravnih organov; 
- razmejitev normativne pristojnosti republike in 

občin; 
- spremembe določb, ki urejajo svoboščine, pravice in 

dolžnosti človeka in občana; 
- postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev 

ustave z referendumom. 
V predhodni razpravi o delovnem osnutku amandmajev » 

je treba oceniti temeljno usmeritev predlaganih ustavnih 
amandmajev, ugotoviti, v katerih vprašanjih bi kazalo 
amandmaje dopolniti in se opredeliti do alternativnih reši- 
tev. Te naloge bi kazalo opraviti do 10. marca, da bi 
predloge lahko upoštevala ustavna komisija in zbori 
Skupščine SR Slovenije pri določitvi osnutka amandmajev 
k Ustavi SR Slovenije za javno razpravo. 

IV. 
Predsedstvo RK SZDL bo imenovalo posebno delovno 

skupino za pripravo izhodišč nove Ustave SR Slovenije, ki 
naj takoj začne z aktivnostmi. Javno razpravo je treba 
voditi tako, da bodo organizatorji razprav ažurno in kako- 
vostno obveščali omenjeno skupino o poteku javne raz- 
prave, o pobudah, zamislih in predlogih občanov v zvezi 
s pripravo nove ustave, s čimer bo omogočeno kvalitetno 
in učinkovito delo te skupine. Tako bi pluralistično sestav- 
ljena delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov druž- 
benopolitičnih organizacij, društev, zvez in združenj, 
nekaterih ustanov, ter strokovnih, znanstvenih in javnih 
delavcev po končani javni razpravi pripravila izhodišča in 
tako prispevala nekatere elemente za pripravo besedila 
nove ustave, ki ga bo pripravila komisija Skupščine SR 
Slovenije. 

V. 
Predsedstvo RK SZDL zadolžuje Koordinacijski odbor 

za spremljanje in usmerjanje javne razprave o ustavnih 
spremembah za vse organizacijske in druge aktivnosti ob 
izvedbi javne razprave, ki naj bi trajala do konca meseca 
maja. V mesecu juniju bo odbor pripravil poročilo o javni 
razpravi in njen povzetek, poročilo pa bo obravnavala 
Republiška konferenca SZDL na posebni seji v juniju. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 22. marca 1989 

Seje Zbora združenega del, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora so sklicane za sredo, 22. marca 1989. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor bodo na sejah določili besedilo osnutka amandmajev 
k ustavi SR Slovenije. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo na sejah obravnavali tudi: 

- predlog odloka o pripravi družbenega plana SRSIovenije 
za obdobje 1991-1995; 

— predlog ugotovitev, stališč in sklepov k poročilu o uresni- 
čevanju razvojnega načrta splošne ljudske obrambe in dolo- 
čenih nalog družbene samozaščite v SR Sloveniji in k poro- 
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čilu o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe SR Slove- 
nije v obdobju 1985-1988; 
- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 

zakona o organu samoupravne delavske kontrole, s predlo- 
gom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o objavlja- 
nju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni organi- 
zaciji »Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije«, s predlo- 
gom zakona; 

- predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupš- 
čine SR Slovenije za II. trimesečje 1989. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala še: 
- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo 

posledic elementarnih nesreč (toče in nevihte) v SAP Vojvo- 
dini, ki so se zgodile 25. julija 1987; 

- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje 
graditve skupne jugoslovansko-madžarske železniške postaje 
pri Subotici; 

- predlog zakona o ratifikaciji protokola o privilegijih in 
imunitetah Evropske organizacije za telekomunikacije prek 
satelita »EUTELSAT«, s pridržki Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. februarja 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbor občin in Družbeno- 
političnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali; 

- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poro- 
čilu o dosedanjih in predvidenih aktivnostih za razbremenje- 
vanje gospodarstva in splošni bilanci sredstev ter o tekočih 
gospodarskih gibanjih, ki ga je podal predsednik izvršnega 
sveta Dušan Šinigoj; 

- uvodno besedo k informaciji o dosedanjem delu in ugo- 
tovitvah skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije za proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani, ki jo je podal predsednik skupine delega- 
tov Aleksander Ravnikar. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so ob obravnavi informacije o dosedanjem delu in ugoto- 
vitvah skupine delegatov za proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani sprejeli sklepe. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije o dosedanjih in predvidenih aktivnostih za raz- 
bremenjevanje gospodarstva z obravnavo splošne bilance 
sredstev; 

Družbenopolitični zbor je sprejel predloge in stališča. 
- sklep ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev 

dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 2000; 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- sklepe ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 

Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti tega 
zbora; 

Družbenopolitični zbor je sprejel sklep. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so sprejeli tudi: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o volitvah in odpoklicu člana Predsedstva SFRJ iz SR Slove- 
nije: 

- informacijo in stališča Komisije Skupščine SR Slovenije 
za narodnosti k zakonski ureditvi uradne rabe jezikov narod- 
nosti Jugoslavije in enotnih temeljev uporabe zastav narodno- 
sti Jugoslavije. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sred- 
stev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 

v letu 1989 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega 
sporazuma; 

- predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvah 

zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organiza- 
cijam združenega dela z območja SR Črne gore, SR Makedo- 
nije in SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v obdobju 1987-1990; 

- sklep ob obravnavi osnutka'zakona o prenehanju veljav- 
nosti zakona o pogojih in načinu za zagotavljanje in uporabo 
sredstev za kritje tečajnih razlik, obresti in drugih stroškov, 
nastalih iz naslova uvoza nafte in naftnih derivatov od leta 
1980 in o kritju tečajnih razlik za jugoslovanski naftovod; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFR 
Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik 
o vzajemnem priznavanju dokumentov o izobraževanju in 
znanstvenih stopenj. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča 
v Ljubljani: za sodnike tega sodišča so bili izvoljeni: Anton 
Markelj, Marko Šorli in Miha Štukelj. 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o razrešitvi 
sekretarke te komisije; dolžnosti člana komisije je bil razrešen 
Anton Pavček, za člana komisije pa je bil izvoljen Ciril Baško- 
vič; dolžnosti sekretarke komisije je bila razrešena Milojka 
Modrijan. 

- predlog odloka o imenovanju sekretarja Komisije Skupš- 
čine SR Slovenije za ustavna vprašanja; za sekretarja komisije 
je bil imenovan Jernej Rovšek. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi sklep, da skupina delegatov 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za stanovanjsko gospo- 
darstvo preneha z delom. 

Zbor združenega dela. Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi protestno izjavo zoper poziv verskega 
vodje Irana ajatole Homeinija k umoru pisca S. Rushdieja. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o dosedanjem delu in ugotovitvah Skupine 
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin in 
posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
Zbor združenega dela je ob obravnavi 

informacije o dosedanjem delu in ugo- 
tovitvah Skupine delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za celovito pro- 
učitev okoliščin in posledic sodnega 
procesa proti četverici v Ljubljani, na 
podlagi 260 . člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije na seji dne 22/2-1989 
soreiel naslednji. 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela sprejema infor- 
macijo Skupine delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za celovito pro- 
učitev okoliščin in posledic sodnega pro- 
cesa proti četverici v Ljubljani o njenem 
dosedanjem delu in ugotovitvah. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
deiania, ki so pripeljala do procesa niso 

povzročila dejanske škode, zato poziva 
Predsedstvo SFRJ, da uporabi vse za- 
konske možnosti ter da obsojencem od- 
pusti prestajanje kazni oziroma jih pomi- 
losti. Zbor združenega dela ob tem izraža 
prepričanje, da bo v jugoslovanski javno- 
sti pomilostitev iz navedenih razlogov na- 
letela na pozitiven odmev in da bo spreje- 
ta kot dejanje humanosti in politične mo- 
drosti. 

ZBOR OBČIN 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 

na 38. seji dne 22. februarja 1989 obrav- 
naval informacijo o dosedanjem delu in 
ugotovitvah Skupine delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za celo- 
vito proučitev okoliščin in posledic sod- 

DRUŽBENOPOLITIČNI 
ZBOR 

Družbenopolitični zbor je na seji 22. 
februarja 1989 ob obravnavi Informacije 
o dosedanjem delu in ugotovitvah Sku- 
pine delegatov vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za celovito proučitev oko- 
liščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani sprejel na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 

nega procesa proti četverici v Ljubljani 
in sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin sprejema informacijo 

Skupine delegatov vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije za celovito proučitev 

Slovenije naslednji 

SKLEP 
1. Zbor sprejema del Informacije o dose- 
danjem delu in ugotovitvah Skupine de- 
legatov vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije za celovito proučitev okoliščin in po- 
sledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani, ki je javen. Zbor podpira delo 
skupine delegatov. 

2. Zbor poziva Predsedstvo SFRJ, da 

okoliščin in posledic sodnega procesa 
proti četverici v Ljubljani o njenem dose- 
danjem delu in ugotovitvah. 

2. Zbor posebej podpira predlog za 
pomilostitev obsojencev in predlog za 
odložitev izvršitve kazni do končne odlo- 
čitve o zakonitosti povelja. 

uporabi vse zakonske možnosti ter da 
obsojencem odpusti prestajanje kazni 
oziroma jih pomilosti. 

3. Objavi naj se ocena vojaškega pove- 
lja brez navajanja 5. in 6. točke tega po- 
velja. 

Objavijo pa naj se tudi mnenja Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije, pismo 
Predsedstva SR Slovenije, pa tudi ločena 
mnenja članov Skupščine delegatov 
k oceni vojaškega povelja. 

PREDLOGI IN STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o dosedanjih in predvidenih aktivnostih za razbremenjevanje gospodarstva 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 22. februarja 
1989 ob obravnavi poročila o doseda- 
njih in predvidenih aktivnostih za raz- 
bremenjevanje gospodarstva na podla- 
gi 86. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da so pobude za 

razbremenitev gospodarstva sprožile ob- 
sežne aktivnosti, ki pa niso dale zadovo- 
ljivih materialnih rezultatov. Zato zbor 
predlaga, da vsi nosilci nadaljujejo aktiv- 
nosti v okviru republike in na ravni fede- 
racije, pri čemer je zlasti pomembno us- 
kladiti bilance sredstev za skupne in 
splošne potrebe. Svoj delež pri razbre- 
menjevanju gospodarstva mora nositi tu- 
di proračun federacije. 

2. Program za razbremenjevanje go- 

spodarstva bo moral upoštevati, da je 
potrebno vse obveznosti gospodarstva 
postopno zmanjševati, zlasti pa odprav- 
ljati nepotrebne stroške. Program mora 
zagotoviti, da obveznosti v letu 1989 ne 
bodo realno višje kot v letu 1988. 

3. Družbenopolitični zbor opozarja, da 
razbremenjevanje gospodarstva z zmanj- 
ševanjem obstoječih obremenitev iz šir- 
šega družbenega vidika ne bo dalo traj- 
nejših rezultatov in da je kot tako narav- 
nano le na ohranjevanje dohodkovnega 
položaja gospodarstva, kar je trenutno 
nujno, vendar nezadostno. Zato mora biti 
koncept razbremenjevanja grajen na od- 
piranju razvojnih možnosti gospodar- 
stva, na večji učinkovitosti gospodarjenja 
v gospodarstvu in celotni družbeni infra- 
strukturi. 

Dolgoročne aktivnosti razbremenjeva- 
nja je treba usmeriti zlasti v hitrejše od- 
pravljanje razvojno neperspektivnih po- 

djetij, v racionalizacijo družbenega 
upravljanja in zmanjševanje podjetniške 
administracije, v racionalizacijo gospo- 
darske infrastrukture ter za opredelitev 
obveznosti do nerazvitih izključno v okvi- 
re možnosti in v razvojne projekte. 

4. Pri usklajevanju bilanc skupne pora- 
be zbor podpira selektivni pristop pri za- 
gotavljanju sredstev za družbene dejav- 
nosti pri čemer poudarja, da se ne sme 
posegati v zagotovljene programe. Po- 
trebno pa je pospešiti reformo družbenih 
dejavnosti. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi programa aktivnosti izva- 
janja ukrepov ekonomske politike za leto 
1989 upošteva usmeritve glede razbre- 
menjevanja gospodarstva in usklajevanja 
splošne in skupne porabe ter vse predlo- 
ge posameznih nosilcev in s tako izpo- 
polnjenim programom aktivnosti seznani 
Skupščino SR Slovenije. 
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Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o dosedanjih in predvidenih aktivnostih za razbremenjevanje 
gospodarstva   

Predsednike zborov združenega 
dela Skupščine občin opozarjamo 
na 2. točko sklepov, v kateri je tem 
zborom priporočeno naj obravnava- 
jo vse vidike razbremenjevanja go- 
spodarstva. 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije o dosedanjih in predvi- 
denih aktivnostih za razbremenjevanje 
gospodarstva z globalnimi bilančnimi iz- 
računi za SR Slovenijo v letih 1985-1988 
in osnovnimi elementi splošnih bilanc 
sredstev za leto 1988 na sejah Zbora 
združenega dela in Zbora občin, ob upo- 
števanju stališč in ugotovitev Družbeno- 
političnega zbora, dne 22/2-1989 na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije se je sezna- 

nila s poročilom Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije o dosedanjih in predvi- 
denih aktivnostih za razbremenjevanje 
gospodarstva z globalnimi bilančnimi iz- 
računi za SR Slovenijo v letih 1985-1988 
in osnovnimi elementi splošnih bilanc 
sredstev za leto 1989. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
so pri razbremenjevanju gospodarstva 
doseženi začetni pozitivni rezultati v letu 
1988, vendar materialni učinki še niso 
takšni, da bi pomenili resen korak k raz- 
bremenjevanju. Ker se trendi razbreme- 
njevanja v začetku leta 1989 poslabšuje- 
jo, Skupščina SR Slovenije opozarja vse 
nosilce gospodarskih aktivnosti in sub- 
jekte v družbenih dejavnostih, da nada- 
ljujejo z aktivnostmi iz leta 1988 v okviru 
SR Slovenije in na ravni federacije pri 
usklajevaju bilanc sredstev za skupne in 
splošne družbene potrebe ter za inter- 
vencije v gospodarstvu. Večji delež pri 
razbremenjevanju mora nositi tudi prora- 
čunska in izvenproračunska poraba na 
ravni federacije. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je potrebno več pozornosti nameniti 
tudi razbremenjevanju pri stroških, ki na- 
stajajo znotraj gospodarstva v tekočem 
poslovanju in zagotoviti, da se bodo tako 
prihranjena sredstva usmerjala pred- 
vsem v povečanje materialne osnove 
dela. 

Skupščina SR Slovenije posebej po- 
udarja, da moramo z neposrednimi aktiv- 
nostmi v gospodarstvu, v družbenih de- 
javnostih in v državni upravi ter v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih zagotoviti racionalnejše organizira- 
nje, vsestransko varčevanje, smotrno po- 
slovanje in realno načrtovanje razvoja 
v okviru razpoložljivega dohodka, da ma- 
terialni učinki razbremenjevanja ne bi bili 
odvisni le od pretežno linearnega omeje- 
vanja vseh oblik porabe z ukrepi eko- 
nomske politike. 

Skupščina SR Slovenije priporoča, da 
vse vidike razbremenjevanja obravnavajo 
tudi zbori združenega dela skupščine 
občin. 

3. Skupščina SR Slovenije na podlagi 
globalnih bilančnih izračunov za SR Slo- 
venijo v letih 1985-1988 z osnovnimi ele- 
menti splošnih bilanc sredstev za leto 
1989 ugotavlja, da je bilo v lanskem letu 
doseženo zmanjšanje deleža obveznosti 
gospodarstva za zadovoljevanje skupnih 
potreb v razporejenem dohodku, ki je 
prispevalo k začetnim pozitivnim premi- 
kom v procesu razbremenjevanja gospo- 
darstva. Vendar pa pomeni to realni pa- 
dec sredstev kljub izvedbenim kratkoroč- 
nim ukrepom za uskladitev z materialni- 
mi možnostmi v teh dejavnostih ob ob- 
stoječih programih in pravicah. Razkorak 
med razpoložljivimi sredstvi za te dejav- 
nosti in predloženo vrednostjo progra- 
mov je bil ugotovljen tudi v dosedanjih 
usklajevanjih bilance nalog in sredstev 
samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti v letu 1989. Take razme- 
re zahtevajo, da za uresničevanje sklepov 
Skupščine SR Slovenije, sprejetih v juliju 
1988 ob obravnavi poročila o uresničeva- 
nju razvojne politike in svobodne menja- 
ve dela v družbenih dejavnostih v SR 
Sloveniji s programom ukrepov, vse 
družbene dejavnosti in drugi družbeni 
nosilci, vključno z družbenopolitičnimi 
skupnostmi, organizirajo aktivnosti, ki 
bodo zagotavljale razvojnim potrebam in 
materialnim možnostim ustrezen razvoj 
teh dejavnosti in zadovoljevanje potreb 
delovnih ljudi in občanov. Za uskladitev 
bilance skupne porabe za leto 1989 je 
treba čimprej pregledati prioritete in na- 
čin financiranja nalog izvajalcev v druž- 
benih dejavnostih. 

Skupščina SR Slovenije meni, da se je 
potrebno o spreminjanju prispevnih sto- 

penj dogovarjati v okviru nadaljnjega us- 
klajevanja bilance skupne porabe in ob 
spremljanju njenega uresničevanja. 

4. Skupščina SR Slovenije meni, da do 
večje razbrementive dohodka ne more 
priti brez občutnejšega krčenja deleža 
porabe celotnega Javnega sektorja' ob 
doseganju dinamičnejše rasti gospodar- 
stva, ter brez večjih sprememb tako v si- 
stemu kot v virih in načinih zbiranja sred- 
stev za vse te namene. S spremembami 
v sistemu financiranja Javnega sektorja', 
to je skupne in splošne porabe ter dela 
materialne proizvodnje, zlsti na področju 
gospodarske infranstrukture in v stano- 
vanjsko-komunalnih dejavnostih, ki je or- 
ganizirana preko samoupravnih interes- 
nih skupnosti, je potrebno v precejšnjem 
delu teh dejavnosti spremeniti načine za- 
gotavljanja sredstev, kot tudi preveriti 
obseg pravic, pa tudi obveznosti in dolž- 
nosti, ki so jim bile doslej naložene in so 
jih morale po zakonu tudi opravljati. 

Veliko bo prav iz tega vidika lahko pri- 
spevala k razbremenjevanju gospodar- 
stva in k povečanju njegove učinkovitosti 
dopolnjena ustavna ureditev v SR Slove- 
niji, ki bi morala omogočiti varčnejšo or- 
ganiziranost ob istočasno povečani učin- 
kovitosti upravljanja ter preseganja neus- 
klajenega, pogosto nasprotnega delova- 
nja delegatov istih subjektov, ko gre za 
odločitev o porabi v posamezni interesni 
skupnosti oziroma za zahteve po zmanj- 
ševanju obremenitve v gospodarstvu 
nasploh. 

Izvajanje družbenih usmeritev za raz- 
bremenjevanje gospodarstva naj koordi- 
nira Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
v sodelovanju z Zvezo sindikatov Slove- 
nije in Gospodarsko zbornico Slovenije. 

Izvršni svet naj pri pripravi programa 
ključnih aktivnosti za uresničevaje raz- 
vojne in tekoče politike v letu 1989-1990 
upošteva usmeritve o razbremenjevanju 
gospodarstva in usklajevanju skupne in 
splošne porabe, predloge sindikata in 
Gospodarske zbornice Slovenije in s ta- 
ko izpolnjenim programom aktivnosti 
seznani skupščino SR Slovenije takoj, ko 
bo le-ta pripravljen. 

O aktivnostih in doseženih rezultatih 
pri razbremenjevanju gospodarstva naj 
Izvršni svet poroča Skupščini SR Slove- 
nije v okviru majske analize. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 2000   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR obravnavi predloga sprememb in dopol- za obdobje od leta 1986 do leta 2000 na 
Slovenije je na seji 22. februarja 1989 ob nitev dolgoročnega plana SR Slovenije podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
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SR Slovenije sprejel naslednja 
STALIŠČA 

1. Zbor ugotavlja, da predlog spre- 
memb in dopolnitev dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 skupaj z amandmaji Zakonodaj- 
no-pravne komisije, Skupine delegatov 
vseh zborov za spremljanje uresničeva- 
nja planskih aktov in predlagatelja v pre- 
težni meri upošteva usmeritve, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije na pod- 
lagi obravnave stanja varstva okolja ozi- 
roma stališč problemske konference 
SZDL Slovenije o ekologiji, energiji in 
varčevanju in ga zato skupaj z navedeni- 
mi amandmaji podpira. Ob tem zbor oce- 
njuje, da so v amandmajih predlagatelja 
in v amandmajih Skupine delegatov vseh 
zborov za spremljanje uresničevanja 
planskih aktov ustrezno vključeni tudi 
amandmaji, ki jih je zbor izrecno podprl 
oziroma vložil na seji 25. januarja 1989, 
zato zbor svoje amandmaje umika. 

Obenem pa zbor ugotavlja, da nekate- 
rih družbenih ciljev, ki jih je postavila 
problemska konferenca ne bo mogoče 

realizirati v krajšem času, saj je prestruk- 
turiranje slovenske proizvodnje šele na 
začetku in še ne daje vidnih rezultatov, 
kar bi lahko bistveno prispevalo k uresni- 
čitvi ciljev na področju rabe primarne 
energije, potrebne pa bi bile tudi globlje 
spremembe in večji posegi v tehnološko, 
ekonomsko in upravljalsko strukturo in 
razmerja ter s tem odpravljanje hipotek iz 
preteklosti, da bi dosegli zaželjene učin- 
ke. Zato je potrebno pristopiti k pripra- 
vam strategije razvoja slovenske družbe, 
saj nakopičeni problemi kažejo, da bo 
potrebno narediti večje posege v projek- 
tirani družbeni razvoj. Zbor zato podpira 
predloge, da se taka strategija pripravi 
ter na tej podlagi razmisli o pripravi nove- 
ga dolgoročnega plana. 

2. Zbor meni, da bo potrebno pri ures- 
ničitvi predlaganih sprememb dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije terjati: 

- da se usmeritev na zmanjšanje rabe 
primarne energije dosledno spoštuje pri 
razvojnih načrtih v energetiki in pri vseh 
uporabnikih. Ta cilj je potrebno dosegati 
z ekonomskimi ukrepi in tehnološkim na- 
predkom; 

- pri odločanju za nove objekte morajo 
prevladati ekonomski in ekološki kriteriji, 
kar še zlasti velja za možno gradnjo no- 
vih termoelektrarn; 

- da bo mogoče morebitno odlagališče 
za nizko in srednje radioaktivne odpadke 
ter varno hranjenje visoko radioaktivnih 
odpadkov predvideti ter zgraditi le, če bo 
doseženo soglasje z neposredno priza- 
detimi občani in krajani. Le ob tem pogo- 
ju bo zbor podprl predlog Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije, da se lokacija 
določi v družbenem planu SR Slovenije; 

- da ne sme biti večjih odstopanj glede 
rabe kmetijskih zemljišč I. kategorije od 
predvidenih v planu, zato je potrebno pri 
reševanju navzkrižnih interesov v prosto- 
ru upoštevati usmeritev, da je uporaba 
zemljišč za kmetijstvo absolutna priori- 
teta. 

3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije in delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da 
sprožijo glede na pristojnosti federacije 
vprašanja, ki zadevajo ekonomsko prisilo 
za uresničevanje ciljev ekološke sanacije 
degradiranega okolja. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 
2000 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi sprememb in dopolnitev dolgoročne- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 1986 
do 2000 in ob obravnavi amandmajev iz 
občine Celje, Slovenske Konjice, Mozir- 
je, Šmarje pri Jelšah, Velenje in ob pi- 
smeni podpori občine Ravne na Koro- 
škem, ki se nanašajo na točko 3.1.33 
z opredelitvijo prioritetne izgradnje 
cestnega odseka Arja vas-Blagovica- 
Zadobrova na avtocesti Šentilj-Koperza 
obdobje do leta 2000, na podlagi 260. 

člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Zbora priporočata Skupščini Skup- 

nosti za ceste Slovenije, da pospeši in 
prednostno izdela metodologijo, ki bo 
služila za določanje nalog in prioritet pri 
konkretnem določevanju rekonstrukcij in 
novogradenj ter na tej osnovi opredeli 
prioriteto cestnih odsekov v srednjeroč- 
nem obdobju. 

2. Zbora opozarjata Skupščino Skup- 
nosti za ceste, da pri realizaciji navede- 

nih ugotovljenih kritičnih odsekih vztraja 
pri njihovi izvedbi ne glede na novo na- 
stale argumente, ki bi tako opredeljene 
prioritete ponovno rušili. 

3. Prednostno reševanje posameznih 
najbolj kritičnih odsekov morajo po mne- 
nju zbora izhajati iz koncepta dolgoroč- 
ne izgradnje celotnega poteza izgradnje 
avtoceste. 

4. Zbora priporočata Skupnosti za ce- 
ste, da čimprej pripravi celoten projekt, 
ki naj predstavlja strokovno osnovo, na 
kateri bo možno zaprositi za dodatne 
kredite v okviru mednarodne banke. 

Zborov Skupščine SR Slovenije, da skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za stanovanjsko gospodarstvo preneha z delom 

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu in zako- 
na o stanovanjskih razmerjih na sejah 
dne 21. oktobra 1987 imenovali medzbo- 
rovsko skupino delegatov za stanovanj- 
sko gospodarstvo. S sklepom so jo za- 
dolžili, da na podlagi vseh razprav o na- 
vedenih predlogih zakonov, protiinflacij- 
skega programa Zveznega izvršnega sve- 
ta ter glede na spremenjene razmere po- 
novno prouči stališča, priporočila in skle- 
pe k poročilu o stanovanjskem gosp'o- 
darstvu. ki jih je Skupščina SR Slovenije 
sprejela dne 18. decembra 1986, in pri- 
pravi predlog stališč oziroma usmeritev 
za izpolnitev planskih dokumentov, 
ustreznih družbenih dogovorov, republi- 

ških predpisov in drugih ukrepov na sta- 
novanjskem področju. 

Skupina delegatov je v maju 1988 pri- 
pravila osnutek okvirnih izhodišč za na- 
daljnji razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu, 
h kateremu je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije dal svoje mnenje in pripombe. 
Glede na ustavne spremembe in predvi- 
dene spremembe nekaterih sistemskih 
zakonov je ocenjeno, da ostajajo popol- 
noma odprta nekatera bistvena vpraša- 
nja in bi bilo zato glede bistvenih sistem- 
skih ukrepov v stanovanjskem gospodar- 
stvu primerneje počakati na te spremem- 
be. Pri tem pa bi morali izločiti in čimprej 
pripraviti tisti del rešitev, ki so nujne za 
realizacijo planskih ciljev in družbenih 
dogovorov na tem področju. 

Na podlagi tega medzborovska skupi- 
na delegatov za stanovanjsko gospodar- 
stvo ugotavlja, da njen nadaljnji obstoj ni 
več utemeljen,-saj je bila ustanovljena 
kot začasno delovno telo za konkretno 
nalogo, ki pa je iz navedenih razlogov ni 
mogoče uresničiti. Sicer bodo pristojna 
stalna delovna telesa Skupščine redno 
spremljala in obravnavala vsa vprašanja 
s področja stanovanjskega gospodar- 
stva, pri Zboru občin pa deluje celo pose- 
ben odbor za urejanje prostora ter stano- 
vanjska in komunalna vprašanja. Skupi- 
na delegatov daje hkrati na razpolago 
elaborirana gradiva vsem, ki bodo sode- 
lovali pri pripravi ustreznih dokumentov 
za nadaljnje uresničevanje gospodarske 
reforme na področju stanovanjskega go- 
spodarstva. Zato skupina delegatov 
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predlaga zborom Skupščine SR Sloveni- 
je, da sprejmejo naslednji 

SKLEP 

1. Skupina delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za stanovanjsko 

gospodarstvo preneha z delom. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj sproti'spremlja problematiko na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva, 
analizira izvajanje sklepov Skupčine SR 
Slovenije v zvezi s stanovanjskim gospo- 
darstvom iz decembra 1986, zagotavlja 
aktivnosti, ki so nujne za realizacijo plan- 

skih ciljev in družbenih dogovorov, ter 
o tem obvešča Skupščino SR Slovenije in 
ji predlaga ustrezne ukrepe. Prav tako 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
v skladu s programom uresničevanja go- 
spodarske reforme pripravi izhodišča za 
nadaljnji razvoj stanovanjskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji. 

PROTESTNA IZJAVA 
Zborov Skupščine SR Slovenije ob pozivu verskega in dejanskega vodje Irana 
ajatole Homeinija k umoru pisca S. Rushdieja 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije ostro obsojajo poziv verskega in 
dejanskega vodje Irana ajatole Homeinija k umoru pisca S. 
Rushdieja ter maščevalnim akcijam proti založnikom njegove 
knjige Satanski stihi. Med tem ko ves kulturni svet obsoja ta 
poziv, naša uradna politika s častmi sprejema predsednika 
islamske republike in hkrati predsednika Vrhovnega sveta za 
obrambo in kulturno revolucijo Irana Ali Hamneija. Zbori 
upravičeno pričakujejo, da je bilo tudi to vprašanje predmet 
pogovorov med predstavniki Jugoslavije in Irana ob obisku 
iranskega predsednika v naši državi, ter želi o tem dobiti jasen 
in hiter odgovor. Še posebej vztrajamo na tem zaradi prepri- 
čanja, da utegnejo taka dejanja poleg vseh svojih drugih 
razsežnosti imeti tudi izredno negativne posledice za sožitje 
pripadnikov različnih verskih skupnosti v Jugoslaviji. 

Pozivanje k mednarodnemu terorizmu, vzpodbujanje in 
nagrajevanje zločinstva, zagotovo ni pot k razumevanju med 
narodi, h kakršnikoli konstruktivni, tudi neuvrščeni politiki in 
tudi ne pot k širjenju svobode posameznikov in narodov ter 
uveljavljanje človekovih pravic. Ko protestiramo zoper prista- 
janje na kakršnokoli podporo in soglasje zločinskim pozivom 
ajatole Homeinija, hkrati opozarjamo na dolžnost Jugoslavije, 
gostiteljice vrha neuvrščenih, da postavi na dnevni red letoš- 
njega zasedanja vprašanje človekovih pravic v državah 
neuvrščenega sveta. 

Ko protestiramo zoper poziv k uboju in vnovično nespre- 
jemljivo potezo naše zunanje politike se zavedamo, da je 
nujnost današnjega sveta spoštovanje različnih identitet in 
kultur, da pa v tem ne more biti dopuščanja nasilja nad 
komerkoli v tem ali onem imenu. 

SKLEPI 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ in ob sprejetju zakona o ratifikaciji 
konvencije Mednarodne organizacije dela št. 162 o varnosti pri uporabi 
azbesta 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na sejah 25. januarja 1989 obravnavala 
zakon o ratifikaciji konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta. 
Delegati so na sejah zborov sprejeli tudi priporočilo 
Mednarodne organizacije dela št. 172 o varnosti pri 
uporabi azbesta. 
V zvezi s tem objavljamo Sklepe Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ na izvajanje priporočila 
Mednarodne organizacije dela. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je na 35. seji 
dne 3. februarja 1989 ob sprejetju zakona o ratifikaciji 
konvencije mednarodne organizacije dela št. 162 o var- 
nosti pri uporabi azbesta sprejelo na podlagi 118. člena 
poslovnika Zbora republik in pokrajin naslednje 

SKLEPE 

1. Zbor republik in pokrajin sprejema priporočilo Med- 
narodne organizacije dela št. 172 o varnosti pri uporabi 
azbesta. 

2. Zbor republik in pokrajin priporoča skupščinam 
republik in skupščinama avtonomnih pokrajin, organizaci- 
jam združenega dela in samoupravnim interesnim skup- 
nostim pokojninskega in invalidskega in zdravstvenega 
zavarovanja, da ob sprejemanju razvojnih planov urejanja 
in uporabe predpisov s področja varstva pri delu upošte- 
vajo stališča, vsebovana v priporočilu Mednarodne organi- 
zacije dela št. 172 o varnosti pri uporabi azbesta. 

3. Besedilo priporočila Mednarodne organizacije dela 
št. 172 o varnosti pri uporabi azbesta bo objavljeno v Urad- 
nem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

POSLOVNIK 

o delu Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo 

dela službe državne varnosti 

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
drugega odstavka 4. točke odloka 
o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za nadzor- 
stvo nad zakonitostjo dela službe držav- 
ne varnosti na seji dne 19. januarja 1989 
sprejela 

POSLOVNIK 
o delu Komisije Skupščine SR 
Slovenije za nadzorstvo nad 

zakonitostjo dela službe 
državne varnosti 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen 
S tem poslovnikom se ureja način dela 

Komisije Skupščine SR Slovenije za nad- 
zorstvo nad zakonitostjo dela službe dr- 
žavne varnosti (v nadaljnjem besedilu: 
komisija). 

O vprašanjih, ki s tem poslovnikom ni- 
so urejene, se neposredno uporabljajo 
določbe poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije in pravilnika o ravnanju z gradivi 
zaupne narave (Uradni list SRS, št. 6/83). 

Če glede posameznih vprašanj način 
dela komisije ni urejen z akti iz prvega in 
drugega odstavka tega člena, ga določi 
komisija s svojim sklepom. 

II. ORGANIZIRANJE DELA 
KOMISIJE 

Sklicevanje sej komisije 

2. člen 
Komisija dela na sejah. 
Sejo komisije skliče predsednik komi- 

sije na lastno pobudo, na podlagi sklepa 
komisije, na pobudo članov komisije, na 
zahtevo predsednika skupščine in na 
zahtevo zborov skupščine. 

Pobudo za sklic komisije da lahko tudi 
republiški sekretar za notranje zadeve. 
O tem odloča komisija. 

Vabilo za sejo komisije s predlogom 
dnevnega reda se pošlje članom komisije 
in tistim, ki se v skladu s 4. členom tega 
poslovnika vabijo na sejo komisije. 

O sklicu seje komisije obvesti predsed- 
nik komisije predsednika Skupščine SR 
Slovenije. 

3. člen 
Vabilo za sejo komisije se pošlje pisno 

in to najkasneje osem dni pred dnevom, 
določenim za sejo. 

Izjemoma lahko predsednik komisije 
skliče sejo komisije pisno ali ustno po 

telefonu v roku, krajšem kot osem dni. 
Dnevni red lahko predloži tudi na sami 
seji. 

4. člen 
Na podlagi sklepa komisije ali po odlo- 

čitvi predsednika komisije se vabijo na 
sejo komisije republiški sekretar za no- 
tranje zadeve in druge osebe, ki lahko 
prispevajo k delu komisije. 

V soglasju med predsednikom komisi- 
je in republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve lahko sodelujejo na seji komisije, 
tudi drugi delavci Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve, ki lahko podrob- 
neje pojasnijo posamezna vprašanja, ki 
jih obravnava komisija. 

Način dela komisije 

5. člen 
Seje komisije potekajo brez navzočno- 

sti javnosti, razen če komisija ne odloči 
drugače. 

Vprašanja oziroma gradiva, ki so ozna- 
čena kot »DRŽAVNA TAJNOST« ali 
»URADNA TAJNOST - STROGO ZAUP- 
NO«, obravnava komisija brez navzočno- 
sti javnosti. 

O seji komisije, o zadevah, ki jih je 
obravnavala in o sklepih, stališčih in 
mnenjih, ki jih je sprejela, da lahko komi- 
sija sporočilo za javnost. Besedilo sporo- 
čila za javnost oblikuje komisija na seji. 
Za objavo sporočil in za stike z javnostjo 
skrbi predsednik komisije. 

6. člen 
Komisija lahko dela, če je na seji nav- 

zoča večina njenih članov. 
Komisija sprejema sklepe in druge od- 

ločitve z večino glasov svojih članov. 

7. člen 
Sejo komisije vodi predsednik komi- 

sije. 
Če je predsednik komisije odsoten ali 

zadržan, vodi sejo komisije član komisije, 
ki ga določi komisija. 

8. člen 
Na predlog predsednika komisije dolo- 

či komisija dnevni red seje. 
Član komisije ima pravico na sami seji 

predlagati, da se določeno vprašanje uvr- 
sti na dnevni red ali umakne z dnevnega 
reda seje s tem, da posebej obrazloži 
nujnost obravnave ali umika takega vpra- 
šanja. 

O predlogu iz prejšnjega odstavka od- 
loči komisija. 

9. člen 
Preden preide k drugim točkam dnev- 

nega reda, sprejme komisija zapisnik 
prejšnje seje. 

10. člen 
Komisija sprejema sklepe, stališča in 

mnenja o vprašanjih, ki jih obravnava. 
Član komisije, ki se ne strinja s spreje- 

tim sklepom, stališčem ali mnjenjem ko- 
misije, lahko zahteva, da se njegovo loče- 
no mnenje vnese v zapisnik. 

11. člen 
Komisija mora na zahtevo skupščine, 

najmanj pa enkrat letno, poročati o svo- 
jem delu Skupščini SR Slovenije. 

Na lastno pobudo ali na zahtevo skupš- 
čine poroča komisija skupščini tudi o po- 
sameznih pojavih in vprašanjih oziroma 
svojih ugotovitvah pri opravljanju nad- 
zorstva nad delom službe državne var- 
nosti. 

Predsednik komisije obvešča o posa- 
meznih vprašanjih z delovnega področja 
komisije po potrebi tudi druge organe in 
organizacije ter nosilce samoupravnih 
javnih in drugih družbenih funkcij v repu- 
bliki. 

12. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve 

obvešča komisijo o vprašanjih iz njene 
pristojnosti. 

13. člen 
O razgovorih in sestankih, ki so oprav- 

ljeni izven seje komisije, se izdela zapis 
in se o njih seznani člane komisije na prvi 
naslednji seji. 

14. člen 
Seje komisije se snemajo na magneto- 

fonski trak. 

Komisija lahko odloči, da se potek seje 
v celoti ali posamezne točke dnevnega 
reda zabeležijo v obliki stenograma. Raz- 
prave udeležencev, ki so zabeležene na 
stenogramu, se praviloma avtorizirajo. 

15. člen 
O seji komisije se vodi zapisnik. 
Zapisnik vsebuje podatke o datumu se- 

je komisije, o prisotnih članih komisije in 
drugih osebah, ki prisostvujejo seji komi- 
sije, o odsotnih članih komisije, o spreje- 
tem dnevnem redu, o sprejetih sklepih, 
stališčih in mnenjih k posameznim toč- 
kam dnevnega reda, o udeležencih seje, 
ki so sodelovali v razpravi, in o povzetku 
njihove razprave ter o trajanju seje komi- 
sije. V zapisnik se vnesejo tudi drugi po- 
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datki, pomembni za delo komisije. 
Zapisniki sej so zaupni, če komisija ne 

odloči drugače. 
Zapisnik seje komisije vodi sekretar 

komisije. 
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik 

in sekretar komisije. 
Magnetofonski trakovi, stenogrami in 

stenogramski zapiski so strogo zaupne 
narave in se hranijo skupaj z zapisnikom. 

Za hrambo magnetofonskih trakov, 
stenogramov in stenogramskih zapiskov 
skrbi sekretar komisije. 

Predsednik komisije 
16. člen 

Predsednik komisije: 
- predlaga v obravnavo pomembna vpra- 
šanja iz pristojnosti komisije; 
- sodeluje z Republiškim sekretariatom 
za notranje zadeve v zvezi s pripravo sej 
komisije, kakor tudi v Svetom Predsed- 
stva SR Slovenije za varstvo ustavne ure- 
ditve in z drugimi pristojnimi organi 
v zvezi z aktualnimi vprašanji s področja 
dela službe državne varnosti; 
- podpisuje sklepe in druge akte, ki jih 
sprejema komisija; 
- skrbi za izvrševanje sklepov, stališč in 
mnenj komisije; 
- predlaga predsedniku Skupščine SR 
Slovenije obravnavo poročil o delu komi- 
sije; 
- skrbi za uporabo določb poslovnika 
o delu komisije; 
- opravlja druge zadeve, za katere je poo- 
blaščen s tem poslovnikom oziroma za 
katere ga pooblasti komisija. 

Sekretar komisije 

17. člen 
Komisija ima sekretarja. 
Sekretar komisije: 

- pomaga predsedniku komisije pri pri- 
pravi sej komisije ter organizira in oprav- 
lja strokovno delo za potrebe komisije; 
- sodeluje z Republiškim sekretariatom 
za notranje zadeve in z drugimi organi in 
organizacijami v zvezi s pripravo gradiv 
za delo komisije! 
- skrbi za pripravo, uporabo, razmnože- 
vanje, pošiljanje in hrambo gradiva za 
komisijo v skladu z določbami tega po- 
slovnika in pravilnika o ravnanju z gradivi 
zaupne narave; 
- opravlja druge zadeve, ki jih določi 
predsednik komisije ali komisija. 

Oblikovanje delovnih skupin 

18. Člen 
Zaradi proučitve posameznega vpraša- 

nja s svojega delovnega področja lahko 
komisija oblikuje delovne skupine. 

Poleg članov komisije so člani delovne 
skupine lahko tudi predstavniki republi- 
škega upravnega organa, ki opravlja za- 
deve državne varnosti, in drugih pristoj- 
nih organov ter tudi znanstveni, strokov- 
ni in javni delavci. 

Ravnanje z vlogami in predlogi, 
poslanimi komisiji 

19. člen 
Komisija obravnava podatke in dejstva, 

ki jih vsebujejo vloge in predlogi, ki jih 
delovni ljudje in občani, organizacije 
združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopoli- 
tične organizacije in druge družbene or- 
ganizacije, društva, organi in delovna te- 
lesa organov družbenopolitičnih skupno- 
sti pošljejo komisiji, ter v zvezi s tem 
zavzema stališča. 

Komisija lahko obravnava tudi tista 
vprašanja iz svoje pristojnosti, ki ji sicer 

niso bila neposredno posredovana, je pa 
na njih opozorila javnost. 

II. NAČIN RA VNANJA Z GRADIVI 
KOMISIJE 

20. člen 
Dejstva ip podatki, predloženi komisiji 

oziroma povedani na seji komisije oziro- 
ma njenih delovnih skupin, ter dejstva in 
podatki, navedeni v gradivih, pripravlje- 
nih oziroma izdelanih po sklepu komisije 
oziroma njene delovne skupine, veljajo 
za državno tajnost, če komisija za dolo- 
čena dejstva in podatke ne določi dru- 
gače. 

21. člen 
Uradni zapisi, stenografski zapiski in 

zapisniki, ki vsebujejo podatke zaupne 
narave, se označijo z ustrezno stopnjo 
zaupnosti. 

22. člen 
Gradivo, ki je označeno s stopnjo za- 

upnosti »DRŽAVNA TAJNOST« ali 
»URADNA TAJNOST - STROGO ZAUP- 
NO« se vroča članom komisije po določi- 
lih Poslovnika o ravnanju z gradivi zaup- 
ne narave (Uradni list SRS, št. 6/83). 

Gradivo iz prvega odstavka tega člena 
se lahko članom komisije vroči tudi na 
sami seji komisije ali uro pred sejo v pro- 
storu, ki je določen za sejo komisije. 

O kraju in načinu vročanja oziroma 
seznanjanja z gradivom se obvestijo čla- 
ni komisije z vabilom za sejo komisije. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
Ta poslovnik začne Veljati z dnem obja- 

ve v Uradnem listu SRS. 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

Komisija Skupščine SR Slovenije za sistem- 
ska vprašanja je na svoji seji razpravljala 
o nekaterih vprašanjih, ki jih je sprožila praksa 
v zvezi z izvajanjem zakona o podjetjih. S tem 
v zvezi Komisija objavlja svoja mnenja, ki so 
neobvezujoča, ter vplivajo le z močjo argumen- 
tov, saj se mora uveljaviti pravilo, da je dovo- 
ljeno vse, kar ni prepovedano. 

mnenja: 

1. V statutu podjetja je potrebno opredeliti makro organi- 
zacijo. Poslovne enote, ki stopajo v pravni promet blaga in 
storitev, ni potrebno navesti v statutu podjetja, pač pa se 
s statutom pooblasti delavski svet, da določi pogoje za 
njihovo ustanovitev in pooblastila. 

Centralizacija v organiziranju podjetja ni smotrna, ker je to 
v nasprotju z dosežki sodobnih organizacijskih teorij, izgub- 
ljajo se možnosti stimulacije in motivacije, onemogoča se 
razvijanje samoupravljanja. 

Pri opredeljevanju notranje organizacije v statutu določimo 
temeljna pravila o organiziranju enot, podrobneje se predpiše 
organizacija podjetja s posebnim samoupravnim splošnim 

aktom, saj je treba organiziranost pogosto spremeniti glede 
na dogajanje v okolju (tehnika in tehnologija, trg, državni 
ukrepi). Pri opredeljevanju delov podjetja naj se zlasti upo- 
števa v samoupravnih splošnih aktih: značaj delovnega pro- 
cesa, delovni pogoji, morebitno stopanje v pravni promet itd. 

