
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

fvup»cina Hepublike Slover 

DOKUMENTACIJA 

Ljubljana, 11.7.1990 

Letnik XVI, štev. 12 

Cena 10 din 

deklaracija o suverenosti države republike Slovenije 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEPI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE K ZVEZNIM AKTOM 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV | 

POBUDE DELEGATOV 

2 

3 

4 

15 

SPORAZUM 
° izvedbi programa prostovoljnega dela v Sloveniji v letu 1990 27 

PRILOGA: 

POROČILO 
o vključevanju Slovenije v obstoječe oblike regionalnega sodelovanja 1 
v evropskem prostoru v letu 1989 
- Poročilo o regionalnem sodelovanju Republike Slovenije v evropskem prostoru 

v letu 1989 . A1 , . 1 

- Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije v delovni skupnosti Alpe-Jadran 

v letu 1989 4 

USMERITVE 
jzvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije pri prilagajanju evropskim 
integracijskim procesom (Bela knjiga) 6 



DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, 
ki so zastopane v Skupščini Republike Slovenije, je Skupš- 
čina Republike Slovenije na skupni seji zborov dne 2. julija 
1990 sprejela in razglasila »Deklaracijo o suverenosti 
države Republike Slovenije«. 

1. člen 
Izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe in 

v skladu z X., XI., LXXII. in XCII. amandmajem k ustavi Repu- 
blike Slovenije ter z določbami Mednarodnega pakta o držav- 
ljanskih in političnih pravicah razglaša Skupščina Republike 
Slovenije suverenost Republike Slovenije. 

2. člen 
Politični, gospodarski in pravni sistem Republike Slovenije 

temelji na ustavi in zakonih Republike Slovenije. Listava SFRJ, 
zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi veljajo na območju 
Republike Slovenije, če niso v nasprotju z ustavo in zakoni 
Republike Slovenije. 

3. člen 
V skladu z načelom državne suverenosti in z načelom pri- 

marnosti ustave in zakonov Republike Slovenije morajo repu- 

bliški organi in organizacije zagotavljati, da bodo tudi vsi 
zvezni organi in organizacije na območju Republike Slovenije 
poslovali v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki 
Sloveniji. 

4. člen 
Skupščina Republike Slovenije z ustavnim zakonom 

določa, kateri zvezni predpisi se na območju Republike Slove- 
nije ne uporabljajo, ker so v nasprotju z njeno ustavo in 
zakoni. Zakoni, ki jih Skupščina SFRJ sprejme po sprejemu te 
deklaracije, veljajo za območje Republike Slovenije, če k njim 
izreče soglasje Skupščina Republike Slovenije. 

5. člen 
Skupščina Republike Slovenije bo izvedla predpisan posto- 

pek za sprejem nove ustave Republike Slovenije v roku enega 
leta. 

6. člen 
Ta deklaracija začne veljati z dnem, ko je sprejeta in slo- 

vesno razglašena na skupni seji zborov Skupščine Republike 
Slovenije. 

SKLEP 
Skupščine Rebpublike Slovenije ob sprejemu Deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije 

Ob sprejemu Deklaracije o suverenosti 
države Republike Sloveni/e je Skupščina 
Republike Slovenije na skupni seji zborov 
dne 2. julija 1990 sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije obvezuje 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, 

da najkasneje do začetka septembra 
pripravi predlog ustavnega zakona, s , 
rim se bo ugotovilo, kateri zvezni zakoni Jj 
podlagi te deklaracije ne veljajo na obcnov 
Republike Slovenije. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije s katerim se predlaga delegatom Zveznega zbora Skupščine SFRJ iz 
Republike Slovenije, da se ne udeležujejo več sej zborov tega zbora 

Skupščina Republike Sloveni/e je na 
skupni seji Družbenopolitičnega zbora, 
Zbora občin In Zbora združenega dela dne 
2. julija 1990 sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije Preu,^?fi 
delegatom Zveznega zbora Skupščine S' 
Jugoslavije iz Republike Slovenije, da se 
udeležujejo več sej tega zbora. 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k zaprosilu Skupščine občine Postojni 
v zvezi s financiranjem po zakonu o političnem združe vanju 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
Republike Slovenije je na seji dne 27. 6. 
1990 obravnavala zaprosilo Skupščine obči- 
ne Postojna ali so neodvisni delegati v zbo- 
ru upravičeni do prejema vsote, ki jo politič- 
nim organizacijam prinaša vsak mandat, 
oziroma se sredstva dodeljujejo samo poli- 
tičnim organizacijam. 

Komisija je ugotovila, da zakon o politič- 
nem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/ 

89), ki ureja tudi financiranje delovanja poli- 
tičnih organizacij, ne vsebuje določb, na 
podlagi katerih bi bili posamezni delegati, 
s tem tudi neodvisni, upravičeni do prora- 
čunskih sredstev. V 21. členu citiranega za- 
kona je določeno, da so politične organiza- 
cije upravičene do sredstev iz proračuna 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. Kot 
kriterij za določitev višine proračunskih 
sredstev pa je v zakonu določeno število 

delegatov posamezne politične organi#' 
je v družbenopolitičnem zboru. Zakon V/ 
ne daje posameznim delegatom in tudi 
neodvisnim pravicč do pridobivanja p'° 
čunskih sredstev. 

Komisija meni, da je zakonska do>°$ 
jasna in zato ni potrebe po obveznem 
mačenju zakona. 

2 poročevalk 



SKLEP 
Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije v zvezi s priporočilom 
Skupščine Republike Slovenije o razbremenjevanju gospodarstva. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije o obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o financiranju 
federacije 

SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
SKUPŠČINA 

Skupščina republike Slovenije je na sejah svojih zborov dne 
14. 6. 1990 obravnavala predloge ukrepov Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine republike Slove- 
nije za razbremenitev slovenskega gospodarstva. Kot enega 
od predlaganih ukrepov so zbori Skupščine republike Slove- 
nije sprejeli tudi priporočilo Skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja Slovenije naj ponovno preveri vse pri- 
hodke in odhodke skupnosti ter veljavne prispevne stopnje za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter na podlagi te ocene 
zniža prispevne stopnje oziroma oceni, koliko lahko s spre- 
membo teh stopenj prispeva k razbremenjevanju gospodar- 
stva. 

Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja Slovenije je na seji dne 21. 6. 1990 obravnavala priporo- 

čilo Skupščine republike Slovenije. Podlaga za razpravo je 
bila poleg pobud tudi v Skupnosti izdelana strokovna ocena 
realizacije finančnega načrta in možnosti ponovnega znižanja 
prispevne stopnje, ki je priložena. Skupščina je ob obravnavi 
navedene pobude ugotovila, da je zaradi vedno večjega števila 
stečajnih postopkov, zmanjševanja števila zavarovancev, veli- 
kega prirasta novih upokojencev in drugih podobnih vzrokov, 
že ob obstoječi prispevni stopnji podano tveganje, da predvi- 
dena zbrana sredstva ne bi zadoščala za pokrivanje obvezno- 
sti skupnosti. Teoretično je sicer podana tudi ocena, da bi se 
v skupnosti do konca leta oblikoval presežek v višini nekaj več 
kot 600 mio din, kar pa predstavlja potrebno višino sredstev, ki 
bi lahko zagotavljala likvidno poslovanje skupnosti. Zaradi 
težav v gospodarstvu in pozivov k razbremenitvi pa v skupno- 
sti ni mogoče že takoj zniževati prispevnih stopenj na račun 
bodočega negotovega presežka saj bi ob dejstvu, da velja za 
skupnost prepoved najemanja kreditov in da ni prejela drugih 
trdnih zagotovil za drugačno premoščanje likvidnosti to lahko 
resno ogrozilo nadaljnje redno zagotavljanje pravic. 

Skupščina je ocenila, da /e mogoče enake učinke razbre- 
menitve doseči tudi tako, da se zagotovi, da se v skupnosti 
ne bi zbirala večja sredstva, kot so minimalno potrebna za 
kritje obveznosti seveda s tem, da skupnost tudi letos ne bo 
ustvarila nujnih sredstev rezerv. Na podlagi navedenega je 
Skupščina skupnosti sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja Slovenije pooblašča in zadolžuje Predsedstvo Skupš- 
čine skupnosti, da takoj ko nastane presežek v višini enome- 
sečnega priliva sredstev iz naslova prispevkov iz dobička 
oziroma dohodka sprejme sklep o odpovedi plačila prispevkov 

za prihodnji mesec. V primeru, da Predsedstvo ugotovi višji 
presežek sredstev, pa se odpove plačilu prispevkov za dva 
meseca oziroma za obdobje, ki ustreza temu presežku. 

Skupščina skupnosti se je torej na priporočilo Skupščine 
Republike Slovenije odločila za tako obliko prispevka k raz- 
bremenjevanju slovenskega gospodarstva, ki skupnosti 
v danih zaostrenih pogojih gospodarjenja še omogoča zago- 
tavljanje z zakoni predpisanih pravic po drugi strani pa v pri- 
meru ugotovljenega presežka razbremenjuje gospodarstvo 
z odpovedjo vplačila prispevka iz dobička oziroma dohodka 
To hkrati pomeni, da se v skupnosti ne bo zbralo več sredstev, 
kot je potrebno za pokrivanje izplačil z zakonom in drugimi 
predpisi določenih dajatev s področja pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. 

Skupščina Republike Slovenije je na 
Podlagi amandmaja LXIX, 3. točke amand- 
ma LXXII k ustavi Republike Slovenije In 

odstavka 259. člena poslovnika 
z*Upičlne Republike Slovenije na seji 
~°°ra združenega dela, Zbora občin In 

uibenopolltlčnega zbora dne 2. lullja 
'99o obravnavala osnutek zakona o dopol- 

zakona o financiranju federacije (AS 42) ter sprejela 

SKLEP 
[■ Skupščina Republike Slovenije se ne 

strinja s predloženo dopolnitvijo zakona 

o financiranju federacije. 
V zaključnem računu federacije za leto 

1989 je ugotovljen presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 549,6 mio din, ki naj se 
v skladu z veljavnim zakonom usmeri v pro- 
račun federacije za leto 1990 in ustrezno 
zniža prispevek republik in avtonomnih po- 
krajin za proračun za leto 1990. Glede na 
gospodarsko stanje je treba v celoti uresni- 
čiti zakonsko določbo o prenosu sredstev 
v proračun federacije za leto 1990 in zmanj- 
šati prispevke republik in pokrajin. Proble- 
matika nezadostno zagotovljenih sredstev 
za poravnavo obveznosti federacije iz na- 

slova izplačanih beneficiranih pokojnin bor- 
cev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije 
pa naj se obravnava v okviru sprejetega 
proračuna federacije za leto 1990, potem ko 
bodo pristojni organi potrdili predložene 
zahtevke skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja republik in pokrajin za 
povračilo dela sredstev za beneficirane po- 
kojnine za leto 1989. 

2. Skupščina Republike Slovenije poo- 
blašča svojo delegacijo v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v postopku 
usklajevanja uveljavlja navedene pripombe 
in da ne da soglasja k predlogu zakona. 

Poročevalec 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

Izenačitev obrtnikov in kmetov 
s pravnimi osebami pri nakupu 

reprodukcijskega materiala 

—Izenačitev obrtnikov In kme- 
tov s pravnimi osebami pri na- 
kupu reprodukcijskega mate- 
riala 

Delegat Zbora združenega 
dela Skupščine Republike Slo- 
venije Bogo Roglna Je postavil 
delegatsko vprašanje, ki se na- 
naša na izenačitev obrtnikov in 
kmetov s pravnimi osebami pri 
nakupu reprodukcijskega mate- 
riala. 

Pobudo za enako davčno 

obravnavanje zasebnega in druž- 
benega sektorja pri nakupu re- 
produkcijskega materiala, je 
Skupščina Republike Slovenije 
že večkrat posredovala ob spre- 
membah zveznega zakona o pro- 
metnem davku. 

Predlogi niso bili upoštevani, 
razen redkih izjem, zato bo izvrš- 
ni svet Skupščine Republike Slo- 
venije ob prvi spremembi zakona 
ponovno predlagal ustrezne re- 
šitve. 

Izgradnja Osimskih cest, odsek 

Vrtojba-Razdrto 

Danilo Bašin, delegat Zbora 
združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije, in Aleksan- 
der Lovec, delegat Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije, 
sta v imenu delegatov vseh treh 
zborov Skupščine občine Nova 
Gorica postavila nasledn|e de- 
legatsko vprašan/e: 

»Delegati vseh treh zborov 
Skupščine občine Nova Gorica 
so v zvezi z izjavami odgovornih 
predstavnikov republiškega Iz- 
vršnega sveta kot tudi predsed- 
nika Izvršnega sveta gospoda 
Peterleta o »sposobnosti« nove 
cestne povezave Vrtojba-Raz- 
drto, ki so bile objavljene 
v sredstvih javnega Informira- 
nja, spre|eli dne 24. 5. 1990 na- 
slednja stališča: 

1. Občina Nova Gorica se 
v nobenem primeru ne odpove- 
duje potrebi po gradnji nove so- 
dobne cestne povezave Vrtojba 
Razdrto, za katero si prizadeva- 
mo že dobrih trideset let. Meni- 
mo, da je tovrstna cestna pove- 
zava življenjskega pomena za 
celovit razvoj tega območja Slo- 
venije, še posebej ker naša re- 
gija nima ustrezne železniške 
povezave z osrednjo Slovenl|o. 

2. Avtocestna povezava gori- 
ške regije z osrednjo Slovenijo 
je zajeta v mednarodni spora- 
zum (Osimskl sporazum) kot tu- 
di v vseh ustreznih zveznih, re- 
publiških In občinskih planskih 
dokumentih. Sodobna cestna 
povezava Vrtojba-Razdrto je tu- 
di logično nadaljevanje italijan- 
ske avtoceste, ki je že zgrajena 
do mednarodnega mejnega 
prehoda Vrtojba. Gradnja avto- 
ceste Vrtojba-Razdrto se je za- 
čela na odsekih Razdrto-Pod- 
nanos In Vrtojba-Selo. Navede- 
na dva odseka sta preverjena 
z vseh vidikov, tudi ekološkega. 
Trenutno teče razprava v različ- 
nih variantah samo za odsek 
Podnanos-Selo, ki bo v kratkem 
končana. 

Skupščina občine Nova Gori- 

ca se podobno kot Skupščina 
občine Ajdovščina zavzema za 
Izbiro tiste variante trase Pod- 
nanos-Selo, ki bo v najvčeji 
možni meri upoštevala ekološki 
vidik in s tem ohranitev rodovit- 
ne vipavske zemlje. 

4. Skupščina občine Nova Go- 
rica ob upoštevanju vsega na- 
vedenega najodločneje zahte- 
va, da se gradnja avtoceste Vr- 
tojba-Razdrto vključi v republi- 
ški plan cestnega omrežja tudi 
za naslednje srednjeročno ob- 
dobje ter da se začeta gradnja 
nemoteno nadaljuje. 

Glede na navedeno pričaku- 
jemo odgovor, ki bo razjasnil 
nastale nejasnosti in odvrnil 
vse dvome ter nemir, ki je na- 
stal pri nas na Goriškem zaradi 
tega.« 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval 
naslednji odgovor: 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije poudarja, da sta 
v zvezi z začetkom gradnje ceste 
Razdrto-Vrtojba oziroma njenih 
posameznih odsekov še vedno 
nerazrešena dva globalna pro- 
blema. Prvi od njih zadeva vse 
načrtovane gradnje novih cest- 
nih odsekov in izhaja iz neures- 
ničevanja predvidenega sistema 
financiranje cestnega gospodar- 
stva. Drugi problem pa so števil- 
na utemeljena opozorila in zah- 
teve za ponovno preveritev pri- 
mernosti predlagane trase te ce- 
ste skozi Vipavsko dolino, ki je 
s stališča varovanja kmetijskih 
zemljišč in širšega okolja brez 
dodatnih strokovnih analiz ni 
moč sprejeti kot optimalno. Oba 
problema, ki ju v nadaljevanju 
pojasnjujemo, sta povzročila 
dvom o tem, da bo gradnja te 
ceste lahko uresničena v prvotno 
predvideni dinamiki. 

Znano je, da se zaradi odloka 
Zveznega izvršnega sveta o naj- 
višjih cenah nafte in naftnih deri- 
vatov, ki velja od 20. decembra 
1989 naprej, ne uresničuje me- 

drepubliško usklajen in z repu- 
bliškim zakonom o povračilu za 
ceste ob ceni naftnih derivatov 
določen način oblikovanja sred- 
stev za ceste ob drobnoprodajni 
ceni naftnih derivatov. Neuresni- 
čevanje tako urejenega sistema 
financiranja cestnega gospodar- 
stva. ki je bil vključen v plan raz- 
voja cest za leto 1990, povzroča 
slovenskemu cestnemu gospo- 
darstvu tretjinski izpad načrtova- 
nih sredstev za gradnjo cest in 
s tem njegovo finančno nespo- 
sobnost, da ob financiranju za- 
četih naložb zagotovi tudi po- 
trebna lastna sredstva za začetek 
novih naložb Zaradi navedenih 
razmer je bil v Izvršnem svetu že 
obravnavan predlog, da v naši 
republiki ne glede na »zamrznje- 
ne« cene naftnih derivatov uve- 
ljavimo v njih končne stopnje po- 
vračila za ceste, kot so določene 
v peti točki 3. člena omenjenega 
republiškega zakona. Če bo uve- 
ljavljen ta ukrep, bo Izvršni svet 
hkrati predlagal znižanje stopnje 
povračila pri neosvinčenem ben- 
cinu do ravni, ki bo omogočala 
izenačitev njegove cene s ceno 
superbencina. Z omenjenim 
ukrepom naj bi v drugi polovici 
leta 1990 zagotovili polovico 
predvidenih sredstev za financi- 
ranje gradnje novih cestnih od- 
sekov. Od načrtovanih v planu za 
leto 1990 bodo začeti tisti, pri 
katerih po prometnogospodar- 
skih in ekoloških merilih za dolo- 
čanje prioritete gradnje in trasi- 
ranje v prostoru ni odprtih vpra- 
šanj in za gradnjo katerih so že 
ali bodo odobrena tudi tuja po- 
sojila. 