Poslovne enote, ki stopajo v pravni promet, ni potrebno 
opredeliti v statutu. Takšna je bila dosedanja praksa gospo- 
darskih sodišč. Dosedaj je zadostovala določba o pogojih za 
ustanovitev poslovne enote ter o organu, ki o tem odloča. 
Fleksiblnost pri organiziranju poslovnih enot, zlasti v podjet- 
jih, kjer je takih oblik notranjega organiziranja veliko, je nujna 
in je ne kaže omejevati z referendumskim postopkom odloča- 
nja. To omogoča tudi prvi odstavek 13. člena zakona o podjet- 
jih. Taka enota je tudi baza delegatskega sistema. Možno je 
tudi predvideti ustanavljanje začasnih delovnih enot za razre- 
šitev določenega vprašanja (tehnično-tehnološke, marketin- 
ške narave) in s tem v zvezi omogočiti možnost uveljavitve 
stimulativne delitve osebnih dohodkov in skupne porabe. 

Posebej je treba opredeliti vlogo delovnih enot, ki trajno 
poslujejo v družbenopolitičnih skupnostih izven sedeža 
podjetja, ker je taka enota zavezanec za davke in prispevke 
(XXXII amandma k ustavi SFRJ), opredeliti velja delovne 
enote, ki poslujejo le določen čas (sezona itd.), kjer je možno 
skleniti z delavci delovno razmerje le za določen čas, ali dati 
tako enoto občanom v zakup. 
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2. Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti 
posebnega družbenega pomena (gospodarska in družbena 
infrastruktura) naj praviloma opravljajo predvsem priprave 
na reorganizacije, k njihovi dokončni spremembi naj pristo- 
pijo po sprejemu ustave SR Slovenije in republiških zako- 
nov, ki bodo urejali njihove posebnosti. 

V skladu z amandmaji k ustavi SFRJ se pripravljajo spre- 
membe ustave SR Slovenije na področju samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, svobodne menjave in tudi glede 4. odst. 51. 
člena ustave SRS (vloga uporabnikov in ustanoviteljev). Ker je 
za te organizacije bistvenega pomena njihovo razmerje do 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma pričakovanih 
družbenih skladov, bi bile spremembe v njihovih samouprav- 
nih splošnih aktih le začasne. V sami zakonodaji se predvide- 
vajo pomembne spremembe glede na naravo sredstev (zdru- 
žena, stvari v splošni rabi in naravna bogastva); monopolni 
značaj; javna pooblastila; v nekaterih primerih se preko njih 
uveljavljajo ustavne pravice (izobraževanje, zdravstveno var- 
stvo ipd.) itd. Glede na vsa ta vprašanja se tudi utegne zgoditi, 
da bodo z zakoni podrobneje razrešena pravila organiziranja, 
zlasti pa pooblastila glede družbenih sredstev, upravljanje in 
v nekaterih primerih tudi teritorialna opredelitev. 

3. Vse do spremembe statuta podjetja ni mogoče 
direktno uporabljati določb zakona o podjetjih o oblikah 
osebnega izjavljanja. 

Po določbi 1. točke amandmaja XXIV k ustavi SFRJ se 
sprejema z referendumom statut, z njim pa se lahko določijo 
tudi druga vprašanja, o katerih odločajo delavci v OZD z refe- 
rendumom in z drugimi oblikami osebnega izjavljanja. Smi- 
selno enaka pravila ima določba 46. člena ZP. Poudarimo naj 
še, da velja ustava SR Slovenije, ki še ni spremenjena, ter da 
tudi ta obvezuje organizacije in skupnosti na skladnost samo- 
upravnih splošnih aktov z njenimi določbami. 

Ker se bo šele z novim statutom opredelila morebitna širša 
uporaba referenduma, na novo opredelila pristojnost zborov 
delavcev in morebitno podpisovanje izjav (manjše dislocirane 
poslovalnice ipd. namesto zborov delavcev), bo prenehal 
veljati obstoječi statut. Ker zakon in ustava napotujeta na 
odločitve v statutu, direktna uporaba ustave in zakona 
o podjetjih sploh ni možna. 

4. V podjetju ni obvezno oblikovanje organa samoupravne 
delavske kontrole. Opustitev tega organa je smotrna pose- 
bej v manjših podjetjih (drobno gospodarstvo). V takem 
primeru se določi, kateri organ opravlja to funkcijo in na 
kakšen način. Pristojnosti so opredeljene v 107. členu 
ustave SFRJ. 

Po določbi 1. odst. 68. člena ZP se samoupravna delavska 
kontrola izvaja neposredno po organih upravljanja ali po 
posebnem organu samoupravne delavske kontrole. Zato bi 
lahko v manjših podjetjih opredelili, da to funkcijo opravlja 
delavski svet (zbor delavcev) s tem, da v 107. členu ustave 
SFRJ opredeljene pristojnosti obravnava kot posebno točko 
dnevnega reda. 

V statutu podjetja ali drugem samoupravnem splošnem 
aktu je potrebno opredeliti elemente, ki predstavljajo fakul- 
tativno poslovno tajno, tako da se zavaruje interes podjetja 
glede znanja, v katerega so bila vložena družbena sredstva. 

Poslovodni organ bi bil dolžan predlagati delavskemu 
svetu, da ta opredeli kot poslovno tajnost nezaščitne pravice 
industijske lastnine (patenti, modeli, vzorci), znanje in izkuš- 
nje (know-how), vključno s proizvodno tehnično dokumenta- 
cijo, znanje in veščine, vštevši specifikacijo surovin, stan- 
darde proizvodnje in predelave, procesno tehniko in tajnost 
lastnih postopkov, kontrolo kakovosti ipd. Za kršitev poslovne 
tajnosti je treba šteti tudi primere, ko delavec uporabi te 
podatke, ne le, ko jih posreduje drugemu (lastna zasebna 
dejavnost). Prenos vseh teh podatkov je možen le na temelju 
odplačanega pravnega posla, sicer je treba uveljavljati 
odškodninsko odgovornost. 

6. Pri pogodbah, ki se sklepajo za urejanje statusnih 
razmerij med gospodarskimi subjekti so bistveni elementi 
določeni z zakonom o podjetjih. Možna je smiselna uporaba 
zakona o obligacijskih razmerjih. Ob pomanjkanju pravnih 
norm se uporablja pravna pravila o izpolnjevanju pravnih 
praznin. 

Zakon o obligacijskih razmerjih prvenstveno ureja raz- 
merja, ki nastajajo v prometu blaga in storitev, so nadstavba 
blagovno-tržnih razmerij ter so zlasti uporabne splošne 

določbe in tiste o nepravilni izpolnitvi. Pogodbe, ki urejajo 
statusna vprašanja so kompleksni pravni posli, katerih 
bistveno vsebino določa ZP. Če zakon ne predpisuje neke 
kogentne rešitve je dana dispozicija pogodbenih strank. V pri- 
meru pravnih praznin se uporabljajo pravila o zakonski analo- 
giji (tudi zakon o obligacijskih razmerjih), pravni analogiji 
(vzamemo v poštev celoten pravni sistem) ali običaji, kar je 
lahko tudi tuje pravo, ki se je uveljavilo v določenih razmerjih, 
če ne nasprotuje našemu pravnemu sistemu, končno tudi 
pravni standardi (morala, vestnost in poštenje, prepoved zlo- 
rabe pravic, dobro gospodarjenje ipd.) 
7. Organizacije združenega dela do preoblikovanja 
v podjetje poslujejo po svojih samoupravnih splošnih aktih, 
zakonu o združenem delu in zakonu o podjetjih. 

Po uveljavitvi zakona o podjetjih s 1. januarjem 1989 se 
v praksi najpogosteje zastavlja vprašanje, kateri zakon velja 
pri poslovanju organizacij združenega dela. O tem vprašanju 
je tekla tudi beseda že ob osnutkih in predlogu zakona o po- 
djetjih. 

V prehodnih in končnih določbah zakona o podjetjih je 
vrsta določb, ki se v praksi različno razlagajo, zlasti pa pre- 
hodna določba 196. člena, ki določa, da z dnem, »ko začne 
veljati ta zakon, nehajo veljati določbe zakona o združenem 
delu, ki so v nasprotju z določbami tega zakona.« 192. člen 
zakona o podjetju pa določa, da obstoječe delovne organiza- 
cije, sestavljene organizacije in druge organizacije »nadalju- 
jejo z dnem, ko začne veljati ta zakon, z delom na način in pod 
pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register.« To pomeni, 
da se pri obstoječih organizacijah združenega dela na 
področju samoupravne organiziranosti ničesar ne spreminja 
z dnem uveljavitve zakona o podjetjih. Le pri delovnih organi- 
zacijah, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije, se 
poslovni rezultati izkazujejo od dneva, ko začne veljati zakon 
o podjetjih na ravni delovne organizacije (2. odst. 192. čl. ZP). 
Ta določba v ničemer ne spreminja samo organiziranost 
delovnih organizacij, ki imajo v svoji sestavi temeljne organi- 
zacije in prav tako ne spreminja odnosov, ki temeljijo na 
samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organiza- 
cijo. Gre za knjigovodske prikaze poslovnih rezultatov 
v takšni organizaciji, ki naj bi prispevali k ohranjevanju 
sistema organiziranosti delovne organizacije, ki ima v svoji 
sestavi temeljne organizacije. 

Glede na omenjeno veljavnost zakona o združenem delu ter 
določbo 1. odst. 192. člena ZP, ki določa, da obstoječe organi- 
zacije nadaljujejo z delom v dosedanji organiziranosti, 
pomeni, da se za te organizacije uporabljajo tudi veljavna 
določila zakona o združenem delu. Zakon o združenem delu 
vsebuje vrsto določb, ki niso v nasprotju z zakonom 
o podjetju, predvsem zaradi tega, ker zakon o podjetjih notra- 
nje organiziranosti ne ureja, marveč to področje prepušča 
statutu podjetja. Nekateri obstoječi statuti organizacij združe- 
nega dela podrobneje urejajo notranjo organizacijo in sta- 
tusne spremembe.organizacij združenega dela, če pa statut 
ne vsebuje podrobnih določil glede notranje organiziranosti, 
ter njenih sprememb, pa se statutarna določila dopolnijo 
z določbami ZZD-ja. Obstoječe organizacije združenega dela 
bodo torej uporabile določila, ki se nanašajo na notranjo 
organiziranost in na statusne spremembe lastne samou- 
pravne splošne akte, če pa teh določb nimajo, pa določbe 
zakona o združenem delu. 

Uporaba zakona o podjetjih pogosto ne bo razrešila vseh 
vprašanj, zlasti ne glede mešanih podjetij, v takem primeru se 
uporabljajo pravila, opredeljena v 6. točki teh mnenj. 

8. Delavci temeljne organizacije, ki ne pristanejo na 
izgubo lastnosti pravne osebe, se lahko izločijo in osamo- 
svojijo kot družbeno podjetje, če ob tem niso podane more- 
bitne ovire za izločitev. Kasneje se lahko s pogodbo usta- 
novi novo združeno podjetje. 

Obstoje delovne organizacije konglomeratskega tipa, ki 
imajo skupen ekonomski interes, vendar temeljne organiza- 
cije nočejo izgubiti pravne osebnosti. Posamezna temeljna 
organizacija se v takem primeru izloči in oblikuje kot samo- 
stojno podjetje, seveda, le, če niso podane ovire za izločitev. 
Glede na sicer uveljavljeni skupen ekonomski interes pa na to 
zainteresirani subjekti pogodbeno ustanovijo združeno po- 
djetje. 

9. Če nastanejo v delu podjetja motnje pri poslovanju, ali 
če del podjetja ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko delav- 

10 poročevalec 



ski svet odloči, da bo sprejel ukrepe, določene v statutu. (52. 
člen) ti so zlasti lahko: delovno-pravne sankcije zoper odgo- 
vorne delavce; sprejem različnih sanacijskih ukrepov (spre- 
memba delovnega časa, standardov, normativov); spre- 
membe v organizaciji podjetja: zmanjšanje pravic 
s področja osebnih dohodkov in skupne porabe glede na 
nedosežene rezultate. 

Zakon o podjetjih določa, da je potrebno v statutu predvi- 
deti sankcije zoper del podjetja, kjer nastanejo motnje ali se 
ne izpolnjujejo obveznosti. Nedvomno so možne delovno- 
pravne sankcije (razrešitev, disciplinski ukrepi, prerazporedi- 
tev, materialna odgovornost). Posredi so lahko objektivni 
razlogi (zastarel proizvodni program, neizkoriščenost kapaci- 
tet, slaba organizacija dela); zato so možni različni sanacijski 
ukrepi (reorganizacija, prerazporeditev sredstev ali delavcev, 
določanje novih standardov in normativov. Lahko se tudi 
uaotovi, da obstoječa enota nima poaoiev za večjo gospodar- 

sko učinkovitost in se izvede reorganizacija v podjetju. 
Skladno z načelom delitve po delu je možno predvideti tudi 
zmanjšanje pravic delavcev s področja delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, vendar morajo biti merila 
opredeljena v ustreznih samoupravnih splošnih aktih. 

10. Delna uskladitev statuta podjetja z zakonom o podjet- 
jih s sklepom delavskega sveta, razen če gre za spremembo 
imena podjetja, sedeža dejavnosti, ni dopustna. 

Statut podjetja se obvezno Sprejema z referendumom (5. 
odst. 46. člena ZP). Izjemoma se lahko, če bi tako že bilo 
določeno v samoupravnem splošnem aktu, skladno s prej 
veljavno določbo' 550. člena ZZD. Po zakonu o podjetjih bi 
bilo lahko določeno v statutu podjetja, da sklep o spremembi 
firme podjetja sprejme delavski svet (3. odst. 152. člena ZZ). 
Enako velja za sedež podjetja, 130. člen ZP) in za dejavnost 
podjetja (3. odst. 148. člena ZP). 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Kdaj se bo pričela gradnja Centralne 

tehnične knjižnice? 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne občine Ljubljana Center za 
delegiranje delegatov v zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije za področje pro- 
svete in kulture, okoliša št. 1, 
je na seji 19. 1. 1989, sklenila 
na 37. seji zbora združenega 
dela posredovati naslednje 
delegatsko vprašanje: 

v paketu prioritetnih inve- 
sticij nacionalnega pomena 
s področja negospodarstva 
(Ur. list SRS, št 5/88) je nave- 
dena tudi Centralna tehniška 
knjižnica (CTK) kot investicija 
nacionalnega pomena. Uni- 
verzitetna knjižnica Maribor, 
ki je imenovana v istem pake- 
tu investicij, je dokončana in 
28. novembra 1988 je bila nje- 
na svečana otvoritev, kar je 
nedvomno velik uspeh Mari- 
bora in celotne slovenske 
družbe. 

Prostorska stiska Centralne 
tehniške knjižnice je porazna. 
Sedanji prostori ji onemogo- 
čajo vsak nadaljni razvoj in 
posodabljanje poslovanja, 
kar je zaradi njenega ned- 
vomnega pomena pri pre- 
strukturiranju gospodarstva 
in tehnološkem razvoju SRS 
in tudi za Jugoslavijo velika 
škoda. 

Lokacija za novo stavbo 
knjižnice je bila potrjena z za- 
zidalnim načrtom leta 1981. 
CTK je v urejanje zemljišča že 
vložila 1,6 milijarde din (za od- 
kup objektov predvidenih za 
rušenje, za nadomestna sta- 
novanja, za že izvedena ruše- 
nja itd.), zdaj pa se je nenado- 
ma pojavil problem tim. 
Kunstlerjeve kovačnice, zara- 
di katere je že nastal enoletni 

zastoj pri gradnji CTK. 
Zato vprašujemo Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije 
oz. ustrezne republiške or- 
gane: 

1. Ali je že oz. kako bo re- 
šen problem kovačnice? 

2. Ali so se lastniki stano- 
vanjskih prostorov že preseli- 
li? Kaj jim je bilo ponujeno 
v zamenjavo za sedanje pro- 
store? 

3. Ali lahko predvidimo da- 
tum, kdaj se bo dejansko pri- 
čela gradnja CTK? 

Na prvo vprašanje odgovar- 
jamo naslednje: 

Nekdanjo Kunstlerjevo ko- 
vačnico skupaj z nekaterimi 
stavbami in vrtom je začasno 
razglasil za kulturni spomenik 
Komite za družbene dejavnosti 
občine Ljubljana Vič-Rudnik, 
dne 21. 7. 1988. 

Na to odločbo se je pritožila 
Centralna tehnična knjižnica 
z utemeljitvijo, da je v družbe- 
nem planu občine Ljubljana 
Vič-Rudnik za obdobje 
1986-1990 na tem območju 
predvidena gradnja nove Cen- 
tralne tehnične knjižnice. 

Republiški komite za kulturo 
je kot pristojni organ za po- 
dročje varstva naravne in kul- 
turne dediščine dobil pritožbo 
v reševanje. Med postopkom 
in usklajevanjem različnih in- 
teresov je Centralna tehnična 
knižnica izrazila pripravlje- 
nost, da vključi v program no- 
ve knjižnice tudi kovačnico 
z zbirko orodja in nekdanje 
stanovanje družine Kunstler. 
S tem je zagotovljen nadaljnji 
obstoj tega tehničnega spo- 
menika, strokovna skrb in do- 
stopnost javnosti. Na podlagi 

dopolnjenega strokovnega 
mnenja pristojne strokovne or- 
ganizacije, Ljubljanskega regi- 
onalnega zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, 
je nato Republiški komite za 
kulturo v decembru 1988 izdal 
odločbo, s katero je deloma 
ugodil pritožbi Centralne teh- 
nične knjižnice, tako da je 
ostala v veljavi samo začasna 
razglasitev kovačnice in stano- 
vanja, ne pa ostalih objektov in 
vrta. 

Problem kovačnice bo torej 
po vsej verjetnosti rešen tako, 
da bo prostorska lupina kovač- 
nice v svoji originalni obliki 
vključena v novo poslopje 
Centralne tehnične knjižnice 
kot muzejski prostor z zbirko 
orodja. Taka rešitev je tehnič- 
no možna, strokovno sprejem- 
ljiva in ne bo zahtevala spre- 
membe obstoječega zazidal- 
nega načrta, kar pomeni, da ne 
bo zadrževala gradnje. 

Za odgovor na drugo in tret- 

je vprašanje smo zaprosili pri- 
stojen organ, to je Komite za 
družbene dejavnosti skupšči- 
ne občine Ljubljana Vič-Rud- 
nik, ki je posredoval naslednji 
odgovor: 

Glede na to, da zaradi na- 
sprotovanja stranke še ni 
uspelo opraviti ogleda prosto- 
rov in cenitve, protivrednost 
objekta še ni bila določena. 

Po upravnem postopku bi 
bilo moč zemljišče pridobiti še 
v letu 1989. Ker pa na občini 
Ljubljana Vič-Rudnik pričaku- 
jejo pritožbe na vsako izdano 
odločbo, je težko oceniti, kdaj 
bo zemljišče dejansko pridob- 
ljeno. 

V občinski resoluciji o politi- 
ki uresničevanja družbenega 
plana občine Ljubljana Vič- 
Rudnik za obdobje 1986-1990 
je zaradi pomembnosti izgrad- 
nje Centralne tehnične knjižni- 
ce predviden začetek gradnje 
v letošnjem letu. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
ZBOR OBČIN 

- Kakšen bo vpliv sredstev (obresti) na bilance 
sredstev skupne porabe, še posebej v letu 1988 pa 
tudi v letu 1989? 

Iz skupine delegatov iz obči- 
ne Ljubljana Šiška za zbor 
združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije so se 
seznanile z odgovorom IS 
Skupščine SRS na delegatsko 
vprašanje v zvezi z »razvoj- 
nim dinarjem« ter z Informaci- 
jo IS SRS o odprtih vprašanjih 
v zvezi z »razvojnim dinar- 
jem«, ki jo je IS SRS posredo- 
val Družbenopolitičnemu zbo- 
ru Skupščine SRS. Delegati 
bodo obe gradivi proučili in 
do naslednje seje skupin po- 
dali svoja mnenja. 

V zvezi z odgovorom na de- 

legatsko vprašanje o »pre- 
sežkih SIS« so skupine zavze- 
le naslednje mnenje: 

Skupine z odgovorom niso 
zadovoljne, zato v zvezi z že 
postavljenim delegatskim 
vprašanjem postavljajo do- 
datno vprašanje, ki se nave- 
zuje na odgovor pod točko č), 
in sicer: da IS SRS obrazloži 
kakšen bo vpliv teh sredstev 
na bilance sredstev skupne 
porabe, še posebej v letu 
1988, pa tudi v letu 1989. 

Delegati vseh skupin so ob- 
širno poročali o poteku zad- 
njega zasedanja Skupščine 
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SRS. Poleg poročila je bilo iz- 
rečenih veliko pripomb na 
sam potek zasedanja, zlasti 
naslednje: 

1. način usklajevanja in gla- 
sovanja o posameznih toč- 
kah, še posebej o zveznem 
proračunu za leto 1989; izra- 
ženo je bilo nestrinjanje z se- 
daj že dolgotrajno prakso po- 
sredovanja delegatskega 
gradiva z oznako »Strogo za- 
upno«; nadalje nesprejemlji- 
vo dolgi uvodni referati; ob- 
sežnost dnevnega reda in iz- 
vajanje le-tega v enem dne- 
vu; v proceduralnem smislu je 
nesprejemljivo, da v primerih- 
,ko so stališča delegatov do 
kakega akta negativna, razla- 
galci gradiv podajajo bistve- 
ne argumente šele, ko je 
sprejem akta vprašljiv oz. še- 
le v teku usklajevaja. 

Skupine delegatov so na 
osnovi vseh izrečenih kritik in 
ugotovitev soglašale z zak- 
ljučkom, da se predsednika 
Skupščine in predsednike 
zborov z ugotovitvami sezna- 
ni ter od njih zahteva, da za- 
gotovijo normalen potek sej 
zborov in skupščine oziroma, 
da se problematiko uvrsti na 
dnevni red zborov ali, da se 
organizira posvet na temo 
»funkcioniranje skupščinske- 
ga sistema«. 

ZBOR OBČIN 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je o obrestih in bilan- 
ci skupne porabe razpravljal 
že na 140. seji dne 24. novem- 
bra 1988 in takrat sprejel sklep 
kot se glasi: 

»Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da izvirni 
prihodki, zbrani v letu 1988, 
v globalu omogočajo izvedbo 
planiranih programov samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, v skladu 
s splošno bilanco sredstev, 
sprejeto v Skupščini SR Slove- 
nije julija 1988. leta. V skladu 
z odlokom o kreditno monetar- 
ni politiki in samoupravnim 
sporazumom bank so se od 1. 
marca do 31. oktobra 1988 de- 
poziti samoupravnih interes- 
nih skupnosti obrestovali po 
obrestni meri R/5. V bilanci 
sredstev skupne porabe samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti za leto 
1988 se prihodki od obresti na 
deponirana sredstva ter inte- 
resnih skupnosti obravnavajo 
kot drugi prihodki in se temu 
ustrezno zmanjšajo izvirni pri- 
hodki oziroma prispevne stop- 
nje za izvedbo programov v le- 
tu 1988 ali v letu 1989. 

Na podlagi podatkov o obra- 
čunanih obrestih za posamez- 
ne skupnosti se bodo temu pri- 
merno oblikovale bilance za 
leto 1989. 

- Kakšna bo usoda celodnevne šole? 

Na 36. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
27. decembra 1988 je delegat 
Janez Meglič iz občine Žalec 
zastavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Ker smo že danes precej 
govorili o izobraževanju, po- 
stavljam v zvezi z razvitostjo 
celodnevne osnovne šole ne- 
kaj vprašanj. Ker vemo, da je 
bila že marsikje ukinjena ce- 
lodnevna šola, bi nas zanima- 
lo, koliko oddelkov celodnev- 
ne šole je bilo doslej ukinje- 
nih, kje in koliko oddelkov še 
deluje in kakšna bo v prihod- 
nje usoda teh oddelkov?« 

Na zastavljeno vprašanje da- 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednji odgovor: 

Po podatkih Zavoda za stati- 
stiko je bilo v začetku šolskega 
leta 1988/89 v SR Sloveniji 93 
celodnevnih osnovnih šol (v 
šolskem letu 1987/88 135 šol, 
leto prej 152 šol). 

V 817 oddelkih (v šolskem 
letu 1987/88 1147 oddelkov, le- 
to prej 1293 oddelkov) je v ce- 
lodnevno organizacijo vključe- 
nih 19378 učencev, to je 8,46% 

ponovno uvesti pouk v dveh 
izmenah ter so tako izgubili 
možnost za celodnevno orga- 
nizacijo dela (Titovo Velenje, 
Trbovlje). 

Iz podatkov Zavoda SRS za 
šolstvo je razvidno, da so bolj 
pogosto ukinjali oddelke COS 
na predmetni stopnji, ko so 
ućenci že sposobni za samo- 
stojno delo, ohranili pa so ce- 
lodnevno organizacijo zlasti 
v nižjih razredih, kjer je večina 
učencev potrebna organizira- 
nega varstva. 

Sicer pa so tudi tam, kjer so 
celodnevno organizacijo dela 
časovno skrčili, ohranili neka- 
tere elemente, ki so se doslej 
sistematično razvijali pred- 
vsem v celodnevni organizaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela. 
V skladu s smernicami, ki so 
sestavni del Programa življe- 
nja in dela osnovne šole in jih 
je sprejel Strokovni svet SRS 
za vzgojo in izobraževanje leta 
1983, naj bi vsaka osnovna šo- 
la postopno uveljavljala nače- 
la, vsebino in organizacijo ce- 
lodnevne osnovne šole. 

V mnogih občinah so v skladu 
s temi elementi COŠ Vgradili 
v delo vseh osnovnih šol na 
svojem območju ter tako 
zmanjšali razliko med šolami 
s poldnevno oziroma celod- 
nevno organizacijo dela in po- 
zitivne izkušnje COŠ uveljavili 
v vzgojno-izobraževalnem de- 
lu vseh osnovnih šol. Menimo, 
da kaže tudi v prihodnje ravna- 
ti tako, da bodo vse osnovne 
šole imele možnost postopno, 
vsaj v manjšem obsegu, izvaja- 
ti elemente dodatnega progra- 
ma, ki so bili doslej značilni 
predvsem za celodnevno orga- 
nizacijo dela (samostojno uče- 
nje, fakultativni pouk, več inte- 
resnih dejavnosti, organizira- 
na rekreacija) in da bodo imeli 
vsi učenci, ne glede na pold- 
nevno ali celodnevno organi- 
zacijo dela, možnost za pre- 
hrano v šoli. Ob takem razvoju 
ukinjanje celodnevne organi- 
zacije vzgojno-izobraževalne- 
ga dela ne bo prizadelo vse- 
binske pestrosti osnovne šole 
in njene povezanosti z nepo- 
srednim okoljem. 

- Stavka slovenskih in istrskih strojevodij 

vseh učencev osnovnih šol (v 
letu 1987/88 27269 učencev, 
11,85%, leto prej 31309 učen- 
cev, 13,69%). Po podatkih Za- 
voda SRS za šolstvo ohranjajo 
celodnevno šolo v 45 občinah. 
V začetku šolskega leta 1988/ 
89 so zmanjšali obseg COŠ 
v 27 občinah, v celoti je bilo 
ukinjeno 46 celodnevnih šol 
s 314 oddelki, za 7264 
učencev. 

Glavni razlog za ukinjanje 
oddelkov celodnevnih osnov- 
nih šol je omejevanje sredstev 
za skupno porabo v občinah, 
kar je občinske izobraževalne 
skupnosti prisililo v zmanjše- 
vanje dodatnega programa os- 
novne šole, kamor sodi tudi 
celodnevna osnovna šola. 

Drugi pomembni razlog pa 
je pomanjkanje šolskega pro- 
stora, zlasti v večjih industrij- 
skih središčih, kjer število 
učencev hitro narašča, novih 
prostorov pa ni mogoče graditi 
zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev za investicije in zaradi 
sistemskega omejevanja inve- 
sticij za negospodarske dejav- 
nosti. Zato so v nekaterih obči- 
nah morali že v prejšnjih letih 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine mesta Maribor je 
na seji dne 29. decembra 1988 
na pobudo delegata tov. An- 
dreja Fištrovca po obsežni 
razpravi sprejel delegatsko 
vprašanje v zvezi s stavko 
slovenskih in istrskih stroje- 
vodij. 

Družbenopolitični zbor je 
v razpravi ocenil, da ima tre- 
nutno na razpolago premalo 
znanih in argumentiranih dej- 
stev ter informacij o vzrokih 
za prekinitev dela strojevodij 
železniškega gospodarstva 
Ljubljana. Hkrati pa je ugoto- 
vil, da je omenjena prekinitev 
dela nenavadno močno odje- 
knila v širši javnosti. 

Zato družbenopolitični zbor 
predlaga, da pristojni organi 
čimprej izdelajo celovito po- 
ročilo o vzrokih in poteku 
stavke železničajev z oceno 
nastalih posledic in odgovor- 
nosti organov in služb ter ga 
predložijo v razpravo Skupš- 
čini SR Slovenije, 

Glede na zelo različna in 
celo nasprotujoča si obvestila 
o poteku železniškega prome- 
ta v času prekinitve dela stro- 
jevodij pa družbenopolitični 
zbor postavlja naslednji vpra- 
šanji: 
- Ali je bila v času stavke 

ogrožena varnost potnikov 
v železniškem prometu? 

- Ali so bile v času stavke 
prekinjene PTT zveze in če so 
bile, kdo je za to odgovoren? 

Na vprašanji je Republiški 
komite za promet in zveze po- 
sredoval naslednje odgovore: 

Stavka strojevodij v ZG Ljub- 
ljana je bila v dneh 27. in 28. 
12. 1988. Na podlagi ugotovi- 
tev Republiškega prometnega 
inšpektorata je v prvem dnevu 
stavke potekal železniški pro- 
met normalno na progah Seža- 
na-Jesenice, Karlovac-Ljub- 
Ijana, Trebnje-Sevnica, Diva- 
ča-Pula, Ljubljana-Oesenice 
in Ljubljana-Kamnik. Na dru- 
gih progah je bil potniški pro- 
met moten in je bila večina 
potnikov preusmerjenost na 
ekspresne in brze vlake, del 
potnikov pa je bil prepeljan 
z avtobusi. 

Drugi dan stavke se je zaradi 
povečanega števila stavkajo- 
čih strojevodij stanje v potni- 
škem prometu občutno po- 
slabšalo in je bil potniški pro- 
met na nekaterih relacijah po- 
polnoma ukinjen. Na progi Se- 
žana-Oesenice je potekal pot- 
niški promet še vedno normal- 
no, prav tako tudi v mednarod- 
nem in medrepubliškem pro- 
metu. 

Prevoz potnikov na opušče- 
nih relacijah in relacijah 
z zmanjšanim železniškim pot- 
niškim prometom se je tudi ta 
dan opravljal z avtobusi. 

Da ne bi bile ogrožene bi- 
stvene funkcije delovnega pro- 
cesa v ŽG Ljubljana (člen 622. 
zakona o združenem delu) so 
bili vključeni v neposredno 
upravljanje železniškega pro- 
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meta tudi vsi nadzorni delavci, 
ki so strokovno usposobljeni 
za upravljanje z lokomotivo. 
Tem delavcem so bili zaradi 
zagotovitve varnosti železni- 
škega promea dodeljeni 
spremljevalci (piloti) iz vrst vla- 
kovodij, ki dobro poznajo raz- 
mere na posameznih progah. 

Notranja kontrola v ŽG Ljub- 
ljana je zaradi spremenjenih 
razmer poostrila nadzor nad 
njihovim delom in nad delom 
postajnega osebja. Za zagoto- 
vitev čim manj motenega pro- 
meta so bila, razen rednih 
vzdrževalnih del, prekinjena 
vsa dela na progovnih napra- 
vah in objektih. 

V času stavke je bil zabele- 
žen samo en izreden dogodek 
v Zidanem mostu, kjer je prišlo 
do iztirjenja vagona zaradi teh- 
ničnih pomanjkljivosti. 

Iz navedenih ugotovitev lah- 
ko zaključimo, da je bil želez- 

niški promet v navedenem ča- 
su moten, ni pa bila ogrožena 
varnost potnikov. 

Glede zvez, ki se uporabljajo 
v ŽG Ljubljana, moramo ločiti 
med PTT zvezami, ki se upo- 
rabljajo za potrebe komunici- 
ranja organizacij Železniškega 
gospodarstva s subjekti izven 
tega sistema, in pa funkcional- 
nim sistemom zvez Železniške- 
ga gospodarstva Ljubljana, ki 
se kot zaprt sistem uporablja 
za prenos sporočil znotraj tega 
sistema. 

Za zagotovitev nemotenega 
delovanja železniškega siste- 
ma je bil s strani TOZD za vzdr- 
ževanja signalno varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav in 
Republiškega prometnega in- 
špektorata poostren nadzor 
nad delovanjem celotnega 
funkcionalnega sistema zvez. 

Za oba sistema ugotavljamo, 
da sta v času stavke delovala 
brez prekinitev. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

- Za vključitev v EGS bodo potrebni večji koraki 

DUŠKO KOS, delegat v Druž- 
benpolitičnem zboru Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavil 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Mislim, da so minili tisti ča- 
si, ko smo se lahko polni sa- 
mozadovoljstva lagodno ozi- 
rali na svetovna dogajanja 
v prepričanju, da je naš status 
in naš položaj v mednarodnih 
odnosih za vse čase čvrst in 
zagarantiran. Povezujoča se 
Evropa, oziroma povezujoči 
se politični in gospodarski 
subjekti v svetu niti primerlji- 
vo malo toliko ne potrebujejo 
Jugoslavije, kot Jugoslavija 
potrebuje njih in kot je naš 
imperativ, da se vključimo 
v te tokove. Pri tem vključeva- 
nju seveda ni zadosti le želja, 
moramo pokazati tudi priprav- 
ljenost odpiranja v svet in to 
pripravljenost tudi stalno do- 
kazovati. Pri tem moramo biti 
dosledni in ne smemo izpusti- 
ti nobene poteze, ki bi utegni- 
la prispevati k sliki odprte de- 
mokratične, celo liberalne 
družbe, v kateri državne meje 
niso nobena ovira za prost 
prehod ljudi, kapitala in idej. 

Ne bi smeli izpustiti prilož- 
nosti, da kritično premislimo 
tudi vsako takšno potezo, ki bi 
vendarle utegnila vzbuditi 
v svojih odmevih temu na- 
sproten vtis, in ki bi kazala, da 
sicer željo in namen imamo, 
da pa je naše konkretno rav- 
nanje takšno, da napolnjuje 
naše sogovornike z dvomom 
v iskrenost teh želja in name- 
nov. In enega od takšnih pri- 
ložnosti, vsaj po mojem mne- 

nju, so nedvomno tudi poga- 
janja in reagiranja, ki tečejo 
na liniji vodstva transnaci- 
onalne radikalne stranke in 
naših ustreznih državnih or- 
ganov. Zboru predlagam, da 
vendarle razpravlja o načinu 
dialoga s transnacionalno ra- 
dikalno stranko v zvezi s po- 
budo te stranke, da bi imela 
svoj kongres v Zagrebu, kjer- 
gre za vrsto kratkih stikov, ki 
so tudi nastali verjetno na lini- 
ji transnacionalna radikalna 
stranka in ustrezni državni or- 
gani pri nas, in zaključujoč 
z odklonilnim odgovorom 
Zveznega izvršnega sveta. 

Predlagam, da razpravlja- 
mo o tem ali je bil takšen od- 
klonilni odgovor najumestnej- 
ši, z vidika vsega tega kar 
sem že dejal, ali je bila to de- 
jansko tista najbolj ustrezna 
reakcija na to pobudo in v ko- 
likor seveda ocenimo, da te- 
mu ni bilo tako bi morda kaza- 
lo razmisliti o tem, da Skupš- 
čina SR Slovenije predlaga 
ustreznim zveznim organom, 
da bi morda bilo mesto odvija- 
nja tega kongresa Ljubljana.« 

Odgovor Cvetke Selšek, 
članice Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije in predsed- 
nice Republiškega Komiteja za 
mednarodno sodelovanje na 
delegatsko vprašanje delegata 
Dušana Kosa dan na 34. seji 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 
-27.12.1988. 

Mi smo vam poslali vse do- 
kumente, ki določajo okvire in 
ki smo jih imeli ter jih pozna- 

mo: sklep Predsedstva SFRJ, 
sklep Zveznega izvršnega sve- 
ta in pismo predsednika ZIS 
Branka Mikuliča. Ni v pristoj- 
nosti Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da bi o teh 
vprašanjih ravnal drugače. 
S tem v zvezi tudi ni v pristoj- 
nosti tega izvršnega sveta, da 
karkoli reče o kongresu v Ljub- 
ljani. Če ste namreč dobro pre- 
brali sklep Predsedstva SFRJ 
potem ste videli, da je njegov 
sklep usmerjen v to, da kon- 
gres ni ne v Zagrebu ne kjerko- 
li v Jugoslaviji. To zelo natanč- 
no piše v teh dokumentih in 
upam, da ste jih prebrali. Mi- 
slim, da je tovariš Stanovnik 
korektno ravnal, ko je sprejel 
Panello in ko mu je to tudi zelo 
jasno povedal. 

Rada bi danes vašo pozor- 
nost usmerila v nekaj drugega, 
v tisti del, o katerem menim, da 
moramo razpravljati in ki je bil 
že zadnjič načet. Naš izvršni 
svet je o vključevanju v Evropo 
razpravljal širše na prejšnji seji 
v četrtek, pa moram reči, da 
v sredstvih javnega obvešča- 
nja ni bilo kaj dosti objavljene- 
ga. Sprašujem se, zakaj o tako 
pomembnih stvareh domačih 
dogodkov ne objavljamo širše. 
Dogovorili smo se, da bi šli 
v načrten pogovor z novinarji 
glede teh vprašanj. Mislimo, 
da se je treba z njimi širše 
spoznati, ker smo na podlagi 
dosedanjih ugotovili, da jih 
moramo poznati ne samo 
v tem zboru in v Izvršnem sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, 
ampak tudi po vsej Jugoslaviji. 
Menim, da je okrog tega po- 
trebno sprejeti določene skle- 
pe in da je naša skupščina, kot 
del jugoslovanskega skupščin- 
skega sistema - vemo pa, da 
se zunanja politika kreira 
v Zvezni skupščini - soodgo- 
vorna za to kreiranje in uresni- 
čevanje zunanje politike. S te- 
ga vidika moramo o teh vpra- 
šanjih spregovoriti in bi apeli- 
rala na vas, da temu posvetimo 
več pozornosti in da morda 
v Komisiji za mednarodne od- 
nose o tej temi razpravljamo in 
gremo potem po postopku na- 
prej. 

Gre pa za naslednje: Čisto 
preprosta analiza blagovnih 
tokov, zaenkrat brez storitve- 
nih, ker smo tu žal slabi s po- 
datki, kaže da je že v letu 1987 
Slovenija na tržišče EGS in EF- 
TE, to pa lahko predpostavlja- 
mo, da bo po letu 1992 praktič- 
no skupno tržišče, izvozila 
61,4% vsega svojega izvoza 
blaga. Samo tržišče EGS je bi- 
lo zatopano z 52,9%. Slovenija 
je iz tega tržišča uvozila 68,4%, 
samo s tržišča EGS 55,4% bla- 
ga. Podatki za Jugoslavijo so: 
izvoz blaga 43,9%, v uvozu za 

tržišče EGS in EFTE nimamo 
številke, samo za EGS Jugo- 
slavije izvoz 34,7% in uvoz 
38,8%. Ne glede na te nižje šte- 
vilke Jugoslavije mislim, da so 
zastrašujoče številke, ki govo- 
rijo o Sloveniji in te številke 
kažejo, da če ne bomo prilago- 
jeni prvi dan, ko bodo uveljav- 
ljeni ukrepi iz Bele knjige, naša 
produkcija praktično nima več 
svojega tržišča in je nemogoče 
pričakovati, da bomo lahko te 
blagovne tokove usmerili na 
domači trg, ker vemo, kakšna 
je situacija, še manj pa je mo- 
goče, da bi to lahko preusme- 
rili na vzhod, ker s tem nismo 
ničesar rešili in še manj, da bi 
to lahko šlo kam drugam. Vse 
to gradivo boste dobili in mi- 
slim, da je vredno temeljitega 
razmisleka. 

Vplivi Bele knjige na Jugo- 
slavijo, kot smo jih mi ocenili, 
so naslednji: prvič, naši izdel- 
ki, ki bodo izvoženi na ta trg 
Skupnosti bodo morali biti iz- 
delani po normativih in stan- 
dardih, ki jih EGS določa in so 
v enem delu, na podlagi Bele 
knjige, že izvedeni in priprav- 
ljeni in to delo se praktično 
vsak dan nadaljuje. Enako ve- 
lja za normative in standarde 
na področju kmetijskega izvo- 
za, enako velja za normative in 
standarde na področju tran- 
sporta, prevozniki bodo lahko 
opravljali prevoze le, če bodo 
izpolnjevali njihove tehnične 
standarde. Tudi fizične osebe 
bodo lahko potovale z lastnimi 
avtomobili na to področje sa- 
mo, če bodo njihovi izpušni 
plini imeli predpisano količino 
škodljivih snovi, skratka, ker 
bo uveden tudi enotni računal- 
niško podprti sistem potnega 
lista, smo zopet v slabšem po- 
ložaju, če tega ne bomo imeli 
in če v to ne bomo vključeni, 
da ne zaključim kaj bo pri teh- 

nološkem zaostajanju, ker se 
nam že itak dogaja. Vse to, če 
se nam trg zapre pomeni, da 
ne bomo izvažali, ne bomo 
ustvarjali deviznega priliva in 
da to za Jugoslavijo, in ne sa- 
mo za Slovenijo pomeni, da ne 
bomo niti odplačali svojih 
dolgov. 

Takoj ko so se začele aktiv- 
nosti, po izidu Bele knjige in 
ko je bila oblikovana tudi jugo- 
slovanska delovna skupina za 
sodelovanje z Evropsko go- 
spodarsko skupnostjo, se je 
Republiški komite za medna- 
rodno sodelovanje prijavil ozi- 
roma izrazil interes, da bi so- 
delovali v zvezni delovni skupi- 
ni, ki je vključena v to delo. In 
dobili smo odgovor, da ni 
predvideno, da bi republike 
v tem sodelovale in da bodo 
oni vse te zadeve sami pokrili. 
Tako črpamo naše informacije 
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iz gradiv, ki so razpoložljiva na 
podlagi pač naših lastnih inte- 
resov, znanstev in tako dalje in 
seveda vse to smo pripravili tu- 
di v tej informaciji. 

Skratka, ugotovili smo da je 
komisija Evropske gospodar- 
ske skupnosti v tem obdobju 
našemu zavodu za standardi- 
zacijo že dostavila 187 doku- 
mentov, direktiv, se pravi no- 
vih standardov in - prosim, se 
ograjujem - po naših informa- 
cijah - povedala sem kako tež- 
ko prihajamo do njih - smo 
ugotovili, da Zvezni zavod za 
standardizacijo ni dal pobude 
še niti za spremembo enega 
samega standarda. Povedala 
pa sem vam že kakšni so naši 
podatki in kaj se lahko zgodi 
z našim izvozom, če tem stan- 
dardom ne bo ustrezal. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je razpravljal julija 1988 o teh 
vprašanjih in je zavezal Zvezni 
izvršni svet, da naj napravi 
predlog strategije za razvijanje 
odnosov z evropskimi eko- 
nomskimi integracijami in rok, 
ki je bil postavljen je bil 15. 
november 1988. Ta rok ni bil 
spoštovan in je premaknjen na 
prvo četrtletje leta 1989. Mi- 
slim, da nas vsak zamik in vse 
neopravljene naloge postavlja- 
jo v nepopravljivo zamudo. Ze 
teh nekaj povzetkov iz infor- 
macije kaže kako se moramo 
z vsemi močmi lotiti dela. 

Te izsledke smo pripravili 
v neformalni delovni skupini, 
ki je delala v našem komiteju 
in zdaj smo ustanovili koordi- 
nacijo v izvršnem svetu, ki naj 
povezuje aktivnosti na ravni 
Slovenije v zvezi s temi vpraša- 
nji, skratka s predstavniki soci- 
alistične zveze, gospodarske 
zbornice, skupščine in vseh, ki 
morajo biti v to smer vključeni. 
Vse skupaj pa nam ne pomaga 
veliko zato, ker dejansko reše- 
vanje ni v naši pristojnosti. To 
je pristojnost federacije in mo- 
ramo najti kanale, da bo prišlo 
do jasne odločitve kaj je Jugo- 
slaviji nasproti Evropske go- 
spodarske skupnosti in tega tr- 
žišča napraviti. 

Sprejemam, da lahko obsto- 
jajo težave pri odločitvi na po- 
litični ravni. Takšne težave ima 
tudi Avstrija, ki je nevtralna in 
se ne more odločiti glede tega 
ali naj bo polnopravna članica 
EGS ali ne. O tem je možno 
tudi v Jugoslaviji razpravljati, 
ampak o tem, kako bomo na 
tem tržišču, kjer smo tradici- 
onalno prisotni, ostali zraven 
in ne bomo neka oaza nerazvi- 
tosti, v kaj torej drvimo, o tem 
pa seveda moramo razpravljati 
in je politično odgovorno, da 
odbijamo vse te razprave. Raz- 
umem vso vašo slabo voljo, ki 
je usmerjena v to vsebino, re- 
akcij na dano pobudo radika- 

lov, saj tej pobudi ne moreš 
oporekati in je pametna in bi 
bili zadovoljni, da bi še drugi 
dali širšo pobudo v tem smislu. 