Za traso ceste Razdrto-Vrtoj- 
ba skozi Vipavsko dolino je bilo 
v sredstvih javnega obveščanja 
veliko polemike o njeni primer- 
nosti in sprejemljivosti ter ponu- 
jenih mnogo argumentov za in 
proti predlagani rešitvi. Veliko 
tehtnih pripomb in zahtev za za- 
varovanje kmetijskih zemljišč in 
širšega okolja ceste pa je bilo 
naslovljenih tudi neposredno na 
Izvršni svet. Med njimi naj ome- 
nimo zlasti zahteve za dosledno 
varovanje kmetijskih zemljišč, ki 
so jih poslali g Nevenka Sterle- 
kar, dipl. ing., g. mgr. Leonid Le- 
narčič, g. Franc Oset. dipl. ing., 

g. Alenka Goriup, dipl. ing . . 
Marjan Polšak, Medobčinski,n 

špektorat občin Ajdovščina, No- 
va Gorica in Tolmin, in drU0 
Vsem sta skupna interes in 
teva za zavarovanje kmetij'"' 
zemljišč v Vipavski dolini, kar 
v svojih prispevkih tudi strok1', 
no utemeljujejo. Izvršni svet ° 
takem odzivu javnosti k pred' 
gani trasi ceste skozi Vipavs" 
dolino ne more in ne sme po5 , 
pati drugače, kot da pono^ 
preveri že obravnavane in m o' 
bitne nove rešitve poteka te <j. 
ste. Za izvedbo te naloge je 
koval medresorsko delovno s* 
pino, v kateri so predstavniki " 
publiškega sekretariata za W( 
tijstvo, gozdarstvo in pretira". 
Republiškega sekretariata 
varstvo okolja in urejanje Pr0 jJ 
ra, Zavod Republike Slovenija. 
družbeno planiranje, Rep^"r 
škega sekretariata za prome' 
zveze, Republiške uprave za c 

ste ter predstavniki občin /J 
dovščina in Nova Gorica. Me® , 
sorska delovna skupina bo 
podlagi omenjenih zahtev p'e > 
dila realne možnosti za drU0® 
no trasiranje obravnavane c®5^ 
po potrebi pa tudi drugih, in .jr 
cer ob upoštevanju nasledi 
meril: f 

- za gradnjo cest je treba "P 
rabiti zemljišča slabše kakoV® 

- ob gradnji cest je treba V 
gotoviti ohranitev zaokrožu j 
kmetijskih kompleksov, še 
če so bili meliorirani; ,j(i 

- z gradnjo cest je treba <j 
manj prizadeti zemljišča zaš£ 

nih kmetij; m 
- s trasiranjem ceste je "^s, 

zagotoviti čim manjši vpliv el - 
težkih kovin, ki nastajajo ob«, 
revanju pogonskih goriv, 
kmetijska zemljišča ob cesti ^ 

To nalogo naj bi medresC^ 
delovna skupina opravila v s<> i(! 
lovanju z drugimi strokovni"1' ( 
stitucijami in pred sprejema"!; 
družbenega plana za srednja^,- 
no obodobje 1991-1995- J: 
z namenom, da se bodo delanj 
v Skuščini Republike Slo"® 
lahko odločali o razvoju 
v prihodnjih petih letih na P° m 
gi strokovno in kompleksno ^ 
meljenih predlogov gradnja ^ 
vih cest ali njihovih odsa 
v naši republiki. 

- Gradnja avtocestnega odseka Razdf 
to-Čebulovica 

4tiif enotnost s priključnimi ca®' $ 
postavil naslednje deleg® 
vprašanje: jf 

»Podpiram to supergara" ,i 
vendar, ko gledam ta zakonit 
ml zastavljata dve vprašaji 
bi prosil predstavnika Izvrs^. 
sveta, če Je možno, da na "u 
na eni od prihodnjih sej, 0 (c 

Na 2. seji Zbora občin Skupš- 
čine Republike Slovenije dne 
13. 6.1990 je delegat Ivan Vodo- 
pivec ob obravnavi osnutka za- 
kona o supergaranciji federaci- 
je za obveznosti Ljubljanske 
banke d. d. kot garanta za VI. 
posojilo Evropske Investicijske 
.banke za delno financiranje 
graditve posameznih odsekov 
avtomobilske ceste Bratstvo In 

prihodnjih 
vori. In sicer Iz te dokume" 
je je razvidno, da je dejan® 

poročevs'' 

i 



Evropska investicijska banka 
odobrila ta kredit 21. marca 1990. Med temi kraki je tudi 
eden, iz Oslma, torej Razdrto- 
Čebulovica. Do 16. marca, koli- 
kor je meni poznano, so bile od- 
dane tudi vse ponudbe za grad- 
ilo, s tem da je bila vsa doku- 
mentacija za lokacijo ob koncu 
lanskega leta izdana. Zastavlja 
»e mi vprašanje, z ozirom na to, 

so bila v lanskem letu ta dela 
"a začetku tega kraka ceste 
* Razdrtem pričeta, kaj je raz- lo9. da se toliko mesecev po 
odobritvi sredstev In Izdani do- 
kumentaciji s tem odsekom av- 
toceste ne nada!|uje, s tem da 
ne bi rad opisoval tragike tega 
Prometa, ker vsi, ki boste šil v Trst ali pa v Koper, boste to 
občutili.« 
'zvršni svet Skupščine Republike 
s|oveniie je posredoval naslednji 
Odgovor: 

Odpiranje ponudb možnih iz- vajalcev gradnje avtocestnega 
°dseka Razdrto-Čebulovica je 
ojjo opravljeno na sedežu Repu- 
bliške uprave za ceste 22. marca 
1990. Poročilo o licitaciji in pred- 
'a9anem najugodnejšem ponud- 
niku je bilo izdelano 22. marca 
'990 in istega dne poslano v pre- 
9'ed in odobritev Evropski inve- 
sticijski banki. Ta banka, ki bo 
delno kreditirala gradnjo obrav- 
navanega avtocestnega odseka, 
namreč daje soglasje k izbiri na- 
jcenejšega izvajalca del. Mne- n)e o tem je bilo med komisijo 
lnvestitorja, ki je pregledala in 
ocenila vse prispele ponudbe, in 

predstavniki Evropske inve- 
®"cijske banke različno. Zato je bil začet postopek medsebojne- 
9® usklajevanja, ki poteka že dva 
Meseca in pol. Opravljenih je bi- 0 več skupnih razgovorov na 

podlagi dodatno izdelanih pri- 
merjalnih analiz najbolj konku- 
renčnih ponudnikov. Postopek 
usklajevanja še ni končan. 

Postopek izbire najugodnejše- 
ga ponudnika poteka vzporedno 
z izpolnjevanjem drugih pogojev 
za operativnost odobrenega po- 
sojila Evropske investicijske 
banke. Soglasje k izdaji superga- 
rancije za to posojilo, ki je bilo 
sprejeto na 2. seji Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije, 
je torej le eden od pogojev, ki jih 
mora posojilojemalec izpolniti 
pred začetkom koriščenja poso- 
jila. 

Poleg neusklajenih stališč 
med investitorjem in Evropsko 
investicijsko banko pri ocenjeva- 
nju najugodnejšega ponudnika 
je nedvomno največji problem 
zagotovitev sorazmernega dele- 
ža lastnih sredstev investitorja za 
financiranje gradnje avtocestne- 
ga odseka Razdrto-Čebulovica. 
Ta problem Izvršni svet pojasnju- 
je v odgovoru na delegatsko 
vprašanje v zvezi z gradnjo ceste 
Razdrto-Vrbojba, ki so ga na 
istem zasedanju Skupščine Re- 
publike Slovenije postavili dele- 
gati iz Nove Gorice, hkrati pa 
v njem predlaga tudi ukrepe za 
njegovo razrešitev. 

Investitor, Republiška uprava 
za ceste, pričakuje, da bo posto- 
pek izbire izvajalca del na avto- 
cestnem odseku Razdrto-Čebu- 
lovica končan sočasno z vzpo- 
stavitvijo zakonsko že urejenega 
sistema financiranja cestnega 
gospodarstva iz povračila za ce- 
ste v ceni naftnih derivatov. Šele 
s tem bodo izpolnjeni vsi pogoji 
za operativnost že odobrenega 
posojila Evropske investicijske 
banke oziroma za njegovo dejan- 
sko koriščenje. 

Ali res gradnja brez gradbenega 
dovoljenja in urejenih zemljiško 

lastninskih zadev? 
Delegat Zbora občin Skupšči- 

ne Republike Slovenije g. Fedja 
javora In Zeleni Slovenije so 

*vezl z gradnjo avtomobilske 
,es,e Razdrto—Vrtojba in re- 
konstrukcijo regionalne ceste •kozi Trento postavili vsebinsko 
enako delegatsko vprašanje: 

"Sprašujemo ministra za ce- 
'e, ali je res, da se oba odcepa 

®v'oceste Razdrto-Nova Gorl- 8 gradita brez gradbenega do- 
jenja? 

Zakaj dvoličnost vlade, saj za 
, dCeP ceste za Trento, kjer je 
okacijsko dovoljenje že odo- 

v
r®n°, gradbeno pa še nI, to ne 
ei|a. 

ort?da' ,n k'e 80 bl,e sPreie,e 
0'očltve o gradnji domnevno 

gradbenega dovoljenja?« 
hi t rSni svet Skupščine Repu- "ke Slovenije je posredoval na- sle«nji odgovor: 

1 Lokacijsko dovoljenje za 
drfdnjo avtomobilske ceste Raz- 

9~Fernetiči na odseku Razdr- 
g I^ebulovica (od km 0,0 do km 30) z odcepom proti Podna- 

94% potrebnih zemljišč. Preosta- 
lih 6% zemljišč mu še ni uspelo 
pridobiti zaradi nedokončanih 
zapuščinskih postopkov ali od- 
prtih sporov med solastniki zem- 
ljišč. Je pa za ta zemljišča prido- 
bil podpisane posebne izjave 
(so)lastnikov, s katerimi mu do- 
voljujejo opravljanje gradbenih 
del tudi na teh zemljiščih. 

2. Avtocestni odsek Selo-Vr- 
tojba se deli na dva pododseka: 

- pododsek Selo-Šempeter, 
dolžine 11,968 km in 

- pododsek Šempeter-Vrtoj- 
ba, dolžine 1,875 km. 

K drugemu pododseku je prik- 
ljučena tudi gradnja obvoznice 
mimo Šempetra v dolžini 3,3 km. 

V gradnji je drugi pododsek, 
medtem ko gradnja prvega ni za- 
četa. 

Prvo lokacijsko dovoljenje za 
avtocestni odsek Selo-Šempe- 
ter (do državne meje) je bilo izda- 
no 28. decembra 1977 in nato 
podaljševano. Zadnjič je bilo po- 
daljšano pri Republiškem komi- 
teju za varstvo okolja in urejanje 
prostora 28. aprila 1988 pod št. 
350F-46/86-MB/JV. 

Gradbeno dovoljenje za po- 
dodsek Šempeter-Vrtojba je iz- 
dal Republiški komite za indu- 
strijo in gradbeništvo 5. oktobra 
1989 pod št. 351-01/89-238. 
Gradbeno dovoljenje za obvozni- 
co mimo Šempetra pa je izdala 
občina Nova Gorica 14. septem- 
bra 1989 pod št. 34-8/87-10/CS. 

Zemljišča v trasi avtomobilske- 
ga odseka Selo-Šemp^ter-Vr- 
tojba so v celoti odkupljena, prav 
tako tudi v trasi obvoznice mimo 
Šempetra. 

3. Iz predhodnih podatkov sle- 
di, da se gradbena dela na posa- 
meznih odsekih avtomobilske 
ceste Razdrto-Vrtojba ne od- 
pravljajo brez gradbenega dovo- 
ljenja niti ne brez predhodne pri- 
dobitve potrebnih zemljišč. 

4. Za rekonstrukcijo regional- 
ne ceste v Trenti je izdelana ali 
pridobljena naslednja investicij- 
sko tehnična dokumentacija: 

- projekt rekonstrukcije, (ki 
ga je že potrdila revizijska komi- 
sija investitorja, v kateri so sode- 
lovali tudi zunanji sodelavci); 

- izbrano je lokacijsko dovo- 
ljenje; 

- zbrana so vsa potrebna so- 
glasja (pridobljena od: medob- 
činskega sanitarnega inšpekto- 
rata, medobčinskega požarnega 
inšpektorata, Komunale Tolmin, 
PTT podjetja Nova Gorica. SlS-a 
za gozdarstvo tolminskega GG 
območja, Elektro Primorske, 
Krajevne skupnosti Trenta. Tri- 
glavskega narodnega parka, Re- 
publiškega sekretariata za notra- 
nje zadeve. Podjetja za urejanje 
hudournikov, Komisije za sneže- 
ne plazove, Republiške vodne 
uprave. Cestnega podjetja Nova 
Gorica in Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora-vodnogospodarsko so- 
glasje). 

Investitor je pred kratkim po- 
slal vlogo Republiškemu komite- 
ju za industrijo in gradbeništvo 
za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Rekonstrukcijska dela bodo za- 
četa takoj po izdaji tega dovolje- 
nja, sredstva zanje pa so predvi- 
dena v planu del na cestah za 
tekoče leto. 

- Predaja orožja in streliva iz skladišč TO 

nosu (od km 0,0 do km 0,9) je 
izdal Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora 
10. julija 1989 pod št. 350-02/F- 
51/89/DF/JV. 

Gradbeno dovoljenje za grad- 
njo razcepa Razdrto (od km 0,0 
do km 2,5), vključno z odcepom 
proti Podnanosu, je izdal Repu- 
bliški komite za industrijo in 
gradbeništvo 28. julija 1989 pod 
št. 351-01/89-166. 

V gradnji je avtocestni razcep 
Razdrto, ki je ključni objekt za 
gradnjo bodočih avtocest v sme- 
reh proti Sežani oz. Kopru ter 
Novi Gorici, ne pa tudi odsek 
Razdrto-Podnanos. V tej smeri 
je odprt le del cestne trase v dol- 
žini približno 300 m, ki je sestav- 
ni del izdanega lokacijskega in 
gradbenega dovoljenja in na ka- 
terem se izkorišča kamniti mate- 
rial za gradno kamnite grede na 
priključku Razdrto. Ta del cestne 
trase bo uporabljen za ureditev 
projektno določene gozdne poti. 
Investitor je za gradnjo avtocest- 
nega razcepa Razdrto odkupil 

Poslanec 11. enote, Ind. In ru- 
darstvo Celje-Laško, Jože Puš- 
nlk, je v zvezi s predajo orožja In 
streliva iz skladišč TO postavil 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje; 

Ravnanje organov v občini 
Laško v zvezi z oddajo orožja 
enot TO, ki se je v občini izvedlo 
je bilo obravnavano v občini na 
skupščini In predsedstvu, Infor- 
macija je bila sprejeta In stališ- 
če posredovano tako Predsed- 
stvu Republike Slovenije ter Re- 
publiškemu štabu TO. Ugotovi- 
tev, ki Je pomembna je med dru- 
gim ta, da v občini Laško doslej 
ni bilo nobenih primerov odtuje- 
vanja orožja in streliva. (Stališ- 
ča predsedstva občine Laško 
v zvezi z izvajanjem ukrepa za 
oddajo orožja prilagam). 

Ker na stališča poslana na 
gornja dva naslova nismo dobili 
odgovorov postavljam sledeča 
vprašanja: 

1. Zakaj oba zgoraj navedena 
organa na naša stališča nista 
reagirala oziroma kje so vzroki 
da orožje ni vrnjeno nazaj v ob- 
čino, še zlasti, ker se je le-to 
nabavljalo Iz sredstev, ki so se 
združevala na nivoju občine (to- 
rej so ta sredstva prispevali de- 
lovni ljudje v občini). 

2. Ali bo sploh prišlo do vrni- 
tve orožja nazaj v skladišče TO, 
še zlasti, ker sedanji način upo- 
rabe orožja zahteva za občino 
dodatno zagotavljanje sredstev 
(prevoz orožja iz skladišča v ob- 
čino in zopet nazaj). 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Republiški sekretariat za ljud- 
sko obrambo ne razpolaga z in- 
formacijo kakšna stališča je 
Skupščina občine Laško posre- 
dovala Predsedstvu Republike 
Slovenije in Republiškemu štabu 
za teritorialno obrambo oziroma 
zakaj omenjena organa nista od- 
govorila na omenjena stališča. 

Skupščina Republike Sloveni- 
je bo 2. 7. 1990 obravnavala celo- 
vito informacijo o poteku preme- 
stitve orožja teritorialne obram- 
be v skladišča pod nadzorstvom 
JLA ter posledicah v zvezi s tem. 
V informaciji bodo podani tudi 
predlogi kako urediti nastale raz- 
mere in kako hraniti orožje teri- 

• torialne obrambe v prihodnje. 
Prav tako bo Skupščini Republi- 
ke Slovenije predlagana ustrez- 
na rešitev v zvezi z vračanjem 
orožja teritorialni obrambi. 

Poročevalec 5 



Reorganizacija strokovnih služb univerz 
Roman Jakič, delegat ZSMS- 

Liberalne stranke v Zboru zdru- 
ženega dela skupščine Republi- 
ke Slovenije je postavil nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Ob razpravah o dolgoročnem 
razvoju visokega šolstva in no- 
vem univerzitetnem zakonu se 
je tudi v javnosti postavilo vpra- 
šanje o dejavnosti in reorgani- 
zaciji strokovnih služb univerz, 
posebej Centra za razvoj uni- 
verz. 

Na delegatsko vprašanje »v 
zvezi z ukinitvijo centra za raz- 
voj univerze v Ljubljani« je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije odgovoril, (Povzemam) da 
sta univerzi dobili s spremembo 
Zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju številne nove pristojnosti, 
zaradi česar sta se vodstvi 
obeh univerz »odločili, da bo 
potrebno reorganizirati — ne pa 
ukiniti - delovanje rektoratov In 
njunih strokovnih služb.« Uni- 
verzi bosta nekatere naloge 
opravljli vsaka zase, pripraljall 
pa bosta skupna poročila o vpi- 
su. (Poročevalec Skupščine RS, 
14. 3. 1989). 