Informirati vas moram, da 
smo se mi sami tudi na repu- 
bliški ravni zelo trudili, da se 
vključimo v te tokove, kjerkoli 
je pač to možno. V okviru de- 
lovne skupnosti Alpe-Jadran 
na zadnjem zasedanju smo že 
jasno postavili vprašanje kako 
bo sploh ta delovna skupnost 
izgledala v Evropi 1992. Ce bo 
cela Jugoslavija izven, mislim 
da potem tam nimamo kaj več 
početi. Prek delovne skupnosti 
Alpe-Jadran smo letos prišli 
v skupščino evropskih regij in 
sicer 29. novembra je bila nje- 
na redna skupščina v Dadeiri. 
Slovenija je pravzaprav prva 
od regij izven zahodne Evrope, 
ki je bila soglasno sprejeta kot 
aktivna opazovalka. Z izjemno 
pripravljenostjo, kar nas je na 
prijeten način presenetilo, 
nam je 115 evropskih regij, ki 
predstavljajo to skupščino, po- 
nudilo dve varianti. Eno, da 
spremenijo svoj statut in da 
s tem postanemo polnopravni 
člani in drugo, da postanemo 
aktivni opazovalci in opredelili 
smo se za drugo, predvsem 
ker smo se s tem izognili tudi 
kotizacije in ker je v tem tre- 
nutku zlasti potrebno začeti 
delati, potem pa se bomo 
vključili naprej. Takoj po tem 
koraku so nas povabili, da 
v okviru Biroja skupščine 
evropskih regij, ki se bo konec 
januarja predstavil na svetov- 
nem ekonomskem forumu 
v Davosu, sodelujemo v tem 
smislu, da se vzpostavi eko- 
nomsko in kulturno sodelova- 
nje med vzhodnimi neuvršče- 
nimi in pa zahodnimi regijami 
in da tam plasiramo tudi svoje 
poglede na vprašanja tega 
vključevanja in sodelovanja. 

Nekaj teh informacij sem 
vam hotela dati zato, da ne bi 
kazalo, da se nič ne dela, ter 
da hkrati spodbudim k inten- 
zivnejši akciji tam, kjer mora- 
mo nekaj doseči, in ne tam, 
kjer ni pričakovati večjih pro- 
dorov. 

Povedala bom popolnoma 
svoje osebno mnenje. Mislim 
da je ta dialog, ki se sedajle 
vodi med radikalno stranko in 
našimi oblastmi popolnoma 
kontraproduktiven. Tu gre za 
meritorno odločitev države in 
država pravico do take odloči- 
tve ima. Vsak šef države, tudi 
drugod, jo ima. Ta odločitev je 
bila radikalni stranki sporoče- 
na na nekaj načinov in po ne- 
kaj različnih poteh, prek naše 
ambasade v Rimu, končno 
prek predsednika Predsedstva 
SR Slovenije, prek pisma pred- 
sednika Zveznega izvršnega 
sveta in vse to vztrajanje radi- 

kalne stranke kaže tudi na ka- 
rakter njihovega nastopa in 
njihovega dela in morda bi za 
vse nas v taki konstralaciji bilo 
zelo koristno, če bi oni sedajle 
imeli kongres v Italiji na isto 
temo, z vsemi temi poudarki. 
Mislim, da bi bili zelo zadovolj- 
ni, da vemo, da imamo podpo- 
ro za vključevanje v Evropo in 
da je ta podpora širša. Za 
vključitev v Evropo bomo de- 
jansko potrebovali podporo 
med vsemi evropskimi država- 
mi in si jo bomo tudi iskali. 
Prosim vas, da to informacijo 
vzamete na znanje in da gradi- 
vo, ki ga boste kmalu dobili, 
pozorno obravnavate. V njem 
smo opredelili, kar pač mi vidi- 
mo, da bi bilo zelo nujno takoj 
napraviti, predlagali smo tudi 
zelo konkretne zadolžitve 
Zveznemu izvršnemu svetu, pa 
pričakujemo velike reakcije na 
te zadolžitve, ker so to stvari, 
ki bi jih oni morali sami že na- 
praviti. Postavili smo se celo 
v tako pozicijo, da nekaj zahte- 
vamo in če bomo ugotovili, da 
je bilo že izvršeno, je to tudi 
stvar tistega, ki nekaj dela, da 
tudi obvešča o svojem delu. 
Skratka zdi se nam, da je Evro- 
pa tako pomembna tema, da tu 
ni varčevati ničesar, da konč- 
no razčistimo in da vemo pri 
čem smo. Še enkrat predla- 
gam, da svoje sile usmerimo 
v to, da se bomo našli v Evropi 
1992, ki je potrebna Sloveniji, 
skozi to pa tudi Jugoslaviji, ker 
enega brez drugega, kot vemo 
ni. 

V zvezi z v zboru postavljeni- 
mi vprašanji pa je odprto, kam 
mi hočemo, ali hočemo v Evro- 
po ali hočemo imeti tukaj kon- 
gres ali hočemo imeti kaj dru- 
gega. Zato se moramo oprede- 
liti, da bomo vedeli, kaj hoče- 
mo na podlagi tega doseči. Mi- 
slim, da moramo v Evropo. Ob 
tem pa mislim, da bi bilo zelo 
primerno postaviti vprašanje, 
zakaj so ti dokumenti strogo 
zaupni. Povedati moram, da 
smo v Republiškem komiteju 
take dokumente dobili, in tudi 
meni se postavlja vprašanje 
zakaj nosijo to oznako. Že zad- 
njič sem vam povedala, da je 
sklep predsedstva strogo za- 
upen, kot strogo zaupno smo 
dobili tudi pismo in ta gradiva 
smo morali tako označiti. Se 
pa strinjam, da je treba posta- 
viti vprašanje odgovornosti, 
zakaj se taki sklepi sprejemajo 
kot strogo zaupni. Povejmo 
naše razloge, povejmo da smo 
proti temu, spoštovali bomo to 
odločitev, ampak to morajo 
ljudje vedeti. Zdi se mi, da je 
bila ta pobuda zelo koristna. 

Drugo, strinjam se, da je ne- 
mogoče omalovaževati kogar- 
koli, ki pride s kakršnokoli po- 
budo, posebej, če je ta pobuda 
dejansko nam v korist in če gre 
za vključitev v Evropo. Korist- 
no bi bilo reči, da se ne strinja- 
mo s kakršnimkoli omalovaže- 
vanjem, ne glede na predloge 
tistih, ki so jih dali, ampak je 
treba ostati korekten v vsej 
razpravi.« 

- Priznanje izobrazbe na podlagi pridobljenih 
izkušenj 

ROBERT ĆERNE, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije, je 
postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje 

»Ko je Centralni komite ZKS 
obravnaval razvojno preo- 
brazbo združenega dela in 
družbe v celoti, je upošteval 
spoznanja sodobne znanosti, 
da so vse manj pomembne ta- 
ko imenovane klasične kom- 
parativne prednosti (npr. su- 
rovinske, energetske, geo- 
grafske), vse bolj pa tako ime- 
novane pridobljene kompara- 
tivne prednosti. To je znanje, 
motivacije, znanost, podjetni- 
švo in tako delje. Očitno je, da 
bomo morali v Sloveniji 
v vseh ukrepih ekonomske 
politike in praktičnem ravna- 
nju bolj podpreti znanje. Po 
drugi strani pa vemo, da ge- 
neracije, ki bi se morale šolati 
med vojno in takoj po njej, te 
možnosti niso imele, zato je 
dosti razširjena praksa priz- 
navanja izobrazbe na podlagi 
izkušenj, kar je bilo pri ome- 

njenih generacijah tudi upra- 
vičeno. Številne informacije 
pa nam kažejo, da se takšna 
praksa še kar nadaljuje in širi, 
čeprav pri generacijah, ki so 
se šolale pozneje, ni nobene- 
ga opravičila za to. Seveda so 
še vedno možne in dopustne 
izjeme, vse pa kaže, da je ta 
proces izredno širok in daleč 
presega ta izjemen pojav. 
V veliki meri ga gre pripisati 
temu, da je to pogosto učinko- 
vita pot, da se povečajo osno- 
ve za osebne dohodke in tudi 
ostali razlogi gredo temu 
v prid. Iz šol pa prihaja vse 
več mladih ljudi z izobrazbo in 
prav zaradi razširjenosti prak- 
se priznavanja izobrazbe na 
podlagi pridobljenih izkušenj, 
se mladim ljudem, ki so šole 
resnično končali in ki bi lahko 
prispevali k družbenemu raz- 
voju, zapirajo vrata pri zapo- 
slovanju. S tem problemom bi 
se morali bolj temeljito in od- 
ločno spopasti, zato sprašu- 
jem Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje: 
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V letu 1986 kažejo navt i->ni podatki1 naslednje: 

Izobrazb. Število delavcev DeležŠtevilo delavcev Delež 
stopnja po stopnjah v %po stopnjah v% 

strokovne strokovne 
izobrazbe usposobljenosti 

visoka 45.888 5,5 60.254 7,3 
višja 48.973 6,9 77.012 9,3 
srednja 155.033 18,6 169.647 20,4 
nižja 32.139 3,9 17.428 2,1 
VKV 28.994 3,5 40.006 4,8 
KV 247.557 29,8 256.684 30,9 
PKV 87.828 10,6 120.828 14,5 
NKV 184.573 22,2 89.126 10,7 
Skupaj 830.985 100,0 830.985 100,0 
1 Statistični letopis SR Slovenije, 1988 

1. Ali razpolaga s podatki 
o razširjenosti prakse prizna- 
nja izobrazbe na podlagi pri- 
dobljenih izkušenj, in če jih 
ima, kolikšen je obseg tega 
pojava? 

2. Kakšna je sedanja za- 
konska ureditev, ali omogoča 
priznavanje izobrazbe preveč 
zlahka ali tudi zakonodaja pri- 
speva k razširjenosti pojava, 
o katerih lahko sklepamo na 
podlagi številnih posamičnih 
primerov? 

3. Kako Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije ocenjuje 
stanje na tem področju in ali 
namerava kako ukrepati?« 

V zvezi z navedenimi vpraša- 
nji je Izvršni svet SR Slovenije 
posredoval naslednji odgovor: 

1. Podatkov, ki bi neposred- 
no odgovorili na vprašanje 
o številu zaposlenih, ki za 
opravljanje del in nalog nimajo 
ustrezne šolske izobrazbe, ki 
se za njihovo opravljanje zah- 
teva v samoupravnih splošnih 
aktih, nimamo. Iz primerjave 
podatkov o delavcih v združe- 
nem delu po stopnjah strokov- 
ne usposobljenosti za oprav- 
ljanje določenih del in nalog 
pa vsaj delno lahko ocenjuje- 
mo obseg delavcev, ki za 
opravljanje določenih del in 
nalog nimajo formalno pravne 
izobrazbe, ki se po razvidu del 
in nalog zahteva. 

2. Z delom pridobljena de- 
lovna zmožnost je po zakonu 
o delovnih razmerjih naše re- 
publike eden izmed posebnih 
pogojev za sklenitev delovne- 
ga razmerja (20. člen). Pojem 
z delom pridobljene delovne 
zmožnosti je sicer uvedel za- 
kon o združenem delu, vendar 
predvsem v določbah, ki se na- 
našajo na razporejanje delav- 
cev. Temu je sledila tudi veči- 
na drugih republiških in pokra- 
jinskih zakonov o delovnih raz- 
merjih, ki sicer na raznih me- 
stih omenjajo ta pojem, noben 
zakon pa tega pojma ni opre- 
delil tako kot ravno slovenski 
zakon. Še posebno sta restrik- 
tivna dva zakona, po katerih je 
lahko delavec, ki nima ustrez- 
ne strokovne izobrazbe, razpo- 
rejen le na tista dela in naloge, 
za katera se zahteva največ 
srednja stopnja strokovne izo- 
brazbe, pa še to pod pogojem, 
če se na razpis niso javili kan- 
didati z ustrezno strokovno iz- 
obrazbo. 

Za z delom pridobljeno de- 
lovno zmožnost kot posebnim 
pogojem za sklenitev delovne- 
ga razmerja in kot enakovred- 
no alternativo strokovni izo- 
brazbi se štejejo tista strokov- 
na znanja, sposobnosti in 
spretnosti, ki jih je delavec raz- 
vil oziroma pridobil z uspešno 
končanim usposabljanjem 
z delom pa tudi uspešno 
opravljanje nalog v neposred- 
nem in drugem procesu, kar se 
ugotavlja v postopku, določe- 
nem s samoupravnim sploš- 
nim aktom. 

3. V zvezi z navedenim de- 
lovnopravnim inštitutom je Re- 
publiški komite za delo že v le- 
tu 1987 v Analizi problematike 
delovnopravne zakonodaje, ki 
je bila verificirana na Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
kot tudi v Skupščini SR Slove- 
nije (julija 1987), ugotavljal, da 
zakonsko urejena možnost 
priznanja z delom pridobljene 
delovne zmožnosti v ničemer 
ne prispeva k izboljšanju že ta- 
ko slabe kvalifikacijske struk- 
ture v slovenskem združenem 
delu in izključuje motiviranost 
za dodatno izobraževanje, ka- 
terega obseg je iz leta v leto 
manjši. Popolnoma jasno je, 
da bo potrebno v prizadeva- 
njih za prestrukturiranje go- 
spodarstva izboljšati tudi pr- 
votno kvalifikacijsko strukturo. 
Prav tako je z delom pridoblje- 
na delovna zmožnost v praksi 
dostikrat samo instrument za 
delavčevo napredovanje in 

boljše vrednotenje del in 
nalog. 

Upoštevaje navedene ocene 
in ugotovitve so bila sprejeta 
stališča, da je potrebno v na- 
daljnjem dograjevanju in spre- 
minjanju delovnopravne zako- 
nodaje inštitut z delom pridob- 
ljene delovne zmožnosti v ko- 
rist strokovne usposobljenosti 
in izobrazbe črtati iz zakona, 
ali pa ga radikalno omejiti 
(npr. zožiti do največ V. stop- 
nje strokovne izobrazbe in le 
za eno stopnjo strokovne izo- 
brazbe). 

Ob omenjenem spreminja- 
nju zakona o združenem delu 
v najnujnejših zadevah v prete- 
klem letu stališča in predlogi 
glede omejevanja uporabe in- 
štituta z delom pridobljene de- 
lovne zmožnosti niso bila upo- 
števana, se pa že v določeni 
meri uveljavljajo v sedanjem 
postopku priprave novega 
zveznega zakona na področju 
delovnih razmerij. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IS SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDESKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 1. OKOLIŠ 
LJUBLJANA BEŽIGRAD V ZVEZI S SPREMEMBO 
ZAKONA O VODAH 

Skupina delegatov, ki delegira delegate v ZZD Skupščine 
SRS, gospodarsko področje, 1. okoliš, je bila na seji dne 15/ 
12-1988 seznanjena s pobudo, ki so jo sprejeli zbori Skupš- 
čine občine Ljubljana Bežigrad. 

Zbori SO Ljubljana Bežigrad so na sejah dne 6/12-1988 ob 
obravnavi gradiva Realizacija programa sanacije najbolj pere- 
čih problemov s področja varovanja in izboljševanja okolja 
v občini Ljubljana Bežigrad sprejeli pobudo predlagatelja (IS 
SO Ljubljana Bežigrad) za spremembo oziroma dopolnitev 
republiškega Zakona o vodah. 

Smisel te pobude je, naj bi bile delovne organizacije, ki so 
že sprejele sanacijske programe, oproščene združevanja 
sredstev po samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
Območne vodne skupnosti Ljubljanica-Sava pod pogojem, da 

morajo ta sredstva v celoti vlagati v izvajanje teh programov 
in, da se oprostitve obravnava diferencirano, glede na zate- 
čeno stanje (star ali nov program, uskladitev stanja z novo 
zakonodajo itd.). 

Obrazložitev pobude: 
Samoupravni sporauum o temeljih plana Območne vodne 

skupnosti Ljubljanica-Sava, ki ga predpisuje 43. člen Zakona 
o vodah (Ur. I. SRS. št. 38/81) določa vrste povračil, ki so jih 
dolžne plačati delovne organizacije. Vrste povračila so dolo- 
čene od količinske osnove (od proizvodnje električne ener- 
gije, od uporabljene vode, od onesnažene vode, od pitne vode 
in od odvzetih plavin - mivka, gramoz) ter od vrednostne 
osnove (od davčne osnove TOZD oziroma DO). 

Stopnja vrednostne osnove za leto 1988 je 2,30%, kar 
gotovo predstavlja veliko finančno obremenitev, predvsem za 
tiste delovne organizacije, ki se soočajo s finančnimi težavami 
pri realizaciji sanacijskih programov. 

V zvezi s pobudo je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije posredoval naslednje stališče: 

Predlagana pobuda skupine delegatov se zavrne iz nasled- 
njih razlogov: 
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1. Na podlagi veljavnega zakona o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/ 
81) so določeni viri sredstev oz. povračil, ki se zagotavljajo na 
podlagi količinskih in vrednostnih osnov. Del sredstev iz 
naslova količinskih osnov se zagotavlja s povračili za izpuš- 
čeno onesnaženo vodo. O višini in načinu zbiranja povračil se 
pa samoupravno dogovorijo uporabniki in izvajalci OVS, na 
podlagi kriterijev sprejetega Samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana OVS. 

2. Navedena sredstva se zbirajo namensko v skladu z spre- 
jetim Samoupravnim sporazumom o temeljih plana vodnega 
gospodarstva Območne vodne skupnosti. Viri sredstev so 
določeni s 27. členom veljavnega Zakona o vodah (Ur. I. SRS. 
št. 38/81). Njihovo višino pa določijo skupno uporabniki in 
izvajalci v skladu s sprejetimi programi in plani vodnega 
gospodarstva. 

3. Vsa združena sredstva se vlagajo v skladu s obveznostmi 
vodnega gospoarstva, ki jih vodne skupnosti določajo ob 
upoštevanju planov družb, političnih skupnosti s Samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov. Sredstva, združena iz 
povračil za izpuščeno onesnaženo vodo se vlagajo namensko 
kot finančna soudeležba vodnega gospodarstva pri izvajanju 
ukrepov za sanacijo kritičnih ekoloških problemov na vodah. 

Ta sredstva se usmerjajo s plani in programi vodnega 
gospodarstva tako, da se upšteva stopnja ogroženosti vod- 
nega režima in prioriteta sanacijskega ukrepa. 

Ostala sredstva se morajo namensko usmerjati za izvajanje 
ostalih obveznosti vodnega gospodarstva na področju vzdr- 
ževanja in urejanja vodnega režima in varstva vodnih virov ter 
rabe in izkoriščanja voda. 

4. Zato je nesprejemljiv predlog skupine delegatov, da bi 
vse delovne organizacije, ki so že sprejele sanacijske pro- 
grame za zmanjševanje onesnaževanja voda, bile v času izva- 
janja teh programov oproščene plačevanja vodnih prispevkov 
oziroma povračil. Tako stališče je v nasprotju z načelom, da je 
vsak onesnaževalec sam dolžan odpraviti škodo, ki jo pov- 
zroča v okolju ter z načelom, da so sredstva, zbrana s povra- 
čili iz,vrednostnih osnov, namenjena predvsem za vzdrževa- 
nje in urejanje vodnega režima. 

S Samoupravnimi sporazumi o temeljih plana Območnih 
vodnih skupnosti pa je že sedaj uveljavljeno načelo, da se 
tako zbrana sredstva v celoti usmerjajo kot pomoč pri izvaja- 
nju sanacijskih programov, vendar ne vsem in nasploh tem- 
več v skladu s prioritetami, ki morajo upoštevati načelo varo- 
vanja vodnega režima na najbolj ogroženih odsekih. 

5. V skladu z veljavnim zakonom o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/ 
81) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov 
vodne skupnosti že sedaj upoštevajo pri določanju povračil za 
izpuščeno onesnaženo vodo učinke zmanjševanja emisij 
v vode in se višina tekoče prilagaja dejanskemu obsegu emi- 
sije. 

Ob tem pa je potrebno povdariti, da se pri uveljavljanju 
zakonskih določil upošteva tudi načelo, da nobenemu ones- 
naževalcu ne more prenehati obveznost plačevanja povračil 
za izpuščeno onesnaženo vodo dokler onesnažuje vode. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
CERKNICA ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN 
ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO ZAKONA O STANOVANJSKIH 
RAZMERJIH 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine občine Cerknica je Skupščini SR Slovenije predla- 
gala spremembo 37. in 38. člena Zakona o stanovajskih raz- 
merjih z naslednjo utemeljitvijo: 

»Zakon o stanovanjskih razmerjih je bil sprejet v letu 1982 
(Uradni list SRS, št. 35/82), spremenjen pa je bil v letu 1984 
(Uradni list SRS, št. 14/84). Spremenjena je bila določba 37. in 
38. člena o roku za ugovor zoper odločbo o dodelitvi stanova- 
nja, zoper prednostni vrstni red ter za vložitev predloga pri 
sodišču združenega dela in sicer s 15-dnevnega na 30-dnevni 
rok. Novela zakona o združenem delu je splošni rok za vloži- 
tev zahteve za varstvo pravic skrajšala na 15 dni, vendar pa 

v primeru dodeljevanja stanovanj tega roka ni možno nepo- 
sredno uporabiti. Na podlagi drugega odstavka 207. čl. Ustave 
SFRJ se v primeru nasprotja med republiškim in zveznim 
zakonom uporablja začasno republiški zakon, ki je v primer- 
javi z zakonom o združenem delu tudi lex specialis. Zaradi 
tega moramo v praksi upoštevati 30-dnevne roke za ugovore 
zoper prednostni vrstni red, zoper odločbo o dodelitvi stano- 
vanja kakor tudi za vložitev predloga pri sodišču združenega 
dela. V Sloveniji je vedno večje pomanjkanje stanovanj, zato 
je nesprejemljivo, da s tako dolgimi zakonskimi roki neupravi- 
čeno podaljšujemo postopke za dodelitev stanovanj. V kolikor 
pri dodelitvi stanovanj upoštevamo vse te roke od razpisa do 
dodelitve in vselitve delavca v stanovnje, poteče v normalnem 
postopku (če nihče ni vložil ugovora) najmanj tri mesece. Ves 
ta čas pa je stanovanje prazno.« 

Zato skupina delegatov predlaga spremembo 37. in 38. 
člena zakona o stanovanjskih razmerjih po hitrem postopku 
in sicer tako, da se rok 80 dni zamenja z rokom 15 dni. 
I Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi 
z navedeno pobudo je naslednje: 

Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82) 
je v 37. členu v prvem odstavku določil, da lahko zoper 
odločbo o dodelitvi stanovanja in zoper prednostni vrstni red 
vloži v 15-dneh od dneva vročitve odločbe o dodelitvi stanova- 
nja oziroma objave prednostnega vrstnega reda, ugovor na 
pristojni organ stanodajalca tisti, ki je z odločbo določen za 
imetnika stanovanjske pravice, ter vsak, kdor meni, da je 
kršen njegov interes in da po samoupravnem splošnem aktu 
o dodelitvi stanovanj lahko dobi stanovanje. 

Po prvem odstavki 38. člena tega zakona pa je lahko vložil 
v petnajstih dneh od dneva vročitve odločbe oziroma sklepa 
tisti, ki z ugovorom ni uspel, predlog za odpravo sklepa 
oziroma odločbe pri sodišču združenega dela. 

Ustavno sodišče SR Slovenije je Skupščino SR Slovenije 
leta 1984 opozorilo na neskladnost med določbami zakona 
o stanovanjskih razmerjih iz leta 1982 z zakonom o združe- 
nem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76) glede navedenega roka. 
Zakon o združenem delu je namreč določal, da mora zahtevo 
za varstvo pravic vložiti delavec v 30-dneh od dneva, ko je 
zvedel za kršitev. Če ni zadovoljen z odločitvijo v TOZD, ima 
v nadaljnjih 30-dneh pravico zahtevati varstvo pravic pri 
sodišču združenega dela. 

O tem vprašanju je razpravljala Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je zavzela stališče, da naj bodo v republiškem zakonu 
vsebovani 30-dnevni roki zaradi zagotovitve enotnega obrav- 
navanja pravic, ki izvirajo iz družbenoekonomskega položaja 
delavcev, delovnih ljudi, in občanov v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnosti, s čimer se prispeva k njihovi 
varnosti. 

V spremenjenem zakonu o stanovanjskih razmerjih (Uradni 
list SRS, št. 14/84) je zato v 37. in 38. členu določen 30-dnevni 
rok za uveljavljanje pravic v zvezi s pridobitvijo stanovanjske 
pravice. 

Ker je zakon o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 11/88), 
pri zahtevi za varstvo pravic delavcev zopet določil 15-dnevni 
rok, namesto 30-dnevnega, je utemeljen predlog navedene 
skupine delegatov za spremembo 37. in 38. člena zakona 
o stanovanjskih razmerjih. 

Predlagamo, da se pobuda za spremembo 37. in 38. člena 
zakona sprejme in upošteva pri spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ki bodo v obravnavi v letu 
1989. 
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STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA-GOSPODARSKO 
PODROČJE 32. OKOLIŠ IN SKUPINE 
DELEGATOV ZA DELEGIRANJE DELEGATA IZ 
OBČINE VELENJE V ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA UGOTOVITEV PRIMERNOSTI 
UPORABE PRAVILNIKA O VODENJU 
POSLOVNIH KNJIG (enako podubo je dala tudi 
Skupščine občine Trebnje. 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v ZZD Skupš- 
čine SR Slovenije - gosopodarsko področje, 32. okoiišin 
skupina delegatov za delegiranje delegata iz občine Velenje 
v ZO Skupščine SR Slovenije sta dali naslednjo delegatsko 
pobudo: 

Predlagamo, da Skupščina SR Slovenije ugotovi primer- 
nost uporabe Pravilnika o vodenju poslovnih knjig, ki ga je 
izdala Republiška uprava za družbene prihodke in je bil objav- 
ljen v Ur. I. SRS, štev. 44 dne 23. 12. 1988, in predlaga 
postopek za spremembo tega pravilnika, oziroma, da se do 
takrat, ko ne bo sprejet sprejemljiv predpis, uporablja prejšnji 
Pravilnik o vodenju poslovnih knjig (Ur. I. SRS, štev. 39/83 in 
1/84). 

OBRAZLOŽITEV: 
Pravilnik o vodenju poslovnih knjig je bil objavljen v Ur. I. 

SRS štev. 44 z dne 23. 12 1988 in ga je izdala Republiška 
uprava za družbene prihodke. V drugi polovici meseca 
decembra so občinska obrtna združenja bila preko Zveze 
obrtnih združenj Slovenije obveščena, da se pripravlja nov 
Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in da le-ta ne sledi oprede- 
litvam o razvoju in splošni politiki o podpori celotnega seg- 
menta drobnega gospodarstva. Med tem časom, ko so v obrt- 
nih združenjih ugotavljali neprimernost tega predpisa, za 
katerega niti Zveza obrtnih združenj Slovenije ni sprejela 
predloga po uradni poti, je bil Pravilnik objavljen ter se po 
izreku le-tega začne uporabljati s 1. januarjem 1989. 

Po proučitvi tega pravilnika ugotavljamo: 
- da izničuje vse pozitivno v trenutno veljavni zakonodaji, 
- da se z njim povečuje obseg administriranja v obrtnih 

obratovalnicah, 
- da ni usklajen z intencijo predloga zakona o računovod- 

stu, saj le-ta zmanjšuje obseg računovodskih evidenc v go- 
spodarstvu, 

- izvajanje pravilnika je neizvodljivo in neobvladljivo s strani 
Republiške uprave za družbene prihodke in obrtnikov ob 
upoštevanju načel ažurnosti in verodostojnosti, 

- določbe pravilnika učinkujejo proti razvoj no, 
- povečujejo materialne stroške poslovanja obrtnih obrato- 

valnic, 
- zaradi načela ažurnosti in verodostojnosti onemogoča 

vodenje knjigovodstva samostojnih obrtnikov pri knjigovod- 
skih servisih, 

- ne upošteva svobodnega odločanja samostojnega obrt- 
nika glede ločevanja sredstev osebne porabe od sredstev 
obratovalnice, kar je določeno v Obrtnem zakonu, 

Te trditve utemeljujemo z naslednjimi dejstvi: 
- s pravilnikom se uvaja vodenje štirih knjig - prej dve - 

s katerimi se zajema večji obseg poslovnih podatkov kot 
doslej, prav tako pa se nekatere podatke istočano vpisujejo 
v več poslovnih knjig, 
- predlog Zveznega zakona o računovodstvu predvideva 

vodenje poslovnih knjig za gospodarske subjekte v manjšem 
obsegu kot je to naloženo s sedanjimi predpisi, 

- omenjeni pravilnik je bil pripravljen in sprejet v tako 
hitrem postopku tik pred novim letom, kar pomeni, da ob 
njegovi uveljavitvi (1. 1. 1989) ni pilo možno dati nobenih 
pojasnil obrtnikom, kar nedvomno sproža upravičen sum 
možnosti pravilnega izvajanja pravilnika, 

- sprejete družbene usmeritve o razvoju gospodarstva vse- 
bujejo tudi določbe o tem, da je potrebno manjše gospodar- 
ske celice čimmanj obremenjevati z obsegom administracije, 

- obseg vodenja poslovnih knjig in zahtevnost vodenja so 

takšne, da bodo od davčnih zavezancev zahtevale najetje 
posebnih ljudi in to v večjem obsegu kot doslej, kar bo 
vplivalo na povečanje materialnih stroškov poslovanja, - 
glede načela ažurnosti in verodostojnosti, ki zahteva knjiženje 
določenih poslovnih dogodkov v enem dvevu, praktično one- 
mogoča vodenje poslovnih knjig pri pooblaščenih osebah 
(knjigovodski servisi, računovodje), 

- s spremembami in dopolnitvami Zakona o davkih obča- 
nov so bile dosežene določene razvojne opredelitve (olajšave 
za vlaganje v razširjeno reprodukcijo, zagotavljanje obratnih 
sredstev in druge olajšave), uveljavljanje le-teh pa je v pove- 
zavi za vodenje poslovnih knjig v skladu s predpisom, kar pa 
je iz celotnega sklopa zelo vprašljivo, in lahko pri davčnih 
zavezancih povzroči, da jim ne bodo priznane olajšave, 

- z vodenjem poslovnih knjig je zavezancem naloženo, da 
v poslovni evidenci ločujejo sredstva, ki jih uporabljajo za 
obratovalnico od sredstev, ki jih uporabljajo za osebno 
porabo, kar je v nasprotju z Obrtnim zakonom, po katerem se 
obrtnik svobodno odloči o ločevanju sredstev obratovalnice 
od njegovih zasebnih sredstev. 

Zaradi tega je med samostojnimi obrtniki nastalo nezado- 
voljstvo in se že dogovarjajo z Zvezo združenj Slovenije za 
splošni bojkot nerazumnih predpisov. 

Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Trebnje in Kmetijsko sku- 
pino delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije iz občin Črnomelj, Metlika, Novo 
mesto in Trebnje so dale naslednjo delegatsko pobudo: 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občin Črnomelj, Metlika, Novo 
mesto in Trebnje je na seji 23/1-1989 obravnavala ZAHTEVO 
OBRTNEGA ZDRUŽENJA TREBNJE O BOJKOTU VODENJA 
POSLOVNIH KNJIG in sprejela naslednjo 
DELEGATSKO POBUDO 

1. Skupini delegatov predlagata, da Republiška uprava za 
družbene prihodke odpravi Pravilnik o vodenju poslovnih 
knjig (Ur. list SRS, št. 44/88, z dne 23/12-1988 in izdela novega 
ob sodelovanju Komiteja za drobno gospodarstvo in Zveze 
obrtn[h združenj Slovenije; 

2. Če pa Pravilnik ni možno odpraviti zaradi zveznih predpi- 
sov, pa predlagamo, da se ga delno spremeni in sicer: 

a) Knjigo prometa, ki jo je po novem pravilniku potrebno 
dnevno voditi, naj vodijo tisti davčni zavezanci, ki dosegajo 
promet z zasebnim sektorjem in, ki so dolžni obračunavati 
prometni davek od prodanih proizvodov oziroma opravljenih 
storitev. 

b) Knjigo prejemkov in izdatkov, ki jo je prav tako potrebno 
voditi dnevno, naj bi vodili tisti davčni zavezanci, ki bodo 
uveljavljali znižanje davčne osnove po 88. členu Zakona 
o davkih občanov, ostali pa naj bi bili oproščeni vedenja te 
poslovne knjige. 

c) za vodenje poslovnih knjig po sistemu dostavnega knji- 
govodstva naj bi se davčni zavezanci odločali sami, ne pa da 
bi bila obveza doseganje petnajstkratnega letnega povpreč- 
nega dohodka delavcev v SR Sloveniji. 

d) Dopustiti možnost, da se razširi krog davčnih zavezan- 
cev, ki bi bili obdavčeni v pavšalnem letnem znesku. 

OBRAZLOŽITEV 
Z uvedbo novega pravilnika se bo bistveno povečal obseg 

administrativnih del, saj naj bi se vodile kar štiri poslovne 
knjige katerih je zajetih precej več poslovnih podatkov kot 
doslej, precejšen del le-teh (okoli 80%) pa bi bilo potrebno 
v posamezne knjige vpisovati dvakrat in celo trikrat. 

Načelo ažurnosti in verodostojnosti, ki določa dnevno 
vodenje knjig t.j. v roku 24 ur, bo prisililo večino obrtnikov, da 
zaposlijo dodatne delavce za opravljanje izključno admini- 
strativnih del. 

Predlog zakona o računovodstvu govori, naj se finančno 
računovodske evidence bistveno zmanjšajo. Nov pravilnik 
vsekakor negira omenjeni zakon. Poleg težko izvedljivega 
dnevnega knjiženja je problematično tudi samo poslovanje, ki 
ta pravilnik določa. Znano je, da lahko po Zakonu o davkih 
občanov uveljavlja davčne olajšave le tisti zavezanec, kate- 
rega knjige so vodene v skladu s pravilnikom. Zato se je 
upravičeno bati, da bodo davčne olajšave ostale le na papirju! 

Neupoštevanje določil obrtnega zakona pomeni tudi 
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posebna poslovna evidenca, v kateri je obrtnik primoran ločiti 
sredstva obratovalnice od svojih lastnih sredstev, čeprav 
obrtni zakon dopušča možnost ali sredstva ločiti ali ne, obrt- 
niku samemu. 

Knjige prejemkov in izdatkov so še posebej sporne. 
V posebni evidenci naj bi obrtnik beležil tudi svojo osebno 
porabo. Evidentiranje osebne porabe lahko razumemo le kot 
veliko nezaupanje v slovensko obrtništvo, kar pa vsekakor 
deluje nestimulativno in protirazvojno za samo drobno, 
gospodarstvo, katerega razcvet prav v tem času močno po- 
udarjamo! 

Prav zaradi vseh navedenih razlogov skupini delegatov 
podpirata upravičena negodovanje obrtnikov in pričakujeta 
ugotno rešitev. 

Pobuda se sprejme. 
Pobuda izhaja iz zahteve po dosledni racionalizaciji vseh 

predpisov ter po zmanjšanju obsega administrativnih opravil 
in njihovo skrčitev na najnujnejši potrebni obseg, kar je tudi 
ena od temeljnih usmeritev Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije pri njegovem delovanju. 

Ker je'bil pravilnik objavljen v Uradnem listu SRS šele 23. 
12. 1988 in začel veljati 1.1. 1989 je sorazmerno kratek rok 
sprožil vrsto dvomov v ustreznost vsebinskih rešitev ter nji- 
hove izvedljivosti. Nekatere novosti v pravilniku pa so povzro- 
čile odkrito negodovanje obrtnikov in odpor, ki se je razširil 
v organiziran poziv po bojkotu pravilnika. Tu sama pobuda 
terja ugotovitev primernosti pravilnika, zato je po mnenju 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije vse nejasnosti, 
dileme, dvome in ugovore, ki jih je nanj naslovila Zveza 
obrtnih zdrženj Slovenije ter rešitve v pravilniku vsestransko 
strokovno, argumentirano in ponovno preveriti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je imenoval delovno 
skupino, v kateri bodo poleg predstavnikov Izvršnega sveta, 
sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, 
Zveze obrtnih zdrženj Slovenije in strokovne organizacije, ki 
bo proučila primernost rešitev v pravilniku in pripravila pred- 
log sprememb in dopolnitev tega pravilnika, s katero bo 
preložila njegovo uveljavitev na 1. 1. 1990. 

Odložitev uveljavitve pravilnika o vodenju poslovnih knjig 
pa ne pomeni, da zavezanci, ki že uporabljajo poslovne knjige 
po tem pravilniku ali bi jih želeli uporabljati, ne bi opravljali 
tega še naprej, saj bo na ta načina tudi uporaba knjig v praksi 
pokazala, ali so vsi ugovori, pomisleki in odpori upravičeni in 
utemeljeni. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV 
VSEH PETIH OKOLIŠEV S PODROČJA OBRTI IN 
PODOBNIH DEJAVNOSTI ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, DA SE 
DOLOČBA DRUGE ALINEE 3. TOČKE DRUGEGA 
ODSTAVKA 82. ČLENA ZAKONA O DAVKIH 
OBČANOV UPORABLJA ZA ODMERNO LETO 
1988, ČE ZAVEZANEC DAVKA IZ 
SAMOSTOJNEGA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
UGOTOVI, DA JE ZANJ UGODNEJŠA 

Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša delegirani s področja 
obrtnih in podobnih dejavnosti Zbora združenega dela Skupš- 
čine SR Slovenije dajemo 

pobudo 
da se zavrne stališče Republiške uprave za družbene pri- 

hodke št. 422-1/88 z dne 19. 12. 1988, po katerem se čisti 
dohodek zavezanca zmanjša za osebni dohodek v višini 70% 
letnega povprečnega osebnega dohodka delavcev v SR Slo- 
veniji v letu, za katerega se davek odmerja. Tako stališče 
namreč ni sprejemljivo in je tudi za obrtnika, ki ustvarja 
dohodek žaljivo, ker 70% povprečnega osebnega dohodka za 
leto 1988 znaša komaj nekaj preko 400.000 din. 

Zato zahtevamo, da se pri odmeri davka iz gospodarske 
dejavnosti za leto 1988 upošteva določilo 2. alinee 3. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o davkih občanov, če 
zavezanec ugotovi, da je zanj ugodnejše in to zahteva v svoji 
davčni napovedi za leto 1988. 

Po tej določbi zakona se pri ugotavljanju čistega dohodka, 
ki je osnova za davek zmanjša med drugim za neto znesek 
zavarovalne osnove od katere se za leto, za katero se davek 
odmerja, obračuna prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

To naše stališče se mora takoj uveljaviti, ker poteče rok za 
davčno napoved že 31. 01. 1989. 

Pripominjamo, da drugi odstavek 12. člena Zakona o davkih 
občanov določa, da imajo posamezne določbe zakona učinek 
za nazaj, če so za zavezanca ugodnejše. 

Delegati zahtevamo, da se sprejmejo na podlagi zakona 
izvedbeni akti in sicer tako kot nam je bilo zagotovljeno ob 
sprejemanju Zakona o davkih občanov in Obrtnega zakona in, 
da bodo akti za nas obrtnike upoštevali vse pozitivne določbe 
navedenih zakonov, kar je tudi v interesu pospeševanja obrt- 
nih dejavnosti. 

Navedeno sporno stališče Republiške uprave za družbene 
prihodke pa ravno dokazuje, da se te pozitivne pridobitve 
zakonov ne upoštevajo. 

Delegati zadnjič opozarjamo ta zbor, da naši nastopi v tem 
zboru niso prinesli zaželjenih učinkov in zato odklanjamo vso 
odgovornost za morebitne posledice splošnega nezadovolj- 
stva obrtnikov, ki tudi negativno vplivajo na razvoj drobnega 
gospodarstva. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je posredoval naslednje 
stališče: Pobuda se sprejme 

Novelirani zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/ 
88) v 12. členu določa, da se višina davkov ugotavlja po 
predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za katero 
se obveznost ugotavlja, če ni z zakonom drugače določeno. 
Drugi odstavek tega člena določa, da imajo posamezne 
določbe predpisov učinek za nazaj, če so za zavezanca ugod- 
nejše in če tako določijo družbenopolitične skupnosti z zako- 
nom oziroma odlokom. Zakon o davkih občanov v 284. členu 
določa, katere njegove določbe, ki so za zavezanca ugod- 
nejše, veljajo že pri odmeri za leto 1988 in sicer so to določbe, 
ki se nanašajo na znižanje davčne osnove in davčne olajšave 
pri zavezancih davka iz kmetijstva, gospodarskih in poklicnih 
dejavnosti, obdavčenih po dejanskem dohodku. 

Da bi se določbi zakona, po kateri se čisti dohodek zave- 
zanca zmanjša za neto znesek zavarovalne osnove, od katere 
se obračuna prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, uporabljala še pri odmeri za leto 1988, bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije 
v sprejem zakon o dopolnitvi zakona o davkih občanov po 
skrajšanem postopku. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA OBRTNO 
PODROČJE 1. OKOLIŠ DOMŽALE ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
ZAKONA O RUDARSTVU V ZVEZI 
S PRIDOBIVANJEM OKRASNEGA KAMNA ZA 
POTREBE KAMNOSEŠKE DEJAVNOSTI 

Skupina delegatov Skupščine občine Domžale za delegira- 
nje delegatov Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
s področja obrtnih in podobnih dejavnosti za I. okoliš občin je 
dala naslednjo pobudo: 

Glede na določbe obrtnega zakona, da je s samostojnim 
osebnim delom mogoče opravljati vse dejavnosti, razen tistih, 
ki so prepovedane z zakoni, ugotavljamo, da zakon o rudar- 
stvu ne omogoča samostojnim obrtnikom - kamnosekom 
- opravljanja vseh potrebnih dejavnosti, ki so za celotni 
proizvodni proces kamnosekom nujno potrebno. Ta ugotovi- 
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tev zlasti velja za pridobivanje okrasnega kamna iz naravnih 
kamnolomov oz. pridobivanje in predelavo drugih rudnin na 
površju zemlje, ker to ni določeno v obrtnem zakonu. Zato 
dajemo 

POBUDO 
da se obrtni zakon oz. zakon o rudarstvu uskladita tako, 

da bo omogočeno samostojnim obrtnikom — kamnosekom 
— pridobivati tudi okrasni kamen za potrebe svoje kamose- 
ške dejavnosti. 

Pobudo utemeljujemo s sledečim. Slovenija je imela leta 
1958 v uporabi še 24 kamnolomov, danes pa le še 7 oz. 5. Vse 
ostale je slovenska kamnarska industrija zaradi premajhnega 
izplena blokov kot nerentabilne zaprla. Slovenija je tako iz še 
nedavno vodilne proizvajalke blokov okrasnega kamna danes 
s svojo proizvodnjo blokov v Jugoslaviji s 1,55% udeležbe 
daleč zadnja v pridobivanju tega materiala. V nekaj opuščenih 
kamnolomih so sedaj postavljene delavnice, kjer predelujejo 
makedonske, srbske, dalmatinske, črnogorske in bosanske 
kamne. Odvisnost slovenske kamnarske industrije in kro- 
nično pomanjkanje materiala pomeni iz dneva v dan vse večji 
problem. Ker kar 126 registriranih obrtnih kamnoseških delav- 
nic v Sloveniji ne more dobivati več materiala pri slovenski 
kamnarski industriji, se zateka k uvozu in če samo približno 
izračunamo izdatek za to, je številka zelo visoka. Seveda isto 
dela tudi industrija. Ker je v svetu in tudi pri nas v gradbeni- 
štvu ta material na pohodu, je povpraševanje po njem vedno 
večje in ponudba vedno bolj pomanjkljiva. 

Kljub temu pa je nemogoče, da bi slovenska kamnarska 
industrija karkoli spremenila v tej smeri, saj je po ekonomskih 
vidikih splen blokov v naših nahajališčih veliko premajhen, da 
bi se industriji izplačalo investirati v takšne kamnolome, in je 
zaprla skoraj vse kamnolome, katere smo v Sloveniji že imeli. 

Naj omenimo še, da so ekološko kamnolomi okrasnega 
kamna tudi veliko manj škodljivi naravi, kjer zaradi kompakt- 
nosti materiala ni potreben širok odkop kot npr. pri peskolo- 
mih, kjer mora zaradi razsutosti materiala biti odkop - lijak 
- širok, da ne pride do posutja. Tudi nevarnosti nesreč pri 
pridobivanju okrasnega kamna skoraj ni več, saj se že dalj 
čaša v kamoiomih okrasnega kamna ne uporabljajo več raz- 
streliva, temveč ne nevarna in uspešna diamantna in vidija 
orodja. 