Odgovor (prejšnje) vlade ni 
(bil) jasen. Izognil se je vpraša- 
nju kaj bo z dejavnostmi, ki jih je 
doslej opravljal CRU za obe uni- 
verzi in druge uporabnike (infor- 
miranja In svetovanja srednje- 
šolcem, zaposlenim in študen- 
tom ter raziskovalno razvojne 
naloge In projekti, INDOK In še 
nekatere). O razvitosti in stro- 
kovnem nivoju dvajsetletnega 
dela te enote priča obsežna bi- 
bliografija In ugodne recenzije 
te vključevati v nacionalne in 
mednarodne projekte. 

1. Kakšno stališče Ima (nova) 
vlada do reorganizacije tistih 
strokovnih služb, ki s svojim de- 
lom posegajo na področje študi- 
ja in študentov In širše? , 

2. Kakšne so možnosti "urediti 
delovanje CRU na tak način, da 
se to enoto na novo ustanovi, 
med soustanovitelji pa bi bile 
obe slovenski univerzi In organi 
republike, ki uporabljajo rezul- 
tate strokovnega in razvojno 
raziskovalnega dela na tem po- 
dročju? 

Izvršni svet skupščine Republi- 
ke Slovenje je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Že v odgovoru na podobno de- 
legatsko vprašanje februarja le- 
tos je Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije menil, da je or- 
ganizacija strokovnih služb obeh 
univerz njuna avtonomna pristoj- 
nost. Pri tem je Izvršni svet pre- 
pričan, da bodo le-te organizira- 

ne tako, 'da bosta univerzi izpol- 
nili vse naloge, ki jima jih nalaga- 
ta Zakon o usmerjenem izobra- 
ževanju in Pravilnik o razpisu za 
vpis in izvedbi vpisa v usmerje- 
nem izobraževanju, v sodelova- 
nju z drugimi institucijami (npr. 
Zavodom Republike Slovenije za 
statistiko, Zavodom Republike 
Slovenije za zaposlovanje) pa tu- 
di naloge, ki jih narekujejo drugi 
predpisi, saj so dogovori med 
posameznimi institucijami o tem, 
kako katero izmed nalog najbolj 
učinkovito opravi stalni. Tako je 
bilo tudi pri odločitvi univerz, da 
bosta nekatere naloge v zvezi 
z razpisom za vpis in izvedbo vpi- 
sa opravljali vsaka zase, dogo- 
vorjeno, da je treba zagotoviti 
točnost podatkov, preprečiti mo- 
rebitno dvojno prijavljanje, po 
enotni metodologiji obdelati po- 
datke, čas za posredovanje po- 
datkov javnosti skrajšati, ipd. 
Tak dogovor je omogočil tudi 
pripravo skupnega poročila o le- 
tošnjem prijavnem postopku za 
vse zainteresirane institucije. 
O tem, kako bo npr. ljubljanska 
univerza opravljal druge naloge, 
omenjene v vašem vprašanju 
(razvojno-raziskovalne naloge in 
projekti, IDNOK, svetovanje štu- 
dentom ipd.), pa naslednje. 

Po informacijah, ki nam jih je 
posredovala Univerza Edvarda 
Kardelja v Ljubljani, bodo univer- 
zitetne službe predvidoma orga- 
nizirane za deset področij, med 
njimi za izobraževalno in razi- 
skovalno dejavnost, za študent- 
ske zadeve, za mednarodno in 
meduniverzitetno sodelovanje 
ter za organizacijo in informati- 
ko. Najpomembnejše svetovalne 
in razvojno-raziskovalne naloge, 
se pravi ključne naloge sedanje- 
ga Centra za razvoj univerze. Ker 
bo univerzitetno službo urejal 
univerzitetni statut, h kateremu 
si bo univerza po 155. členu Za- 
kona o usmerjenem izobraževa- 
nju morla pridobiti soglasje 
Skupščine Republike Slovenije 
in se pripravlja tuid nov zakon 
o univerzi, se bodo delegati 
v skupščini s predvideno reorga- 
nizacijo strokovnih služb univer- 
ze podrobneje seznanili in raz- 
pravljali tudi o vseh drugih vpra- 
šanjih visokega šolstva. 

Če bi se izkazalo, da od tako 
organiziranih univerzitetnih stro- 
kovnih služb ne bo mogoče do- 
biti dovolj podatkov in drugih 
strokovnih podlag za pomemb- 
nejše družbene določitve, pa Iz- 
vršni svet meni, da bo treba pri 
pristojnem republiškem uprav- 
nem organu ustanoviti posebno 
ekspertno skupino. 

- Izdelava idejnega projekta za zapiranje 

Rudnika urana Žirovski vrh 

je je na sejah zborov dne 28. 
marca 1990 obravnavala in spre- 
jela vmesno poročilo skupine de- 
legatov vseh zborov Skupščine 
Republike Slovenije za pripravo 
poročila o vplivih Rudnika urana 
Žirovski vrh na okolje. 

V I. fazi je to poročilo obravna- 
valo predvsem vpliv odkopava- 
nja uranove rude v rudniku na 
zaposlene pri pridobivanju in na 
njegov vpliv v okolju. Po sklepu 
Skupščine, naj se to delo nada- 
ljuje, kjer je potrebno v II. fazi 
naloge, ki naj obsega predvsem 
raziskave na področju družbeno- 
ekonomskih razmerij rudnika, je 
Republiški komite za energetiko 
sklenil pogodbo z Inštitutom za 
ekonomska raziskovanja. Dispo- 

- Kako je zakonsko 

financiranja bivših 
Franc Potočnik, delegat 

v Družbenopolitičnem zboru je 
postavil delegatsko vprašanje, 
kako je zakonsko urejeno vpra- 
šanje financiranja bivših funkci- 
onarjev SZDL? Po nekaterih tol- 
mačenjih Imajo pravico še 6 me- 
secev prejemati osebni doho- 
dek Iz občinskega proračuna 
- 6 mesecev po prenehanju de- 
lovnega razmerja v socialistični 
zvezi. Ali so ta tolmačenja pra- 
vilna? 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Pravna osnova za osebni do- 
hodek in druge pravice funkci- 
onarjev v organih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, družbenopoli- 
tičnih In družbenih organizacijah 
in samoupravnih interesnih 
skupnostih je podana v družbe- 
nem dogovoru o skupnih osno- 
vah in merilih za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne do- 
hodke funkcionarjev v SR Slove- 
niji (prečiščeno besedilo - Urad- 
ni list SRS, št. 32/87). Po 20. čle- 
nu tega družbenega dogovora 
ima funkcionar, ki mu je prene- 
hala funkcija, do nastopa nove 
zaposlitve ali do upokojitve pra- 
vice Iz dela in pravico do osebne- 
ga dohodka za čas do največ 
šest mesecev. V posebej uteme- 
ljenih primerih se lahko te pravi- 
ce izjemoma podaljšajo še naj- 
več za šest mesecev. Pravice po 
prenehanju funkcije uveljavlja 
funkcionar v tistem organu, v ka- 
terem je opravljal funkcijo. 

Iz tega nedvoumno izhaja, da 
bivši funkcionarji SZDL uveljav- 
ljajo pravice po prenehanju funk- 
cije v organih ali organizacijah 
SZDL oziroma njihovem prav- 

zicija za izdelavo študije, ki jI 
prikaže položaj rudnika z raz'J 
nih ekonomskih in socialnih vi", 
kov, vsebuje tudi pozicijo, kin; 
poda prikaz zaključka dela rlJ 
ntaa z analizo stroškov in ekfl|f 
ških investicij. 

Študija bo po pogodbi kon^ 
na 10. oktobra 1990, to je 
mesecev po podpisu. . 

Zaradi izredno visoke las"J 
proizvodne cene uranove rud« 
s tem nesmiselnosti nadalF 
proizvodnje uranovega konce, 
trata je Republiški sekretar 
energetiko odredil začaS'j 
zmanjšanje izkopa v drugem P", 
letju 1990 in vseh stroškov ob" 
tovanja RUŽV - v ustanavlja111 

za 30%. 

urejeno vprašanje , 

funkcionarjev SZDL 

nem nasledniku. Dejstvo je, d'? 
z družbenim dogovorom urej® 
le pravica funkcionarja po p<e . 
hanju funkcije v odnosu do °r."j 
na oziroma organizacije, v ka' 
je opravljal to funkcijo. Ta P1 rav 
ca pa se lahko materialno ure5^ 

<\« či le v mejah sredstev, s kate1 

razpolaga ta organizacija. 
V skladu s temeljnimi 

Ustave SR Slovenije so druž^ 
nopolitične skupnosti zag0'( 
Ijale SZDL materialne in ^JS 
možnosti za uresničevanje 
nih funkcij, določenih z 
Z amandmajem XCII k usta^J 
Slovenije pa so bila ta tem®^ 
načela nadomeščena z n0.^ 

m« besedilom, po katerem drU' 
nopolitične skupnosti nir 

več teh obveznosti do SZDL- 
|e()i 

Drugačen pa je položaj 9' 
strokovnih in drugih deiav , 
bivših družbenopolitičnih 0'fy 
nizacij, ki so opravljali na' ..(i 
družbenopolitičnih organizac,f| 
pristojnosti državnih organ0»y 
naloge so bile opredeljene Z j 
koni in za njihovo izvrševanj®) 
se zagotavljala sredstva iz P' t 
čuna. Z zakonom o sprert^j 
določb zakonov, ki določaj" ^ 
oblastila in naloge družbeno"p< 
tičnih organizacij (Uradni lis' a 
št. 8/90), so bile te določbe 
Ijavljene. Delavcem, ki so ^ 
naloge opravljali, se zato v 

me proračunov družbenop0 

nih skupnosti zagotavlja % 
socialni položaj, kot se zag0^ 
Ija presežnim delavcem 
organov. V tem primeru 0 i 
torej tem delavcem pravic®y 
izhajajo iz delovnopravne z 

nodaje tudi za delavce v d' 
dejavnostih/ 

Ali res vnaprej porabljena sredstva 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje, ki ga je v Imenu Klu- 
ba delegatov Zelenih Slovenije 
podal delegat dr. Božidar Voljč, 
ki se glasi: »Ali so že začeli pri- 

pravljati omen|eni Idejni projekt 
in kdo ga je dolžan Izdelati?« 
da|e Izvršni svet naslednji od- 
govor: 

Skupščina Republike Sloveni-. 