Iz navedenega je razvidno, da je razrešitev navedene pro- 
blematike nujna, zato tudi vlagamo navedeno pobudo. 

Na problematiko kamnoseške dejavnosti je Izvršni svet opo- 
zoril že ob sprejemanju noveliranega obrtnega zakona in 
nakazal, da bi bilo treba spremeniti zakon o rudarstvu, zato da 
bi se odprle možnosti za obrtne dejavnosti oziroma opravlja- 
nje teh dejavnosti s samostojnim osebnim delom tudi v rudar- 
stvu. Zato sprejema pobudo skupine delegatov za obrtno 
področje 1. okoliša Domžale, vendar pa je pri opredeljevanju 
konkretnih rešitev za spremembo zakona o rudarstvu treba 
obravnavati problematiko celovito. Vprašanje je namreč pove- 
zano z izkoriščanjem naravnih bogastev, ki so dobrine sploš- 
nega družbenega pomena in so pod posebnim varstvom ter 
se lahko uporabljajo pod pogoji in na način, določeni 
v zakonu. Naravna bogastva je treba izkoriščati v skladu 
s splošnimi, v zakonu določenimi pogoji, s katerimi se zago- 
tavlja njihovo smotrno izkoriščanje. Sprejemanje pobude 
torej ne pomeni zgolj spremembe zakona o rudarstvu, tako da 
bi se obrt razširila še na pridobivanje okrasnega kamna, 
ampak mora predlagatelj najprej spremembe uskladiti 
z zvezno zakonodajo. Razlikovati je namreč treba med prido- 
bivanjem in predelovanjem rudnin. Pridobivanje rudnin 
(kamen, mivka, pesek, gramoz ter lončarska in opekarska 
glina) je urejeno v zakonu o rudarstvu v 53. do 57. členu 
(Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86). Samostojni obrtniki lahko 
pridobivajo te rudnine na površini zemlje na podlagi dovolje- 
nja občinskega upravnega organa, pristojnega za rudarstvo, 
pod pogoji, ki jih določa zakon o rudarstvu v 55. členu. 
V zahtevi za dovoljenje za pridobivanje mora biti navedena 
vrsta rudnine, opisano pridobivanje, priloženi lokacijsko 
dovoljenje, dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti, doka- 
zilo o pravici uporabe zemljišča, na katerem je pridobivalni 
prostor, ter opisano, kako in za kakšne namene se bo upora- 
bilo zemljišče po končanem pridobivanju rudnine. Pri pridobi- 

vanju rudnine je treba upoštevati predpise o tehničnih ukre- 
pih in predpise o varstvu pri delu. 

Kamnarska industrija in obrtniki nimajo dovolj okrasnega 
kamna za predelavo, industriji pa se ne izplača izkoriščati 
manjših nahajališč okrasnega kamna, ker je izkoristek upo- 
rabnih blokov premajhen in zato neekonomičen. S spre- 
membo zakona o rudarstvu pomanjkanje okrasnega kamna 
sicer ne bo popolnoma rešeno, bo pa posameznim obrtnikom 
omogočena vsaj delna neodvisnost dobav tega kamna. Obrt- 
niki bodo tako lahko pridobivali okrasni kamen v že odprtih, 
opuščenih kamnolomih okrasnega kamna (brez predhodnega 
raziskovanja) za svoje kamnoseške potrebe v manjših koli- 
činah. 

Zaradi kompleksnosti navedene problematike in potrebno- 
sti po usklajevanju s pristojnimi republiškimi organi in upo- 
števanja nujnih sprememb zvezne zakonodaje Izvršni svet 
predvideva, da bo zakon o rudarstvu možno spremeniti konec 
1989. leta. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA POBUDO SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 41. OKOLIŠ, 
MARIBOR TABOR ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 
DOGOVORA O IZVAJANJU POLITIKE NA 
PODROČJU SPLOŠNE PORABE NA RAVNI 
OBČIN V SR SLOVENIJI V LETU 1989 

Skupina delegatov Skupščine občine Maribor Tabor za 
gospodarsko področje 41. okoliš za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je na zadnji seji obravnavala sklep 
zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti Skupš- 
čine občine Maribor Tabor, sprejetega na decembrskih zbo- 
rih, s katerim sta zavzela skupino delegatov, da obravnava 
njuno pobudo za spremembo dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1989. 

Delegati smo se odločili, da sledimo navedenemu sklepu, 
zato dajemo naslednjo delegatsko pobudo: 

Predlagamo spremembo 2. člena dogovora o izvajanju poli- 
tike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji 
v letu 1989 tako, da se predvidena stopnja 0,75%, po kateri se 
plačuje davek iz osebnega dohodka delavca, primerno zniža. 

Istočasno predlagamo spremembo odloka o odstopu repu- 
bliškega prometnega davka od prometa proizvodov občinam 
v letu 1989 tako, da bo povprečna stopnja odstopljenega 
davka znašala vsaj polovico splošne prispevne stopnje, to je 
cca 7% in ne le povprečno 4,49 kot doslej. 
OBRAZLOŽITEV: 

Ob velikem stavkovnem valu v lanskem letu, so delavci 
zahtevali razbremenitev gospodarstva in OD raznih dajatev in 
prispevkov. Podobna zahteva se je jasno slišala tudi konec 
lanskega leta, ko smo sprejemali odlok o davkih občanov. 
Sindikat je celo predlagal amandma za znižanje davka iz OD 
delavcev, vendar po treznem premisleku le-ta ni bil sprejet. 
Zahteve delavcev, ki živijo že skoraj na robu socialnega mini- 
muma še niso potihnile. Želijo in zahtevajo razbremenitev OD, 
predvsem takšnih dajatev iz katerih se financirajo DPS. Ver- 
jetno ni neumestno, da smo delegati skupine delegatov pod- 
prli te pobude in ocenili, da bi bilo v danem trenutku morda 
res primerneje poiskati drugačen vir financiranja za delovanje 
DPS in ne ravno neposredni delavčev žep. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednji 
pisni odgovor: 

Splošna poraba občin se financira skladno z zakonom 
o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih. Ta zakon natančno opredeljuje vire in vrste 
prihodkov, ki jih uvede posamezna družbenopolitična skup- 
nost, da lahko financira naloge, ki jih nalagajo ustava, zakoni 
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in odloki občinskih skupščin. V skladu z Ustavo so uvedeni 
tudi davki iz osebnih dohodkov. 

Skladno z vsakoletnimi usmeritvami o možni rasti splošne 
porabe in v okviru izračunanega globala že več let izvršni sveti 
skupščin občin sprejemajo dogovor o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji. 
Z dogovorom se posamezni občini v okviru sprejetih opredeli- 
tev izračuna obseg dogovorjene porabe, ki naj bi občini 
omogočil zagotavljanje sredstev za financiranje nalog, ki jih 
izvajajo posamezni proračunski porabniki. 

Dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na 
ravni občin v SR Sloveniji skladno z dogovorom o usklajeva- 
nju davčne politike za obdobje 1986-1990 opredeljuje višino 
virov, ki naj bi bili uvedeni v posamezni občini. Občina, ki ji 
lastni prihodki, vključno z davkom iz osebnega dohodka 
delavcev, ne zadoščajo za pokritje izračunanega obsega 
dogovorjene porabe, prejema odstopljeni del posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov. Višina odstoplje- 
nega davka je urejena z odlokom o odstopu posebnega repu- 
bliškega prometnega davka od prometa proizvodov, ki ga 
sprejme Skupščina SR Slovenije. V primeru, da tudi ti prilivi 
ne zadoščajo za pokritje dogovorjene porabe občina prejme 
dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. Način zago- 
tavljanja dopolnilih sredstev ureja zakon o proračunu SR 
Slovenije. 

Uveden občinski davek iz osebnega dohdoka delavcev po 
stopnji 0,75% po 2. členu dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SRS v letu 1989 je 
osnovni pogoj, da občine prejemajo odstopljeni del poseb- 
nega republiškega promenega davka od prometa proizvodov. 
Pri občinah, ki tega vira ne prejemajo, se stopnja davka med 
letom lahko prilagaja dogovorjeni porabi, ker se na ta način 
zmanjšujejo možnosti za oblikovanje presežkov. Z dogovo- 
rom ni določeno, da občine med letom ne morejo zmanjševati 
ali ukinjati stopenj občinskega davka, vendar pa se pri izra- 
čunu višina odstopljenega davka upošteva kalkulativna stop- 
nja v višini 0,75%. To pomeni, da mora občina izpadu prihod- 
kov prilagoditi tudi svoj proračun, to se pravi sprejeti ukrepe, 
ki omogočajo realizacijo nalog z relativno nižjim obsegom 
sredstev. 

Pri izračunu odstopljenega dela posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov občinam do dogovorjene 
porabe se upoštevajo ocenjeni prilivi vseh prihodkov proraču- 
nov vključno z davkom iz OD po stopnji 0,75%. Občinam se 
odstopa glede na ugotovljen primanjkljaj del posebnega 
republiškega prometnega davka od prometa proizvodov, ki se 
plačuje na območju posamezne občine po splošni stopnji 
13,5%. Višina odstopljenega davka je različna glede na ugo- 
tovljeni primanjkljaj v občini, vendar je najvišji delež 9% 
stopnja vplačanega posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov od splošne stopnje na območju posamezne 
občine (9% stopnja predstavlja 67% vplačanega republiškega 
davka). Delež odstopljenega davka občinam ostaja v strukturi 
celotnega posebnega prometnega davka že nekaj let na pri- 
bližno enakem nivoju, kar je upoštevano tudi pri planiranju 
prihodkov republiškega proračuna. Povečanje tega deleža bi 
se pokazalo kot primanjkljaj v virih republiškega proračuna, 
kar bi narekovalo povečanje drugih davčnih stopenj. 

Upoštevajoč bilanco splošne porabe v SR Sloveniji, kot 
zbirno bilanco občinskih in republiškega proračuna, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zato ne nasprotuje zmanjšanju 
stopnje občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev, če 
se temu znižanju ustrezno zmanjšajo tudi občinski proračuni, 
ne sprejema pa pobude, da se izpad teh sredstev nadomesti 
s povečanjem republiških davkov za fianciranje občin. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije namreč meni, da se delež poseb- 
nega prometnega davka, ki se odstopa občinam, ne more 
povečati, saj bi v tem primeru prišlo do deficita virov v republi- 
škem proračunu., 

V priloženi tabeli so podani deleži posameznih prihodkov 
v realiziranih prihodih proračunov občin v SR Sloveniji v letu 
1988 od 1. 1. do 31. 12. 1988 po podatkih Službe družbenega 
knjigovodstva. Iz tabele je razvidna raznolikost struktur pri- 
hodkov po posameznih občinah. 

Delež vira občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev 
predstavlja v globalu 23,5% vseh prihodkov občinskih prora- 
čunov, delež odstopljenega davka pa 13,7%. 
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ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
NA DELEGATSKO VPRAŠANJE OZIROMA 
POBUDO SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSODARSKO PODROČJE 1. OKOLIŠ, 
LJUBLJANA BEŽIGRAD V ZVEZI Z RAZISKAVO 
OZIROMA ODPIRANJEM RUDNIKA RJAVEGA 
PREMOGA LENDAVA 

Na 29. seji Zbora združenega dela Skupščine občine Ljub- 
ljana Bežigrad je zbor podprl delegata konference delegacij 
Geološkega zavoda Ljubljana, ki je postavil 

delegatsko vprašanje oziroma pobudo: 
Pretehtajo naj se vsi razlogi za nadaljevanje raziskav ozi- 

roma odpiranje rudnika rjavega premoga Lendava ob upošte- 
vanju izsledkov in rezultatov investicijske študije o izgradnji 
rudnika Lendava. 

Na območju severovzhodne Slovenije in Murskega središča 
v SR Hrvatski je obsežno premogonosno področje, kjer je že 
v preteklosti obratovalo več manjših premogovnikov. Povr- 
šina premogonosnega območja se ceni na najmanj 150 km2, 
premogovne plasti pa segajo tudi v globino. Zaloge premoga 
se cenijo na preko 200 milijonov ton. Upoštevajoč ocene 
investicijske študije smatrajo strokovnjaki, da bi bilo smotrno 
na tem področju zgraditi rudnik kapacitete 1 milijon ton letno 
ter termoenergetski objekt orientacijske moči 200 mW. 

Zaradi zmanjšanja sredstev za raziskave premoga v Slove- 
niji je napovedana v letu 1989 ustavitev nadaljnjih raziskoval- 
nih del. 

Začasno zaustavljanje raziskovalnih del in ponovno odpira- 
nje čez nekaj let pomeni dejanski zastoj za nekaj let ter 
ogromne stroške za konzerviranje doslej zgrajenih objektov 
ter za ponovno odpiranje. 

Na območju severovzhodne Slovenije in Murskega Srediča 
v SR Hrvatski je obširno premogonosno področje, kjer je že 
v preteklosti obratovalo več manjših premogovnikov pri 
čemer pa eksploatacija ni segala v globino temveč se je 
omejevala samo na izdanke premogovnih plasti. Pri razisko- 
valnem vrtanju za nafto in plin je bilo ugotovljeno, da se 
razprostirajo premogovne plasti tudi v globino in da znaša 
površina premogonosnega območja Lendava - Mursko Sre- 
dišče najmanj 150 km2. K raziskavam premoga v SV Sloveniji 
se je pristopilo v letu 1982 na osnovi podatkov raziskovalnih 
del na nafto in plin. Od leta 1982 do 30. 11. 1988 je bilo 
izdelano okoli 8.500 m strukturno piezometričnih vrtin, 
2 vpadnika dolžine okoli 250 m ter raziskovalna proga dolžine 
173 m. 

Na površini odobrenega raziskovalnega prostora 19 km2 so 
ugotovljeni 4 premoški sloji, katerih zaloge znašajo 128 milijo- 
nov ton (upoštevajoč samo nad 1 m debele plasti). Srednja 
kakovost premoga ugotovljena z laboratorijskimi analizami 
vzorcev premoga iz vrtin in jamskih del je: 
- kurilnost (MJ/kg). .. 14.300 
- vlaga 28,6% 
- pepel 15,7% 
- gorljivo žveplo 1,2% 

Zaradi zmanjšanja sredstev za raziskave premoga v SV 
Sloveniji so bila v 2. polovici leta 1988 ustavljena nadaljna 
raziskovalna dela. Izvajajo se le permanizacijska dela, ki naj 
preprečijo potopitev izdelanih jamskih prostorov. 

Velike zaloge premoga tako na področju SR Slovenije kot 
tudi na področju SR Hrvatske, kamor se premogovni sloji 
nadaljujejo, se cenijo na preko 200 milijonov ton. Te zaloge 
omogočajo izgradnjo rudnika z odgovarjajočim termoener- 
getskim objektom kapacitete 1 milijona ton premoga letno. 
Tehnična smotrnost izgradnje premogovnika ni potrjena 
samo z velikimi zalogami premoga ampak tudi s tradicijo in 
izkušnjami rudnikov (Mursko Središče, Presika, Sodinci, Pod- 
gorci), ki so izkoriščali premogovne sloje tega nahajališča vse 
do premogarske krize leta 1967. 

Rudarski inštitut Ljubljana končuje investicijsko študijo 
o tehno-ekonomski upravičenosti izgradnje rudnika rjavega 
premoga Lendava. Rezultati študije kažejo sledeče kazalce: 
- tehnično optimalna proizvodnja je 1 milijon ton letno (od 
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tega 800.000 ton energetskega premoga in 200.000 ton debe- 
lih vrstnin) 
— vrednost izgradnje rudnika kapacitete 1 milijon ton letno bi 
znašala po cenah septembra 1988 402.000 milijona din 
— rudnik bi zaposloval 1065 delavcev, od tega 815 rudarjev 
— proizvodna cena premoga pri delu 303 dni na leto bi 
znašala 9.197 d in/G J 

Investicijska študija »Izgradnja rudnika rjavega premoga 
Lendava - Mursko Središče« bo predvidoma predložena 
Republiškemu komiteju za energetiko januarja 1989. Upošte- 
vajoč rezultate študije, ki so že znani, menijo strokovnjaki, da 
je smotrno pristopiti k izkoriščanju premogovnih rezerv na 
tem področju ter izgraditi rudnik kapacitet 1 milijon ton letno 
ter termoenergetski objekt orientacijske moči 200 MW. Za 
odpiranje rudnika bi se uporabilo sedaj izdelane rudarsko 
raziskovalne objekte. Z rudnikom v Lendavi bi se pokrila tudi 
potreba po cca 200.000 ton premoga letno za široko potroš- 
njo na tem področju. Rudnik premoga Lendava se nahaja na 
kmetijsko dokaj nezanimivem in slabo kultiviranem področju. 
Zasipanje odkopanih prostorov s pepelom bi zmanjšalo 
pogrezanje terena na minimum in s tem bi bili zmanjšani tudi 
stroški rekultiviranja zemljišča. 

Začasno zaustavljanje raziskovalnih dei bi ob revitalizaciji 
del pomenilo dejanski zastoj in še dve leti za vzpostavitev 
objektov v normalno stanje. Začasna ustavitev raziskovalnih 
del pa je povezana tudi s konzerviranjem objektov, kar bi 
veijalo dodatnih 1.500 milijonov din. 

Delegacija Geološkega zavoda Ljubljana daje pobudo, da 
delegacija v Zboru združenega dela Skupščine SRS opozori 
in predlaga, da se pretehtajo vsi razlogi za nadaljevanje razi- 
skav oziroma odpiranja rudnika rjavega premoga Lendava ob 
upoštevanju najnovejših izsledkov in rezultatov investicijske 
študije o izgradnji rudnika rjavega premoga Lendava - Mur- 
sko Središče. 

1986 1987 1988 
ocena 

lignit skupaj 
od tega 
- v industriji 
- v široki potrošnji 
rjavi premog skupaj 
od tega: 
- v industriji 
- v široki potrošnji 
skupaj lignit 
in rjavi premog 

840.300 683.600 544.400 

150.300 138.400 144.400 
690.000 545.200 400.000 
715.500 670.700 536.000 

t 283.900 256.200 256.000 
431.600 414.500 280.000 

1.555.800 1.354.300 1.080.400 

Zaradi cenovnih razmerij, predvsem pa zaradi prizadevanj 
za zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje, tudi študije 
doloročnih napovedi porabe energije v končni porabi (indu- 
striji in široki potrošnji), do leta 2000 predvidevajo naslednje 
zmanjševnaje trdnih goriv po letni skopnji 0,6%. 

Navedena dejstva so bila podlaga za odločitev glede dolgo- 
ročnih razvojnih možnosti, naj bodo proizvodne zmogljivosti 
slovenskega premogovništva zadržane na ravni iz leta 1986, t. 
j. v višini okoli 6,8 mio ton premoga letno. 

Z amandmajem k predlogu sprememb dolgoročnega plana 
je delegacija občine Maribor Pobrežje predlagala črtanje TE- 
TO Maribor iz kartografskega dela, kjer je ta objekt že tudi 
črtan iz tekstualnega dela. Če bo predlagani amandma 
v Skupščini SR Slovenije sprejet, v naslednjem obdobju ne bo 
načrtovane gradnje TE-TO v Mariboru, s tem pa tudi ne bo 
predvidenega pretežnega porabnika premoga iz rudnika Len- 
dava. 

ZBOR OBČIN 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje na pobudo nasled- 
nji odgovor: 

Pobuda za ponovno proučitev razlogov za nadaljevanje 
rudarsko raziskovalnih del v nahajališču rjavega premoga 
v Lendavi je bila že sprejeta. Rudarskemu inštitutu v Ljubljani 
je naročena izdelava študijske naloge Nadaljevanje raziskav 
nahajališča premoga na območju Skupščine Lendava v pove- 
zavi z nahajališčem onstran reke Mure na območju Murskega 
središča v SR Hrvaški. Na podlagi študije se bodo predstav- 
niki obeh republik skupno dogovorili o nadaljnjem financira- 
nju in časovni izvedbi predloženih raziskav. 

Program raziskav, ki ga je obravnavala skupščina ISEP na 
svoji seji 27. 12. 1988, je v predlogu Rudnika lignita Velenje 
predvideval potrebna sredstva za nadaljevanje raziskav v Len- 
davi. Ker pa je celotni program presegal možnosti za financi- 
ranje, je skupščina ISEP naročila predlagatelju, da skrči 
obseg raziskav. Na podlagi takšne zahteve je delavski svet 
Rudnika lignita Velenje na svoji seji 28. 12. 1988 sprejel sklep 
o začasni ustavitvi rudarsko raziskovalnih del v premogovniku 
Lendava. 

Začasna ustavitev raziskovalnih del je bila potrjena s skle- 
pom seje odbora za premog in uranovo rudo ter program- 
skega sveta za premog in uran pri Splošnem združenju ener- 
getike Slovenije dne 12.1.1989. Na tej seji so bila za dokonča- 
nje del na tem objektu tudi predlagana potrebna finančna 
sredstva v višini 924,16 mio din. Od tega za dokončanje 
začetih del 342,9 mio din in za odstranitev naprav ter ureditev 
zemljišča 581,26 mio din. 

Začasna ustavitev del pa je utemeljena tudi iz naslednjih 
razlogov: 

Poraba premoga v industriji in široki potrošnji SR Slovenije 
se v zadnjih treh letih zmanjšuje, enaki trendi so opazni tudi 
v Jugoslaviji. 

Poraba lignita in rjavega premoga v SR Sloveniji: 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV IZ OBČINE CELJE ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV ZAKONA O STAVBNIH 
ZEMLJIŠČIH 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
s sedežem v občini Celje je dala naslednjo delegatsko po- 
budo: 

Po 43. členu Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 18/ 
84) je dolžan investitor plačati sorazmerni del stroškov za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki namerava 
graditi na območju urejanja stavbnih zemljišč. 

V 37. členu zakona pa je določeno, da je območje urejanja 
stavbnega zemljišča območje, ki ga zajema prostorski izved- 
beni načrt. V praksi prihaja do velikih anomalij, saj morajo 
investitorji, ki gradijo na območju prostorskega izvedbenega 
načrta plačati relativno visok »prispevek«, izven tega 
območja, to je morda samo nekaj metrov, pa te obveze inve- 
stitorji nimajo. 

Gre za neenakopraven položaj investitorjev in to v korist 
investitorjev izven območij prostorskega izvedbenega načrta 
za več miliard starih dinarjev, ne glede na to, da je stavbno 
zemljišče praktično enako komunalno opremljeno. 

Predlagamo, da se predmetni zakon spremeni tako, da so 
dolžni plačati tako zvani »prispevek« vsi investitorji, ki gradijo 
na območju, kjer je stavbno zemljišče v celoti ali delno komu- 
nalno urejeno, in sicer po principih, ki jih predpisuje že 
omenjeni zakon. 

Ravno tako predlagamo, da se v spremembah in dopolni- 
tvah predmetnega zakona predpiše tudi pooblastilo občinam, 
da lahko z odlokom določijo neke vrste povprečni prispevek 
v občini, seveda v odvisnosti od komunalne opreme stavbnih 
zemljišč. Morda bi lahko občine pooblastili v tem smislu, da 
za območje urejanja stavbnega zemljišča združujejo območja 
posameznih prostorskih izvedbenih načrtov. 

Navedeno problematiko smo ustmeno posredovali republi- 
škemu komiteju za varstvo okolja in urejanja prostora in jo 
sedaj s to pobudo predstavljamo tudi republiški skupščini. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednje 
stališče: 

1. odstavek 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih, določa, 
da je investitor, ki namerava graditi na območju urejanja 
stavbnih zemljišč, dolžan plačati sorazmerni del stroškov za 
pripravo in sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega 
zemljišča, 2. in 3. odstavek tega člena pa določata način 
izračuna obeh sorazmernih delov. 

3. odstavek.37. člena določa, da je območje urejanja stavb- 
nega zemljišča območje, ki ga zajema prostorski izvedbeni 
načrt. 

Iz besedila obeh članov izhaja, da sorazmeren del stroškov 
plačujejo le tisti, ki nameravajo graditi na območju urejanja 
stavbnih zemljišč, to je na območju prostorskega izvedbe- 
nega načrta za katerega je tudi izdelan investicijski program. 
Ugotovitev skupine delegatov, da se v praksi dogaja, da inve- 
stitorji zunaj območja izvedbenega načrta ne plačujejo soraz- 
mernega dela stroškov, imajo pa praktično enako komunalno 
opremljenost in da so torej v ugodnejšem položaju, je točna. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že pripravlja predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stavb- 
nih zemljiščih, med drugim tudi določb, ki se nanašajo na 
določanje in zaračunavanje sorazmernega dela stroškov za 
pripravo in sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavb- 
nega zemljišča. Izvršnemu svetu so poznani problemi s kate- 
rimi se srečujejo občine in skladi stavbnih zemljišč pri določa- 
nju prispevkov investitorjev za pripravo in urejanje stavbnih 
zemljišč. Strinja se tudi z ugotovitvami skupine delegatov iz 
Celja, da gre za neenakopraven položaj investitorjev v korist 
tistih, ki gradijo izven območij zazidalnih načrtov ne glede na 
to, da je zemljišče praktično enako opremljeno. Zato bo 
Izvršni svet ob spremembah in dopolnitvah zakona o savbnih 
zemljiščih predlagal tudi določbe, ki bodo omogočale in dolo- 
čale način zaračunavanja prispevkov za pripravo in urejanje 
stavbnih zemljišč tudi na območjih, ki se ne urejajo s prostor- 
skimi izvedbenimi načrti. Pri tem bo tudi ustrezno obravnaval 
sugestije skupine delegatov glede možnosti združevanja 
območij urejanja stavbnih zemljišč tudi na območjih, ki se ne 
urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti. Pri tem bo tudi 
ustrezno obravnaval sugestije skupine delegatov glede mož- 
nosti združevanja območij urejanja stavbnega zemljišča 
v večja območja, na katerih bi občine določale višino soraz- 
mernega deleža stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih 
zemljišč. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPŠČINE OBČINE 
IZOLA NA UVEDBO POSTOPKA ZA SPERMEMBO 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU 

Na seji Skupščine občine Izola dne 26. 12. 1988 so delegati 
vseh treh zborov sprejeli stališče IS, da se poda pobuda za 
uvedbo postopka za spremembo 66. člena Zakona o javnem 
obveščanju (Ur. list SRS št. 2/86) in sicer tako, da se omogoči 
diferencirano plačevanje TV naročnine glede na možnost 
spremljanja TV programov. 

66. člen Zakona o javnem obveščanju v drugem odstavku 
namreč med drugim določa, da mora imetnik radijskega in 
televizijskega sprejemnika na območju SR Slovenije, ki lahko 
sprejema program RTV Ljubljana ali druge radijske ali televi- 
zijske organizacije v SFR Jugoslaviji, plačati radijsko in televi- 
zijsko naročnino RTV Ljubljana. 

Z oziroma na dejstvo, da prebivalci Obale lahko spremljajo 
le prvi program TV Ljubljana in so tako v neenakopravnem 
položaju z ostalimi prebivalci v SR Sloveniji, ki lahko sprem- 
ljajo drugi program TV Ljubljana, je gornja pobuda za spre- 
membo zakona upravičena. 

treba širše proučiti in pripraviti izhodišča za morebitne kore- 
nitejše globlje spremembe zakona. V sklop teh vprašanj, ki naj 
bi jih tudi zakonsko na novo (drugače) razdelali v drugi fazi 
spreminjanja zakona (po opravljeni razpravi v RK SZDL), je 
Skupščina SRS izrecno uvrstila tudi področje radiodifuzije. 

Zato bomo tudi vprašanje financiranja RTV dejavnosti oz. 
skupnih programov, pomembnih za Slovenijo, in njihovega 
razširjanja po Sloveniji (sem sodi tudi namembnost RTV 
naročnine in vprašanje možnega drugačnega vira financira- 
nja TV dejavnosti) proučili in pripravili predloge rešitev 
v drugi fazi spreminjanja zakona. 

Hkrati želimo opozoriti, da vidnost drugega programa tele- 
vizije Ljubljana ni problem samo na Obali, ampak tudi v neka- 
terih drugih delih Slovenije. Problematiko vidnosti tako I. kot 
II programa TV Ljublana pa seveda v republiki tudi konkretno 
razrešujemo. Z zakonom o združevanju dela sredstev druž- 
bene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987-1990 se zagotavljajo tudi sredstva za obnovo in moder- 
nizacijo oddajniško-pretvorniške mreže za prenos programov 
RTV Ljubljana. Skupščina RTV Ljubljana pa na podlagi 
zakona vsako leto sprejme plan uresničevanja prednostnih 
naložb v oddajniško-pretvorniško mrežo. Za leto 1989 je ena 
od prednostnih usmeritev tega programa prav zagotavljanje 
vidnosti II. TV programa na slovenski obali. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV IZ OBČINE DOMŽALE 
ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
ZA SPREMEMBO KREDITNE POLITIKE 
ZA NAMENE STANOVANJSKEGA KREDITIRANJA 

Skupina delegatov Skupščine občine Domžale za delegira- 
nje delegata v Zbor občin skupščine SR Slovenije je dala 
naslednjo pobudo: 

Skupščina občine Domžale je na seji 6. oktobra 1988 obrav- 
navala tudi problematiko v zvezi z razreševanjem stanovanj- 
skih problemov v občini, ki je vedno bolj pereča. Ugotovila je, 
da se število stanovanjskih problemov v občini stalno pove- 
čuje, vedno bolj pa se tudi zmanjšuje možnost, da bi si 
delavec s svojimi dohodki lahko ta problem razrešil sam. Prav 
zato je tudi vedno večji pritisk na dodeljevanje družbenih 
stanovanj, kar pa je po našem mnenju neustrezen način 
razreševanja te probelmatike. Menimo, da bi bilo vsekakor 
potrebno uresničiti osnovno načelo, da se vsak delavec in 
občan kar najbolj sam angažira v razrešitev svojega lastnega 
stanovanjskega vprašanja, to pa mu je nujno omogočiti tudi 
skozi ustrezno kreditno politiko. 

Zato Skupščina občine Domžale daje tole pobudo, 
da se prouči obstoječa kreditna politika za stanovanjsko 

kreditiranje v tem smislu, da se zniža revalorizacijska stop- 
nja oziroma spremeni obračunavanje revalorizacije, ki se 
sedaj prišteva glavnici, spremeni v novo (večjo) anuiteto in 
vedno večji dolg (glavnico). 

Zaradi navedenega se je namreč zanimanje za stanovanjska 
posojila drastično zmanjšalo, kar narekuje nujnost proučitve 
zvezne zakonodaje, ki ureja področje kreditne politike tudi za 
namene stanovanjskega kreditiranja. Svojo pobudo utemelju- 
jemo tudi z izračunom (amortizacijskim načrtom) za stano- 
vanjske kredite in sicer za višino kredita 10 milijonov in 50 
milijonov dinarjev. Za višino prvega kredita se mesečna 
obveznost po 12. mesecih z 120.000 poveča že na 460.000 din, 
za višino drugega pa s 595.000 na 2,050.000 din. Pri tem pa naj 
poudarimo, da prva in druga kreditna vsota omogoča le 
nakup manj kot štiri oz. manj kot 20 m2 stanovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zvezi s pobudo 
Skupščine občine Izola meni naslednje: Skupščina SRS je ob 
obravnavi poročila IS o uresničevanju zakona o javnem 
obveščanju (25. oktobra 1988) sprejela sklep, da je pobude za 
spremembe in dopolnitve zakona (ki so bile oblikovane od 
sprejetja zakona do razprave v skupščini SRS o poročilu) 

Stališče do pobude je naslednje: 
Posojilna politika se je v letu 1987 z uveljavitvijo zakona 

o celotnem prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86, 
42/87, 87/87, 31/81, 46/88 in 61/88) spremenila. Banke in druge 
finančne organizacije so dolžne revalorizirati sredstva za vsa 
posojila, dana po uveljavitvi zakona. 
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Z uveljavitvijo navedenega zakona so posojilodajalci glede 
na čas, v katerem dajejo posojila in na vire v različnem 
položaju. Posojilojemalci pri bankah in finančnih organizaci- 
jah po uveljavitvi zakona vračajo posojila v polni revalorizirani 
vrednosti, posojilojemalci iz sredstev vzajemnosti pri stano- 
vanjskih skupnostih in neposredno iz sklada skupne porabe 
pri organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih pa 
še naprej v nominalni vrednosti ali od primera do primera 
različno glede na višino revalorizacije, ki jo določi posojiloda- 
jalec v svojem splošnem aktu, ker stanovanjske skupnosti, 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti po zakonu 
niso dolžne revalorizirati posojil. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora o skupnih izho- 
diščih za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji je sprejel stališče, naj se najkasneje s 1. 
1. 1989 uveljavi polovična revalorizacija sredstev in posojil iz 
sredstev vzajemnosti, solidarnosti in skladov skupne porabe. 
Na ta način bi se vsaj delno ohranila realna vrednost sredstev, 
zmanjšale pa naj bi se tudi razlike v pogojih pridobivanja 
posojil glede na vire. 

Ljubljanska banka Stanovanjsko-komunalna banka pred- 
laga, da se uvede subvencioniranje realnih obrestnih mer iz 
sredstev sklada skupne porabe v OZD in sredstev solidarnosti 
v stanovanjski skupnosti oziroma da se na podlagi ustreznih 
osnov in meril uvede za posojilojemalca ustrezna družbena 
pomoč in sicer tako, da se iz prej navedenih virov npr. od 100 
enot kredita da 20% nepovratno, preostali del pa je dolžan 
posojilojemalec realno vrniti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da se razvoj 
stanovanjskih in komunalnih potreb in v tej zvezi denarno- 
kreditni sistem ne more razrešiti le znotraj struktur, ki uprav- 
ljajo s tem delom družbenega bogastva, ker je problematika 
celovita in zadeva celovito ekonomsko politiko, zato so reši- 
tve na področju stanovanjskega gospodarstva in z njim pove- 
zanih dejavnosti v močni odvisnosti od preoblikovanja celot- 
nega gospodarskega in političnega sistema. 

Ureditev odnosov na tem področju je torej v zmanjšanju 
stroškov gradnje in v povečanju kupne moči oziroma sposob- 
nosti delavca ali občana, da si z lastnim delom in dohodkom 
rešuje svoje stanovanjsko vprašanje. 

Glede na navedeno stanje ni rešitev problema v spreminja- 
nju višine anuitet ali višine dolga, saj je v pogojih visoke 
inflacije in upadanja kupne moči oboje izredno slabo za 
posojilojemalca. V primeru, ko se anuiteta revalorizira s stop- 
njo inflacije, dohodki posojilojemalca pa so manjši, posojilo- 
jemalec postane plačilno nesposoben, to se zgodi tudi v pri- 
meru, ko se neodplačana anuiteta pripisuje h glavnici, ker 
posojilojemalec zaradi tekoče revalorizacije, dolga ne bi 
mogel odplačati. 

Sredstev sklada skupne porabe s katerimi OZD suvereno 
gospodarijo in sredstva solidarnosti v stanovanjskem gospo- 
darstvu katerih namen je določen z zakonom ni možno nese- 
lektivno socializirati za stanovanjsko gradnjo, zato ni spre- 
jemljivo, da bi se subvencionirale iz navedenih virov realne 
obrestne mere ali del posojila posojilojemalcem. 

Izvršni svet ugotavlja, da so s spremembo 37. člena zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu v letu 1988 dane možnosti za 
fleksibilnejše reševanje stanovanjskih vprašanj iz sredstev 
solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu predvsem mladih 
družin, mladih strokovnjakov, tistih, ki prvič rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje in družin z večjim številom otrok, da 
pa to še ni dovolj, zato pripravlja predloge za dograditev 
sistema. Hranilno kreditni sistem in organiziranost hranilno- 
kreditnih služb za potrebe stanovanjskega gospodarstva, ki bi 
vzpodbujal in stimuliral vlaganja sredstev v stanovanjsko 
gradnjo, bodo morali oblikovati nosilci nalog na tem področju 
in sicer banke in hranilno kreditne službe. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 12. OKOLIŠ KRANJ 
ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZVEZI Z ZAKONOM 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽIVALI 

Skupina delegatov iz občine Kranj je na svoji 37. seji, dne 
19/1-1989 izoblikovala naslednjo pobudo v zvezi z Zakonom 
o zdravstvenem varstvu živali: 

»Skupina delegatov daje pobudo, da se prouči možnost za 
dopolnitev zakona v zvezi z opravljanjem veterinarskega dela 
kot privatna praksa.« 

Po določbi 3. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86), 
izvajajo ukrepe za odkrivanje, preprečevanje, širjenje, zatira- 
nje in izkoreninjenje kužnih bolezni neposredno organizacije 
združenega dela s področja veterinarstva. Po določbi 3. člena 
republiškega zakona o zdravstvenem varstvu živali (Ur. list 
SRS, št. 37/85) opravljajo zdravstveno varstvo živali strokovno 
usposobljeni delavci v veterinarskih organizacijah, zdravstve- 
nega varstva živali pa ni mogoče opravljati z osebnimn delom 
samostojno kot poklic. 

Veterinarska služba je na podlagi obstoječe zakonodaje 
organizirana v 9 veterinarskih zavodih, 20 obratnih veterinar- 
skih ambulantah in 1 specialistični veterinarski organizaciji 
(VTOZD za veterinarstvo BF). Tako organizirana služba zago- 
tavlja v vsej Sloveniji opravljanje veterinarskih storitev na vseh 
temeljnih področjih zdravstvenega varstva živali. Dosedanje 
analize, ki so bile opravljene v republiki in v drugih republikah 
ter pokrajinah, in kontrole, ki so jih opravile druge države 
(ZDA, EGS), so dale pozitivno oceno obstoječe organizirano- 
sti jn delovanja veterinarske službe v Sloveniji. 

Že 30 let v Sloveniji zdravstvenega varstva živali ni mogoče 
opravljati z osebnim delom samostojno kot poklic. Do leta 
1988 niti od uporabnikov niti od veterinarskih delavcev ni bilo 
nobenih pobud za organiziranje privatne prakse. Tudi tako 
imenovane »črne prakse« z izjemo treh veterinarjev v Slove- 
niji nismo registrirali. 

Zaradi vsega navedenega, predvsem pa zato, ker je bilo 
zdravsteno varstvo živali dobro organizirnao in ker ni bila 
zagotovljena samo kurativa, temveč tudi učinkovita preven- 
tiva na področju varstva prebivalstva pred zoonozami in var- 
stvo pred drugimi kužnimi boleznimi ter učinkovita preventiva 
na področju reprodukcije, higiene živil in varstva okolja, do 
zdaj ni bilo potrebe po uvedbi privatne prakse v veterinarstvu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobudo skupine dele- 
gatov iz občine Kranj za dopolnitev zakona o zdravstvenemn 
varstvu živali z opravljanjem veterinarske privatne prakse 
sprejema. Iz tega aspekta bo analiziral organiziranost in delo- 
vanje obstoječe veterinarske službe, ugotovil, na katerih 
področjih zdravstvenega varstva živali bi lahko s privatno 
prakso zagotovili boljše zdravstveno varstvo živali. Ugotoviti 
je treba tudi, katerega področja zdravstvenega varstva živali 
zaradi mednarodnih obveznosti, splošnega pomena za celo 
državo ipd. po naravi stvari ni mogoče prenašati v privatno 
prakso. Proučiti je treba pogoje za organiziranje privatne 
veterinarske prakse, katera temeljna področja zdravstvenega 
varstva živali lahko izvaja privatna praksa, kako bo lahko 
celoten sistem novega organiziranja privatne in družbene 
veterinarske službe enotno deloval, ter pravice, dolžnosti in 
odgovornosti privatnega veterinarja. Proučiti je treba tudi, 
kako preprečiti, da privatni interesi ne bi privedli do različnih 
hormonskih ali antibiotičnih afer in prepovedi nadaljnjega 
izvoza živalskih proizvodov, oziroma kako zagotoviti, da 
zasebna pobuda ne bo v škodo širših družbenih interesov. 

Na podlagi analize bo Izvršni svet presodil, ali narava veteri- 
narske dejavnosti in njen poseben družbeni pomen opraviču- 
jeta dosedanjo prepoved opravljanja veterinarske dejavnosti 
s privatno prakso oziroma ali je določene veterinarske storitve 
možno opravljati s samostojnim osebnim delom. Pri odločitvi 
o možnosti za uvedbo privatne prakse na področju zdravstve- 
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nega varstva živali bo treba upoštevati ooiocdo prve točke 21. 
amandmaja k ustavi SFRJ, po kateri se lahko v primerih, kadar 
to zahteva narava dejavnosti ali poseben družbeni inters, 
z zakonom izjemno določijo dejavnosti, ki jih ni mnogoče 
samostojno opravljati z osebnim delom, oziroma se z zako- 

nom lahko določijo pogoji za samostojno opravljanje dejav- 
nosti z osebnim delom. Upoštevati bo treba tudi določbo 
tretjega odstavka 81. člena ustave SR Slovenije, na kateri 
temelji določba 3. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali 
(Uradni list SRS, št. 37/85). 

\ 
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OPOMBE: 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije. Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz. Marko Herman, 
Boris Gabrič Janez Lah Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marjan 
Gogala- Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik) Miroslav 
Berovič, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski. Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran Miškovič, Dragan 
Ajder. - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13. telefon (011) 334-148 
• Tisk ĆGP Delo - Cena posameznega izvoda 2.000 dinarjev - Letna naročnina 40.000 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 
- Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914      



INFORMACIJA 

o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 ter 

vključevanje in priprave Slovenije na nove zahteve 

evropskega trga 

I. UVOD 
Z izrazom Evropske skupnosti označujemo tri skupnosti 

zahodnoevropskih držav,ki so bile ustanovljene po II. svetovni 
vojni, in sicer: Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), 
ustanovljena leta I95I, Evropska skupnost za atomsko ener- 
gijo (Evroatom) ter Evropska gospodarska skupnost (EGS),ki 
sta bili ustanovljeni z Rimskima pogodbama leta I957. S tako 
imenovano spojitveno pogodbo leta I965 so države članice 
vseh treh skupnosti oblikovale skupne organe, kot sta Svet in 
Komisija, ter nekakšno integracijo integracij. Že od vsega 
začetka so imele Skupnosti skupen parlament s sedežem 
v Strasbourgu in sodišče v Luksemburgu. Vse tri različne 
skupnosti še vedno obstajajo, saj so ustanovitvene pogodbe 
ostale v veljavi s spremembami, ki se nanašajo na skupne 
organe.' 

Cilji Evropskih skupnosti so zapisani v uvodnih določilih 
ustanovitvenih pogodb. Če se ozremo le na EGS,ki je najpo- 
membnejša skupnost, je namen te integracije,da se z ustano- 
vitvijo skupnega trga in postopnim zbliževanjemgospodar- 
skih politik članic pospešuje skladen razvoj gospodarske 
dejavnosti na ozemlju skupnosti, stalna in uravnovešena rast, 
povečanje storilnosti, rast življenjske ravni prebivalstva in 
tesnejši odnosi med državami članicami. 

II. EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOSTEGS 
EGS je mednarodna regionalna organizacija, ki jo ob insti- 

tutih notranjega kot tudi mednarodnega prava odlikujejo 
supranacionalne oblike odločanja in funkcionalna vsebina. 
Z ustanovitvijo EGS so države članice prenesle del svoje 
suverenosti in so ji v ta namen podelile potrebne funkcije. 
Področja, na katerih so se članice Skupnosti odpovedale delu 
svojih pristojnosti, so: kmetijska politika, prometna politika, 
carine, carinske tarife, trgovinska politika do tretjih držav. 

Odpravljene so carine za industrijske izdelke iz držav članic 
EGS ter uvaljavljena skupna carinska tarifa EGS (CCT) za 

1) Ustanovne članice skupnosti so Italija,Francija Nizozemska, Bel- 
gija, Luksemburg in ZR Nemčija. Leta I973 so postale članice še 
Irska, Danska in Velika Britanija, leta I982 Grčija ter leta I986 kot 
zadnji dve novi članici Portugalska in Španija. 

blago, ki prihaja iz tretjih držav. Oblikovan je skupni kmetijski 
trg, kjer se cene ne določajo po načelih ponudbe in povpraše- 
vanja, temveč po enotnih, določenih cenah (orientacijska 
cena,intervencijska cena, pragovna cena). Pri izvozu v tretje 
države so izvozniki Skupnosti deležni izvoznih premij. Države 
članice so bile zaradi vedno večjih presežkov v skupni kmetij- 
ski politiki v zadnjem času prisiljene tej politiki dodati še novo 
vsebino v obliki omejevanja kmetijske proizvodnje. 

Pod zunanjetrgovinsko politiko Skupnosti razumemo tista 
področja, o katerih se države članice ne morejo več samo- 
stojno pogovarjati s tretjimi državami niti je ne morejo samo- 
stojno urejati s svojimi predpisi (spremembe carinskih sto- 
penj, sklepanje mednarodnih carinskih in trgovinskih spora- 
zumov, ukrepi za zaščito trgovine kot npr. ukrepi ob morebit- 
nem dumpingu ali državnih subvencijah). 