Peter Reberc, delegat Druž- 
benopolitičnega zbora Skupšči- 
ne Republike Slovenije je po- 
stavil nasledn|e delegatsko 
vprašanje: 

»Informirani smo, da so neka- 
tere organizacije še pred voli- 
tvami porabile vnaprej večji del 

sredstev, namenjenih za p 
clranje strank Iz proračun'^ 
volitvah. Prosim za popo"1 

govor: j 
1. Katera organizacija )e 

prej rabila sredstva? p 
2. V kakšnem obsegu 

čigavem nalogu so se raz" 
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sredstva? 
3. Na kakšen način se bodo 

povrnila vnaprej porabljena 
sredstva? 

4. Če In ali to vpliva na finan- 
ciranje istih in ostalih političnih 
organizacij? 

5. Ali so in katere politične 
organizacije so dale poročila 
o porabljenih sredstvih za vo- 
litve? 

Prosimo za javno objavo do 
naslednje seje.« 

V zvezi s postavljenim delegat- 
skim vprašanjem Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 
posreduje naslednji odgovor: 

Sredstva za financiranje poli- 
tičnih organizacij se zagotavljajo 
v republiškem proračunu v okvi- 
ru konta 461 - sredstva za druž- 
benopolitične in družbene orga- 
nizacije. Nosilec teh sredstev je 
Skupščina Republike Slovenije. 

Do 1.5. 1990 so se iz republi- 
škega proračuna zagotavljala 

sredstva za delo naslednjim 
družbenopolitičnim organiza- 
cijam: 

- Republiška konferenca 
SZDL Slovenije, 

- Republiška konferenca 
ZSMS, 

- Republiški odbor ZZB NOV 
Slovenije, 

- Republiška konferenca Zve- 
ze rezervnih vojaških starešin 
Slovenije. 

Na podlagi zakona o politič- 
nem združevanju so bila 
z amandmaji k zakonu o prora- 
čunu Republike Slovenije za leto 
1990 zagotovljena v republiškem 
proračunu tudi sredstva za: 
- financiranje političnih organi- 
zacij, ki se do letošnjega leta ni- 
so financirale iz sredstev republi- 
škega proračuna in sicer do voli- 
tev ter 

- sredstva za uresničevanje 
funkcij RK SZDL, določenih 
z Ustavo Republike Slovenije in 

na podlagi 74. člena zakona o si- 
stemu državne uprave in sicer od 
I. 5. 1990 dalje. 

Na podlagi določil 21. člena 
zakona o političnem združevanju 
so politične organizacije upravi- 
čene do sredstev iz republiškega 
proračuna sorazmerno s števi- 
lom njihovih delegatov v družbe- 
nopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije. 

V okvikru postavke »sredstva 
za delo DPO« je z zakonom 
o proračunu Republike Slovenije 
in rebalansom za leto 1990 zago- 
tovljeno 31,0 mio din sredstev. 
Za dejavnost družbenopolitičnih 
organizacij od 1.1. do 30. 4. 1990 
so bila s te postavke porabljena 
sredstva v višini 19,9 mio din, 
II,1 mio din sredstev pa je na- 
menjenih za financiranje politič- 
nih organizacij, ki imajo svoje 
delegate v družbenopolitičnem 
zboru Skupščine Republike Slo- 
venije od 1. 5. 1990 dalje. Glede 

na število sedežev v tem zboru 
Skupščine Republike Slovenije 
(80) in dobo financiranja (8 me- 
secev), odpade na poslanski se- 
dež 17.353,30 din mesečno. 

Kot osnova pri planiranju ob- 
sega sredstev na postavki »sred- 
stva za delo DPO« so bila upo- 
števana v letu 1989 realizirana 
sredstva za ta namen in valorizi- 
rana z indeksom rasti 513. Tako 
dobljeni obseg pa je bil znižan za 
znesek potrebnih sredstev za de- 
lo Republiškega odbora ZZB 
NOV Slovenije in Republiške 
konference Zveze rezervnih voja- 
ških starešin od 1. 5. 1990 dalje, 
ker je bilo financiranje prve orga- 
nizacije urejeno s posebnim za- 
konom, druge pa s spremembo 
zakona o ljudski obrambi. 

V obdobju od 1. 1. do 30. 4. 
1990 so bila navedenim družbe- 
nopolitičnim organizacijam na- 
kazana sredstva v naslednjih vi- 
šinah in za naslednje namene: 

DPO 

Sklad skupne Skupaj 
Osebni dohodki porabe Materialni stroški Posebni nameni Amortizacija 

RKszDL 11 993 664 241.425 1,069.920 188.560 314.830 13,808.399 
RKZSMS 2 612 540 - 491.000 63.720 36.267 3,203.527 
ROZIbNOV 1,806.489 - 152.064 65 430 5.600 2,029.583 
RKZRVS 829.349 - 33.366 - 1 600 664 315 

Skupaj 17,242.042 241.425 1,746.350 317.710 358 297 19,905.824 

Pri nakazovanju sredstev je bi- 
to upoštevano število zaposlenih 
delavcev v posamezni organiza- 
ciji, doseženi nivo osebnih do- 
hodkov ter valorizacija osebnih 
dohodkov v letu 1990, ki je bila 
enaka kot pri vseh uporabnikih 
republiškega proračuna. Sred- 
stva za materialne izdatke, po- 
sebne namene in amortizacijo so 
se nakazovala v skladu z zako- 
nom o proračunu Republike Slo- 
venije za leto 1990 na podlagi 
enakomerne dinamike. 

Iz navedenega izhaja, da so 
družbenopolitične organizacije 
v prvih štirih mesecih letos dobi- 
vale sredstva v skladu z merili, ki 
so veljala v tem obdobju za vse 
Uporabnike republiškega prora- 
čuna. Tako so bila na enak način 
kot za ostale uporabnike republi- 
škega proračuna, v proračunu za 
'eto 1990 zagotovljena tudi sred- 
stva za osebne dohodke za me- 
sec december 1989, ker teh sred- 
stev v letu 1989 ni bilo mogoče 
Ugotoviti. To pomeni, da nobe- 
na družbenopolitična organiza- 
ciia ni trošila sredstev v naprej. 

Ker so se družbenopolitičnim 
0rganizacijam sredstva dodelje- 
yala v skladu z veljavnimi merili 
ln skladno z zakonom o proraču- 
nu republike Slovenije za leto 
1990, ocenjujemo, da ni možno 
Pričakovati ostanka in vračil 
v obodbju januar-april 1990 do- 
deljenih sredstev. 

Glede na to, da zakon o politič- 
nem združevanju šele od 1. 5. 
1990 dalje na novo opredeljuje 
kriterije za financiranje delova- 

nja političnih organizacij, poraba 
sredstev na tej postavki v obdob- 
ju januar-april 1990 seveda vpli- 
va na obseg sredstev, ki je ostal 
za financiranje delovanja politič- 
nih organizacij do konca letoš- 
njega leta. 

Pri valorizaciji klasičnega dela 
republiškega proračuna so bila 
tudi sredstva za financiranje 
družbenopolitičnih organizacij 
valorizirana z globalnim indek- 
som rasti tega dela proračuna 
v višini 513. To pomeni, da so 
bila tudi sredstva te postavke 
enako obravnavana kot ostale 
postavke republiškega prora- 
čuna. 

Z zakonom o proračunu Repu- 
blike Slovenije za leto 1990 so 
bila za kritje stroškov volitev za- 
gotovljena sredstva le Republiški 
konferenci SZDL in sicer v višini 
155.000,00 din. Teh sredstev pa 
Republiška konferenca SZDL ni 
koristila, kar je razvidno tudi iz 
tabelarnega pregleda porabe 
sredstev družbenopolitičnih or- 
ganizacij v obdobju januar-april 
1990. 