III. ORGANI SKUPNOSTI 
Za razumevanje Evropskih skupnosti je izrednega pomena 

poznavanje pristojnosti in načina delovanja njihovih organov. 
Svet ministrov sestavljajo predstavniki držav članic. Vsaka 

od njih imenuje v Svet enega izmed članov vlade. Temeljna 
naloga Sveta je zagotoviti cilje ustanovitvenih poogdb za 
zagotavljanje splošne gospodarske politike vseh držav članic 
s sprejemanjem odločitev. Svetu predseduje za 6 mesecev 
predstavnik države,ki je določena po abecedi izvirnih nazivov 
držav članic. To funkcijo opravlja od2 

1.7.1988 Grčija. Po 1.1.1989 jo bo prevzela Španija. Komisija 
s sedežem v Bruslju je izvršni organ skupnosti in ni sestav- 
ljena po načelu enake zastopanosti držav članic, temveč tako 
kot to zahtevajo njene funkcije. Člane imenujejo države čla- 
nice s skupnim soglasjem. Pri opravljanju funkcij člani komi- 
sije ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil katerekoli vlade 
ali telesa ter se morajo vzdržati vsake aktivnosti, ki ni združ- 
ljiva z njihovo funkcijo. Naloga komisije je zagotoviti pravilno 
delovanje in razvoj skupnega trga. Presednik komisije je bivši 

2) Za delovanje tega zakonodajnega organa je značilno,da so prak- 
tično na vsakem zasedanju drugi ljudje. Če se npr. razpravlja o var- 
stvu okolja, bodo razpravljali in sprejemali odločitve ministri držav 
članic za varstvo okolja. 
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francoski finančni minister Delors. Ostali pomembnejši člani 
(podpredsedniki) so de Clerg (zunanje zadeve), Cheysson 
(sredozemske države), lord Cocfield (notranji trg)in Daviš 
(promet). 

Parlament Evropskih skupnosti šele od leta 1979 volijo 
neposredno. Število članov parlamenta iz posamezne države 
je odvisno od števila prebivalcev in bruto nacionalnega 
dohodka. Parlamentarci ne sestavljajo skupin po nacionalni 
pripadnosti, ampak glede na politično opredelitev(skupina 
socialistov,demokristjanov,leva skupina..). Parlament ne 
opravlja klasične zakonodajne funkcije. Njegova naloga je 
posvetovalna, vendar je bil s sprejetjem Enotne evropske 
listine tudi pooblaščen za dajanje soglasij k trgovinskim spo- 
razumom Skupnosti s tretjimi državami, dobil je tudi 
pomembno vlogo pri obravnavi proračuna Skupnosti. Parla- 
ment je v januarja letos na predlog italijanskega komunistič- 
nega poslanca Georgija Rossetija sprejel resolucijo, s katero 
se poziva Evropska skupnost, da podpre prestruktuiranje in 
oživitev rasti jugoslovanskega gospodarstva. Predsednik par- 
lamenta, s sedežem v Strasbourgu je lord Plumb. 

Sodišče Evropskih skupnosti s sedežem v Luksemburgu 
opravlja sodno funkcijo, s tem da zagotavlja spoštovanje 
zakonov pri tolmačenju in uporabi določil ustanovitvenih 
pogodb. Ž našim izrazoslovjem bi lahko označili,da sodišče 
združuje funkcije mednarodnega,ustavnega,upravnega in 
delovnega sodišča. Evropska investicijska banka je odgo- 
vorna predvsem za financiranje gospodarskih projektov 
v manj razvitih državahčlanicah, projektov za modernizacijo 
in preusmeritev podjetij ter za projekte skupnega interesa 
držav članic skupnosti. Ta banka je letos Jugoslaviji že odo- 
brila posojilo v višini 45 mio ECU-jev za gradnjo infrastuktur- 
nih objektov (Karavanški predor) in 65 ECU-jev za avtocesto 
(med njimi tudi Hrušica - Vrba in Malence - Šmarje). 

V zadnjih letih se vedno bolj uveljavlja kot nov organ vrh 
držav članic - Evropski svet, kjer se zberejo šefi vlad. Na teh 
sestankih se pretresajo najtežji političnoekonomski problemi. 
Zadnji tak vrh je bil v začetku decembra na Rodosu. 

Pristojnosti skupnih organov ES so zelo široke. Nekatere 
pristojnosti so v ustanovni pogodbi tudi naštete (izrecna poo- 
blastila), vendar je najpomembnejši korak k širjenju skupnih 
funkcij in pristojnosti na ravni organov ES tako imenovana 
doktrina domnevnih pravic, ki jih je uveljavila sodna praksa in 
po kateri se šteje, da so na vseh tistih področjih, kjer imajo 
organi ES pristojnosti za notranje urejanje, združene funkcije 
pri nastopanju navzven (po Rimski pogodbi ima organ EGS 
pooblastilo za urejanje transportne politike med državami 
članicami EGS ter prevzema mednarodne obveznosti, čeprav 
to v ustanovitveni pogodbi ni posebej predvideno). 

IV. EVROPA 1992 
V Evropskih skupnostih je bil do zdaj dosežen le prosti 

pretok blaga, medtem ko so bile storitve, kapital in delovna 
sila še naprej v pristojnosti zakonodaj držav članic. 

Skupni trg, ki je dejansko še vedno razdeljen na 12 narod- 
nih gospodarstev, povzroča ogromne dodatne stroške, in 
sicer približno 200 milijard ECU-jev3 oziroma takšna bi bila 
korist enotnega evropskega trga. Neenotni evropski trg odv- 
zema evropskim firmam 25 % dobička zaradi carinskih kon- 
trol; avtomobilska in elektronska industrija izgubljata mili- 
jarde ECU-jev zaradi različnih standardov; razlike pri zavaro- 
vanju avtomobilov v posameznih držav so tudi do 300 %. 

Proces oblikovanja enotnega evropskega gospodarskega 
prostora se je pospešil leta 1985, ko so šefi in vlade držav 
članic EGS odobrili Belo knjigo komisije in s tem zavezali 
Skupnost, da ustvari enotni trg brez meja do leta 1992.Odlo- 
čili so se za skupno reševanje ali poenotenje okoli 300 ključ- 
nih ekonomskih, tehnoloških in socialnih zadev, to je od 
omogočanja svobodnega gibanja kapitala in ljudi, poenotenja 
standardov, vrste dokumentov, administrativnih postopkov pa 
vse do skupnih raziskovalnih programov, programov razvoja 
transportne mreže, sodelovanja univerz, in strokovnega uspo- 
sabljanja delavcev. Na ta način je EGS odgovorila na ekonom- 
ski izziv ZDA in Japonske. 

Z enotnim evropskim trgom bi države članice EGS dosegle 
pomembne pozitivne učinke na makro- in mikroekonomski 

ravni. Makroekonomski učinki bi bili: a) sprožila bi se večja 
ekonomska aktivnost, saj bi se povprečni bruto narodni doho- 
dek povečal za 4,5 %; b) potrošniške cene bi se povprečno 
zmanjšale za 6,1 %; c) odprlo bi se 1,8 mio novih delovnih 
mest. Mikroekonomski učinki bi bili: a) zmanjšanje stroškov 
zaradi izboljšanega izkoriščanja ekonomske prispevne stop- 
nje v proizvodnji in v poslovni organizaciji;b) izboljšanje učin- 
kovitosti podjetij in zniževanje cen zaradi konkurenčnosti 
trga; c) novi načini konkurence med industrijskimi vejami in 
prerazporeditev virov na domačem trgu, prave komparativne 
prednosti bodo imele odločujočo vlogo pri uspehu na trgu;d) 
povečanje inovacij, novi poslovni postopki, in izdelki, katerih 
nastanek bo povzročila dinamika notranjega trga. 

Tako pomembnih ciljev ni moč uresničiti z obstoječim siste- 
mom odločanja, zato so države članice ES sprejele leta I986 
Enotno evropsko listino (Single European Act)4. Enotna 
evropska listina je revizija vseh treh ustanovitvenih pogodb 
(EGS, Evroatom, Evropska skupnostza jeklo in premog). 
S temi spremembami Svet sprejema s kvalificirano večino (54 
od 76 glasov) odločitev o pogojih in direktivah, potrebnih za 
usklajen napredek integracije, kot tudi ukrepe za izenačeva- 
nje pravnih norm držav članic Evropske skupnosti glede 
notranjega trga. Načelo konsenza, ki je včasih blokiralo mar- 
sikatero pomembno pobudo, je po novem omejeno le na 
določila za poenotenje zakonodaje glede fiskalne politike do 
obsega, potrebnega za ustanovitev in delovanje notranjega 
trga. Svet sprejema odločitve ključnega pomena za delovanje 
Skupnosti s soglasjem vseh članov Sveta (omejevanje proiz- 
vodnje v kmetijstvu). 

Na monetarnem področju je zdaj že nesporno ugotovljeno, 
da se mora zahodna Evropa denarno in valutno osamosvojiti, 
če naj se uspešno postavi po robu japonski in ameriški konku- 
renci. Pojavlja se zamisel o evropski centralni banki. Večji 
pomen bi dobil evropski monetarni sistem, v katerem sodeluje 
8 članic ES (zunaj so Velika Britanija, Španija, Portugalska in 
Grčija), ki uporabljajo ecuje (evropsko obračunsko enoto). 
Vrednost ECU-ja se izračunava na podlagi vrednosti vseh 
valut. Nekatere članice svoje gospodarske dosežke izkazujejo 
v tej enoti, toda če se naj ECU uveljavi kot skupna enota in če 
naj ohranja vrednost, ga mora varovati vedno ista denarna 
ustanova - Evropska banka. 

V. BELA KNJIGA IN NJENI UČINKI 
NA DRŽAVE ČLANICE 

Za naše nadaljnje ekonomsko sodelovanje z EGS je ključ- 
nega pomena Bela knjiga, ki predvideva sprejem okoli 300 
najrazličnejših predpisov v obliki uredb in direktiv do konca 
leta 1992. Bela knjiga je zakonodajni program za odstranitev 
tržnih ovir. Predpise mora pripraviti Komisija, sprejema jih po 
predhodnem mnenju Evropskega parlamenta Svet ministrov. 
Predpise, ki so osnovni pogoj za oblikovanje Enotnega trga, 
razdelimo v 3 večje skupine: 

a) ukrepi za odpravo fizičnih ovir, 
b) ukrepi za odpravo tehničnih ovir, 
c) ukrepi za odpravo fiskalnih ovir. 

Med fizične ovire štejemo delo carinskih služb na mejah kot 
so imigracijska kontrola, kontrola potnih listov, občasni pre- 
gledi prtljage. Te ovire so enako pomembne za trgovino in 
industrijo, saj povzročajo nepotrebne zamude, formalnosti, 
dodatne stroške in zmanjšujejo konkurenčnost. Na meji se 
nadzorujejo ljudje kakor blago iz fiskalnih, trgovinskih, zdrav- 
stvenih, statističnih in varnostnih razlogov. Novi predpisi bi 
predvsem zajeli olajšave pri tranzitnem postopku, ukinitev 
plačila za prijavljanje na meji, enotni administrativni doku- 
ment ter predpisi o veterinarski in fitosanitarni kontroli. Ti 
zadnji so zelo številni, zato navajamo nekatere: prepoved 
uporabe hormonov, izboljšava sistema certifikatov za 
semena, predlog za določitev maksimalne vsebnosti ostankov 
za preprečevanje živalskih bolezni, kot so slinavka, svinjska 
kuga in bruceloza. 

Podjetja v Skupnosti plačujejo letno za administrativne in 
z zamudo povezane stroške zaradi carinske kontrole okoli 
8 mlrd ECU-jev (analiza za 500 podjetij). Ti stroški so za 

3) 1 ECU = 1.217 USč (marec 1988 - ob pripravi študije). 4) Velja od 1.7.1987. 
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podjetja z manj kot 200 delavci včasih tudi od 30 do 40 % višja 
kakor za večja podjetja.5 

Tehnične ovire so različni standardi, ki veljajo za posa- 
mezne izdelke. Osnovno načelo Skupnosti bi moralo biti, da 
potem ko je izdelek narejen in dan na trg posamezne članice 
Skupnosti, ni razloga, zakaj se ne bi prosto prodajal po vseh 
državah Skupnosti. Poleg čisto tehničnih zadev se v tej sku- 
pini predvideva sprejem različnih predpisov o kakovosti živil, 
farmacevtskih izdelkov, kemičnih izdelkov, o javnih naročilih, 
prostem gibanju delovne sile, skupnem trgu storitev, tran- 
sportu, prostem pretoku kapitala, intelektualni in industrijski 
lastnini. Nekateri predpisi so bili že sprejeti, kot so omejeva- 
nje uporabe bifenilov, omejevanje uporabe azbesta, izenači- 
tev stopenj izobrazbe, ter predpisi o vrednostnih papirjih, 
bankah in delnicah. 
Države Evropske skupnosti poznajo tri vrste standardov: 

a) tehnična pravila, ki so jih predpisale posamezne članice 
■iz zdravstvenih, varnostnih ali ekoloških razlogov; 

b) standardi, ki niso v obliki pravnih predpisov, ampak jih 
sprejemajo posamezne institucije, kot so DIN (ZRN), BIS 
(Velika Britanija) in AFNOR (Francija). Ti standardi so oblika 
prostovoljne kodifikacije za izdelke, vendar uživajo kvazi 
pravni status v zvezi z uporabo tehničnih pravil pri odgovor- 
nosti za stvarne napake izdelkov; 

c) postopki za preizkus izdelkov oziroma za izdajo certifika- 
tov, s katerimi se ugotavlja, ali izdelki ustrezajo tehničnim 
pravilom in standardom iz točk a in b. Takšno stanje onemo- 
goča prost pretok blaga med članicami ES. Znani so primeri, 
ko je bilo zaradi 500 let starega nemškega predpisa o pivu 
onemogočen uvoz danskega in nizozemskega piva. Različni 
standardi povečujejo stroške proizvodnje, državne stroške pri 
izdaji certifikatov na koncu se pojavlja višja cena, ki jo plača 
potrošnik. Te ovire se odstranjujejoz obojestranskim prizna- 
vanjem standardov, s poenotenjem (direktiva ES določi mini- 
malne zahteve) in obveščanjem o novih standardih. 

Koristi, ki si jih obetajo z odpravo tehničnih ovir, so različne 
glede posamezne industrijske veje. Nekaj primerov. Avtomo- 
bilska industrija je ena od ključnih panog evropskega gospo- 
darstva, saj zaposluje 7 % delovne sile in je po podatkih za 
leto 1985 izdelala 40 % osebnih avtomobilov na svetu. 
Z odstranitvijo tehničnih ovir bi se stroški na enoto proizvoda 
zmanjšali za 5 % oziroma 2,6 milijarde ECU—jev. Kako je 
evropski avtomobilski trg neenoten, ponazarja dejstvo, da se 
90 avtomobilskih delov izdeluje v količinah manjših kot 500 
tisoč. Evropski proizvajalci izdelujejo 30 različnih vrst podvo- 
zij, medtem ko jih je optimalno proizvajati le 21. 

Pri predelavi hrane se vsako leto plačuje dodatnih 500 do 
1000 mio ECU-jev zaradi razdeljenosti trga. Prihranki enot- 
nega evropskega trga bili okoli 4 % narodnega bruto 
dohodka. Tipičen primer ovire je npr. španski predpis, ki 
določa, da mora biti na nalepki živila navedeno tudi število 
zdravstvenega pregleda o neoporečnosti. Nemški predpis 
o pivu onemogoča uvoz iz drugih držav, zato se tuji proizva- 
jalci na nemškem trgu, ki je največji na svetu, pojavljajo le 
z 1 % porabe. 

Storitve imajo vedno večji pomen. Njihov večji razvoj je 
omejen z različnimi predpisi, katerih posledica je onemogo- 
čen prosti pretok in konkurenčnost. Velike ekonomske koristi 
se pričakujejo predvsem pri finančnih storitvah (banke, zava- 
rovalništvo in transakcije). Po nekaterih napovedih je višina 
teh koristi okoli 22 mlrd ECU-jev. Vrednost javnih naročil, ki 
jih kontrolirajo državni organi v Skupnosti, je bila leta 1986 
530 mlrd ECU-jev kar je 15 % bruto narodnega dohodka 
Skupnosti. Del javnih naročil je omejen na izdelke in storitve, 
ki so nekonkurenčna zaradi premajhnih količin. V preostalem 
delu v višini 240 — 230 mio ECU-jev (7 % do 10 %) so tuja 
podjetja udeležena le s 0.14 % bruto narodnega dohodka 
Skupnosti. Odprava ovir bo mogočala cenejše nakupe, večja 
konkurenčnost bo povzročila znižanje domačih cen, prestruk- 
turiranje v nekaterih industrijskih panogah. Prihranki se oce- 
njuje v višini od 8 do 19 mio ECU-jev (glede na 4 države v letu 
1984). Ti prihranki bodo najbolj opazni pri nižji ceni določenih 
izdelkov: cene farmacevtskih izdelkov se bodo znižale za 50 
% v ZRN in 40 % v Britaniji, telefonski priključki bodo cenejši 
za 60 % v Belgiji in 50 % v Italiji, premog bo cenejši za 50 
% v ZRN in 25 % v Britaniji. 
5) The European Challenge 1992 - The benefits of a Single market by 
Paolo Ceccini 1988 

priloga poročevalca 

Fiskalne ovire različni sistemi taks, ki veljajo za posamezni 
izdelek v različnih državah, t.j. sprejem različnih direktiv 
o davku na dodano vrednost. 

V letu 1967 je bila sprejeta odločitev, s katero so se prometni 
davki nadomestili s takso na dodano vrednost (VAT) na pod- 
lagi enotnega sistema. Takse na dodano vrednost in davki na 
porabo so bolj ali manj vključeni v končno ceno izdelka in 
storitve, razlike v davčnih stopnjah povzročajo razlike 
v cenah, kar povzroča diskriminacijo na trgu in bistvene 
razlike v konkurečnosti. Komisija si prizadeva za skupen 
postopek, s katerim bi se zagotovilo, da se prodaja in nakup 
zunaj meja obravnavata kot prodaja in nakup znotraj meja 
držav članic. V teh pogojih bi prodaja pri prodajalcu predpo- 
stavljala uvajanje takse pri prodajalcu, medtem ko bi se taksa 
na dodano vrednost, ki jo plača kupec, odbila ne glede na 
državo v kateri je plačana. Z računalniškim sistemom in uvaja- 
njem kompenzacijskega sistema bi se zagotovilo, da se taksa 
na dodano vrednost, plačana v državi izvoznici in odbita 
v državi uvoznici, nadomesti v slednji. 

Po poročilu Komisije o uresničevanju Bele knjige iz leta 
1988 je Komisija predložila Svetu v sprejem že okoli 208 
predlogov. Delo v glavnem poteka po načrtu, čeprav se pojav- 
ljajo zastoj pri zaščiti rastlin in živali. Do zdaj je sprejetih že 1/ 
4 ukrepov (okoli 100). 

VI. ODNOSI ES Z EFTO IN SEV 

Med državami članicami Evropskih skupnosti in državami 
članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) so 
že od leta4977 ukinjene carine za industrijske izdelke.6 S tem 
so bili uresničeni sporazumi med ES in posameznimi člani- 
cami EFTE, ki so bili skljenjeni po prvi razširitvi ES leta I973. 
Po sporazumu ES in EFTA je oblikovana evropska cona pro- 
ste trgovine za industrijske proizvode oziroma evropski 
sistem proste trgovine. Ti sporazumi so v primerjavi s spora- 
zumi, npr. sporazumom s SFRJ, razlikujejo po tem, da so 
preferencialni in recipročni in omogočajo skupni razvoj dveh 
integracij. S skupno izjavo ministrov ES in EFTE leta I984 
v Luksemburgu se je sodelovanje še razširilo. 
Na leto I992 se članice EFTE pripravljajo tako, da se pospe- 
šeno prilagajajo novim standardom in predpisom EGS. 

Posameze članice razmišljajo o možnosti za vstop v Skup- 
nost. Najbolj se za to zanimajo v Avstriji kljub zadržku avstrij- 
ske državne pogodbe o nevtralnosti. V Švici in na Švedskem 
so mnenja, da je vstop v Skupnost v nasprotju z njihovo 
nevrtralnostjo. Integriranost EGS in EFTE je tolikšna,da pod 
enotnim evropskim trgom razumevamo trg vseh 18 držav čla- 
nic EGS in EFTE. V juniju letos je bila po dolgotrajnih pogaja- 
njih sprejeta skupna deklaracija o vzajemnem priznavanju 
med Evropskimi skupnostmi in SEV, nadaljevala so se trgo- 
vinska pogajanja z Evropskimi članicami SEV (Madžarska, 
Češkoslovaška, Nemška demokratična republika so spora- 
zume že parafirale). Pričakovati je,da se bo proces približeva- 
nja teh dveh ekonomskih grupacij tako na multilateralni kot 
bilateralni ravni pospešeno nadaljeval tudi v prihodnje. 

VII. TEMELJI ZA SODELOVANJE SFRJ IN 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Sodelovanje SFRJ in EGS se je začelo leta I970, ko je bil 
sklenjen prvi nepreferencialni sporazum, ki je bil leta 4973 
zamenjan z drugim 5-letnim sporazumom. Finančno sodelo- 
vanjepa se je začeto leta 4976. 

V skupni deklaraciji iz leta 1976 po uradnem obisku pred- 
stavnika Evropskih skupnostih v Beogradu je SFRJ izrazila 
željo,da se sodelovanje pospeši po načelih enakopravnosti 
obeh strani in posebnega statusa SFRJ kot neuvrščene, sre- 
dozemske dežele in članice Skupine 77. Sporazum o sodelo- 
vanju iz leta 1980 je ta načela potrdil in dal temu sodelovanju 
institucionalni okvir. Ta sporazum,ratificiran leta 1983, je 
pomemben mednarodni dokument sui generis narave, kar 
pomeni, da SFRJ s sklenitvijo tega sporazuma ni izgubila 
svoje politične neodvisnosti in enakopravnosti v mednarod- 
nih okvirih ter da je upoštevan njen poseben mednarodni 
položaj. 

6) Članice so Avstrija, Švica, Švedska, Norveška, Islandija in 
Finska 

3 

4 4 



Poleg tega sporazuma o sodelovanju SFRJ-EGS Veljajo 
v odnosih z Evropskimi skupnostmi še nekateri sporazumi in 
protokoli: Sporazum o sodelovanju z Evropsko skupnostjo za 
premog in jeklo ter dopolnilni protokoli k te sporazumom po 
vstopu Grčije v Evropske skupnosti. 

Z določbami sporazumov smo dobili vrsto olajšav v sodelo- 
vanju z državami članicami EGS. To pomeni nerecipročno 
dajanje olajšav, s katerimi se vzpodbuja SFRJ le širšem in 
celovitejšem sodelovanju z EGS (promet, varstvo okolja, 
finančno sodelovanje, znanstveno-tehnično sodelovanje, 
sodelovanje na področju socialne varnosti,..) 

Ti sporazumi so podpisani za neomejen čas. Protokoli, ki so 
sestavni del tega sporazuma, pa le za 5 let, tako da jih je treba 
po preteku te dobe obnoviti. V letu 1987 -,o se končala pogaja- 
nja o obnovi protokolov, tako da so bili podpisani novi proto- 
koli: Dodatni protokol o ekonomski prilagoditvi Sporazuma 
o sodelovanju SFRJ-EGS, vključno z novim trgovinskim pro- 
tokolom, podpisanim 10. 12.1987; II. Protokol o finančnem 
sodelovanju SFRJ in EGS - že ratificiran; Protokol o tehnični 
prilagoditvi Sporazuma o sodelovanju SFRJ-EGS po vstopu 
Španije in Portugalske v Skupnost, podpisan 10. 12. I987; 
Protokol k Sporazumu o sodelovanju SFRJ in Evropske skup- 
nosti za premog in jeklo po vstopu Španije in Portugalske 
v skupnost - podpisan 10. 12. I987. 

S sporazumom o sodelovanju je za uresničevanje ciljev 
sporazuma ustanovljen Svet za sodelovanje SFRJ-EGS na 
ministrski ravni. Sprejema resolucije, priporačila in mnenja, 
za katera meni, da so primerna za uresničevanje skupnih 
ciljev. Svetu za sodelovanje predseduje izmenično vsaka po- 
godbenica. 

VIII. SFRJ IN LETO 1992 

Letos so bile intenzivirane razprave o vlogi in pomenu 
integracijskih procesov v Evropi glede na položaj Jugoslavije. 
Na podlagi razprav in stališč Predsedstva SFRJ in Skupščine 

SFRJ je bilo ocenjeno, da se mora naša državana ekonom- 
skem, tehnološkem, kulturnem, izobraževalnem in delovno- 
pravnem področju funkcionalno vključevati v evropske inte- 
gracijske procese oziroma se drugim področjem prilagoditi. 
Največji premik v zvezi s tem je jugoslovanska pripravljenost 
za sklenitev sporazuma s članicami EFTE na podlagi para- 
grafa 5 XXXIV. člena GATT-ao coni proste trgovine. Z njim bi 
se po koncu prehodnega obdobja, v katerem bi bile predvi- 
dene nerecipročne koncesije EFTE naši državi (asimetrične 
koncesije), vzpostavila cona proste trgovine med SFRJ in 
EFTO na podlagi recipročnosti in simetričnosti koncesij. 

Kljub dobro zastavljenim stališčem in sklepom o nujnosti 
spremljanja in prilagajanja evropskim integracijskim proce- 
som še vedno ni prišlo do operacionalizacije teh stališč in 
sprejetja ustreznih ukrepov zlasti glede prilagajanja Jugosla- 
vije enotnemu evropskemu trgu. 

Na 6. zasedanju Sveta za sodelovanje SFRJ-EGS v decem- 
bru 1987 v Bruslju je bila ustanovljena mešana delovna sku- 
pina. V zvezi s tem je Komisija Zveznega izvršnega sveta za 
odnose s tujino na svoji seji dne 26.1.1988 naložila Zveznemu 
sekretariatu za zunanje zadeve, da skupaj z nosilci sodelova- 
nja z EGS sprejme konkretne ukrepe za uspešno delo delovne 
skupine, in sicer da se pripravi program ustreznih ukrepov za 
reafirmiranje ciljev sporazuma o sodelovanju SFRJ - EGS , za 
izboljšanje sodelovanja na tistih področjih, ki še niso dovolj 
izkoriščena (znanost in tehnologija, turizem, varstvo okolja), 

določijo tista vprašanja iz programa aktivnosti Skupnosti za 
oblikovanje enotnega trga, ki bi lahko vplivala na bodoče 
odnose SFRJ in ki se jim mora naša stran brezpogojno prila- 
goditi (standardi, unfikacija carinskih in tranzitnih doku- 
mentov). 

Delovna skupina(na politični in strokovni ravni) SFRJ-EGS 
je imela dosedaj že več sestankov. Zadnji je bil julija I988 
v Beogradu. Namen tega sestanka je bil ugotoviti in določiti 
načine za izboljšanje medsebojnega sodelovanja na vseh 
področjih skupnega interesa (znastveno-tehnično sodelova- 
nje, veterinarsko sodelovanje, energetsko sodelovanje, vpra- 
šanje enotnega administrativnega dokumenta, sodelovanje 
na področju transporta in prometa, varstvo okolja, finančno 
sodelovanje). Doslej se v delovni skupini in tudi sicer še niso 
pogovarjali o prilagajanju Jugoslavije Evropi 1992 in že spre- 
jetim ukrepom iz Bele knjige, čeprav so s predstavniki EGS 

takšne razgovore že predlagali. V dosedanjih razgovorih 
s predstavniki EGS se je pokazalo, da naši predstavniki niso 
dovolj pripravljeni za poglobljene, strokovne razgovore, ki bi 
omogočili oblikovanje jasnih pogajalskih izhodišč, konkret- 
nih predlogov in aktivnosti, ki bi temu sledile na naši strani. 
Takšna je tudi ocena jugoslovanske delegacije v delovni sku- 
pini, ki glavni razlog za takšno stanje vidi v nezadostni pri- 
pravljenosti in usposobljenosti pristojnih zveznih organov. 
Menimo, da je razlog tudi to, da še vedno ohranjamo politično 
reprezentativni tip naših pogajalcev, ki objektivno onemo- 
goča poglobljeno razpravo o konkretnih vprašanjih, medtem 
ko sedanja faza razgovorov in pogajanj z EGS zahteva stro- 
kovno raven. V razgovorih v delovni skupini so bila obravna- 
vana tudi nekatera vprašanja o enotnem evropskem trgu, kot 
npr. sodelovanje na področju standardizacije, vprašanje enot- 
nega administrativnega dokumenta, postopek obveščanja 
(Jugoslavije) o oblikovanju enotnega trga. Ta vprašanja so 
bila obdelana zgolj površno, brez konkretnih predlogov oz. 
predvidenih aktivnosti na naši strani. Tako je npr. za standar- 
dizacijo v poročilu naše delegacije ugotovljeno, da se sodelo- 
vanje z EGS na tem področju uspešno nadaljuje, kar naj 
potrjuje tudi podatek, da je Komisija EGS v med dvema 
sestankoma delovne skupine poslala Zveznemu zavodu za 
standardizacijo 187 dokumentov, s katerimi se poenotijo 
tehnični predpisi držav članic EGS. Kot nam je znano, Zvezni 
zavod za standardizacijo še ni začel nobenega postopka za 
poenotenje jugoslovanskih predpisov z ukrepi iz Bele 
knjige. Problem je torej v tem, da v Jugoslaviji še nismo 
organizirani in usposobljeni za prilagajanje ukrepom Bele 
knjige in da na tem področju še nismo razrešili ključnih 
vprašanj. 

O teh vprašanjih je razpravljal Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
julija 1988 in naložil ZIS-u, da pripravi predlog strategije za 
razvijanje odnosov z evropskimi ekonomskimi integraci- 
jami, v kateri bodo določeni ekonomski učinki, naloge in roki 
za njeno uresničevanje. Rok za izdelavo te strategije je bil 15. 
nov. 1988, vendar je preložen na prvo četrtletje 1989. 

V SR Sloveniji se zelo zanimamo za dogajanja, povezana 
z Evropo 1992, zavedamo pa se tudi nujnosti prilagajanja tem 
procesom, kar je razumljivo zaradi tradicionalne tesne pove- 
zanosti slovenskega gospodarstva z gospodarstvom držav 
članic EGS (Slovenija izvozi na evropski trg več kot 80 
% vsega blaga , 53 % v države članice Skupnosti, 62% 
v zahodnoevropske države, pri izvozu storitev je popolnoma 
vezana na ta trg). Dosti manjše pa je poznavanje vsebine teh 
procesov, zlasti ukrepov Bele knjige, vplivov in posledic enot- 
nega evropskega trga na nadaljnje gospodarsko sodelovanje 
SR Slovenije z EGS kakor tudi na posamezne delovne organi- 
zacije. 

To je bil razlog, da se je v projektnem svetu za raziskave 
v podporo usmerjanju družbenega razvoja in prestruktuiranja 
planiranja v Sloveniji, ustanovljenega sredi letošnjega leta pri 
Izvršnem svetu Skupščine Slovenije, dala pomembnejša vloga 
prav izdelavi študij, ki bi z različnih vidikov proučile možnosti 
za prilagajanje enotnemu evropskemu trgu. S tem namenom 
je Zavod za družbeno planiranje naročil naslednje štiri razi- 
skave: Evropa 92 - Prilagodjavanja na zahtjeve jedinstvenog 
tržišta sa stanovištva privrede SFR Jugoslavije i SR Slovenije, 
Gibanja v mednarodnem ekonomskem okolju kot zunanji 
dejavnik razvoja in prestruktuiranja slovenskega gospodar- 
stva v 90. letih. Večja kompatibilnost slovenskega in jugoslo- 
vanskega gospodarstva z razvito Evropo kot osnova za njuno 
uspešno kvalitativno in strukturno preobrazbo ter Razvojna 
vloga dodane vrednosti, ustvarjene v konvertibilnem izvozu in 
na domačem trgu. Rezultati raziskav bodo znani v prihodnjem 
letu. Republiški komite za promet in zveze je koordinator 
projekta z naslovom Vključevanje SR Slovenije in SFR Jugo- 
slavije v evropski prometni prostor po letu 1992. Ugotovitve iz 
raziskav bo Zavod za družbeno planiranje SRS upošteval pri 
analizi razvojnih možnosti za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. 

Osnovni namen študij je utemeljiti nujni proces izboljšanja 
kakovosti in vsebine dosedanjega gospodarskegasodelova- 
nja med Slovenijo/Jugoslavijo z razvito zahodno Evropo ter 
ugotoviti vse tiste procese, ki bi omogočili na podlagi priporo- 
čil sprejetje tistih odločitev, s katerimi bi se zmanjšali nega- 
tivni učinki enotnega evropskega trga za države, ki niso čla- 
nice EGS. 

4 priloga poročevalca 



Razvojna nujnost Jugoslavije je v novi kvaliteti ekonomskih 
odnosov z Evropsko gospodarsko skupnostjo, ki je ne 
moremo doseči le z različnimi formalnimi oblikami sodelova- 
nja, ampak s sistematičnim prilagajanjem jugoslovanskega 
gospodarstva gospodarstvom držav članic Skupnosti. 

Vplivi ukrepov Bele knjige za Jugoslavijo 

Predvidevamo,da bodo za jugoslovanske državljane in 
izdelke po letu 1992 posledice ukrepov naslednje: 

- pojavilo se bo vprašanje recipročnosti v medsebojnih 
odnosih, saj po novem ukrepu lahko daje Skupnost olajšave, 
le če jih daje tudi nasprotna stran. Takšne zahteve EGS že 
postavlja za transport; 

- prilagajanje enotnemu evropskemu trgu in večjemu vklju- 
čevanju naših izdelkov in storitev na te trge bo nujno sledil 
tudi večji uvoz izdelkov s teh trgov. Računati moramo, da bo 
ta uvoz možen le v skladu z našimi piačilnobilančnimi sposob- 
nostmi; 

- jugoslovanski izdelki,ki bi jih izvažali na trg Skupnosti, bi 
morali biti izdelani po normativih in standardih, ki so veljavni 
med članicami Skupnosti (direktive EGS), in po po nacional- 
nih normah in standardih (če so ti strožji od direktive EGS); 

- zaradi ostrih ekoloških zahtev v državah Skupnosti se bo 
povečalo zanimanje kapitala za vlaganje v ekološko sporne 
objekte v SFRJ; 

- jugoslovanski državljani bi lahko potovali v države EGS 
z lastnimi vozili, le če bodo njihova vozila glede izpušnih 
plinov ustrezala standardom Evropske gospodarske skup- 
nosti; 

- jugoslovanski kmetijski izdelki za izvoz v Skupnost bi 
morali biti izdelani po normativih in standardih Skupnosti 
(prepoved uporabe hormonov, ustrezati mikrobiološkim nad- 
zorom, ostanki pesticidov le do višine, predpisane po direktivi 
Skupnosti); 

- jugoslovanski prevozniki bi lahko opravljali prevoze zno- 
traj EGS, če bi izpolnjevali njihove tehnične standarde. Sreče- 
vali bi se z raznovrstnimi omejitvami; kot so mnogo daljši 
postopek na meji, omejen dostop do opravljanja transportnih 
storitev; 

- jugoslovanski državljani bodo zaradi uvedbe enotnega 
računalniško zasnovanega potnega lista držav članic Skupno- 
sti pri prehodu notranjih meja Skupnosti v neenakopravnem 
položaju z državljani Skupnosti; 

- jugoslovanski državljani, zaposleni na začasnem delu, 
bodo v podrejenem položaju. Pri zaposlitvi bodo imeli pred- 
nost državljani Skupnosti, izobrazbene stopnje državljanov 
Skupnosti bodo izenačene. Spodbujala se bo migracija zno- 
traj Skupnosti, nezaposleni strokovnjaki s severa Evrope na 
jug; 

- tehnološko zaostajanje se bo še povečalo. Praktično smo 
že izpadli iz programa EUREKA. V projekte, kot so PACE 
(znanstvenikom je omogočeno, da so po načelu šole na 
daljavo stalno in v vsakem trenutku obveščeni, kaj je novega 
na njihovem področju), COMET (specialistični tečaji, ki omo- 
gočajo hitro prekvalifikacijo in prilagoditev strokovnjakov 
spremembam tehnoloških inovacij ter približevanje izobraže- 
vanju v proizvodnji), in ERASMUS (izmenjava študentov, pro- 
fesorjev) se ne moremo vključiti; 

- trg EGS se bo za naše izdelke postopoma zapiral, ker 
zaradi tehnološkega zaostajanja ne bomo sposobni zadostiti 
njihovim standardom. To lahko pomeni oteženo izplačevanje 
dolgov, večjo stopnjo nezaposlenosti, zunanjetrgovinski pri- 
manjkljaj in preusmerjanje našega izvoza na Vzhod. 

IX. PRIPRAVE V SR SLOVENIJI 

Menimo, da sta v procesu prilagajanja ukrepom Bele knjige 
bistveno pomembna tekoče in celovito obveščanje vseh sub- 
jektov sodelovanja z EGS ter vzpostavitev takšnega sistema 
usklajevanje v pristojnih zveznih organih, ki bo vključeval tudi 
nosilce sodelovanja z EGS v republikah in pokrajinah. Iz tega 
razloga je Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
predlagal Zveznemu sekretariatu za zunanje zadeve kot koor- 
dinatorju jugoslovanskega dela delovne skupine SFRJ-EGS 
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vključitev predstavnikov republik in pokrajin. Pobuda ni bila 
sprejeta z obrazložitvijo, da so v to koordinacijo vključeni 
samo zvezni resorji. To je glavni razlog za pomanjkljivo in 
nesistematično obveščenost ne samo Slovenije, temveč vseh 
preoštalih delov Jugoslavije, o procesih, povezanih z Evropo 
92, in aktivnostih, in jih Jugoslavija predvideva v zvezi s prila- 
gajanjem tem procesom. 

Na RK za mednarodno sodelovanje je bila ustanovljena 
delovna skupina predstavnikov republiških upravnih organov 
Gospodarske zbornice Slovenije in Ljubljanske banke 
z nalogo zagotavljanja obveščenosti vseh nosilcev o sodelo- 
vanju, proučevanja ukrepov iz Bele knjige in dajanja konkret- 
nih pobud za sprejem ustreznih prilagoditvenih ukrepov. 

Delovna skupina se je doslej sestala trikrat in izhajajoč iz 
ugotovitev, 

. - da v Sloveniji še ni zadovoljivega poznavanja vsebine 
sprememb, ki nastajajo v zvezi z oblikovanjem enotnega 
evropskega trga, zlasti ukrepov Bele knjige, 

- da nismo tekoče in celovito seznanjeni z aktivnostmi, ki 
že tečejo in se predvidevajo v pristojnih zveznih organih, 

- da se posamezni organi in organizacije v Sloveniji s to 
problematiko ukvarjajo necelovito in nepovezano; 

opredelila naslednje smeri svoje aktivnosti: 
- zagotoviti obveščenost vseh nosilcev sodelovanja z EGS, 

pri čemer bo Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
opravljal delo koordinatorja med nosilci sodelovanja v Slove- 
niji in sodeloval s pristojnimi zveznimi organi, upravnimi 
organi in organizacijami bodo usklajevali delo v okviru svojih 
delovnih področij, Gospodarska zbornica Slovenije pa z orga- 
nizacijami združenega dela; 

- proučevati sprejete ukrepe iz Bele knjige ter ukrepe, ki so 
v sprejemu, ugotoviti posledice konkretnih ukrepov za naše 
sodelovanje z EGS ter opredeliti konkretne pobude in pred- 
loge za sprejem prilagoditvenih ukrepov, in sicer tistih, ki so 
v pristojnosti republike, kot tistih v pristojnosti federacije; 

- zagotoviti povezanost in vključitev v delo pristojnih zvez- 
nih organov ter na ta način omogočiti učinkovit dostop in 
pretok informacij ter dajanje predlogov in pobud SR Slovenije 
za sprejem konkretnih aktivnosti in ukrepov v zvezi s prilaga- 
janjem Jugoslavije Evropi 92. 

Delovna skupina je pri tem tudi opozorila na naslednje: 
- vzpostaviti je treba učinkovit informacijski sistem, ki bi bil 

združen v depozitarnem centru EGS in bi omogočil zbiranje, 
obdelavo in dopolnjevanje vseh pomembnih informacij, pove- 
zanih z nastajanjem enotnega evropskega trga; 

- republiški upravni organi in organizacije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, organizacije združenega dela in drugi 
nosilci sodelovanja z EGS v družbenih in gospodarskih dejav- 
nostih morajo problematiko Evrope 92 vključevati v svojo 
redno dejavnost, pri čemer morajo zagotoviti strokovnjake, ki 
bodo usposobljeni za spremljanje, proučevanje in spodbuja- 
nje konkretnih aktivnosti z njihovega delovnega področja. Pri 
tem je zlasti pomembna tudi vloga GZS, ki se mora kadrovsko 
in tehnično-organizacijsko usposobiti, da bi lahko pomagala 
organizacijam združenega dela do informacij,ki bodo zago- 
tavljale in omogočale njihovo celovito vključevanje v te pro- 
cese prilagajanja. V ta namen mora Gospodarska zbornica 
Slovenije v obstoječe oblike izobraževanja vključiti problema- 
tiko Evrope 92 (specializirano po področjih) ter na ta način 
omogočiti strokovno usposabljanje kadrov gospodarskih in 
družbenih dejavnosti; 

- spremljati izkušnje drugih držav pri prilagajanju Evropi 
92, zlasti držav, ki niso članice EGS (npr. Avstrija, Švica 
Madžarska) ter izmenjavo informacij in izkušenj; 

- spremljati izkušnje pri prilagajanju Evropi 92 dežel in 
regij Alpe-Jadrana ter regij skupščine evropskih regij in to 
vprašanje vključiti v delo gospodarske komisije DS Alpe-Ja- 
dran; 

- problematiko prilagajanja Jugoslavije in SR Slovenije 
enotnemu evropskemu trgu je treba z razvojnega vidika vklju- 
čiti v vse plane družbenega razvoja SR Slovenije ter upošte- 
vati pri ukrepih tekoče ekonomske politike; 

- za zagotavljanje potrebnih aktivnosti in organizacijsko 
tehničnih rešitev pri prilagajanju Slovenije Evropi 92 mora IS 
Skupščine SRS v proračunu zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva. 
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UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

Izvršni svet Skupščine SRS je na svoji seji dne 22.12.1988 
obravnaval in sprejel Informacijo o Evropskih skupnostih in 
o letu 1992 ter vključevanju in pripravah Slovenije na nove 
zahteve evropskega trga z ugotovitvami, predlogi in sklepi. 

A. UGOTOVITVE 

- V Evropi se odvijajo pomembni integracijski procesi, ki 
bodo imeli daljnosežne ekonomske in druge posledice za 
nadaljnje sodelovanje SFRJ in SRS z Evropskimi skupnostmi. 
Na te spremembe se moramo nujno odzvati, tako da se jim 
prilagodimo, pri čemer moramo izhajati iz ekonomske in 
razvojne nujnosti naše družbe. Če se tem procesom ne bomo 
prilagodili, je realna nevarnost usodnega zaostajanja Jugosla- 
vije in Slovenije za razvitim integriranim gospodarstvom 
zahodne Evrope. Uspešnost reforme ekonomskega sistema in 
uvajanja tržnega gospodarstva v Jugoslaviji je pri tem 
bistvena notranja predpostavka uspešnega prilagajanja in 
vključevanja Jugoslavije v procese oblikovanja enotnega 
evropskega trga po I. 1992; 

- analiza blagovne menjave Jugoslavije z EGS in SEV 
v obdobju 1970-85 kaže na postopno zmanjševanje deleža 
menjave z EGS in povečevanje menjave s SEV; jugoslovanski 
uvoz iz EGS se je v navedenem obdobju zmanjšal s 47 % na 
30,3 %, iz SEV pa povečal z 20,3 % na 31,7 %. Izvoz v EGS se je 
znižal s 40,9 % na 24,5 %, v SEV pa povečal z 32 % na 48,9 %. 
Ti trendi opozarjajo na nezadostno integriranost jugoslovan- 
skega gospodarstva z razvitim zahodnoevropskim gospodar- 
stvom. Sedanji nerecipročni in preferencialni status, ki ga 
Jugoslavija uživa v EGS, je sicer spodbuden, vendar pa ne 
zadovoljuje naših potreb za hitrejše vključevanje v proiz- 
vodne, tehnološke, znanstvene, finančne, investicijske in 
informacijske trende devetdesetih let. Ob tem se je treba tudi 
zavedati, da bo vsak asimetrični recipročni status brez vse- 
stranske prilagoditve jugoslovanskega gospodarstva in 
celotne družbe sodobnemu gospodarskemu, tehnološkemu 
in socialnemu napredku nezadosten vzvod za pravo gospo- 
darsko partnerstvo Jugoslavije in EGS; 

- stališča Predsedstva SFRJ in Skupščine SFRJ do evrop- 
skih ekonomskih integracijskih procesov jasno opredeljujejo 
interes in potrebo Jugoslavije za nadaljnjo krepitev odnosov 
in sodelovanja z evropskimi ekonomskimi integracijami kakor 
tudi za vključevanje in prilagajanje Jugoslavije tem integracij- 
skim procesom. 