Za kritje stroškov volitev se iz 
republiškega proračuna zago- 
tavljajo sredstva le Republiški 
volilni komisiji iz postavke »Re- 
publiška volilna komisija pri Re- 
publiškem sekretariatu za pravo- 
sodje in upravo. Za ta namen so 
v proračunu zagotovljena sred- 
stva v višini 51.000.000,00 din. Za 
namensko porabo teh sredstev 
je odgovorna Republiška volilna 
komisija. 

- Reševanje tekstilne in usnjarsko- 
predelovalne industrije Slovenije 

Delegati Družbenopolitičnega 
zbora in Zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije so glede 
reševanja problematike tekstil- 
ne In usnjarsko-predelovalne 
industrije Slovenije predlagali 
In zahtevali: 

A) Da jih slovenska vlada In 
Skupščine Republike Slovenije 
podpre pri njihovih zahtevah do 
Zveznega Izvršnega sveta: 

1. Da se izdatki za zvezni pro- 
račun zmanjšajo za najmanj 
20%; 

2. Dokler cene ne pride|o v ok- 
vire, ki jih je zastavila reforma, 
to je nekaj več kot 13% za vse 
leto, naj se Izvoznemu gospo- 
darstvu zagotovijo neposredno 
izvozne premije v višini najmanj 
15% na ves izvozni konvertibilni 
priliv; 

4. Izvoznikom na konvertibil- 
na tržišča naj se zagotovijo de- 
vizni krediti, po ob reformi pred- 
videni stopnji 23%; 

4. Oblikovanje In sprejem 
»zaščitne politike«, ki Jo pozna- 
jo razvite države tržnega gospo- 
darstva. Le-te bodo, poleg ca- 
rin, še najmanj do leta 2000 Ime- 
le instrumente necarinske zaš- 
čite, kot so uvozni kontingenti, 
licence itd. Ne bo|imo se uvoza 
kvalitetnih Izdelkov, nasprotuje- 
mo pa uvozu, ki ne upošteva 

enakopravnosti gospodarskih 
subjektov panog in njihovih 
obremenitev; 

5. Zvezni izvršni svet naj uki- 
ne vse vrste davkov in taks ob 
uvozu surovin, opreme in repro- 
materialov. 

B) V Republiki Sloveniji mora- 
mo, v kolikor hočemo zaustaviti 
potop gospodarstva, takoj: 

1. Znižati dajatve na vseh rav- 
neh za najmanj 20% In bremena 
za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb enakopravno 
porazdeliti med delovno inten- 
zivne In kapitalno Intenzivne pa- 
noge; 

2. Zahtevamo učinkovito šol- 
stvo, zdravstvo, raziskovalno 
dejavnost in kulturo, vendar od- 
ločno terjamo racionalizacijo 
upravljanja In pocenitev pred- 
vsem na tem segmentu vseh 
delavnosti. Še posebej pa to ve- 
lja za družbeno In državno upra- 
vo in prav tako na vseh nivojih; 

3. Slovensko gospodarstvo je 
močno orientirano v izvoz na 
konvertibilna tržišča. Torej je 
problem tečaja, oz. stimulacije 
izvoza. Izredno pomemben. Go- 
spodarski vestnlk št. 16 govori 
celo o 40% nesorzmerju, kar je 
zlasti slabo za tiste, ki imajo iz- 
voz večji od uvoza. Pri fiksni te- 
čajni politiki, ki jo vodi zvezna 
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vlada, tudi najboljša, najbolj 
produktivna in racionalna po- 
djetja ne morejo preživeti. Zato 
moramo v Sloveniji izvozno go- 
spodarstvo zaščititi sami. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije daje na posamez- 
ne predloge oz. zahteve nasled- 
nej odgovore: 

A) 
ad 1) 
Skupščina Republike Sloveni- 

je v prejšnji sestavi je že ob spre- 
jemu proračuna za leto 1990 zah- 
tevala, da se zvezni proračun us- 
kladi z realnimi možnostmi Tako 
je Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije vztrajno zahteval 
znižanje obsega pravic posa- 
meznih uporabnikov zveznega 
proračuna, kar je bilo v določeni 
meri tudi realizirano, npr. sred- 
stva za JLA so bila najprej zago- 
tovljena v višini 5,2% od narod- 
nega dohodka, za leto 1990 pa 
4,6% od narodnega dohodka 
SFRJ, nedvomno pa razmere ter- 
jajo nadaljnje zniževanje obsega 
zveznega proračuna. Skupščina 
Republike Slovenije je ob razpra- 
vi o razbremenitvi gospodarstva 
v juniju sprejela sklep, da se da 
pobuda za zmanjšanje zveznega 
proračuna za najmanj 20%. 

ad 2) 
Izvozne spodbude praktično 

pomenijo le povračilo dela cari- 
ne in drugih uvoznih dajatev 
(gibljejo se v razponu od 0,01 do 
4,69% na iozvoženo blago, od- 
visno od področja dejavnosti. Po 
»Odloku o vračilu carinskih 
davčnih in drugih dajatev ter 
o drugih ukrepih za spodbujanje 
izvoza« (Ur. I. SFRJ 74/89, 88/89, 
3/90 in 17/90) se priznava podjet- 
jem, ki konvertibilne devize 
ustvarjajo izvozom blaga in stori- 
tev, med letom proda na enot- 
nem deviznem trgu v znesku, 
večjem od deviznega odliva iz 
naslova vseh plačil do tujine, iz- 
vršenih z nakupom deviz na 
enotnem deviznem trgu, sme za 
dinarsko protivrednost ter razli- 
ko uveljaviti pravico do spodbu- 
de in sicer: iz naslova izvoza bla- 
ga 7% in iz naslova storitev 3%. 
Visoke uvozne dajatve za izvoz- 
nike na konvertibilno področje 
niso nadomeščene z aktivno te- 
čajno politiko, niti z izvoznimi 
spodbudami. 

Zaradi nadaljnjega prilagaja- 
nja mednarodni trgovinski politi- 
ki, predvsem pa zahtevi IMF ob 
prehodu na mednarodno kon- 
vertibilnost dinarja (8. člen Sta- 
tuta IMF) je ZIS v juniju 1990 
sprejel usmeritev, da se izvozne 
stimulacije obračunavajo še do 
1.7.1990, kot je do sedaj v velja- 
vi in sicer tudi retroaktivno od 1. 
1. 1990 dalje za netto izvoznike. 

V zvezi z delegatsko pobudo 
po uvedbi izvoznih stimulacij se 
zavedamo, da ob pomenu, ki ga 
ima fiksni tečaj oziroma vezava 
dinarja na DEM za stabilizacijo 
cen, verjetno ni mogoče iskati 
rešitev v spremembi paritete do 
DEM. Zato je treba iskati rešitve 
v drugih ukrepih za izboljšanje 
dohodkovne zanimivosti izvoza. 

Menimo, da je dohodkovno moti- 
viranost izvoza mogoče bistveno 
izboljšati s subvencioniranjem 
obresti za izvozne kredite in uki- 
nitvijo uvoznih dajatev za proiz- 
vodnjo za izvoz kar navajamo 
v točkah 3. in 5. Načeloma meni- 
mo, da neposredne izvozne sti- 
mulacije. tako na zveznem kot na 
republiškem nivoju, v bodoče, 
ob naši vse večji prisotnosti na 
svetovnih trgih, niso primeren in- 
strument za izboljšanje dohod- 
kovne zanimivosti izvoza. Doma 
se namreč vedno pojavlja pro- 
blem virov za stimulacije. V med- 
narodni trgovinski politiki pa so 
direktne stimulacije prepoveda- 
ne in lahko države, uvoznice na- 
šega blaga, uvajajo protiukrepe 
v obliki dodatnih uvoznih dajatev 
ter protidumpinške dajatve, kar 
izničuje domače direktne stimu- 
lacije ali pa celo onemogoča iz- 
voz. Teh ukrepov se bodo države 
- naše partnerke - posluževale 
v čedalje večjem obsegu, 
ad 3) 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije v prejšnji sestavi 
in Republiški komite za medna- 
rodno sodelovanje je do maja 
1990 že večkrat predlagal ZIS-u, 
da se za izboljšanje dohodkovne 
motiviranosti za izvoz in ob viso- 
kih tržnih obrestnih merah naj- 
dejo rešitve in uvede subvenci- 
oniranje obresti za kredite pri 
pripravi proizvodnje za izvoz in 
za kreditiranje izvoza. Ta sub- 
vencioniranja naj bi bila v takšni 
višini, da bi se izravnala cena de- 
narja doma in na izvoznih trgih. 

Narodna banka Jugoslavije je 
dne 21. 6. 1990 znižala eskontno 
stopnjo, kar bo verjetno imelo za 
posledico znižanje obrestnih 
mer. Kljub temu menimo, da bo 
ostala cena denarja za jugoslo- 
vanske izvoznike še vedno previ- 
soka in bodo v prejšnjem odstav- 
ku opredeljeni ukrepi še vedno 
potrebni. 