Na tej osnovi je treba brez odlašanja sprejeti ukrepe, ki 
bodo omogočili uresničevanje potrebnih aktivnosti navseh 
ravneh, pri čemer je nujno treba upoštevatisoodvisnost zuna- 
njih in notranjih dejavnikov prilagajanjaJugoslavije nastajanju 
enotnega evropskega trga; 

- kljub kompleksnosti problematike prilagajanja enotnemu 
evropskemu trgu so ta vprašanja za gospodarstvo obvladljiva, 
vendar pa je to treba v Jugoslaviji in v Sloveniji urejatisistema- 
tično, organizirano in usklajeno; 

- poznavanje bistveno spremenjenih tržnih pogojev po letu 
1992 je nezadovoljivo, saj še ni niti izdelana jugoslovanska 
strategija oz. program aktivnosti, s katerimi bi se opredelile 
kratkoročne in dolgoročne naloge pristojnih organov za prila- 
goditev enotnemu evropskemu trgu; 

- novo kakovost ekonomskih odnosov z Evropskimi skup- 
nostmi lahko dosežemo le s sistematičnim povečanjem prila- 
godljivosti jugoslovanskega gospodarstva gospodarstvom 
ES; 

- nujno je treba vzpostaviti takšno organiziranost v Jugo- 
slaviji, ki bo zagotavljala učinkovito koordinacijo vseh nosil- 
cev sodelovanja z Evropskimi skupnostmi na zvezni in repu- 
bliški ravni; 

- naloga vseh republiških upravnih organov in organizacij 
je, da ne glede na konkretne zadolžitve problematiko Evrope 
92 vključijo v svojo redno dejavnost; 

- zagotoviti je treba ustrezna finančna sredstva,da bodo te 
aktivnosti učinkovito stekle, in sicer v skladu z republiškim 
proračunom in tudi drugimi institucijami javnega financi- 
ranja. 

B. PREDLOGU 

Izvršni svet Skupščine SRS meni, da se morata s to 
informacijo seznaniti Zvezni izvršni svet in Komisija ZIS—a 
za sodelovanje SFRJ z EGS, EFTA in OECD ter v zvezi s tem 
predlaga: 

1. za opredelitev nadaljnjih aktivnosti Jugoslavije v zvezi 
z Evropo 1992 je pomembno, da se čimprej izpolni naloga, ki 
jo je opredelila Skupščina SFRJ, t.j. izdelava predloga strate- 
gije za razvijanje odnosov z evropskimi ekonomskimi integra- 
cijami, v kateri bodo prikazani ekonomski učinki, opredeljene 
naloge in roki za uresničevanje te strategije in tako izražen 
interes za prilagajanje enotnemu evropskemu trgu.ZIS naj 
tako pripravljeno strategijo predloži v obravnavo in sprejem 
ustreznim telesom Skupščine SFRJ. 

2. Vprašanja Evrope 1992 in prilagajanje Jugoslavije ukre- 
pom iz Bele knjige naj posebej obravnava Svet za sodelovanje 
SFRJ-EGS oziroma delovna skupina SFRJ-EGS. V ta namen 
se morajo ustanoviti skupine strokovnjakov, ki so osnovni 
pogoj za opredelitev konkretnih nalog na tem področju. 

3. Vsi pristojni zvezni upravni organi in organizacije, morajo 
poleg sodelovanja v medresorski delovni skupini pri Zveznem 
sekretariatu za zunanje zadeve vzpostaviti tudi ustrezno 
resorno koordinacijo s področja svojih pristojnosti, ki naj 
vključuje tudi predstavnike iz republik in pokrajin. 

4. Pristojni zvezni organi (Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino, Zvezni zavod za standardizacijo, Zvezni 
komite za promet in zveze, Zvezni komite za kmetijstvo in 
drugi) naj v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije 
čimprej pripravijo programe prilagajanja ukrepom iz Bele 
knjige, v katerem naj se opredeli, katerim ukrepom (že spreje- 
tim in tistim, ki še bodo) se morajo prilagoditi jugoslovanski 
predpisi, določiti nosilce in roke za realizacijo posameznih 
aktivnosti. Ti programi morajo biti medresorsko usklajeni, da 
se ne bodo podvajali. 

5. Sprejemati je treba takšne ukrepe, ki bodo materialno in 
organizacijsko ustvarili razmere, ki nam bodo omogočile pri- 
stop k Enotnemu administrativnemu dokumentu. 

6. Nadaljujejo naj se razgovori in poišče ustrezna rešitev, da 
SFRJ pridobi pri CEN in CENELEC takšen status, ki nam bo 
omogočal stalno obveščenost o novih evropskih standardih 
ter sodelovanje pri oblikovanju novih standardov. To pomeni 
institucionalizacijo sodelovanja s temi organizacijami. 

7. Zvezni zavod za standardizacijo naj prouči doslej sprejete 
dokumente, s katerimi se usklajujejo tehnični predpisi članic 
ES, in predlaga ustrezen program aktivnosti in ukrepe. 

8. V dogovoru s Komisijo ES naj se realizirajo študijski 
obiski jugoslovanskih funkcionarjev v službah Komisije ES, 
pri čemer morajo biti ti funkcionarji nosilci vseh aktivnosti 
s področja svojih pristojnosti v zvezi s prilagajanjem Jugosla- 
vije Evropi ES. V zvezi s tem je treba naložiti pristojnim 
zveznim organom, da v okviru znanstvenotehničnega sodelo- 
vanja SFRJ-EGS pripravijo program usposabljanja kadrov iz 
vse Jugoslavije v organih ES, povezan s problematiko nastaja- 
nja enotnega evropskega trga. 

9. Pri sprejemanju vseh zveznih predpisov naj se v posebni 
točki obrazložitve ugotavlja skladnost predpisa z ukrepi Bele 
knjige. 

10. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve naj kadrovsko 
okrepi Misijo SFRJ pri Evropskih skupnostih v Bruslju. 

11. Glede na to da je vsestranska in pravočasna obvešče- 
nost vseh nosilcev sodelovanja z ES nujni pogoj za organizi- 
ranje učinkovite aktivnosti v zvezi s prilagajanjem Jugoslavije 
enotnemu evropskemu trgu, predlagamo, da se v obstoječe 
medresorske koordinacije pri Zveznem sekretariatu za zuna- 
nje zadeve in Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino vključijo tudi predstavniki republik in pokrajin kot 
oblika redne komunikacije ter se na ta način omogočijo 
dostop in pretok vseh informacij ter posredovanje predlogov 
in pobud za sprejem konkretnih aktivnosti in ukrepov. To je 
toliko pomembnejše zaradi pristojnosti zveznih organov na 
tem področju. 

II. Gospodarski zbornici Slovenije predlaga, da: 
— ustrezno kadrovsko in tehnično organizira svoje službe 

in splošna združenja ter tako zagotovi obveščenost in vklju- 
čenost gospodarstva v procese prilagajanja enotnemu evrop- 
skemu trgu; 
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- v programe izobraževanja vključi tudi problematiko leta 
1992 po specializiranih področjih in na ta način omogoči 
strokovno usposabljanje kadrov iz gospodarskih in družbenih 
dejavnosti; 

- v Gospodarskem vestniku stalno obvešča podjetja o novo 
sprejetih ukrepih ES o ukrepih in aktivnostih delovne skupine 
pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in vseh drugih 
pomembnih informacijah, povezanih z Evropo 92; 

- po pregledu najpomembnejših izvoznih izdelkov sloven- 
skega gospodarstva na zahodnoevropsko tržišče naj izdela 
prednostno listo tistih izdelkov, za katere je najprej treba 
proučiti in prilagoditi naše standarde ukrepom Bele knjige; 

- se v okviru informacijskega sistema Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in v povezavi z znanstvenoraziskovalnimi in 
izobraževalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s problematiko 
ES, vključi v oblikovanje depozitarnega centra EGS na način, 
ki bo zagotavljal potrebno obveščenost podjetij. 

C. SKLEPI 

Izvršni svet Skupščine SRS sodi, da je treba v Sloveniji 
nadaljevati z začetimi aktivnostmi. 

Da bomo dosegli sistematično, celovito, usklajeno sprem- 
ljanje ter organiziranje vseh aktivnostih v SR Sloveniji, pove- 
zanih s prilagajanjem Evropi 92, naj se ustanovi Komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za Evropo 92, ki jo bo 
vodil podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Janez Bohorič. Člani Komisije bodo predstavniki Republi-. 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje, Zavoda SRS za 
družbeno planiranje, Gospodarske zbornice Slovenije, Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Repu- 
bliške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, 
znanstvenih in raziskovalnih institucij (Institut za ekonomska 
raziskovanja, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, 
Ekonomska fakulteta) ter predstavniki večjih podjetij (ISKRA, 
GORENJE.) 

Na predlog Republiškega komiteja za mednarodno sodelo- 
vanje izda Sekretariat za kadrovska vprašanja IS sklep o usta- 
novitvi komisije. 

Delovna skupina pri Republiškem komiteju za mednarodno 
sodelovanje nadaljuje s svojim delom kot delovno telo Komi- 
sije Izvršnega sveta. 

Po potrebi lahko Komisija Izvršnega sveta ustanovi tudi ad 
hoc delovne skupine za proučitev konkretnih vprašanj na 
posameznih področjih. Izvršni svet Skupščine SRS je sklenil, 
naj: 

1. Komisija Evropa 92, da kot eno od prednostnih nalog 
prouči in predlaga rešitev za ustanovitev depozitarnega cen- 
tra EGS, ki bo v skladu z obstoječim informacijskim sistemom 
SR Slovenije omogočil zbiranje, obdelavo in uporabo vseh 
pomembnih informacij, povezanih z nastajanjem enotnega 
evropskega trga. 

2. Republiški komite za mednarodno sodelovanje, Republi- 
ški komite za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Republiški 
komite za promet in zveze, Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo, Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora, Republiški komite za industrijo in gradbe- 
ništvo, Zavod za družbeno planiranje, Zavod za statistiko, 
Republiški komite za turizem in gostinstvo, Republiški komite 
za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Republiški komite 
za delo, Republiški komite za informiranje, Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve naj: 

- na svojih sejah obravnavajo problematiko Evrope 1992 
s področja svoje pristojnosti in proučijo ukrepe Bele knjige, 
sestavijo seznam ukrepov Bele knjige na svojem resornem 
področju in enakovrednih jugoslovanskih predpisov, ugoto- 
vijo posledice le-teh za svoje delovno področje ter v sodelova- 
nju s preostalimi nosilci sodelovanja z ES (znanstvenorazi- 
skovalne in izobraževalne institucije, delovne organizacije, 
združenja) do sredine I. trimesečja 1989 izdelajo delovne 
aktivnosti s konkretnimi predlogi za sprejem prilagoditvenih 
ukrepov v letu 1989 in okvirne programe za leto (990; 

- zagotovijo ustrezne kadrovske in organizacijskotehnične 
rešitve, ki bodo omogočale redno in strokovno spremljanje te 
problematike s področja svojega delovanja; 

o svojih aktivnostih sproti seznanjajo Komisijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za Evropo 92; 

- se po skupnih vprašanjih delovno povezujejo s preosta- 
limi pristojnimi republiškimi upravnimi organi in organizaci- 
jami ter z Gospodarsko zbornico Slovenije; 

- pripravijo seznam ljudi, ki se z delovnega področja 
organa ukvarjajo z vprašanji Evfope 92; 

- vprašanje priprav na leto I992 vključijo v vse oblike 
sodelovanja z zveznimi upravnimi organi. 

3. Republiški komite za mednarodno sodelovanje naj 
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance, Zavo- 
dom za družbeno planiranje SRS, Narodno banko Slovenije in 
Ljubljansko banko do konca I. trimesečja 1989 rzdela oceno 
vplivov nove zakonodaje za ekonomske odnose s tujino in 
možnosti, ki jih le-ta ponuja v zvezi s prilagajanjem Jugosla- 
vije in Slovenije Evropi 92. 

4. Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo naj v sodelovanju z ZAMTES-om: 

- izdela oceno vključenosti Slovenije v program znanstve- 
notehničnega sodelovanja Jugoslavije z EGS ter v zvezi s tem 
predlaga ustrezne aktivnosti in ukrepe; 

- prouči možnosti za organizirane oblike specializacij 
kadrov iz Slovenije v organih ES v okviru znanstvenotehnič- 
nega sodelovanja SFRJ z EGS in obstoječih oblik financiranja 
tovrstnih aktivnosti v Sloveniji. 

5. Republiški komite za mednarodno sodelovanje naj: 
- v sodelovanju s preostalimi udeleženci v Komisiji IS za 
Evropo 92 spremlja izkušnje drugih držav pri prilagajanju 
Evropi 92, zlasti držav, ki niso članice EGS (npr. Avstrija, 
Švica, Madžarska); 

- preko Misije SFRJ v Bruslju oz. preko Delegacije ES 
v Beogradu zagotovi potrebne informacije in dokumente 
v zvezi z ukrepi Bele knjige, ki so v fazi sprejemanja v ES; 

- preko Delegacije ES v Beogradu prouči možnost za 
ustanovitev dokumentacijskega centra EGS v Sloveniji. 

6. Udeleženci iz Slovenije v komisijah DS Alpe-Jadran naj 
problematiko prilagajanja Evropi 92 in izmenjavo informacij 
in izkušenj njenih članic vključijo v program dela komisije, 
zlasti v gospodarsko,kot v okviru aktivnosti skupščine evrop- 
skih regij, v kateri ima Slovenija status stalnega opazovalca. 

7. Republiški upravni organi in organizacije naj problema- 
tiko Evrope 1992 vključujejo v svojo redno dejavnost ter 
v skladu s tem po potrebi sodelujejo s Komisijo Izvršnega 
sveta za Evropo 92. 

8. Zavod za družbeno planiranje naj: 
- usklajuje realizacijo projektov raziskav v zvezi z Evropo 

1992 in z rezultati študij seznanja vse nosilce sodelovanja 
z ES; 

- v sodelovanju s preostalimi republiškimi upravnimi 
organi to problematiko vključuje v plane družbenega razvoja 
SR Slovenije in pri pripravi analize razvojnih možnosti ter 
upošteva pri predlogih tekoče ekonomske politike. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s projektnim 
svetom za raziskave v podporo usmerjanju družbenega raz- 
voja in prestruktuiranju planiranja v Sloveniji priskrbel 
potrebna finančna sredstva za realizacijo projektov raziskav 
o Evropi 1992. 

10. Republiški upravni organi in organizacije naj pri spreje- 
manju republiških predpisov v posebni točki obrazložitve 
ugotavljajo skladnost predloženega predpisa z ukrepi Bele 
knjige. 

11. Komisija za Evropo 92 bo o svojem delu redno sezna- 
njale Izvršni svet. 

12. Informacija o evropskih skupnosti in o Evropi 1992 ter 
vključevanju in pripravah Slovenije na nove zahteve evrop- 
skega trga se pošlje v vednost Skupščini SR Slovenije, pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL, Republiški konferenci 
ZSMS,Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarski zbornici Slovenije, izvršnim svetom slovenskih 
občin Zveznemu izvršnemu svetu, Komisiji ZlS-a za sodelova- 
nje z ES, EFTA in OECD, Zveznemu sekretariatu za zunanje 
zadeve in Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose s tu- 
jino. 
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o vključevanju SR Slovenije v obstoječe oblike regionalnega 

sodelovanja v evropskem prostoru 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 149. seji dne 
26. 1. 1989 obravnaval: 

- INFORMACIJO O VKLJUČEVANJU SR SLOVENIJE 
V OBSTOJEČE OBLIKE REGIONALNEGA SODELOVANJA 
V EVROPSKEM PROSTORU, 
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Cvetka SELŠEK, lanica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Miha VRHUNEC, namestnik predsednice Republi- , 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Roman KIRN, pomočnik predsednice Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 

I. UVOD 

Pojem regije se opredeljuje na različne načine - v geograf- 
skem, kulturnem in političnem smislu. Za naše razumevanje 
bi bila najustreznejša opredelitev regije v upravno-političnem 
smislu (teritorialne enote npr. dežele, avtonomne pokrajine, 
kantoni, republike, itd.) - t.j. regija kot področje, ki je zemlje- 
pisno ali drugače tesno medsebojno povezano, katerega pre- 
bivalstvo, ki ima določene skupne značilnosti, želi svoje 
obstoječe enkratne kvalitete zaščititi in namerava v ta namen 
razvijati nadaljnji kulturni, skupni in gospodarski razvoj. Med 
skupne značilnosti spadajo predvsem skupni jezik ali kultura, 
zgodovinsko izročilo, skupna religija, gospodarski, prometni 
in drugi interesi. Pri tem je treba upoštevati, da se upravno- 
politično določene regije večinoma ne pokrivajo z regijami 
v kulturnem smislu, ki so starejši pojav. Takšne homogene 
celote mnogokrat ločujejo državne meje, tako da te regije (v 
upravno-političnem smislu) pripadajo različnim državam, vča- 
sih celo različnim družbenopolitičnim ureditvam. Ravno 
zaradi tega, ker so regije razdeljene z nacionalnimi mejami, se 
je pojavila potreba po čezmejnem sodelovanju. Zato se regije 
v medsebojnem sodelovanju pojmujejo upravno-politično. 
S tem se položaj in pristojnosti posameznih regij potemtakem 
razlikujejo po različni družbenopolitični ureditvi v posamez- 
nih državah, ki jim te regije pripadajo. 

Regionalizem je posebna oblika obnašanja držav in njiho- 
vih političnih enot, ki težijo k medsebojnemu povezovanju, 
sodelovanju in združevanju na podlagi kulturne in drugih 
podobnosti, skupnih problemov in interesov. Glavni vzvodi 
mednarodnega regionalizma so vsekakor poznani interesu 
subjektov povezovanja. Glede na različne subjekte medna- 
rodnega regionalnega sodelovanja (države in regije) lahko 
pogojno govorimo tudi o dveh oblikah regionalizma: 

1. mednarodni - meddržavni regionalizem: subjekti tega 
povezovanja so države, kjer določena oblika povezovanja 
zajema celotno ali del ozemlja (npr. obmejno sodelovanje) 
dveh ali več držav. Le-te na podlagi političnih odločitev vsto- 
pajo v razne oblike ekonomskih integracij, političnih ali 
obrambnih zvez, itd.; 

2. mednarodni - subdržavni (čezmejni) regionalizem: sub- 
jekti tega povezovanja so regije posameznih držav, ki se 
povezujejo z regijami preko državnih meja. To pomeni takšno 
stopnjo samostojnosti regij od centralnih nacionalnih oblasti, 
ki omogoča posameznim regijam ene države bolj ali manj 
samostojno sodelovanje z regijami drugih držav. S takšno 
opredelitvijo subdržavnega (čezmejnega) regionalizma bomo 
v nadaljevanju označevali pojem regionalizma oz. regional- 
nega sodelovanja. 

Regionalno sodelovanje se lahko odvija na teritorialni 
osnovi (regije v določenem geografskem prostoru, kot je npr. 
alpski, sredozemski prostor) ali pa na funkcionalni osnovi 
(določena problematika, katere reševanje je v interesu večih 
regij ne glede na geografski položaj - npr. prostorsko plani- 
ranje, urbanizem, varstvo okolja, kulturna dediščina, itd.). 

Regionalno sodelovanje so razvila zlasti obmejna področja, 
ki se po naravi stvari večinoma tudi srečujejo s problematiko 
in nalogami, ki jih same ne morejo uspešno izpolnjevati, ker 
segata vsebina in narava problemov onkraj državnih meja. Tu 
gre predvsem za vprašanja gospodarskega sodelovanja, var- 

stva okolja in narave, prostorskega planiranja, transporta, 
turizma, itd. (primer takšnega regionalnega sodelovanja je DS 
Alpe-Jadran). Pri regionalnem sodelovanju gre predvsem za 
odpravljanje naravnih in političnih ovir, ki so ha poti hitrej- 
šemu ekonomskemu razvoju zainteresiranih regij. Gospodar- 
ski interesi pa seveda niso edini razlog sodelovanja in povezo- 
vanja regij; tu so še zgodovinski, kulturni, etnični in drugi 
interesi. Vsekakor pa so gospodarski interesi odločujoči, kajti 
prav gospodarski učinki so osnovni kriterij za določanje 
uspešnosti ali neuspešnosti delovanja posameznih regional- 
nih skupnosti. 

Razvoj regionalizma in regionalnega sodelovanja je nepo- 
sredno povezan s procesom demokratizacije v mednarodnih 
odnosih kakor tudi z razvojem notranjepolitičnih demokratič- 
nih procesov v posameznih državah, ki so omogočili prenos 
pristojnosti s centralne na lokalno raven. Lahko rečemo, da je 
takšen proces spodbudil tudi hiter družbenopolitični in eko- 
nomski razvoj v posameznih državah, ki je nakopičil probleme 
(npr. onesnaževanje okolja, migracije, transport, itd.), ki obre- 
menjujejo zlasti regije in ne države kot celote. Od tod tudi 
interes regij posameznih držav za skupno premagovanje te 
problematike, zaradi česar so regije samostojno ustanovile 
vrsto nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s temi problemi. 

Mednarodno regionalno sodelovanje se odvija na podlagi 
meddržavnih sporazumov, ustavnopravnih pooblastil in, kar 
je v praksi zelo pogosto, na neformalni politični osnovi. Ustav- 
nopravne pristojnosti so po obsegu in vsebini različne v posa- 
meznih državah, pač glede na stopnjo avtonomije regij, ki se 
razteza na kontinuumu od federalne do unitarne države. 
Ustavne omejitve so v tem pogledu tudi glavne zavore in ovire 
razvoju regionalizma. Zaradi različne pristojnosti teritorialnih 
enot in zmožnosti realizacije skupnih ciljev so bile ustanav- 
Ijene številne, različne regionalne skupnosti, ki so sposobne 
za učinkovito delovanje. 

Regionalno sodelovanje je najbolj razvito v evropskem pro- 
storu, zlasti v Zahodni Evropi, medtem ko v Vzhodni Evropi 
dosežena stopnja decentralizacije posameznih držav še ne 
omogoča zadostnih pogojev za razvoj takšnega sodelovanja. 
Možnosti za razvoj regionalnega sodelovanja v Vzhodni 
Evropi pa seveda na kaže podcenjevati (tako npr. štiri madžar- 
ske županije že sodelujejo v DS Alpe-Jadran). 

Procese regionalizacije so na državni ravni spodbudila pri- 
zadevanja po večji demokratizaciji družbenega življenja, ki 
vodi v decentralizacijo vodenja države, kakor tudi prizadeva- 
nja po večji uveljavitvi posebnosti posameznih regij v okviru 
ene države. Zaradi rastočega pomena regij so se s problemi 
regionalizma pričele ukvarjati tudi mednarodne organizacije. 
Ti procesi so tudi spodbudili težnje regij po uveljavitvi lastnih 
etničnih, kulturnih, zgodovinskih, družbenogospodarskih 
značilnosti in posebnosti na kulturnem, ekonomskem in poli- 
tičnem področju. 

Zahodnoevropske mednarodne organizacije (npr. OECD, 
EGS, EFTA, Nordijski svet, Evropska konferenca transportnih 
ministrov) se v okviru svojega sodelovanja na ta ali drug način 
srečujejo s problematiko regionalizma (zlasti z vidika financi- 
ranja skupnih projektov regij). Pri tem posebno mesto zav- 
zema Svet Evrope, ki je že I. 1952 ustanovil poseben odbor, ki 
se je ukvarjal s problematiko regionalizma. Kmalu pa se je 
pokazala potreba po ločenem proučevanju problematike 
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obmejnih regij, glede na to da so take regije bite postavljene 
v objektivno slabši položaj od tistih, ki ne mejijo na državne 
meje. Kot dokaz njihovega posebnega položaja se je kot eno 
osrednjih vprašanj pojavila problematika regionalnega sode- 
lovanja onkraj državnih meja. Svet Evrope si prizadeva za 
funkcionalno povezovanje celotne Evrope na t i. politično 
nevtralnih področjih (npr. zaščita kulturnih spomenikov, 
onesnaževanje okolja, itd.) ter načrtno spodbuja države čla- 
nice k tesnejšemu čezmejnemu sodelovanju, kot tudi nepo- 
sredno in institucionalno sodelovanje samih regij. Regije pa 
tudi same od sebe težijo k takšnemu sodelovanju, ker se zdi, 
da bi na podlagi lastnih interesnih združenj določeno regi- 
onalno politiko uspešneje zagovarjali na posameznih naci- 
onalnih ravneh in tudi na vseevropski ravni. Poleg tega so 
regije samostojno ustanovile vrsto nevladnih organizacij, ki 
se ukvarjajo s temi problemi (npr. Skupščina evropskih regij, 
Delovna skupnost evropskih obmejnih regij, vse druge 
delovne skupnosti regionalnega sodelovanja, kot je Alpe-Ja- 
dran). 

V Evropi je danes okrog 25 multilateralnih regionalnih 
skupnosti. Najpomembnejši pri tem je alpski prostor, kjer se 
je razvilo izredno obsežno čezmejno sodelovanje v vsebin- 
skem in organizacijskem smislu. Na področju Alp se je razvilo 
sodelovanje regij v petih različnih skupnostih: COTRAO, 
Arge-Alp, DS Alpe-Jadran, Arco-Alpino ter Euregio Alpina. 
Med njimi so določene podobnosti, zaradi česar si Svet 
Evrope prizadeva ustanoviti posebno organizacijo - Svet 
alpskih regij, ki bi zastopal alpske regije pri evropskih institu- 
cijah. Na ta način bi takšna skupnost lahko dobila status 
opazovalca v Svetu Evrope. To pa že posega na področje 
institucionalizacije znotraj samih regionalnih skupnosti kakor 
tudi v odnosu na Svet Evrope, pa tudi EGS. Ta vprašanja so 
v tem trenutku še vedno predmet nasprotujočih si stališč, 
nedvomno pa bo v prihodnje treba ta vprašanja račleniti in 
iskati ustrezne rešitve, ki bodo v funkciji nadaljnjega razvoja 
regionalizma. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj in razvojnih teženj lahko 
regionalizem in regionalno sodelovanja v evropskem prostoru 
ocenimo kot dejavnost, ki pozitivno prispeva k razvijanju 
mednarodnega sodelovanja v tem prostoru. Sodelovanje regij 
pomembno prispeva k boljšemu razumevanju, sožitju in vse- 
stranskemu sodelovanju narodov in držav tega prostora. 
Sodelovanje regij se dopolnjuje in vse bolj postaja pomemben 
sestavni del vladnemu sodelovanju med državami ter na ta 
način odpira nova pota in možnosti za krepitev in bogatitev 
dvostranskega sodelovanja med državami. Same regije pa 
v takšnem sodelovanju ne vidijo izključno sredstva za reševa- 
nje skupnih vprašanj, ampak tudi način medsebojnega spoz- 
navanja, zbliževanja in sodelovanja na temeljih popolne med- 
sebojne enakopravnosti, priznavanja različnosti kot izraz pra- 
vice vsakega naroda do samostojnosti (kulturne, jezikovne, 
politične, itd.) in priznavanje različnosti kot del kulturnega 
bogastva Evrope, ki ga je treba ohranjati in razvijati. 

II. POMEMBNEJŠE OBLIKE REGIONALNEGA 
SODELOVANJA V EVROPI 

1. Svet Evrope1 

Svet Evrope je najpomembnejša evropska regionalna med- 
vladna organizacija, ki se zavzema in spodbuja tesnejše nepo- 
sredno in institucionalno sodelovanje evropskih regij. 

Dejavnost Sveta Evrope je seveda širša - ukvarja se z vsemi 
vprašanji sodelovanja v Evropi (razen z zadevami vojaškoo- 
brambnega pomena), po poti prostovoljnega usklajevanja 
skupnih aktivnosti, sprejemanja priporočil, pripravljanje kon- 
vencij in sporazumov na ekonomskem, socialnem, kulturnem, 
znanstvenem in pravnoadministrativnem področju. 

Svet Evrope je bil ustanovljen z namenom doseči čimvečjo 
enotnost držav članic za ohranitev in uresničitev idealov in 
načel, ki so skupna dediščina, ter za pospeševanje ekonom- 
skega in socialnega napredka. 

1) Council of Europe — ustanovljen I. 1949 Članice: Belgija, Fran- 
cija, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija, Danska, Irska, Ita- 
lija, Norveška, švedska (1949), Grčija, Turčija (1949), Islandija (1950), 
ZR Nemčija (1951), Avstrija (1956), Ciper (1961), Švica (1963), Malta 
(1965), Portugalska (1976), Španija (1977) in Liechenstein (1978). 

Eden od načinov za približevanje idealu enotne Evrope je 
vsekakor tudi regionalizem. Svet Evrope je že sorazmerno 
zgodaj spoznal pomen povezovanja in sodelovanja regij na 
subdržavni ravni ter bil tudi pobudnik takšnega sodelovanja. 
Poleg organiziranja srečanj posameznih regij je oblikoval več 
delovnih teles in organov, ki se ukvarjajo z vprašanji regiona- 
lizma in dajejo predloge za njegov razvoj, ki jih potem Svet 
Evrope uporablja pri konkretnih projektih. 

V Svetu Evrope je nastal pomemben mednarodnopravni 
dokument - konvencija, ki pospešuje regionalizem. To je 
Evropski okvirni sporazum o sodelovanju področnih teles in 
oblasti onkraj državnih meia (sprejet 1. 1980), ki spodbuja 
čezmejno sodelovanja regij.2 

V Svetu Evrope se s problematiko regionalizma ukvarjajo 
številna telesa, kot npr.: Parlameriferni odbor za urejanje 
prostora in občinske zadeve, Strokovni odbori za regionalna 
vprašanja in urejanje okolja, Evropska konferenca ministrov 
za urejanje okolja in drugi. Najneposredneje pa se s spodbu- 
janjem regionalnega sodelovanja ukvarja Stalna konferenca 
lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE). 

Sprva je bila leta 1957 ustanovljena pri Posvetovalni skupš- 
čini Sveta Evrope Stalna konferenca lokalnih oblasti, katere 
namen je bil vključevanje predstavnikov lokalnih oblasti 
v odločanje o skupnih zadevah v okviru Evrope. Sledeč raz- 
voju povezovanja in sodelovanja regij na nevladni ravni, je 
Svet Evrope leta 1975 razširil področje dejavnosti Stalne kon- 
ference lokalnih oblasti tudi na regionalno raven in jo preime- 
noval v Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti 
Evrope. S tem je dobila Stalna konferenca dve ravni sodelova- 
nja: na ravni lokalnih oblasti (občine, ipd.) in na ravni regij. 
Stalna konferenca pa tudi omogoča sodelovanje regionalnih 
skupnosti in organizacij v delu Stalne konference. 

Vprašanja, ki jih obravnava Stalna konferenca, so nepo- 
sredno povezana s problemi, s katerimi se srečujejo lokalne in 
regionalne oblasti. Najpomembnejši med njimi so: možnosti 
lokalnih in regionalnih oblasti za zmanjšanje nezposlenosti, 
energetski problemi, lega jedrskih elektrarn, iskanje alterna- 
tivnih virov energije, urbani razvoj, obnova in uprava, okolje, 
onesnaževanje morja, varstvo narave, zgodovinskih znameni- 
tosti in arhitektonske dediščine, problematika prometa in 
drugo. Stalna konferenca ima posvetovalno naravo, saj je bila 
tudi sicer formalno na pobudo Posvetovalne skupščine usta- 
novljena pri Ministrskem svetu, dejansko pa je postala 
posebni organ Sveta Evrope. Osnovni cilj dejavnosti Stalne 
konference je, da zagotavlja sodelovanje lokalnih in regional- 
nih oblasti v aktivnostih Sveta Evrope in da obvešča ustrezne 
organe Sveta Evrope (Komite ministrov in Posvetovalno 
skupščino) o vseh zadevah, ki so povezane s problematiko 
lokalnih in regionalnih oblasti. 

Konferenca se sestaja enkrat letno. Običajno je to tretji 
teden v oktobru, in sicer v prostorih Palače Evrope v Strass- 
bourgu. Člani Konference so izbrani izmed predstavnikov 
lokalnih in regionalnih oblasti3 skladno s postopkom, ki ga 
vsaka vlada sama določi. Vseh članov Stalne konference je 
170. Stalni odbor (Standing Committee) je izvršni organ 
s 4 specialnimi odbori: odbor za regionalne probleme in 
regionalno planiranje, odbor za kulturne in socialne zadeve, 
odbor za okolje in planiranje naselij ter odbor za lokalne 
strukture in finance. Stalni odbor usklajuje delo Konference 
in lahko po potrebi ukrepa v njenem imenu. Stalni odbor 
sestavljajo predsednik, štirje podpredsedniki in 22 članov, lo 
jih izvoli Konferenca tako, da je zastopana vsaka država 
članica. 
Mednarodna združenja lokalnih in regionalnih oblasti lahko 
imajo status opazovalca v CLRAE.4 Stalni odbor lahko zago- 
tovi status oapzovalca tudi drugim organizacijam, ki za to 

2) Sporazum je odprt za vse države članice Sveta Evrope, k njemu 
pa lahko na povabilo Komiteja ministrov pristopijo tudi države nečla- 
nice. Uresničevanje sporazuma je stvar prostovoljne odločitve posa- 
meznih držav ob upoštevanju njihovega notranjepravnega reda. 

3) dežele, kantoni, distrikti, departmaji, avtonomne skupnosti, pro- 
vince, okrožja; 

4) Svet evropskih občin (CEM) 
Mednarodna unija lokalnih oblasti (IULA) 
Organizacija združenja mest (UTO) 
Mednarodna unija županov (IUM) 
Konferenca obmorskih regij Evropske skupnosti (CPMR) 
Združenje evropskih obmejnih regij (AERBR) 
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zaprosijo.5 Opazovalci imajo pravico sodelovati na sejah 
Stalne konference ter izjemoma z dovoljenjem se lahko pri- 
glasijo k besedi. Leta 1974 je Komite ministrov Svet Evrope 
uvedel sistem načrtovanja in programiranja. S tem planom se 
določijo področja in cilji delovanja Svet Evrope na 8 področjih 
(človekove pravice in osnovne svoboščine, sredstva javnega 
obveščanja in demokratična družba, prosveta, kultura, šport, 
mladina, lokalna in regionalna vlada, pravno sodelovanje, 
socialni in socialno-ekonomski problemi). Za obdobje 
1987-1991 so na področju lokalnih in regionalnih vlad dolo- 
čene naslednje naloge: vključevanje vseh prebivalcev v delo 
lokalnih skupnosti in povečanje občutka pripadnosti in soli- 
darnosti, prizadevanje za finančno in tehnično učinkovitost 
lokalnih in region^toih vlad, ki se srečujejo z ekonomskimi, 
tehničnimi in socialnimi spremembami, študija in izmenjava 
informacij o položaju in delavnih razmerah lokalnih svetoval- 
cev, njihov status, šolanje, povečati sodelovanje med obmej- 
nimi področji ter občinami. Program Stalne konference je 
usklajen s programom Sveta Evrope. Skupaj s Svetom Evrope 
Stalna konferenca tudi spodbuja in organizira sodelovanje in 
povezovanje regij Sredozemskega bazena. Rezultat teh priza- 
devanj je tudi ustanovitev Konference Sredozemskih regij ter 
Medregionalne komisije za reševanje problematike prometa 
v Sredozemlju (CITRAME). Dejavnost Stalne konference pa ni 
omejena samo na proučevanje in svetovanje ter organizacij- 
sko funkcijo, temveč obsega tudi pripravljanje pravnih doku- 
mentov z namenom, da bi tudi s tem prispevati k hitrejšemu 
poenotenju določenih vprašanj, pomembnih za nadaljnji raz- 
voj regionalizma. Stalna konferenca je tako sprejela več kot 
145 resolucij in 25 mnenj (1983). 

2. Skupščina evropskih regij (ARE) 

Kot izraz rastočega pomena in vloge regij je bil na pobudo 
devetih evropskih regionalnih organizacij I. 1985 ustanovljen 
Svet evropskih regij, ki se je I. 1987 preimenoval v Skupščino 
evropskih regij. To je medregionalna nevladna evropska orga- 
nizacija, katere cilj je, da omogoča in organizira sodelovanje 
regij držav članic Evropskih skupnosti in Sveta Evrope ter da 
tem regijam v okviru evropskih organizacij omogoča izražanje 
lastnih interesov in možnosti, ki se v obstoječih oblikah med- 
državnega sodelovanja ne morejo v popolnosti izraziti, in 
s tem njihovo neposredno udeležbo v evropskih integracijskih 
procesih. 

V svojem delu se ARE predvsem naslanja na aktivnosti in 
izkušnje devetih regionalnih skupnosti, ki so sočasno njene 
ustanovne članice. V ARE je trenutno včlanjenih 108 evrop- 
skih regij. Članice so lahko regije držav članic EGS in Sveta 
Evrope, status opazovalca pa na povabilo Biroja ARE dobijo 
tudi druge regije. Doslej v ARE še ni imela nobena regija 
statusa opazovalca, na zasedanju generalne skupščine ARE 
v Madeiri - Portugalska (28 - 29. november 1988) pa je bila 
Slovenija sprejeta za stalnega opazovalca, k sodelovanju pa 
vabi tudi druge regije članice DS Alpe-Jadran iz držav, ki niso 
članice Sveta Evrope. ARE se v svoji usmeritvi odpira tudi 
drugim regijam iz Sredozemskega bazena in Vzhodne 
Evrope. Skupščina je povabila k sodelovanju v statusu opazo- 
valca štiri regije Alpe-Jadran, iz držav nečlanic Sveta Evrope 
(SR Slovenijo in SR Hrvatsko ter 2 madžarski regiji). 

Glavni organi ARE, ki ima sedež v Strassbourgu (Francija), 
so: Generalna skupščina, Stalni odbor in Biro kot izvršni 
organ. 

Dejavnost ARE se odvija v okviru sedmih delovnih skupin za 
naslednja področja: 

- globalna strategija regionalnega razvoja, 
- regionalno sodelovanje v tehnoloških inovacijah, 
- izmenjava prakse za mlade strokovnjake, 
- razvoj regionalnega kulturnega sodelovanja, 

5) npr. Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije 
6) — Združenje evropskih obmejnih regij (ARFE) 

— Konferenca obrobnih obmorskih regij (CRPM) 
— Delovna skupnost zahodnih Alp (COTRAO) 
— Delovna skupnost alpskih dežel (Arge-Alp) 
— Delovna skupnost Alpe—Jadran 
— Delovna skupnost Pirenejev 
— Skupnost regij Jure 
— Delovna skupnost Izročilno industrijskih regij (RETI) 
— Združenje regij glavnih mest držav Evropske skupnosti 

- sodelovanje evropskih regij z državami v razvoju, 
- čezmejno regionalno sodelovanje, 
- proučevanje podeželja in visokogorskega kmetijstva. 
Posebna delovna telesa so ustanovljena tudi za proučeva- 

nje problematike na v turizmu in varstvu okolja. 
ARE tesno sodeluje s CEDRE (Evropski center za regionalni 

razvoj), s katerim ima podpisan protokol o sodelovanju in je 
nosilec vseh projektov in študij o regionalizmu in regional- 
nem sodelovanju, ki služijo kot podlaga za konkretne aktivno- 
sti ARE. V tem smislu ima ARE politično, CEDRE pa znanstve- 
notehnično funkcijo v povezovanju regij. Ti dve organizaciji 
sta med seboj ne le vsebinsko, temveč tudi formalno pove- 
zani. 

ARE ima konzultativni status pri Svetu Evrope. Zastopana je 
tudi v Posvetovalnem odboru regionalnih in lokalnih oblasti, 
ustanovljen pri Komisiji ES, kar je pomembna politična uvelja- 
vitev ARE v okviru ES. Neposredna udeležba evropskih regij 
v tem pomembnem, novem organu Es omogoča zlasti uveljav- 
ljanje interesov regij v okviru procesa oblikovanja enotnega 
evropskega trga do I. 1992 (gospodarski vplivi nadnacional- 
nega združevanja na razvoj regij) ter v tem okviru za možnosti 
koriščenja obstoječih skladov, zlasti v EGS, za financiranje 
razvojnih programov regij. 

Čeprav je Skupščina evropskih regij novejšega datuma, ji je 
v relativno kratkem časovnem obdobju treh let uspelo izobli- 
kovati svoj politični in delovni profil, kar je bilo v začetku 
njenega delovanja bistvo nasprotujočih si mnenj o namemb- 
nosti te organizacije. Intenziviranje integracijskih procesov 
v Evropi, katerih cilj je Združena Evropa, je spodbudilo tudi 
povečan interes regij za uveljavljanje njihovih interesov v teh 
procesih po poti zagotavljanja reprezentativnega predstavlja- 
nja regij v evropskih integracijah. To je tudi glavni smoter 
vključevanja regij v ARE. 

V tem pogledu Skupščina evropskih regij združuje interese 
obstoječih regionalnih skupnosti in posameznih regij in nepo- 
sredno spodbuja sodelovanje regij na vseh tistih področjih, ki 
zagotavljajo njihov nadaljnji razvoj. 

Pri tem je treba poudariti usmeritev Skupščine evropskih 
regij v povezovanje regij cele Evrope, zahodnih, vzhodnih in 
neuvrščenih. Prvo takšno medregionaln9 srečanje bo 30. 
januarja 1989 v Klostersu, kanton Jura - Švica.7 

3. EVROPSKI CENTER ZA REGIONALNI 
RAZVOJ (CEDRE) 

CEDRE je bila ustanovljena 1.1985, skoraj sočasno kot ARE. 
Gre za dve komplemenatarni organizaciji, katerih delovanje, 
uprava in finance so usklajene, vendar neodvisne. Razlika 
med obema organizacijama je v tem, da ima ARE nalogo 
predstavljati regionalne interese predvsem pri evropskih insti- 
tucijah (politična funkcija), medtem ko ĆEDRE svetuje in 
pomaga svojim partnerjem pri razvoju, ne glede ali so to 
partnerji regionalne, nacionalne, evropske, javne ali zasebne 
narave (strokovno-tehnična funkcija). 

Organizaciji sta bili ustanovljeni kot izraz interesov evrop- 
skih regij, s tem da CEDRE opravlja tudi določeno tehnično 
pomoč dejavnosti ARE. Zato pomeni članstvo v ARE tudi 
avtomatično članstvo v CEDRE, razen če regija temu aktivno 
ne nasprotuje. To t.i. skupno članstvo pa velja le tedaj, če 
regija redno plačuje članarino obema organizacijama. Pri tem 
se postavlja vprašanje opazovalcev, ki nimajo rešenega vpra- 
šanja članarine. Večina zasedanj obeh organizacij je skupna 
ali pa je vsaj povezanih, delijo se sredstva, osebje in materi- 
alni stroški. Najširši organ CEDRE je generalna skupščina 
regij članic, ki jo sestavljajo polnopravni in pridruženi člani. 
Polnopravni člani so lahko evropske regije.8 Pridruženi člani 
so lahko vsakršne organizacije, regionalne, medregionalne ali 
drugačne. To so lahko predstavniki javne uprave, pravne in 
druge osebe, ki jih zanimajo cilji CEDRE. Doslej so se kot 
pridruženi člani pridružile različne gospodarske, trgovinske 
in industrijske zbornice, regionalne organizacije za gospodar- 

7) Poleg 18 regij - članic Biroja ARE so na to srečanje povabljene 
še naslednje regije: Halle (NDR), Gyor, Pecs, Vas (Madžarska), Gru- 
zija in Rusija (ZSSR), Vojvodstvo iz Poljske, SR Slovenija in SR 
Hrvaška. 

8) Regije so enako definirane kot pri ARE — mišljene so tiste regije, 
ki so članice Evropskih skupnosti ali Sveta Evrope. 
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ski razvoj in drugi. CEDRE si zaradi narave svojega dela 
prizadeva razširiti mrežo pridruženih članov. 

Osnovni vir financiranja je članarina: 1 ECU na 1000 prebi- 
valcev za polnopravne člane in okrog 1000 ECU za pridružene 
člane. Poleg tega se CEDRE financira iz plačil za raziskovalne 
projekte, naloge in storitve, ki jih opravlja. Tehnične dejavno- 
sti CEDRE se financirajo tudi na podlagi pogodb z Evropskimi 
skupnostmi, posamezno državo ali medregionalno organiza- 
cijo. 

Svoje člane CEDRE obvešča z bilteni in teleprocesnim 
omrežjem.9 Narava njenega dela je interdisciplinarna in zah- 
teva sodelovanje številnih zunanjih sodelavcev -strokovnja- 
kov iz regij članic. Strokovnjaki za posamezna področja sode- 
lujejo z lokalnimi strokovnjaki na posameznih projektih, kot 
npr. transport, varstvo okolja, modernizacija tehnologije, 
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje infrastrukture, teleko- 
munikacij itd. S takšnim načinom dela CEDRE lahko pomaga 
pri: 

- določanju regionalnih politik (analize regionalnih poten- 
cialov razvoja in določanje razvojnih strategij); 

- sprejemanju, realizaciji in spremljanju medregionalnih 
projektov; 

- analizah možnosti konkretnih projektov; 
- iskanju virov za uresničitev razvojnih projektov, sistema- 

tičnem obveščanju članic glede evropskih razvojnih politik in 
virov njihovega financiranja, predvsem s pomočjo telepro- 
cesne mreže informacij. 

CEDRE torej ni zgolj dokumentacijski in raziskovalni cen- 
ter, temveč sodeluje tudi pri iskanju sredstev za financiranje 
projektov, predvsem v Evropskih skupnostih. 

4. REGIONALNO SODELOVANJE V ALPSKEM 
PROSTORU 

ALPSKI PROSTOR je ena najočitnejših evropskih regij 
v geografskem in družbenoekonomskem smislu, kjer se je 
razvilo obsežno čezmejno sodelovanje v vsebinskem in orga- 
nizacijskem pogledu. 

Alpski prostor je razdeljen na države različne notranjego- 
spodarske ureditve, različnih družbenopolitičnih sistemov ter 
zunanjepolitične usmeritve. Zaradi skupnih geografskih in 
kulturnih značilnosti ter potrebe po medsebojnem sodelova- 
nju za reševanje vprašanj, ki zadevajo vse na tem prostoru, je 
bilo ustanovljenih več regionalnih skupnosti. 

INICIATIVNI KOMITE ZA SODELOVANJE MED 
REGIJAMI ALPSKEGA LOKA (CIRA) 

CIRA je bila ustanovljena s ciljem, da bi spodbujala ustanav- 
ljanje podobnih delovnih skupnosti, ki bi zajele področje 
celotnega alpskega loka (ima 14 članic, med njimi tudi Slove- 
nija in Hrvaška). Ta naloga je izpolnjena, zato tudi zanimanje 
regij za delo v CIRA ni več tako veliko. Iniciativni komite kot 
najširši organ alpskega loka (po številu vključenih regij) bi 
lahko dobil novo vlogo povezovalnega dejavnika kot Svet 
alpskih regij. Predlog je dala parlamentarna skupina Sveta 
Evrope leta 1978. Če bi se v ta svet vključile vse tri alpske 
delovne skupnosti, bi lahko dosegel kvoto, ki je potrebna za 
priznavanje statusa opazovalca pri Svetu Evrope. V tem tre- 
nutku je sicer vprašljiva aktualnost te pobude. 

DELOVNA SKUPNOST ALPSKIH DEŽEL 
(ARGE-ALP) 

Na predlog dežele Tirolske je bila oktobra 1972 ustanov- 
ljena ta Delovna skupnost.10 V tem okviru gre za sodelovanje 
vladnih predstavnikov teritorialnih enot. Sklepi se izdajajo kot 

9) Medregionalna teleprocesna mreža (t.i. elektronska pošta) je 
sistem izmenjave informacij, ki je cenejši od telefona in teleksa in 
omogoča dostop do bank podatkov, predvsem banke podatkov EGS. 
To je edina teleprocesna mreža, pri kateri lahko sodelujejo tudi 
regionalne oblasti. 

10) Ustanovne članice so: Zvezne dežele Tirolska, Salzburg, 
Vorarlberg (Avstrija), Svobodna država Bavarska (ZRN), avtonomni 
pokrajini Bolzano - Južna Tirolska in Lombardija (Italija), kanton 
Grizon - Graubuenden (Švica). Kasneje sta se včlanila še avto- 
nomna pokrajina Trentino in kanton Saint—Gall. 
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priporočila oz. kot obveznost vladnih predstavnikov, da se 
bodo v skladu s svojimi pristojnostmi in možnostmi zavzemali 
za uresničitev sklepov. Glavni cilji te delovne skupnosti so. 
transalpski transport, teritorialna ureditev, hribovsko kmetij- 
stvo, varovanje krajine ter kulturno sodelovanje. Delovna 
skupnost si prizadeva tudi za pospeševanje evropske integra- 
cije, saj je sestavljena iz enot držav, ki so članice EGS in 
EFTE, ter skuša delovati kot integracijska vez med tema 
dvema organizacijama. DS Arge-Alp je od leta 1981 tudi 
članica Evropskega združenja obmejnih regij. 

DELOVNA SKUPNOST DEŽEL IN REGIJ 
VZHODNOEVROPSKEGA PROSTORA (DS 
ALPE-JADRAN) 

Ustanovljena je bila s podpisom Skupne izjave o medseboj- 
nem sodelovanju predstavnikov deželnih vlad in izvršnih sve- 
tov 20. novembra 1978 v Benetkah.11 Delovna skupnost Alpe- 
-Jadran vključuje danes 16 dežel, od katerih je 13 polnoprav- 
nih članic, 3 pa imajo status aktivnih opazovalk. 

Po skupni izjavi DS Alpe-Jadran pomeni političen dogovor 
med deželami članicami, ki imajo različen položaj ter pristoj- 
nosti v posameznih državah, katere del so. Prav tako združuje 
DS Alpe—Jadran dežele in pokrajine iz držav z različnimi 
družbenopolitičnimi ureditvami, kar je precedens ter vnaša 
nove elemente širšega sodelovanja v Evropi. Skupna izjava 
določa, da je naloga Delovne skupnosti skupna in informa- 
tivna strokovna obravnava in usklajevanje vprašanj, ki zade- 
vajo interese njenih članic. Kot posebna delovna področja 
sodelovanja so: promet in zveze, pridobivanje in prenos ener- 
gije, kmetijstvo in gozdarstvo, vodno gospodarstvo, turizem, 
varstvo okolja in narave. 

Predsedniki vlad dežel članic se sestajajo enkrat letno na 
plenarnem zasedanju, na katerem opredeljujejo osnovno 
usmeritev bodočega dela Delovne skupnosti. Pripravljalna 
dela za plenarno zasedanje in usklajevanje opravlja Delovni 
komite, ki se pri tem opira na šest strokovnih komisij s števil- 
nimi delovnimi skupinami, kjer se tudi opravi glavnina dela. 
priprava predlogov in uresničevanje sklepov. Za vse sklepe 
velja načelo soglasnosti, vsebinsko pa so priporočila vladam 
posameznih regij. 

Predsedstvo DS, Tajništvo (Sekretariat) Delovne skupnosti 
ter predsedstva v komisijah se menjajo vsako drugo leto po 
abecednem redu dežel članic. Jeziki DS Alpe—Jadran (nemš- 
čina, italijanščina, hrvaščina, slovenščina in madžarščina) so 
delovni jeziki in se enakopravno uporabljajo v skupnih doku- 
mentih. Stroške za centralno administracijo pokriva dežela 
članica, ki predseduje DS oz. zadevni komisiji. Skupna poro- 
čila se financirajo v skladu z vsakokratnim dogovorom bodisi 
skupno, bodisi da vsaka članica pokrije svoje stroške. Razen 
tega pokriva vsaka članica sama stroške, ki nastajajo v pove- 
zavi z njenim vključevanjem v dejavnost DS in pri uresničeva- 
nju sklepov. 

Sklepi se sprejemajo v delovnem telesu DS, Plenarnem 
zasedanju predstavnikov vlad včlanjenih dežel, regij, republik 
in županij, ki je politični organ višj stopnje. Sklepi Plenarnega 
zasedanja pogosto vsebujejo priporočila pristojnim central- 
nim vladam, ki so vse ocenile obstoj DS Alpe-Jadran kot 
pozitivni prispevek k politiki dobrega sosedstva. Dežele čla- 
nice DS imajo DS za potrebno in smotrno dopolnitev bilateral- 
nih in multilateralnih mednarodnih sporazumov. Pobude, ki 
izhajajo iz DS, spodbujajo in utrjujejo konkretne kulturne in 
gospodarske stike in vezi med deželami članicami. Da bi 
zagotovili in povečali učinkovitost DS Alpe—Jadran, bo treba 
razvijati zlasti tiste oblike sodelovanja, za katere bo zainteresi- 

11) Ustanovne članice so: Avtonomna dežela Furlanija—Julijska 
krajina, dežela Veneto (Italija), Zvezne dežele Koroška, Gornja 
Avstrija, Štajerska (Avstrija), SR Slovenija, SR Hrvaška (SFRJ), Svo- 
bodna država Bavarska (ZRN) ter Zvezna dežela Salzburg, zadnji dve 
s statusom opazovalke. Kasneje so se Delovni skupnosti pridružile 
še- regija Tridentinsko-Gornje Poadižje (1981), Lombardija (leta 
1985 aktivna opazovalka, od I. 1988 polnopravna članica), Zvezna 
dežela Gradiščanska (1987), madžarski županiji Gyor-Sopron in 
Železna županija (aktivni opazovalki od 1986, polnopravni članici od 
1988) ter Zala in Somogy (1988 dobili status aktivnih opazovalk). 
Svobodna država Bavarska je prav tako dobila 1988. status polno- 
pravne članice. 
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rano čim večje število njenih članic, obenem pa bolj spodbu- 
jati gospodarske, kulturne, družbene ustanove ter vse prebi- 
valce na področju DS Alpe-Jadran k medsebojnemu spozna- 
vanju in neposrednemu sodelovanju. 

Delovna skupnost Alpe-Jadran ima status ustanoviteljice 
Sveta evropskih regij (zdaj Skupščine evropskih regij), prav 
tako pa deloma sodeluje s preostalimi delovnimi skupnostmi 
na alpskem področju ter spodbuja tudi sodelovanje, ki nato 
poteka samostojno. 

DELOVNA SKUPNOST ZAHODNIH ALP 
(COTRAO)12 

Ustanovljena je bila aprila 1982 v Marseillu, pomeni pa 
nadaljevanje čezmejnega sodelovanja med francoskimi 
departmaji in Ženevo v okviru dela mešane posvetovalne 
komisije na tem področju ter prizadevanj v okviru Alpazur. 
Delovna skupnost posveča mnogo pozornosti predvsem: 
komunikaciji in transportu, luškemu pretoku, produkciji in 
transportu energije, gozdni in hribovski ekonomiji in kmetij- 
stvu, hidrološki ekonomiji, turizmu, varovanju krajine in 
narave, urbanistični ureditvi, kulturi in kulturnim dobrinam. 

EUREGIO ALPINA 

Ustanovljena leta 1973 kot študijskoraziskovalni organizem 
za pospeševanje spoznavanja problemov alpskih regij, ta 
spoznanja pa so namenjena delovnim skupnostim. Kot zdru- 
ženje nima institucionalnih in javnih pravnih pristojnosti. 
Osnovne raziskovalne teme tega združenja so: 

- izboljšanje življenjskih razmer prebivalstva, 
- razvoj evropske integracije v okviru alpskega prostora, 

tudi z intenzifikacijo čezmejnih odnosov, 
- znanstveno raziskovanje, ki je povezano s problemi 

medregionalne kooperacije (ustavne pravice in pravice na- 
rodov), 

- ohranjanje krajine, 
- razvoj varovanja narave in krajine v alpskem prostoru 

turistični coni celotne Evrope. 

5. SODELOVANJE SREDOZEMSKIH REGIJ 

Sodelovanje sredozemskih regij sodi v začetke razvoja regi- 
onalizma v Evropi. Ustanovitev Konference perifernih obmor- 
skih regij 1.1973 in pred tem Združenja evropskih mejnih regij 
I. 1971 je spodbudilo nadaljnji razvoj nevladnega regional- 
nega sodelovanja in uveljavitev vloge in pomena regij v Svetu 
Evrope. Sodelovanje sredozemskih regij je bilo sprva ome- 
jeno na regije držav članic EGS, da bi se kasneje na pobudo 
Sveta Evrope razširilo tudi na preostale regije, ki ležijo ob 
Sredozemskem morju. Svet Evrope je odigral ključno vlogo 
pri promociji tega sodelovanja, ki mu ponuja vsestransko 
pomoč. 

Problemi varstva okolja v Sredozemlju so v začetku osem- 
desetih let postajali vse bolj pereči. Spoznanje, da kljub 
obstoječim mednarodnim tehničnim in pravnim dokumentom 
(npr. Barcelonska konvencija) in v odsotnosti skupne poli- 
tične akcije sredozemskih držav ni dosežen bistven napredek 
pri reševanju vprašanj varstva okolja v Sredozemlju, je spod- 
budilo Svet Evrope (Parlamentarna skupščina in Stalna kon- 
ferenca lokalnih in regionalnih oblasti Evrope), daje organizi- 
ral Prvo konferenco regij Sredozemskega bazena v Marseillu, 
I. 1985. Ta konferenca je bila posvečena vplivom gospodar- 
skega in turističnega razvoja na probleme okolia v Sredozem- 
lju. Druga konferenca je bila I. 1987 v Malagi-Spanija, obrav- 
navala pa je vprašanja turizma, transporta in komunikacij ter 
nadaljnjega regionalnega sodelovanja. 

Pomen te oblike medregionalnega sodelovanja je v tem, da 
vključuje tudi regije držav, ki niso članice Sveta Evrope. V tem 
je videti tudi novo razsežnost delovanja Sveta Evrope. Da bi 
spodbudile vključevanje preostalih sredozemskih regij, so na 
konferenci v Malagi predlagali, naj bi naslednjo konferenco 

12) Sestavlja jo 7 članic in ena opazovalka. To so regije Liguria, 
Piemont, Valle d'Aosta (Italija), Provence-Alpes—Cote d'Azur in 
Rhone—Alpes (Francija), Kantoni Vaud, Va Lais in Ženeva (slednja je 
opazovalec). 

organizirali v regiji države nečlanice Sveta Evrope. Med 
pomembnejše rezultate konference v Malagi sodi tudi pred- 
log, naslovljen Komiteju ministrov Sveta Evrope za sklenitev 
okvirnega sporazuma, ki bi bil odprt tudi za nečlanice Sveta 
Evrope in katerega namen bi bil spodbujati medregionalno 
sodelovanje v Sredozemskem bazenu. Gre za obliko instituci- 
onalizacije odnosov Sveta Evrope s Konferenco sredozem- 
skih regij, ki naj bi v tem primeru omogočila večjo učinkovi- 
tost delovanja vseh sredozemskih regij. 

Konferenca sredozemskih regij naj bi predvsem spodbujala 
regije k sodelovanju pri reševanju skupnih vprašanj na osa- 
meznih področjih in v tem smislu omogočila tudi oblikovanje 
ustreznih institucionalnih okvirov takšnega sodelovanja. Tako 
je bila že I. 1985 (po prvi Konferenci sredozemskih regij 
v Marseillu) ustanovljena Medregionaina komisija za promet 
v Sredozemlju (CITRAME), na Konferenci v Malagi pa je bila 
predlagana ustanovitev Inštituta za turizem v Sredozemlju. 

4. SKUPNE ZNAČILNOSTI REGIONALNEGA 
SODELOVANJA 

Navedene pomembnejše regionalne organizacije in oblike 
njihovega medsebojnega povezovanja po vsebini in obliki 
dokazujejo razprostranjenost in raznovrstnost, po vsebini in 
obliki, regionalnega sodelovanja v Evropi. Poleg navedenih 
v tem prostoru obstajajo še številne druge oblike regional- 
nega povezovanja, od katerih so ene bolj druge manj aktivne. 

Skupne značilnosti regionalizma in regionalnega sodelova- 
nja so naslednje: 

- regionalno sodelovanje se je uveljavilo kot aktivni dejav- 
nik mednarodnega sodelovanja v Evropi; 

- svoj razmah so te oblike sodelovanja doživele v polovici 
sedemdesetih let kot posledica notranje političnih procesov 
v posameznih državah na eni strani ter krepitve evropskih 
integracijskih procesov na drugi strani; 

- gibalo razvoja v okviru posameznih oblik regionalnega 
sodelovanja vse bolj postajajo konkretni interesi in potrebe 
regij ter iz tega izhajajoče aktivnosti pri premagovanju proble- 
mov, ki so skupni določenim regijam. V tem smislu regionalno 
sodelovanje vse bolj postaja sredstvo ekonomskega, kultur- 
nega, znanstvenega idr. razvoja regij; 

- prisotna je težnja po nadaljnjem širjenju regionalnega 
sodelovanja, zlasti na podlagi interesnega povezovanja regij 

•za reševanje določenih skupnih problemov (takšna je npr. 
novoustanovljena Evropska konferenca vinogradniških regij); 
- s širjenjem regionalnega sodelovanja krepijo tudi težnje 

po povezovanju posameznih regionalnih skupnosti na različ- 
nih ravneh. Te težnje so izražene zlasti v Skupščini evropskih 
regij; 

- vse izrazitejša postaja vloga Sveta Evrope pri spodbuja- 
nju in tudi usmerjanju regionalnega sodelovanja, kar poleg 
uveljavitve regij v evropskih integracijskih procesih v to sode- 
lovanje vnaša tudi določeno politično razsežnost; 

- čeprav se sodelovanje regij še vedno pretežno odvija 
v okviru držav članic Sveta Evrope, je pomembno ugotoviti 
težnjo po nadaljnem širjenju in vključevanju regij držav, ki 
niso članice Sveta Evrope, kar vnaša nove možnosti v razvoju 
regionalizma v evropskem in sredozemskem prostoru. 

III. VKLJUČENOST SLOVENIJE V REGIONALNO 
SODELOVANJE 

1. Če izvzamemo sodelovanje SR Slovenije in SR Hrvaške 
v DS Alpe-Jadran, Jugoslavija oz. druge republike in pokra- 
jini nimajo izkušenj pri multilateralnem regionalnem sodelo- 
vanju. Nedvomno je eden od razlogov za takšno stanje dej- 
stvo, da sta se regionalizem kot pojav in regionalno sodelova- 
nje kot praksa razvila izključno v Zahodni Evropi, v okviru 
držav članic Sveta Evrope in EGS. V tem pogledu sta Slove- 
nija in Hrvaška v boljšem položaju, ker sta ne samo zemlje- 
pisno, temveč tudi ekonomsko in v širšem kulturnem smislu 
tesneje povezani in vključeni v ta evropski prostor. Politična 
obarvanost regionalnega sodelovanja in zlasti z naše strani 
potencirana blokovska razsežnost tega sodelovanja je bila 
glavni razlog zadržanega, če že ne odklonilnega odnosa 
Jugoslavije do tega sodelovanja. V zvezi s tem je pomembno 
poudariti pozitivno evolucijo stališča Jugoslavije, ki že bolj 
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dopušča neposredno vključevanje v razne oblike regional- 
nega sodelovanja, pri čemer pa nezadostna podružbljenost 
teh oblik mednarodnega sodelovanja še vedno onemogoča 
vključevanje širšega kroga neposrednih nosilcev v takšno 
sodelovanje. V preseganju takšnega stanja je tudi videti mož- 
nost, da se sicer dobro zastavljeno balkansko sodelovanje na 
ravni držav postopno razvija v subnacionalno sodelovanje in 
povezovanje regij na tem prostoru. 

2. Na povečano vključevanje Slovenije v mednarodno sode- 
lovanje so vplivali zunanji in notranji dejavniki. Med zunanje 
lahko štejemo zlasti širši proces popuščanja mednarodne 
napetosti, predvsem v Evropi, ki je omogočil tudi razmah 
regionalnega sodelovanja. Med notranje lahko štejemo pro- 
ces demokratizacije, ki se je izražal v takšni ustavni opredeli- 
tvi vloge in položaja republik in pokrajin, ki je tudi Sloveniji 
omogočala sprejeti posebne ustavne obveznosti do sodelova- 
nja z deli njenega naroda v zamejstvu, po drugi strani pa 
seveda tudi širše mednarodno sodelovanje v okviru enotne 
jugoslovanske zunanje politike. 

Skrb za naše manjšine v zamejstvu je torej predvsem opre- 
delila interes Slovenije po povezovanju preko državnih meja. 
Od tod so se postopno razvile razne dvostranske oblike 
obmejnega gospodarskega sodelovanja (od sejemskih prire- 
ditev do stalnih mešanih kontaktnih komisij), ki so kasneje 
prerasle tudi v večstransko regionalno sodelovanje. Tako se 
je Slovenija že I. 1954 vključila v delo Alpske skupnosti za 
turistično propagando (ALPS), katere članica je sicer for- 
malno bila Jugoslavija. L. 1955 je Jugoslavija pristopila k Med- 
narodni komisiji za varstvo alpskih območij (CIPRA), pri 
čemer so bile po pooblastilu Zveznega izvršnega sveta vse 
pristojnosti v zvezi s članstvom zaupane Sloveniji. Ti obliki sta 
primer sodelovanja republike po pooblastilu federacije. 
Z večjo samostojnostjo republik v mednarodnih odnosih pa 
se je Slovenija pričela tudi samostojno, neposredno vključe- 
vati v mednarodno sodelovanje, pri čemer se je srečala z regi- 
onalizmom kot posebno obliko mednarodnega sodelovanja 
teritorialnih enot posameznih držav. Ena prvih oblik takšnega 
sodelovanja je trostransko sodelovanje treh dežel (Furlanije- 
—Julijske krajine, Koroške in Slovenije), znano pod imenom 
Trigon. Začetki tega sodelovanja segajo v zgodnja šestdeseta 
leta. Interes po razširitvi sodelovanja glede področij dejavno- 
sti je sprožil pobudo za ustanovitev Koordinacijskega odbora 
štirih dežel (poleg prej omenjenih še Hrvaška) za turizem in 
prostorsko planiranje, znano pod imenom Ouadrigon, usta- 
novljen I. 1969. Z ustanovitvijo DS Alpe-Jadran (I. 1978) se je 
dejavnost Ouadrigona postopno prenesla na DS Alpe-Ja- 
dran. Slovenija je I. 1974 sodelovala pri ustanovitvi Iniciativ- 
nega komiteja za sodelovanje dežel alpskega loka (CIRA, oz. 
Arco Alpino), posredno pa sodeluje tudi na skupnih sestankih 
predsednikov Delovne skupnosti Alpe-Jadran in Arge-Alp. 

3. Najpomembnejša in najuspešnejša oblika regionalnega 
sodelovanja Slovenije je vsekakor DS Alpe—Jadran, katere 
soustanoviteljica je tudi Slovenija. 

V okviru Delovne skupnosti dežele članice strokovno obrav- 
navajo in usklajujejo reševanje vprašanj, ki zadevajo njihove 
skupne interese. Sodelovanje poteka na naslednjih področjih: 
varstvo okolja, urejanje prostora, prometne povezave, gospo- 
darstvo, turizem, energetika, zdravstvo, kultura, problematika 
manjšin, znanost, informacije, kmetijstvo, gozdarstvo, mla- 
dinsko sodelovanje in šport. Aktivnosti se odvijajo v šestih 
komisijah in delovnih skupinah za obveščanje. V okviru komi- 
sij pa delujejo tudi številne delovne skupine, podskupine in 
ad-hoc grupe za posebna področja sodelovanja. Delo posa- 
meznih komisij usklajuje delovni komite, ki tudi skrbi za 
uresničevanje sklepov plenarnih zasedanj predsednikov vlad 
in izvršnih svetov. V to sodelovanje so vključeni številni sub- 
jekti iz Slovenije, od Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih organov in 
organizacij, obmejnih občin in krajevnih skupnosti, družbe- 
nopolitičnih organizacij, društev ter predstavnikov narodnih 
skupnosti pa do posameznih znanstvenih in kulturnih delav- 
cev. To dokazuje, da je s to obliko regionalnega sodelovanja 
dosežena precejšnja raven podružbljenosti teh aktivnosti. 

V vseh desetih letih obstoja Delovne skupnosti ie Slovenija 
aktivno sodelovala pri vseh njenih dejavnostih.^ V zadnjih 

13) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsako leto obravnava 
poročilo o sodelovanju SR Slovenije v DS Alpe-Jadran, v katerem so 
navedene vse aktivnosti nosilcev sodelovanja v Sloveniji. 

dveh letih je Slovenija predsedovala Komisiji za varstvo okolja 
in urejanje prostora, konec leta 1988 pa je prevzela predsed- 
stvo Komisije za kulturo, znanost in šport. 

Delo, ki je bilo doslej opravljeno v okviru DS Alpe-Jadran, 
je obsežno in raznovrstno po vsebini. Najpomembnjši temelj 
za vse oblike sodelovanja so rezultati na področju gospodar- 
skega sodelovanja. Širjenje članstva in oblik sodelovanja 
postavlja pred Delovno skupnost tudi določene finančne 
organizacijske in tehnične težave, ki otežujejo učinkovito 
uresničevanje skupnih programov aktivnosti. 

Sprejeti sklepi z desetega jubilejnega plenarnega zasedanja 
DS Alpe-Jadran (Benetke, 28. november 1988) izražajo 
potrebo njenih članic po nadaljnjem izpopolnjevanjem orga- 
niziranosti Delovne skupnosti, ki bo zagotavljala večjo učin- 
kovitost, funkcionalnost in javnost njihovega dela. 

Zaradi vse večje razširjenosti področij in vsebine sodelova- 
nja v Delovni skupnosti mora nadaljnje vključevanje Slovenije 
v te aktivnosti temeljiti predvsem na opredelitvi konkretnih 
interesov in potreb ter na tej podlagi določenih prednosti 
našega sodelovanja v programih Delovne skupnosti. 

Poleg neposrednih pozitivnih učinkov sodelovanja Slove- 
nije v DS Alpe-Jadran ima to sodelovanje tudi širši pomen, ki 
se izraža na eni strani v odpiranju dodatnih možnosti krepitve 
bilateralnih stikov Slovenije s posameznimi deželami člani- 
cami, z druge strani pa v odpiranju možnosti za širše regi- 
onalno sodelovanje Slovenije v evropskem prostoru. Vse te tri 
vidike je treba upoštevati pri določanju strategije nadaljnjega 
sodelovanja Slovenije v DS Alpe—Jadran. 

4. Poleg sodelovanja v DS Alpe-Jadran se je Slovenija 
v zadnjem času začela vključevati tudi v druge oblike regi- 
onalnega sodelovanja: 
- Konferenca sredozemskih regij: Na prvo konferenco sred- 
zemskih regij (Marseille, marec 1985) so bile vabljene Črna 
gora, Hrvatska in Slovenija. Vabilu se je odzvala samo Hrva- 
ška. Omenjenim trem republikam kakor tudi pristojnim zvez- 
nim organom je bilo poslano vabilo za udeležbo na Drugi 
konferenci sredozemskih regij (Malaga, september 1987). 
Svojo udeležbo na Drugi konferenci so najavili povabljeni 
predstavniki zveznih organov in organizacij, vendar sta se je 
udeležila le predstavnika iz Slovenije v statusu opazovalca. 

Na konferenci so bile obravnavane naslednje teme: turizem, 
transport in komunikacije ter vprašanja krepitve medseboj- 
nega regionalnega sodelovanja. Pri obravnavi problematike 
s področja turizma je bilo opozorjeno zlasti na vpliv, ki ga ima 
masovna migracija na okolje. Slovenski predstavnik je predla- 
gal oblikovanje skupnega image-a za Sredozemlje in vzpo- 
stavitev sodelovanja raziskovalnih inštitutov oz. ustanov za 
turistični marketing. 

Za razpravo o prometu je slovenski predstavnik pripravil 
prispevek o prometnem sistemu Slovenije - stanje in raz- 
vojne možnosti. Vsi slovenski predlogi so bili sprejeti tudi 
v končno deklaracijo. 

Za tretjo konferenco sredozemskih regij je bilo v Malagi 
predlagano, naj se ta organizira v eni od južnih držav Sredo- 
zemskega bazena, nečlanici Sveta Evrope. V zvezi s tem 
izvršni sekretar Stalne konference lokalnih in regionalnih 
oblasti Evrope pri Svetu Evrope, R. Locatelli, ob svojem 
neuradnem obisku v Sloveniji (avgusta 1987) izrazil mnenje, 
da bi bila Jugoslavija oz. Slovenija v tem pogledu zelo prime- 
ren gostitelj. Pri nadaljnjh stikih s Stalno konferenco lokalnih 
in regionalnih oblasti, ki je soorganizator konference sredo- 
zemskih regij, smo pridobili dodatne informacije, povezane 
z organizacijo takšne konference, vendar pa se do samega 
predloga, da bi bila Tretja konferenca v Sloveniji, še nismo 
opredelili. 

- CITRAME - Medregionalna komisija za promet v sredo- 
zemskem bazenu: Ta komisija je bila ustanovljena I. 1985 na 
pobudo katalonske vlade kot rezulat prve konference pokrajin 
Sredozemskega bazena. Že na samem začetku je bila Slove- 
nija povabljena k sodelovanju v tej komisiji. Glede na interes 
Slovenije kot izrazito tranzitne dežele je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel povabilo za sodelovanje in določil 
Republiški komite za promet in zveze, da se vključi v delo 
CITRAME. Predstavnik Slovenije se je tako udeležil 2. zaseda- 
nja CITRAME (Barcelona, marec 1987), na katerem so bila 
obravnavana vprašanja cestnega, železniškega, pomorskega 
in integralnega oz. intermodalnega transporta. Naš predstav- 
nik je predsedoval razpravi o zračnem prometu. Na zasedanju 
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so opredelili tudi konkretne aktivnosti, npr. izdelavo študij 
ipd. Pri nadaljnjih stikih je bilo naši strani predlagano, da 
sodeluje pri pripravi študije o medregionalnem zračnem pro- 
metu v Sredozemlju, kar smo tudi sprejeli. Predvideno 3. 
zasedanje CITRAME konec I. 1988 v Anconi je bilo preloženo 
in bo realizirano v I. 1989. Treba je poudariti, da je CITRAME 
že uveljavljena v okviru Konference sredozemskih regij in 
Skupščine evropskih regij kot posebna oblika funkcionalnega 
povezovanja regij, s ciljem razreševanja konkretnih vprašanj, 
skupnih vsem udeležencem. 

- Skupščina evropskih regij (ARE): ARE je bila ustanov- 
ljena I. 1985 in v njej sodeluje 108 evropskih regij, iz 11 držav 
članic Sveta Evrope in Evropskih skupnosti. Med ustanovnimi 
člani ARE so vse pomembnejše regionalne skupnosti, med 
nujimi tudi DS Alpe-Jadran. Na tej osnovi je ARE I. 1987 
povabila Slovenijo, da se udeleži njene Skupščine kot opazo- 
valka, v 1.1988 pa sta vabilo ponovila predsednika vlad Veneta 
in Katalonije ob naših bilateralnih srečanjih. Na zadnjem 
zasedanju generalne skupščine ARE (Madeira, 28. in 29. 
november 1988), ki se ga je udeležil tudi predstavnik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, je bila Slovenija sprejeta 
za stalnega opazovalca v Skupščini evropskih regij. Ta status 
nam omogoča sodelovanje tudi v vseh delovnih skupinah 
ARE, pri čemer nam ni treba plačevati finančne kontribucije, 
ki je sicer obvezna za polnopravne člane. 

Zaradi komplementarnosti obeh organizacij ARE in CEDRE, 
zlasti pa glede na naravo dela CEDRE, bi bilo zelo zanimivo- 
,predvsem pa koristno sodelovanje Slovenije pri CEDRE. 
Najustreznejša rešitev bi bila pridružitev v statusu pridruže- 
nega člana. CEDRE nedvomno ponuja široke možnosti, kori- 
sti iz tega članstva pa bi bile odvisne od naših lastnih aktivno- 
sti in sposobnosti organiziranja. 

- Evropska konferenca vinogradniških regij: Svoje prvo 
zasedanje je imela v sredini leta 1988, v Franciji. Slovenija se 
je odzvala povabilu, vendar se njen predstavnik (Poslovna 
skupnost za vino) iz tehničnih razlogov te konference ni 
mogel udeležiti. Glede na to da je Slovenija tudi vinogradni- 
ška regija, bomo v prihodnje tudi s to nevladno regionalno 
organizacijo vzpostavili sodelovanje. 

Za regionalno sodelovanje v Evropi je izredno pomembna 
tudi aktivnost Stalne konference lokalnih in regionalnih 
oblasti Evrope (CLRAE) pri Svetu Evrope. V tej organizaciji 
ima Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije status opa- 
zovalca. V tem statusu dobiva gradiva in vabila na sestanke, ki 
se jih njeni predstavniki udeležujejo, odvisno od interesa in 
finančnih možnosti. Status opazovalca v CLRAE imajo tre- 
nutno trije predstavniki Stalne konference mest in občin 
Jugoslavije - ena od teh je Nuša Kerševan, predsednica 
Skupščine mesta Ljubljana, ki ima status opazovalca v Stal- 
nem komiteju CLRAE. Jugoslavija ne izkorišča vseh možnosti 
za aktivno uveljavljanje svojega statusa opazovalca v CLRAE. 
Razlog za to je pomanjkanje finančnih sredstev, pa tudi dej- 
stvo, da ima Jugoslavija status opazovalca le na ravni lokalnih 
oblasti, ne pa tudi na ravni regionalnih oblasti. To pomeni, da 
Jugoslavija ni vključena v tisti del aktivnosti CLRAE, v katere 
se vključujejo predstavniki regionalnih vlad in ki zadevajo 
regionalno povezovanje in sodelovanje v evropskem pro- 
storu. Možnost za pridobitev takega statusa v CLRAE obstaja. 
Slovenija doslej ni bila neposredno vključena v delo CLRAE, 
temveč samo posredno, preko sodelovanja v CITRAME in 
Konferenci sredozemskih regij, katerih soorganizator je 
CLRAE. 

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 

1. Regionalizem in regionalno sodelovanje postajata 
v Evropi vse pomembnejša. Zahteve po večji demokratizaciji 
na eni strani in zahteve po racionalnejšem obvladovanju druž- 
benega življenja po drugi strani so spodbudili povečan 
pomen in vlogo regij pri načrtovanju in uresničevanju politik, 
pomembnih za obstoj in razvoj vsake družbe. Regionalno 
sodelovanje je spodbujeno tudi z intenziviranjem evropskih 
integracijskih procesov, kjer se je pojavil strah pred nevar- 
nostjo med in nadnacionalnih odločitev na škodo subnaci- 
onalnih regij. Regije zatorej iščejo takšne oblike in vsebino 
medsebojnega povezovanja in sodelovanja, ki jim bo omogo- 
čalo ne le uresničebanje, temveč v skladu z njihovimi interesi 
tudi soustvarjanje regionalne in drugih politik v okviru evrop- 

skih integracij. Pri tem je pomembna težnja vse večjega uve- 
ljavljanja regionalizma v Evropskih skupnostih in Svetu 
Evrope. Pomembna vzvoda za uveljavljanje regij pri ES sta 
Evropski fond za regionalni razvoj in novoustanovljeni Kon- 
sultativni svet regionalnih in lokalnih skupnosti pri Komisiji 
ES, kar je pomembno tudi za regije držav nečlanic ES. 

Proces uveljavljanja regij (težnje k večji samostojnosti pri 
upravljanju regionalnih zadev) se je pričel tudi v državah 
Vzhodne Evrope in pričakovati je, da se bo ta proces v prihod- 
nje intenzivneje nadaljeval. Če k temu dodamo še vse bolj 
zaznavno odprtost zahodnoevropskega regionalizma do 
povezovanja z regijami držav, ki niso članice ES ali Sveta 
Evrope (vzhodnoevropske, sredozemske države), potem je 
očitno, da so ti procesi izredneo pomembni tudi za Jugosla1 

vijo in Slovenijo, ki mora ne samo pozorno spremljati, temveč 
pri teh aktivnostih tudi vsestransko sodelovati., 

2. Kot že rečeno, v Jugoslaviji (razen v Sloveniji in Hrvatski) 
nimamo veliko izkušenj pri multilateralnem regionalnem 
sodelovanju republik in pokrajin. Razlogov je seveda več. Eno 
od objektivnih omejitev je dejstvo, da Jugoslavija ni članica 
ES in Sveta Evrope. Če je to dejstvo v preteklosti bila realna 
ovira za večje sodelovanje Jugoslavije pri aktivnostih regi- 
onalne narave (zlasti v okviru Sveta Evrope kot medvladne 
organizacije), tako ta omejitev vse bolj izgublja pomen v času, 
ko krepijo se težnje regij po medsebojnem sodelovanju in 
povezovanju^ in ko Svet Evrope in njegovi organi v svoje 
aktivnosti vse bolj vključuje predstavnike lokalnih in regional- 
nih oblasti tudi iz držav nečlanic Sveta Evrope. Vprašanje 
večje ali manjše vključenosti v regionalno sodelovanje je torej 
moč usmeriti na vprašanje večje ali manjše stopnje spoznanja 
o nujnosti in potrebi vključevanja v evropski prostor in na 
vprašanje stopnje podružbljenosti zunanje politike SFRJ, ki 
se nanaša tudi na pristojnosti republik in pokrajin za samo- 
stojno, ne le posredno delovanje v mednarodnih odnosih. 
3. Slovenija ima predvsem v primerjavi s preostalimi republi- 

kami in pokrajinama, že bogate izkušnje v multilateralnem 
regionalnem sodelovanju, ki si jih je pridobila predvsem 
v okviru DS Alpe-Jadran. Začetki tega sodelovanja, zlasti 
z obmejnimi regijami, segajo še dlje nazaj. Razlog ni le geo- 
grafska pozicija, temveč tudi širša kulturna in gospodarska 
povezanost Slovenije s tem delom Evrope, ki je postopno 
oblikovala določen vrednostni sistem v Sloveniji, ki je postajal 
vse bližji prevladujočemu sistemu vrednot v evropskem kul- 
turnem prostoru.1''Temu sorazmerna je tudi stopnja spozna- 
nja o potrebi' večjega vključevanja Slovenije v evropski pro- 
stor. Jugoslavija ima razvite razne oblike meddržavnega regi- 
onalnega sodelovanja, npr. EGS, SEV, balkansko sodelovanje 
kot tudi maloobmejno sodelovanje. 

Glede na to, da postaja vse širši krog tistih vprašanj, katera 
je moč naj racionalneje reševati na regionalnem planu in upo- 
števajoč že razvite obstoječe oblike bilateralnega sodelovanja 
republik in pokrajin s posameznimi regijami, bi morali v Jugo- 
slaviji ne samo dopuščati vse možnosti za takšno sodelova- 
nje, temveč tudi spodbujati vključevanje republik in pokrajin 
v razne oblike regionalnega sodelovanja. 

Ob vključevanju v razne oblike regionalnega sodelovanja 
torej ne gre za poseben interes Slovenije in Hrvatske, ki imata 
v tem pogledu največ izkušenj, temveč za takšno obliko med- 
narodnega sodelovanja, ki je sestavni del skupne jugoslovan- 
ske zunanje politike in je v interesu vseh njenih republik in 
pokrajin. 

4. Republike in pokrajini v Jugoslaviji delujejo v mednarod- 
nih odnosih posredno - preko federacije in neposredno 
- samostojno. Samostojno delovanje federalnih enot je pred- 
videno predvsem zaradi specifičnega sodelovanja vsake 
izmed njih, ki pa se mora seveda odvijati v okviru skupno 
začrtane zunanje politike SFRJ in sprejetih mednarodnih po- 
godb. 

V skladu z naravo jugoslovanske federacije ima pri ustvarja- 
nju in izvajanju politike, ki zajema tudi področje mednarodnih 
odnosov, posebno mesto enakopravnost republik in pokrajin, 
v katerih med drugim delovni ljudje in občani uresničujejo 
svojo suverenost. Z amandmaji k ustavi SFRJ je bila tudi 
spremenjena in dopolnjena določba 271. člena zvezne ustave, 

14) Takšne so tudi ugotovitve novejših raziskav slovenskega jav- 
nega mnenja. 
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ki pri mednarodnem sodelovanju republik in avtonomnih 
pokrajin uvaja nov pojem usklajevanja mednarodnega sode- 
lovanja z zveznimi organi. Nova obveznost usklajevanja 
pomeni samo poudarjeno obveznost sodelovanja, kajti uskla- 
jevanje še ne pomeni dolžnosti uskladitve. Zlasti pa ne daje 
navedeni ali katerikoli drugi amandma k ustavi SFRJ podlage, 
da bi lahko federacija predvidela celo soglasje pristojnega 
zveznega organa in s tem tudi Zveznega izvršnega sveta za 
mednarodne stike republik in avtonomnih pokrajin. Skupš- 
čina SR Slovenije je v stališčih, ki jih je sprejela ob soglasju 
k amadmajem k ustavi SFRJ, še posebej poudarila, da medse- 
bojno sodelovanje republik in pokrajin pri uresničevanju 
mednarodnega sodelovanja ter njihovo usklajevanje medna- 
rodnega sodelovanja z organi federacije ne more omejevati 
republike, da v okviru sprejete zunanje politike Jugoslavije 
samostojno vzpostavlja stike in oblike sodelovanja s federal- 
nimi enotami tujih držav in ne predpostavlja, da bi se repu- 
blika morala za vzpostavljanje teh oblik sodelovanja medse- 
bojno sporazumevati z drugimi republikami in avtonomnima 
pokrajinama, niti ne predpostavlja, da bi se za sodelovanje 
z organi in organizacijami tujih držav ter z mednarodnimi 
organizacijami morali dosegati predhodni dogovori ali 
soglasja zveznih organov. 

Pri tem je še treba upoštevati, da ima SR Slovenija že sedaj 
v svoji ustavi določbo, da sodeluje z organi federacije in 
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama pri obliko- 
vanju, sprejemanju in izvajanju politike odnosov SFRJ 
s tujino. Obe določili zvezne in republiške ustave torej ne 
spreminjata ustavnega položaja republike pri njenih odnosih 
s tujino. 

To velja tudi za delovanje in regionalnemu planu, kjer 
teritorialne enote posameznih držav neposredno medsebojno 
sodelujejo in se povezujejo v regionalne skupnosti. 

5. Regionalno sodelovanje se vse bolj uveljavlja kot aktivni 
dejavnik mednarodnega sodelovanja v Evropi. To sodelovanje 
je tudi v duhu Helsinške sklepne listine, ki med oblike in 
načine sodelovanja evropskih držav vključuje tudi sodelova- 
nje na regionalni in subregionalni ravni. Predsedstvo SFRJ in 
Skupščina SFRJ je lansko leto ob obravnavi ekonomskih 
integracijskih procesov v Evropi podprlo potrebo večjega 
vključevanja Jugoslavije v te procese in v tem okviru tudi 
regionalnega sodelovanja. Kot poseben primer takšnega 
sodelovanja je bila izpostavljena Delovna skupnost Alpe-Ja- 
dran. O tem je razpravljala tudi Skupščina SR Slovenije ob 
obravnavi Poročila o mednarodnem sodelovanju SR Slovenije 
in se med drugim zavzela za tesnejše in enakopravno vključe- 
vanje SFRJ v vse oblike sodelovanja evropskih in sredozem- 
skih regij na tistih področjih in glede tistih vprašanj, ki so 
v skupnem interesu. Takšno sodelovanje prispeva tudi 
k bogatitvi bilateralnega sodelovanja Jugoslavije s posamez- 
nimi državami. 

V skladu s takšnimi opredelitvami pomeni regionalno sode- 
lovanje Jugoslavije oziroma njenih republik in pokrajin in 
v tem okviru tudi Slovenije sestavni del skupno začrtane 
zunanje politike SFRJ. Hkrati so te opredelitve in stališča 
Predsedstva SFRJ, Skupščine SFRJ in tudi Skupščine SR 
Slovenije jasna usmeritev za aktivnejše upoštevanje Slovenije 
pri razvijanju regionalnega sodelovanja. 

V. UGOTOVITVE IN SKLEPI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ugotovil: 
- regionalizem in regionalno sodelovanje v Evropi posta- 

jata vse bolj uveljavljena oblika mednarodnega sodelovanja 
ter pomembno prispevata h krepitvi varnosti, sodelovanja in 
medsebojnega zaupanja v Evropi v duhu Helsinške listine. To 
sodelovanje je tudi v skladu z usmeritvami Predsedstva SFRJ, 
Skupščine SFRJ in Skupščine SR Slovenije in je sestavni del 
skupno začrtane zunanje politike SFRJ; 

- aktivnosti regionalnih organizacij in njihova vse večja 
odprtost v celotni evropski prostor v funkcionalnem in institu- 
cionalnem smislu ustvarjajo razmere za večjo povezovalno 
vlogo in vpliv regij v današnjih evropskih integracijskih proce- 
sih, zlasti tistih, ki vodijo k oblikovanju enotnega evropskega 
trga po letu 1992. V tem smislu so prizadevanja SR Slovenije 
za njeno aktivnejše vključevanje v razne oblike regionalnega 
sodelovanja sestavni del njenih prizadevanj za hitrejše vklju- 
čevanje v proizvodne, tehnološke, znanstvene, informacijske, 

socialne in druge trende devetdesetih let, ki so vse bolj 
zaznavni v okviru nastajanja enotnega evropskega trga; 

- dosedanji rezultati regionalnega sodelovanja v Evropi 
kakor tudi izkušnje Slovenije na tem področju kažejo, da so 
takšne oblike sodelovanja in povezovanja regij najfunkcional- 
nejša in najracionalnejša pot za iskanje skupnih rešitev za 
probleme, ki so specifični in lastni posameznim regijam. 
V tem smislu regionalno sodelovanje vse bolj postaja sredstvo 
ekonomskega, kulturnega, znanstvenega in drugega razvoja 
regij kakor tudi uveljavljanja specifičnosti posameznih regij; 

- z razmahom regionalnega sodelovanja v Evropi nastajajo 
nove možnosti za vse jugoslovanske republike in pokrajini, da 
se vključujejo v posamezne oblike tega sodelovanja, na tistih 
področjih in glede tistih vprašanj, ki so v skupnem interesu. 
Takšne aktivnosti republik in pokrajin na regionalni ravni 
prispevajo tudi k bogatitvi bilateralnih odnosov Jugoslavije 
s posameznimi državami; 

- v duhu politike odprtih meja je pomembno nadaljnje 
vključevanje Slovenije v razne oblike regionalnega sodelova- 
nja, kar omogoča večjo funkcionalno integriranost Slovenije 
v gospodarske, kulturne in znanstvene tokove v Evropi, 
odpira nove možnosti za sodelovanje na vseh tistih področjih, 
za katera smo zainteresirani, hkrati pa to sodelovanje krepi 
tudi bilateralne stike Slovenije s posameznimi regijami; 

- obstajajo realne možnosti za večje regionalno povezova- 
nje in aktivnejše sodelovanje Slovenije v posameznih regi- 
onalnih skupnostih in organizacijah. Pri tem je opozoril na 
potrebo po vključevanju ustreznih kadrov, strokovno uspo- 
sobljenih za takšno sodelovanje, kot tudi zagotavljanje 
finančnih sredstev, potrebnih za tovrstne aktivnosti; 

- soglašal z odločitvijo generalne skupščine Skupščine 
evropskih regij, ki je na svojem zasedanju v Madeiri, 28 - 29. 
novembra 1988 sprejela Slovenijo v ARE kot stalnega opazo- 
valca ter v zvezi s tem izrazil zadovoljstvo. Menil je, da je treba 
o tem obvestiti tudi drugee republike in pokrajini ter jih 
seznaniti z možnostmi za sodelovanja in vključevanje 
v Skupščino evropskih regij. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je naložil: 

1. Republiškemu komiteju za mednarodno sodelovanje, 
da: 

- si v sodelovanju s preostalimi udeleženci v DS Alpe-Ja- 
dran tudi v bodoče prizadeva za vsestransko in aktivno sode- 
lovanje pri skupnih programih Delovne skupnosti, pri čemer 
mora za to vnaprej predvideti tudi potrebna finančna sred- 
stva; 

- v naslednjem poročilu o sodelovanju SR Slovenije v DS 
Alpe-Jadran posebno razčleni vprašanja: nadaljnjega dopol- 
njevanja organiziranosti DS (regionalni in nacionalni ravni); 
opredelitve prednosti sodelovanja Slovenije, na načelu selek- 
tivnosti in ob upoštevaju naših konkretnih interesov in potreb; 
modalitet širšega vključevanja SR Slovenije preko DS Alpe- 
-Jadran v regionalno sodelovanje kot tudi v ekonomske 
integracijske procese v Evropi; možnih oblik kolektivnega 
statusa (v okviru ene ali več regionalnih delovnih skupnosti) 
konzultativnega člana ali opazovalca v evropskih integracijah 
(Svet Evrope, EGS); 

- v sodelovanju z Republiškim komitejem za promet in 
zveze, Republiškim komitejem za turizem in Republiškim 
komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora pripravi 
predlog za organizacijo 3. Konference sredozemskih regij 
v SR Sloveniji in ga pošlje Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije v obravnavo. Konferenca naj bi bila predvidoma I. 
1990; 

- opredeli področja oz. delovne skupine ARE, v katere se 
bo Slovenija aktivno vključila, in usklajuje vse aktivnosti pri 
nadaljnjem sodelovanju SR Slovenije v Skupščini evropskih 
regij; 

- pripravi predlog Zveznemu izvršnemu svetu za pristop 
Jugoslavije h konvenciji Sveta Evrope Evropski okvirni spora- 
zum o sodelovanju področnih teles inh oblasti onkraj držav- 
nih meja; 

- prouči možnost za pristop SR Slovenije k CEDRE, v sta- 
tusu pridruženega člana; 

- pripravi predlog Zveznemu izvršnemu svetu, da sproži 
postopek za pridobitev statusa opazovalca na ravni regional- 
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nih oblasti v Stalni konferenci lokalnih in regionalnih oblasti 
Evrope; 

- v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi 
ter Gospodarsko zbornico Slovenije v I. 1990 organizira regi- 
onalno predstevitev SR Slovenije v Davosu, Švica, v okviru 
Svetovneaa ekonomskega foruma; 

- z vključitvijo znanstvenoraziskovalnih in izobraževalnih 
institucij pripravi študijo konkretnih možnosti, oblik in vse- 
bine sodelovanja SR Slovenije v posameznih regionalnih 
skupnostih in organizacijah; 

- v sodelovanju z ZAMTES-om in preostalimi nosilci regi- 
onalnega sodelovanja v SR Sloveniji pripravi predlog informa- 
cijskega sistema, ki bo v funkciji usklajevanja in povezovanja 

vseh aktivnosti SR Slovenije na področju regionalnega sode- 
lovanja. 
2. Republiške upravne organe in organizacije, da področja 
svoje pristojnosti aktivno sodelujejo v obstoječih oblikah 
regionalnega sodelovanja SR Slovenije ter da o svojih aktiv- 
nostih obveščajo Republiški komite za mednarodno sodelo- 
vanje s ciljem zagotavljanja potrebne koordinacije. 
3. Informacija se pošlje v obravnavo Skupščini SR Siovtnije 
v skladu z njenim programom dela in v vednost Predsedstvu 
SR Slovenije, predsedstvu CK ZKS, RK SZDL, Republiškemu 
svetu Zveze sindikatov Slovenije, RK ZSMS, Zveznemu 
sekretaritu za zunanje zadeve ter vsem republiškim in 
pokrajinskim izvršnim svetom. 

REPUBLIŠKI KOMITE 
ZA MEDNARODNO SODELOVANJE 
in 
GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

POROČILO . 

o izvajanju sklepov in stališč Skupščin© SR Slovenije iz leta 

1975 in srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za 

pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 147. seji dne 
12. 1. 1989 obravnaval: - 

- POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV IN STALIŠČ 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ LETA 1975 IN SREDNJE- 
ROČNEGA PROGRAMA UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA 
POSPEŠEVANJE OBMEJNEGA GOSPODARSKEGA SO- 
DELOVANJA, . 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvšni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Janez KREVS, namestnik predsednice Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Vojka RAVBAR, republiška svetovalka v Republiškem 
komiteju za mednarodno sodelovanje. 

UVOD 

Skupščina SR Slovenije je dne 5. 2. 1975 sprejela sklepe in 
stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slove- 
nije s sosednjimi državami. S tem dokumentom je določila 
izhodišča za dolgoročno usmerjen razvoj naših gospodarskih 
odnosov s sosednjimi državami na obmejnih območjih na 
temelju dolgoročnejših oblik in vsestranskega sodelovanja. 

Obravnavo trajnosti temeljnih usmeritev za takšne sklepe in 
njihovo izvajanje je v naslednjih letih Skupščina SR Slovenije 
uvrščala v okvir rednih letnih informacij o aktualnih odnosih 
in sodelovanju SFRJ s sosednjimi državami. 

Celovita vsebinska obravnava teme oz. ocena stanja je bila 
Skupščini nato podana februarja 1978 in marca 1984; ugoto- 
vitve, stališča in sklepi teh razprav so bili sprejeti, da bi se 
odpravile ugotovljene slabosti obmejnega gospodarskega 
sodelovanja, pa tudi njihovi vzroki. 

Po obravnavi Poročila o položaju slovenske narodne skup- 
nosti v zamejsvu je Skupščina SR Slovenije dne 15. 10. 1985 
sprejela sklep, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije v letu 1986 predložita poro- 
čilo o izvajanju sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju in predvidita aktivnosti za pospeševanje višjih in 
dolgoročnih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja, 
s posebnim ozirom na možnosti skupnih vlaganj na obeh 
straneh meje. V soglasju s Skupščino SR Slovenije je bila 
naloga odložena. 

OBMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE 
Z ITALIJO 

Obmejna blagovna menjava 
Leto dni po podpisu Londonskega memoranduma leta 1954 
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sta bila v Rimu podpisana Sporazum med FLR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o lokalni menjavi med obmejnimi zonami 
Trsta, z ene strani in Buj, Kopra, Sežane in Nove Gorice, 
z druge strani (bolj znan kot Tržaški sporazum) in Sporazum 
med FLR Jugoslavijo in Republiko Italijo o lokalni menjavi 
med obmejnimi conami Gorica-Videm in Sežana-Nova Gori- 
ca-Tolmin (bolj znan kot Goriški sporazum). 

Oba sporazuma imata podobne določbe o odvijanju 
obmejne trgovinske menjave prek avtonomnih računov s tem, 
da vključujeta različni obmejni območji. Bistvena razlika je pri 
brezcarinskih listah uvoza in izvoza blaga, ki so priključene le 
Tržaškemu sporazumu. (C in D). 

V letih sklenitve Tržaškega in Goriškega sporazuma je bila 
redna menjava med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo pod- 
vržena restriktivnemu režimu, zato sta imela sporazuma še 
poseben pomen. Sporazuma sta v desetletjih svoje veljavnosti 
ohranila ista določila, menjale so se le liste blaga glede na 
spremenjene potrebe gospodarstva. Blagovna menjava pa je 
doživela vrsto sprememb predvsem na jugoslovanski strani. 
Ta je večkrat spreminjala pogoje za vključevanje organizacij 
združenega dela v to specifično obliko sodelovanja. Osnova- 
nje Mešane medvladne komisije za obmejno gospodarsko 
sodelovanje in menjavo in širok obseg njej pooblaščene 
dejavnosti vnaša v maloobmejni promet vrsto ugodnosti, 
predvsem pa poenostavitev in pospeševanje sodelovanja. 

V letu 1988 pa je zaradi spremenjenih predpisov in delova- 
nja deviznega trga maloobmejni promet postal dražji od gene- 
ralnega in zato predvsem v uvozu za operaterje manj zanimiv. 

Obseg obmejne blagovne menjave se je do leta 1974 gibal 
na relativno nizki ravni. Med leti 1963 in 1974 je obseg bla- 
govne menjave dosegel 15 do 17 mlrd ITL. Po tem letu se 
začenja njen neprestan vzpon, izjema je leto 1978, ko neko- 
liko upade zaradi spremenjenega deviznega režima. Višek je 
obsea doseael leta 1984 v vrednosti 891,6 mlrd ITL. V letu 
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1985 je bil nekoliko manjši (748,6 mlrd ITL), podatki za leto 
1986 kažejo nadaljnji padec (539 mlrd ITL), da pa bi v letu 
1987 dosegel ponoven in skokovit dvig (904 mlrd ITL). 

Delež obmejne blagovne menjave v skupni menjavi SFRJ 
z Italijo je bil najmanjši v letih 1973-1974 nakar je na podlagi 
številnih vzpodbujajočih aktivnosti polagoma rastel, vendar 
vse do leta 1980 ni presegel 5 %. V letih 1981 in 1982 se je 
povzpel na 9 oziroma 16%. V letih 1983 in 1984, ko so bile pri 
redni menjavi velike devizne težave,je presegel četrtino 
skupne menjave (leta 1983: 27,2 % oziroma leta 1984: 26 %). 
V letu 1985 pa zaradi omejevalnih ukrepov padel na petino 
celotne menjave (19,8 %). V letu 1986 je ostal na isti ravni (19 
%), lani pa narasel na 27 %. 

Med razlogi, ki so vplivali na tak potek obsega blagovne 
menjave, moramo na prvo mesto postaviti družbenopolitične 
razloge, ki so se odražali tako v podpisu Osimskih sporazu- 
mov (1975) kakor tudi v novi dimenziji politike sodelovanja. 
Spremljajoči ukrepi in sistemske rešitve so temu ustrezno 
postavile za obmejno menjavo ugodnejši režim, ki je kljub 
v letu 1980 uvedenim restrikcijam za devizno poslovanje, 
omogočil OZD nemoteno oskrbovanje z reprodukcijskim 
materialom v času naraščajočih deviznih in uvoznih omejitev 
zaradi vračanja deviznih dolgov. 

Svobodnejša obravnava koristnikov v obmejni menjavi je 
povečala interes vsega jugoslovanskega gospodarstva za 
poslovanje po Tržaškem in Goriškem sporazumu, s čemer je 
bila uresničena opredelitev o vsejugoslovanskem značaju 
obmejne menjave. 

Po letu 1980 je obmejna menjava z Italijo postala nemalo- 
krat edini kanal za oskrbovanje z reprodukcijskim materi- 
alom, v drugih primerih pa tudi z drugim občutljivejšim bla- 
gom. Na ta način se je spremenila tudi funkcija delovnih 
organizacij — nosilk te menjave, ki so iz enostavne vloge 
trgovca s potrošniškim blagom prerasle v kreativno vlogo 
posredovalcev pri oskrbovanju jugoslovanskega trga 
s potrebnimi reprodukcijskimi materiali. S tem se je povečal 
tudi njihov družbeni pomen, saj so nemalokrat odigrale 
pomembno vlogo npr. pri reševanju energetskih težav (naftni 
derivati), pri oskrbovanju enotnega jugoslovanskega trga 
(limone), pri oskrbi z materialom za potrebe zdravstva. 

Ekonomski pomen obmejne blagovne menjave je z jugoslo- 
vanskega vidika tudi v funkciji učinkovitega pospeševalca 
menjave z Italijo oziroma EGS, saj je ta menjava izvzeta iz 
večine omejevalnih ukrepov italijanske strani, ki sicer omeju- 
jejo redno menjavo. Zato obmejna sporazuma, posebno pa še 
brezcarinski izvoz po blagovni listi C Tržaškega sporazuma, 
predstavljata izjemno možnost za jugoslovanski izvoz v EGS 
in to prav pri tistih blagovnih skupinah (agroživilski kom- 
pleks), ki so v sporazumu med Jugoslavijo in EGS ostale 
najbolj zaščitene. Obmejna sporazuma na ta način, čeprav 
v omejenem obsegu, omogočata jugoslovanskemu gospodar- 
stvu realizirati dodatni konvertibilni izvoz tudi na najbolj zaš- 
čitenih blagovnih sektorjih. 

Kar zadeva pomen obmejne blagovne menjave z vidika 
celotne menjave z Italijo je potrebno poudariti, da je 
pomembno prispevala k povečanju stopnje pokritosti uvoza 
z izvozom z Italijo; od 56,4 % v obdobju 1970—1981 na 95,1 %, 
v letu 1985, 94 % v letu 1986 in 115 % v letu 1987. Delež SR 
Slovenije v blagovni menjavi z Italijo je v letu 1987 pri uvozu 
29,6 % in izvozu 33,4 %. (priloga 1) 

Glavni problem na področju plačilnega prometa so stalni 
jugoslovanski presežki sredstev na avtonomnih računih. Ti 
presežki so neobrestovana devizna sredstva. Določen pozi- 
tivni saldo na avtonomnih računih je sicer nujen zaradi pla- 
čilne metodologije, po kateri mora naša OZD najprej izvoziti, 
da bi si pridobila pravico uvoza. V zadnjih letih je bilo spreje- 
tih več ukrepov za odpravo ali vsaj zmanjšanje presežkov, ki 
pa so dali le kratkotrajne učinke, več pa je bilo teh aktivnosti 
za zmanjšanje salda v letu 1988. Kazalci za zadnje obdobje 
kažejo ugoden trend; ob absolutnem padcu izvoza je enako 
porastel uvoz, kar bi, če se bo tako stanje zadržalo vsaj še 
nekaj časa (sprememba zakonov) omogočilo optimalni saldo. 

Z letom 1987 so pričela veljati določila, po katerih je dovo- 
ljeni obseg obmejne blagovne menjave v višini 20 % celotne 
menjave s posamezno državo. Pri tem je s spremembo zakona 
o deviznem poslovanju za uvoz po obmejnih sporazumih 
prenehalo veljati določilo o zagotavljanju družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb, kar je bil v 1986 letu bistveni razlog za 

28 % padec obsega obmejne menjave z Italijo. 
S posebnim pismom, ki je priloga Osimskega sporazuma 

o gospodarskem sodelovanju med državama sta se italijanska 
in jugoslovanska vlada obvezali, da ostajata Tržaški in Goriški 
sporazum še naprej v veljavi. V 41. členu sporazuma o sodelo- 
vanju med SFRJ in EGS je dana vsa podpora dogovorjenim 
akcijam v okviru Osimskih sporazumov; v 42. členu tega 
sporazuma pa je dogovorjen prost pretok blaga proizvede- 
nega v italijansko-jugoslovanki mešani coni, ki je predvidena 
po Osimskih sporazumih, na tržišče EGS in Jugoslavijo. Zato 
je kot vrata v EGS, predvsem Evropo po letu 1992 maloob- 
mejni promet ne glede na trenutno zmanjšani interes (posle- 
dica dinarske nelikvidnosti) potrebno (s sistemskimi ukrepi) 
zadržati. 

V italijanskem parlamentu je v obravnavi Zakon o razvoju 
gospodarskih dejavnosti obmejnih območij, ki za naslednja tri 
leta z 984 mlrd ITL predvidenih sredstev prinaša, ko bo opera- 
tiven, nove ugodnosti za pospeševanje gospodarskega sode- 
lovanja za vsa, tudi mešana podjetja v Furlaniji—Julijski krajini 
in pokrajini Belluno. Sredstva so deklarativno namenjena 
hitrejšemu razvoju mednarodnega sodelovanja Italije pred- 
vsem s SFRJ in Avstrijo na področju proizvodnje, storitev in 
raziskovalne dejavnosti. 

V okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja in bla- 
govne menjave je bil leta 1983 sklenjen tudi sporazum o ribo- 
lovu v Tržaškem zalivu. Sporazum predvideva poleg načina 
urejanja ribolova v Tržaškem zalivu tudi razširitev brezcarin- 
skih blagovnih list C in D Tržaškega sporazuma za ohranjanje 
in varstvo življenja v morju, za preprečevanje onesnaževanja 
morja ter za pospeševanje ribiškega gospodarstva. Poleg tega 
so predvidena skupna vlganja v bioreprodukcijo kot osnova 
za skupno izkoriščanje morskih dobrin. 

29. januarja 1988 je bil ob obisku predsednika Zveznega 
izvršnega sveta B. Mikuča v Rimu podpisan Memorandum, ki 
omogoča ugodne kredite italijanske vlade Jugoslaviji. Ti kre- 
diti, ki so v sklopu programa A predvideni za nakup italijanske 
opreme in repromateriala, v programu B za pomoč pri celot- 
nih projektih v SFRJ ter v programu C nepovratna sredstva za 
razvoj znanstveno tehnološkega sodelovanja, bodo operativni 
po predpisanih postopkih na obeh straneh šele v pričetku 
prihodnjega leta. 
Višje oblike gospodarskega sodelovanja 

Na obmejnem območju Italije je bilo do konca leta 1987 
sklenjenih 36 pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji 
z OZD iz SR Slovenije. 

Kooperacije potekajo na različnih področjih od igrač do 
elektronike. Po obsegu menjave pa so najpomembnejše 
kooperacije na področju železarstva, električnih naprav, 
usnja in športne opreme, igrač, pohištva in gradbenega lesa. 

V obmejnem območju v Italiji je bilo do konca leta 1987 
ustanovljenih deset lastnih in mešanih podjetij (Globtrade, 
Goimpex, Veplas, Simek, Hobles, Meblo Italiana, Evropaper, 
Tomos, IFAPI, Adler). Poleg tega dokaj uspešno poteka 
gospodarsko sodelovanje s firmami, ki so v lasti slovenske 
narodne skupnosti v zamejstvu; res pa je, da se z italijanske 
strani občasno pojavljajo tudi pripombe, da posamezne 
delovne organizacije izkoriščajo lastne firme v zamejstvu za 
izrabo kvote v maloobmejnem prometu, kar zmanjšuje mož- 
nosti za vključevanje italijanskih firm. 

Posebno vlogo pri odvijanju prometa v obmejnem prostoru 
imata obstoječa terminala v Sežani in Gorici, kjer se opravlja 
distribucija blaga tako pri izhodu kot pri vhodu v Jugoslavijo. 
Dopolnjeni predpisi o prostih conah odpirajo nove možnosti 
za industrijsko predelavo in oplemenitenje blaga ob tranzitnih 
poteh in sodelovanje s podobnimmi conami na drugi strani 
meje. Tudi prosta cona v Luki Koper nudi nove možnosti za 
pospeševanje dolgoročnega proizvodnega sodelovanja na' 
tem območju kot so npr. tuja vlaganja. 

V ta okvir že sodijo začetne pobude, da se tu plasira preko 
tržaške BIC prenos sredstev in tehnologije. Za plačilo upo- 
rabe Sinhrotrona v Trstu pa je predvidena določena vsota 
koristniku Inštitutu Jožef Štefan. 

SOSEDSKO GOSPODARSKO SODELOVANJE 
Z AVSTRIJO 

V letu 1986 je znašala blagovna menjava SR Slovenije 
z Avstrijo 503 mio USD (od tega izvoz 117,2 mio USD in uvoz 
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385,8 mio USD), pokrivanje uvoza z izvozom je bilo 30,4 %. 
V letu 1987 pa se je blagovna menjava znižala za 13,5 % in je 
znašala 435,3 mio USD (od tega izvoz 129,5 mio USD, indeks 
1987/86 110,5 in uvoz 305,9 mio USD, indeks 1987/86 79,3). 
Delež SR Slovenije v skupni menjavi SFR Jugoslavije 
z Avstrijo je v letu 1987 znašal 44,5 % (v letu 1986 — 41,6%),od 
česar pri izvozu 31,3 % (v letu 1986 - 41,6 %) in uvozu 54,2 
% (v letu 1986 - 73 %). (priloga 2) 

Avstrijska stran pri tem pogosto omenja, da je devizna 
bilanca med Jugoslavijo in Avstrijo precej izravnana, oziroma 
da imamo suficit plačilne bilance, kajti v blagovno menjavo 
štejejo tudi dohodke, ki jih ima Jugoslavija od avstrijskih 
turistov in od nakazil naših delavcev na začasnem delu 
v Avstriji. Po podatkih avstrijske narodne banke imajo tako 
deficit v plačilni bilanci z Jugoslavijo v letu 1987 v vrednosti 
1.016 mio ATS (leta 1986 1.077 mio ATS). Ta njihova trditev ni 
točna. Neblagovne tokove je treba obravnavati posebej saj 
tudi naši delavci, ki so zaposleni v Avstriji prispevajo k avstrij- 
skemu narodnemu dohodku. Pozabljajo tudi na našo ude- 
ležbo v njihovem zimskem turizmu in številne nakupovalce. 
Blagovni tokovi na drugi strani, pa so izrazito v prid Avstrije in 
je zato nujno storiti vse, da se menjava okrepi in poveča naš 
izvoz. 
Sejemski kompenzacijski posli 

Medzbornični kompenzacijski posli, ki so se razvili iz sejem- 
skega sodelovanja, predstavljajo vidik gospodarskega sode- 
lovanja. Ti posli, ki se razvijajo že več kot 30 let med avstrij- 
skimi in jugoslovanskimi zbornicami potekajo skoraj brez 
problemov. Le v zadnjem času je čutiti na avstrijski strani 
pomanjkanje blaga avstrijskega porekla, na naši strani pa so 
najnovejši ukrepi tudi sejemske posle skoraj izenačili z osta- 
limi. To potrjuje tudi slabša realizacija koriščenja kvote za leto 
1988 SR Slovenije kot najaktivnejše republike pri izvajanju teh 
poslov. 

Sejemsko sodelovanje trgovinskih zbornic avstrijskih zvez- 
nih dežel (Koroške, Štajerske, Gradiščanske, Tirolske in 
Dunaja) z gospodarskimi zbornicami vseh jugoslovanskih 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin (v letu 1984 in 
1985 so se v sejemske sporazume vključile tudi Makedonija, 
Črna gora in Kosovo) predstavlja pomemben vidik gospodar- 
skega sodelovanja, saj poteka v razmerju 1:1. Kontingent za 
SR Slovenijo za leto 1987 znaša 414,5 mio ATS, za leto 1988 
pa 421,5 mio ATS. 

Struktura sejemske menjave je za SR Slovenijo ugodna saj 
izvažamo predvsem končne izdelke, uvažamo pa pretežno 
repromateriat. 

Glede na strukturo avstrijskega gospodrastva si bomo v pri- 
hodnje v Jugoslaviji morali bolj prizadevati za povečanje 
sodelovanja na področju drobnega gospodarstva. Na tem 
področju je v SR Sloveniji že precej storjenega v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije in Sejma drobnega gospo- 
darstva v Celju. 

Prav zaradi uspešnosti takih pobud bi bilo potrebno možno- 
sti nosilcev vzpostavljanja gospodarskih stikov s sosedi, to je 
tam locirane predstavnike GZJ in bank še bolj izkoristiti oz. 
poiskati nove možnosti nosilcev pobud. 

Sklenitev meddržavnega sporazuma o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju bi pospešila vzpostavitev višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja v obmejnem prostoru. Koroška 
in Štajerska sta proti sklenitvi takega sporazuma. Zavzemata 
se za gospodarsko sodelovanje ob meji izven sporazuma le 
po sejemskih kompenzacijskih poslih, ti pa nikakor niso 
nadomestilo obmejnemu sporazumu. SR Slovenija je imela 
po letu 1980 več razgovorov s predstavniki deželnih vlad in 
gospodarskih zbornic ZD Štajerske in ZD Koroške na temo 
obmejno gospodarsko sodelovanje, vendar brez uspeha. 

Višje oblike gospodarskega sodelovanja 
SR Slovenija si že več let prizadeva, da v sodelovanju 

z avstrijskimi zveznimi deželami in njihovimi gospodarskimi 
zbornicami vzpostavi čim več stikov med podjetji, ki so zainte- 
resirana za višje oblike gospodarskega sodelovanja (koopera- 
cije, skupna vlaganja, skupni nastop na tretjih trgih, sodelova- 
nje na področju drobnega gospodrastva, ipd.). Osnovno 
vodilo pri tem je ekonomski interes podjetij samih. Razgovori 
in prizadevanja za okrepitev sodelovanja na obmejnih območ- 
jih redno potekajo. 

Kot pomemben dosežek na tem področju sodelovanja oce- 

njujemo podpis Sporazuma o skupnem vlaganju v projekt 
sanacije vodovodnega omrežja, ki so ga 27. oktobra 1986 
v Gospodarski zbornici Slovenije podpisali podjetja SEBA iz 
Celovca ter IMP Montaža Maribor in Elektrotehna iz Ljubljane. 
Gre za prvo sovlaganje avstrijsko-koroške firme v SR Slove- 
niji. Podpisniki odkrivajo in odpravljajo napake na podvodnih 
omrežjih s pomočjo sodobne merilne tehnike in posebnih 
montažnih postopkov; partnerji naj bi sodelovali najmanj 15 
let, najprej na domačem, nato pa po možnosti tudi na tujem 
trgu. Ob ugodnih poslovnih rezultatih pa bi prišla v poštev 
morda tudi ustanovitev skupnega podjetja. 

Organizacije združenega dela iz Slovenije so imele v letu 
1987 s podjetji iz celotne Avstrije sklenjenih 48 pogodb o dol- 
goročni proizvodni kooperaciji, 4 pogodbe o skupnih nalož- 
bah avstrijskih firm z organizacijami združenega dela v SR 
Sloveniji. V Avstriji pa so organizacije združenega dela usta- 
novile 22 mešanih podjetij, od tega 13 na Koroškem in 1 na 
Štajerskem. 

Na obmejnem območju Avstrije je bilo do konca leta 1987 
sklenjenih 14 pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji 
z OZD iz SR Slovenije. 

Kooperacije potekajo na različnih področjih od smuči, 
športnih oblačil, papirja, lesa, orodja, strojev do elektronike. 
Po obsegu menjave pa so najpomembnejše koperacije na 
področju papirja, pohištva in grafičnih proizvodov. 

V okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja na Koro- 
škem in Štajerskem v Avstriji je bilo do konca leta 1987 
ustanovljenih 20 lastnih in mešanih podjetij (Alpetour Spedi- 
tion, Elan Spdrtartikelerzeug, Elan Holding, Intrade, IPH Hol- 
zindustrie, Slovenijales Holding, IMP Metali Chemie, Hotel 
Obir, Hotel Korotan, Obir Zellstoffabrik, Hago, Žaga Tram- 
pusch, Iskra Delta, Intermercator, Sateko, Unior, Cobra, 
Konus, Topsport). V ustanavljanju pa so še 4 podjetja (Car- 
frigo, luenna, Darmed, Carmetall). 

Menimo, da je zelo pomembno, da se gospodarsko sodelo- 
vanje na obeh straneh meje krepi in razvija ter da bi bilo 
potrebno o morebitni sklenitvi sporazuma o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju med SFRJ in Republiko Avstrijo 
še več razpravljati v okviru zveznih organov obeh držav. Ker 
pa iz dosedanje prakse ugotavljamo, da Republika Avstrija na 
podpis obmejnega sporazuma ne pristaja, bi lahko tudi tu 
Jugoslavija priznala enostranski obmejni sporazum, kot je to 
že storila, oziroma je že v veljavi na obmejnem območju 
Makedonije in Grčije in kjer jugoslovanske oz. makedonske 
delovne organizacije že opravljajo te posle. 

Slovensko gospodarstvo (pogosto skupaj z ostalim jugoslo- 
vanskim) se že več kot 30 let pojavlja na takoimenovanih 
obmejnih sejmih v Avstriji v Gradcu, Celovcu, Obervvartu, pa 
tudi v Innsbrucku, ter na Dunaju. Ti sejemski nastopi so bili 
v začetku tesno povezani s sejemskimi kompenzacijskimi 
posli, danes pa skuša slovensko gospodarstvo preko teh 
sejmov prodreti s kvalitetnimi izdelki na zahtevno avstrijsko 
tržišče. Temu cilju je podrejena nosilna tema, sprejem ob 
dnevih jugoslovanskih razstavljalcev, pa tudi razgovori 
s poslovnimi partnerji, ki se organizirajo v času sejma. Seveda 
pa ti sejmi po drugi strani še vedno, poleg komercialnih 
učinkov, služijo tudi k zbliževanju in prijateljskim vezem pred- 
stavnikov gospodarskega, političnega, kulturnega življenja 
tako Slovenije kot Republike Avstrije. 

OBMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE 
Z MADŽARSKO 

Obmejno gospodarsko sodelovanje se uresničuje na osnovi 
Sporazuma o menjavi blaga, storitev in gospodarskem sode- 
lovanju v obmejnem prostoru, ki je stopil v veljavo leta 1977. 
Ta sporazum omogoča tako blagovno menjavo, kot razvoj 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja. Blagovna menjava je 
uravnotežena 1 : 1 in se uresničuje na podlagi blagovnih list, 
ki se vsakoletno dogovarjajo na nivoju Zveznega izvršnega 
sveta in pristojnega madžarskega ministrstva. 

V letu 1987 je bila planirana obmejna blagovna menjava 
med SFR Jugoslavijo in LR Madžarsko v višini 100 mio dolar- 
jev v obe strani, realizirana pa je bila v obsegu 77 mio USD. 
Obmejna blagovna menjava kaže v zadnjih treh letih tendenco 
zmanjševanja zaradi različnih težav v gospodarstvih obeh 
držav ter administrativnih ukrepov, ki dajejo prednost izvozu 
na konvertibilni trg, kar je zlasti očitno na madžarski strani. 
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V tej menjavi SFR Jugoslavija praviloma ne dela selekcije 
blaga, ki ga namenja obmejni menjavi. 

Predvidena obmejna menjava SR Slovenije je v letu 1987 
znašala 14 mio USD oz. 7 mio USD v vsako smer, realizirana je 
bila v višini 12,455 mio USD , kar je 16 % jugoslovanske 
menjave. Pri tem je bil slovenski izvoz 6,828 mio USD in uvoz 
5,267 mio USD. (priloga 3) 

Blago, ki ga Slovenija uvaža v obmejni blagovni menjavi iz 
Madžarske v glavnem zajema kmetijske proizvode ter umetno 
usnje, žarnice, PVC, tkanine in drugo. Madžarska stran je 
v zadnjih letih nekajkrat opozorila na neustrezno strukturo 
blaga, ki je predmet obmejne blagovne menjave glede na 
stopnjo predelave. 

Na madžarski strani so glavni problemi, ki ovirajo obmejno 
gospodarsko sodelovanje naslednji: 

- slaba kvaliteta in ozek asortiman blaga, ki ga namenjajo 
obmejni blagovni menjavi z Jugoslavijo (v glavnem je to 
blago, ki ga ne morejo prodati na konvertibilno tržišče), 

- visoke cene blaga, ki ga namenjajo obmejni blagovni 
menjavi kar povzroča, da tudi naše delovne organizacije 
v odgovor na visoke cene vzišujejo cene svojega blaga, 

- nestimuliranje podjetij za obmejno blagovno menjavo ter 
omejevanje oz. selekcija izvoznega blaga, 

- vezanost poslov. 
Pri vzpostavljanju višjih oblik gospodarskega sodelovanja 

so premalo izkoriščene možnosti in zmogljivosti obeh gospo- 
darstev. Problemi, ki ovirajo večji razvoj sodelovanja so: 

- dolgotrajno pridobivanje soglasij in atestov za proizvode, 
- iskanje ustreznega blaga za kontradobave od madžarskih 

partnerjev, 
- prepočasno dogovarjanje in odprava tehnološko-tehnič- 

nih ovir pri partnerjih, ki vzpostavljajo kooperacijsko proiz- 
vodnjo. 

5. junija 1986 je bil podpisan Sporazum o spremembi in 
dopolnitvi Sporazuma o menjavi blaga, storitev in o gospo- 
darskem sodelovanju v obmejnem prometu med SFR Jugo- 
slavijo in LR Madžarsko. S tem sporazumom je določeno, da 
se bodo vsa plačevanja med dvema državama v obmejnem 
prometu blaga in storitev vršila po posebnih brezobrestnih 
računih v konvertibilni valuti. Pooblaščene banke obeh držav 
pa so podpisale v juliju 1986 sporazum o uvedbi posebnih 
računov. Kljub začetnim težavam poteka sedaj plačevanje 
v glavnem po posebnem računu. 

V letu 1988 je prišlo do pomembnih sprememb v zunanje 
trgovinski zakonodaji na Madžarskem, ki omogočajo proiz- 
vodnim organizacijam ustanavljanje svojih zunanjetrgovin- 
skih oddelkov oz. večjo samostojnost pri sklepanju poslov 
s tujimi partnerji. 

Naše organizacije združenega dela, nosilke sodelovanja 
z LR Madžarsko, še zlasti obmejnega gospodarksega sodelo- 
vanja pričakujejo, da bo to poenostavilo administrativne 
postopke, ki so do sedaj zavirali realizacijo že sklenjenih 
poslov z madžarskimi podjetji. Razen tega je v letošnjem letu 
madžarska stran izdala dovolj uvozno-izvoznih dovoljenj, 
vendar je še vedno problem zagotovitev kvalitetnega blaga na 
madžarski strani. 

V prvi polovici letošnjega leta je obmejna blagovna menjava 
med SR Slovenijo in LR Madžarsko dosegla 3,482 mio USD 
(od tega slovenski izvoz 2,163 mio USD in uvoz 1,319 mio 
USD) kar je manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem kaže 
opozoriti, da se večina obmejne menjave realizira ob koncu 
leta, saj takrat madžarska stran ponudi večjo izbiro blaga, ki 
ga v prvi polovici leta ni uspela prodati na konvertibilnem 
trgu. 

Letos je bila na pobudo obeh podpredsednikov vlad SFR 
Jugoslavije in LR Madžarske Janeza Zemljariča in Jozsefa 
Marjaija ustanovljena ad hoc delovna skupina za obmejno 
gospodrsko sodelovanje, ki bo proučila možnosti in podala 
predloge za krepitev obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Menimo, da bi ukinitev carinskih dajatev, kot to predlaga 
madžarska stran, prispevalo k nadaljnjemu razvoju obmejne 
blagovne menjve. 

Ob obravnavi poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupš- 
čine SR Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega programa 
ukepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja je Izvršni svet Skupščine SRS sprejel nal- 
sednje ugotovitve in stališča, sklepe in predloge o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju: 

I. UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

1. Sklepi in stališča, ki jih je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela za obmejno gospodarsko sodelovanje se izvajajo kljub 
vse težjemu gospodarskemu položaju. 

2. Delovne organizacije s tega področja so doslej razvile 
sposobnosti poslovanja tudi pod rednimi pogoji, zato so se 
kljub ukinitvam ugodnosti (preferencialov) sporazumov lahko 
obdržale v poslih. Obmejno gospodarsko sodelovanje se je 
v letih 1975-88 razvilo iz zgolj deklarativnega sodelovanja 
v vsebinsko pomembno obliko gospodarskega sodelovanja, 
kar je vplivalo na trend v suficit z Italijo. V času krize se je 
s tem reševala preskrba z repromaterialom. Tudi v okviru 
tekoče ekonomske politike SFRJ je prevladovalo mnenje, da 
je obmejno gpspodarsko sodelovanje pomemben element 
dobrososedskih odnosov. Konec 1986 leta so bili sprejeti 
ukrepi, ki so pospešili tako obmejno blagovno menjavo, kot 
sejemske kompenzacijske posle, spremembe v maju 1988 pa 
so tak razvoj zavrle. V veljavnih pogojih poslovanja s tujino se 
je namreč promet po obmejnih sporazumih izenačil s splošno . 
veljavno blagovno menjavo s tujino oz. postal dražji in zato za 
naše udeležence v maloobmejnem prometu (operaterje) vse 
manj zanimiv. 

3. Problem neizkoriščenega salda na avtonomnem računu 
pri Banco d.ltalia, ki se v vseh letih giblje na 15 % letne 
menjave, je bil obravnavan in reševan predvsem v zadnjem 
obdobju. Analiza stanja in vzrokov nominalno visokega salda 
je pokazala, da se je temu mogoče izogniti le z načelom 
pobota terjatev, limitiranje saldov v Narodni banki Jugoslavije 
je lahko le prehodni ukrep. Posebne delovne skupine; ena 
formirana pri Narodni banki Jugoslavije, podobna že pred tem 
s strani Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje 
predlagana pri Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino in ukrepi Sekcije za Italijo Gospodarske zbornice 
Jugoslavije, svoja mnenja in stališča so k temu v Zveznem 
sekretariatu za ekonomske odnose s tujino dodali tudi glavni 
udeleženci v maloobmejnem prometu, niso dali sprejemljivih 
trajnih rešitev. Ta je možna v osnovanju Mešane banke, kot jo 
predvideva protokol XVI. zasedanja Mešanega komiteja in 
Memorandum Goria-Mikulič iz januarja 1988, saj bi kot 
poslovna banka lahko na obeh straneh prevzela posle malo- 
obmejnega prometa, ob teh spremembah pa bi uveljavljali 
tudi obrestovanje salda. 

4. Oba - Tržaški in Goriški sporazum - sta bila s sporazu- 
mom SFRJ — EGS verificirana, zato tudi za Evropo 1992 
predstavljata verjetno olajšavo gospodaskega sodelovanja. 
Potrebno ju je, pa čeprav na manjšem obsegu prometa, z uve- 
ljavitvijo prednostnih pogojev ohraniti. 

5. Še naprej morajo ostati v veljavi vsi ukrepi za pospeševa- 
nje višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja: 

- zagotavljanje deviznih sredstev za ustanavljanje novih ter 
krepitev obstoječih lastnih in mešanih podjetij, 

- zagotavljanje dinarskih sredstev pod ugodnimi pogoji 
v okviru bančnega sistema za kreditiranje višjih oblik obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja, 

- zagotavljanje dela viškov prihodkov nad odhodki 
Narodne banke Slovenije za razvoj tehnološko bolj zahtevnih 
projektov obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

6. Poleg krepitve obstoječih industrijskih projektov in 
obstoječih višjih oblik obmejnega sodelovanja, je potrebno 
posvetiti skrb nadaljnjemu usmerjanju tržno ter tehnološko 
zahtevnejših novih proizvodnih programov. 

Kmetijski in obrtniški sektor ter znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti v zamejstvu je potrebno še naprej krepiti. Naše in 
mešane firme v Italiji in Avstriji je treba tudi kapitalno in 
kadrovsko izboljšati. 

7. Izhajajoč iz doslej ocenjenega pomena perspektive malo- 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z Evropo 1992 je 
potrebno vplivati na odpravo v Jugoslaviji ustvarjenega sla- 
bega vzdušja do obstoječega stanja, poudarjati njegov eko- 
nomski in politični pomen, s tem preseči nerazumevanje 
pomena tega delovanja ter sporazumov, ki so sicer pogod- 
bena obveznost SFR Jugoslavije. 

II. SKLEPI 

1. Preko Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo je treba pospešiti uresničevanje sprejetih pro- 
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gramov znanstveno-tehničnega sodelovanja s sosednjimi 
deželami in še posebej izkoristiti bližino institucij kot so 
Sinhrotron in Center za biotehnologijo v Trstu, Inštitut za 
motorje z notranjim izgorevanjem (Graz), itd. 

Za uvajanje novih tehnologij v proizvodnjo je potrebno 
v večji meri usmerjati skupne naložbe kot tudi sodelovanje 
proizvodnih podjetij na obeh straneh meje. 

2. Republiški komite za mednarodno sodelovanje ponovno 
pripravi predlog za zaključitev postopka potrditve novih list 
C in D Tržaškega sporazuma. 

III. PREDLOGI 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Gospodar- 
ski zbornici Slovenije, da za spremljanje in usmerjanje obmej- 
nega gospodrskega sodelovanja ustanovi v okviru Odbora za 
obmejno gospodarsko sodelovanja operativne komisije za 
sosednje države. 

2. SR SLOVENIJA v mio dolarjih 
leto izvoz uvoz skupaj pokritost delež 

uvoza z SRS v 
izvozom SFRJ 

v % v % 
1983 154 229 383 67 60 
1984 103 135 238 76 34 
1985 104 127 231 82 36 
1986 117 386 503 30 62 
1987 129 305 434 42 44 

3. AVSTRIJSKI SEJEMSKI KONTINGENT v ATS 
leto SFRJ kontingent SRS kontingent 
1986 1.173.712.000 356.140.800 
1987 1.443.454.400 414.878.000 
1988 1.491.454.400 421.561.000 

PRILOGA 1 

BLAGOVNA MENJAVA Z ITALIJO 

1.SFR JUGOSLAVIJA - v mio dolarjih 
leto izvoz uvoz skupaj pokritost 

uvoza z iz- 
vozom v % 

1983 806 980 1.786 82 
1984 942 965 1.907 98 
1985 977 1.028 2.004 95 
1986 1.126 1.209 2.335 93 
1987 1.490 1.294 2.784 115 

2. SR SLOVENIJA - v mio dolarjih 
leto izvoz uvoz skupaj pokritostdelež SRS 

uvoza z . v SFRJ 
izvozom v % 

v % 
451 97 25 
508 104 27 
498 122 25 
728 104 31 
825 136 30 

REALIZACIJA SRS 
leto izvoz SRS % uvoz SRS  % 
1986 319.734.493 90 318.742.200 89,5 
1987 383.600.325 92 344.897.068 83 
1988* 72.831.824 17 45.008.502 11 
* podatki so za 9. mesecev, po oceni je realizacija ob koncu 
leta cca 30 - 35 % 

PRILOGA 3 

BLAGOVNA MENJAVA Z MADŽARSKO 

1.SFR JUGOSLAVIJA v mio dolarjih 
leto izvoz uvoz skupaj pokritost 

uvoza z iz- 
vozom v % 

1983 288 297 585 97 
1984 287 291 579 98 
1985 284 285 569 99 
1986 267 267 534 100 
1987 237 248 485 95 

1983 222 229 
1984 259 249 
1985 274 224 
1986 372 356 
1987 475 350 

3. OBMEJNA BLAGOVNA MENJAVA 
(plačilni promet v mlrd ITL) 
leto Goriški 

sporazum 
Tržaški 

sporazum 
Skupaj Delež v 

menjavi 
SFRJ/RI 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

251 
289 
230 
180 
264 

521 
603 
518 
359 
640 

772 
892 
748 
539 
904 

27 
26 
20 
19 
27 

BLAGOVNA MENJAVA Z AVSTRIJO 

1.SFR JUGOSLAVIJA 

PRILOGA 2 

v mio dolarjih 

leto skupaj pokritost 
uvoza z iz- 

vozom v % 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

215 
293 
261 
282 
414 

428 
414 
386 
528 
564 

643 
707 
647 
810 
978 

50 
71 
67 
83 
73 

2. SR SLOVENIJA 
leto uvoz skupaj pokritostdelež SRS 

uvoza z v SFRJ 
izvozomv % 

v% 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

33 
40 
32 
33 
38 

28 
37 
36 
26 
26 

61 
77 
68 
59 
64 

116 
108 

91 
127 
146 

3. OBMEJNA BLAGOVNA MENJAVA 
SR SLOVENIJA - MADŽARSKA 
leto 
983 
1984 
1985 
1986 
1987 

5.0 
5.7 
6.1 
5,1 
6.8 

6,0 
5,4 
5,0 
5,6 
5,6 

10 
13 
12 
11 
13 

skupaj 
11.0 
11.1 
11,1 
10,7 
12,4 
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