Zbor republik in pokrajin je 
dne 18. 4. 1990 naložil ZIS-u, da 
do konca junija 1990 prouči 
možnost za beneficirane obrest- 
ne mere za izvozne kredite na 
konvertibilno področje in sprej- 
me ustrezne ukrepe, 
ad 4) 

Strinjamo se z delegatsko po- 
budo, da je potrebno čimprej 
oblikovati in sprejeti celovito 
zaščitno politiko. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 
in njegovi pristojni organi so že 
v preteklih dveh letih vztrajali 
v zahtevah pri pristojnih zveznih 
organih in ZIS-u, da pristopi k iz- 
gradnji celovitega sistema zaš- 
čitne politike jugoslovanskih 
proizvajalcev in domačega trga. 
Na podlagi takšnih zahtev je tudi 
Odbor za ekonomske odnose 
s tujino Zbora republik in pokra- 
jin zadolžil ZIS, da pripravi celo- 
vito zaščitno politiko do konca I. 
kvartala letos. Celovita zaščitna 
politika mora povezati in sinhro- 
nizirati vse mehanizme oz. in- 
strumente zaščitne politike, 
predvsem pa vzpostaviti tako 
imenovane instrumente necarin- 

ske zaščite, kot so standardi, ate- 
sti, tehnični normativi ter norme 
kakovosti za dajanje blaga v pro- 
met oz. za uporabo na jugoslo- 
vanskem trgu kot tudi možnost 
antidumpinške zaščite in uvoz- 
nih kontingentov. 

V zvezi s carinsko zaščito in 
zaščito v obliki drugih uvoznih 
dajatev (pri slednjih se zavzema- 
mo za njihovo ukinitev, kot je 
navedeno v točki 5.), pa se v Slo- 
veniji zavzemamo za sinhroniza- 
cijo njene višine glede na stop- 
njo predelave. Pri tem velja opo- 
zoriti, da je celotna zaščitna poli- 
tika v tekstilni panogi kot celoti 
izredno težavna zaradi nasprotu- 
jočih si interesov med proizvajal- 
ci polproizvodov (tkanine, sinte- 
tična vlakna) in končnimi proiz- 
vajalci (konfekcionarji). Zaradi 
navedenih različnih interesov 
verjetno v celoti in takoj, za pro- 
izvajalce polproizvodov ni spre- 
jemljiva zahteva po ukinitvi vseh 
uvoznih dajatev, za končne pro- 
izvajalce pa ne preveliko kontin- 
gentiranje uvoza, ki je njihov 
input. 

Po nekaterih informacijah bo 
Zvezni izvršni svet v sodelovanju 
s pristojnimi zveznimi organi 
(Zvezni zavod za standardizacijo, 
Zvezna carinska uprava) učinko- 
viteje pričel uporabljati tako ime- 
novane necarinske instrumente 
zaščite kot so standardi, atesti, 
tehnični normativi in v kratkem 
sprejel »Uredbo o postopku do- 
ločanja in uvajanja antidumpin- 
ških dajatev«. Nadalje se priprav- 
lja revizija carinske tarife, ki bo 
imela za cilj sinhronizacijo zašči- 
te glede na stopnjo predelave oz. 
obdelave. 

Ob tej reviziji bo Republika 
Slovenija ponovno zahtevala, da 
se upošteva izdelana »ekspertiza 
o uvozno zaščitni politiki in kon- 
kurenčnosti tekstilne industrije 
v Republiki Sloveniji« (po zgledu 
držav EGS), ki jo je izdelal Inšti- 
tut za ekonomska raziskovanja 
Ljubljana v decembru 1989 in si- 
cer kot dolgoročnejše rešitve. Za 
kratkoročne rešitve pa bo Izvršni 
svet Skupščine Republike Slove- 
nije zahteval od ZIS omejitev 
uvoza, ki ne izpolnjuje določenih 
standardov in kvalitete in da 
uporabi tako imenovano »Zaščit- 
no klavzulo« po GATT-u o začas- 
ni omejitvi uvoza zaradi bistveno 
povečanega uvoza v kratkem ča- 
su, zaradi sprejete liberalizacije 
uvoza. V tem smislu bomo torej 
na podlagi podatkov o bistveno 
povečanem uvozu zahtevali upo- 
rabo prvega odstavka 75. člena 
zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju. 

' ad 5) 
Povprečna nominalna carin- 

ska stopnja za uvoz blaga v Ju- 
goslavijo je že nekaj let nespre- 
menjena in znaša okoli 10% 
(0-25%). Samo realizirana obre- 
menitev uvoza s carino pa je raz- 
lična po letih, po strukturi uvoza 
in je bila npr. leta 1988 7,3%. 

Uvoz blaga je poleg carine 
obremenjen še s tremi vrstami 
necarinskih daiatev: 

- posebna davščina za izrav- 
navo davčne obremenitve uvože- 
nega blaga (od 3. 3. 1990 se pla- 
čuje v višini 7,5% - Ur. I. SFRJ, št 
11/90); 
- davščina za carinsko evidenti- 
ranje v višini 1% (Ur. I. SFRJ, $'■ 
11/90); 

- posebna taksa na uvožen® 
blago (od 3. 3. 1990 v višini 7,57« 
- Ur. I. SFRJ 11/90). Od 8. 6 

1990 v višini 5,5% sprememb® 
v Ur. I. SFRJ, št. 29/90 (vključen® 
tudi tekstilna industrija, tako prl' 
marna kot končna tekstilna indu- 
strija ter obutvena industrij® 
- predvsem plastika, usnje). 

Navedene necarinske uvozn? 
dajatve za uvoz blaga s konverti- 
bilnega področja so do 3. 3. 19^ 
skupaj znašale 21% na to 16* 
oz. s spremembo v Ur. I. SFRJ 2f 
90 14% (vključuje tekstilno ,0 

obutveno industrijo). Za uv°l 

blaga za proizvodnjo za izvoz n® 
konvertibilno področje (po 5"' 
členu carinskega zakona) so na- 
vedene dajatve do 3. 3.1990 zna- 
šale skupaj 6%, sedaj pa sam® 
1%. Zvezni izvršni svet je z odlojj 
v začetku marca zmanjšal spl°'h 
no stopnjo necarinskih uvozni 
dajatev, obenem pa ukinil nek®' 
tere ugodnosti oz. izjeme, ki 5° 
veljale za uvoz blaga z določen^ 
področij oz. za določene na- 
mene. 

Vse necarinske uvozne dajaWe 

sprejema Zvezni izvršni svet sa- 
mostojno od aprila 1989 dalp 
Izvršni svet Skupščine Republik 
Slovenije smatra, da je treba ne 

carinske dajatve bistveno zniža 
in jih postopoma odpraviti, das 

izenačijo pogoji poslovanja s P° 
goji v Zahodni Evropi. Poleg te? 
bi morali odpraviti vse izjeme ' 
zagotoviti enake pogoje gosp" 
darjenja vsem subjektom n 

enotnem jugoslovanskem trgf- 
Po programu Zveznega izv^ 

nega sveta naj bi z revizijo carin 
ske tarife ohranili dosedanl, 
povprečno stopnjo carine ob zn 

žanju postavk z najvišjimi stoP 
njami. 

Pri uvozu surovin, reprom3' 
riala in opreme se prometni ° 
vek ne plačuje. 
B) 
ad 1) t. 

Davčne olajšave kot del da» 
ne politike so bile v preteklih l 
tih določene na podlagi Pre m 
denih ukrepov na tem podro^ 
v srednjeročnem razvojnem P' 
nu. Davčne olajšave so se oP 
rabljale za pospeševanje dol°% 
nih poslovnih odločitev daven 
zavezancev v smeri sprejetih 
Ijev ekonomske politike. Kaf.jL 
deva delovno intenzivne de)0 

nosti, so bile dane možnosti, j 
se upoštevajo vsi stroški v zv 
z delovno silo, ki izhajajo iz na , 
ve dejavnosti (izplačani doda 
za nočno delo, delo na dan „ 
denskega počitka in za delo . 
praznikih), prav tako se kot o 
šava upošteva del dohodka, 
seženega na delavca v novo v .. 
denih izjemah. Med drugim P ^ 
delovno intenzivnim panog 
omogočeno, da pri ugotavlja 

poročevalk 



davčne in prispevne osnove (ki 
'Shajata iz rezultatov poslovanja) 
kot odbitno postavko uveljavijo 
Postavko osebnih dohodkov so- 
razmerno v večjem obsegu kot 
Pa ostala področja dejavnosti na račun stimulativnega korekcij- 
skega koeficienta za podpovreč- ne osebne dohodke. 

Nedvomno pa na oblikovanje davčne osnove pri zavezancih s področja tekstilne in usnjar- 
sko-predelovalne industrije Slo- 
venije močno vplivajo tudi olaj- 
šave za izvoza na konvertibilni 
,rg. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije pripravlja pro- 
dam nadaljnjega razbremenje- vanja gospodarstva tudi z obliko- 
vanjem sprememb v davčnem si- 
stemu. Program Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, 
ki zajema tudi to področje, je že 
Predložen Skupščini Republike 
Slovenije, 
ad 2) 

Družbene dejavnosti so se 
v preteklih letih financirale preko 
Samoupravnih interesnih skup- 
nosti, letos pa je bilo v skladu 
* ustavnimi amandmaji to prene- 
seno na proračune družbenopo- 
"Nčnih skupnosti. 

Prispevki iz osebnega dohod- 
ka se zaradi svojega namena 
(zdravstveno varstvo, invalidsko ln pokojninsko zavarovanje, 
otroško varstvo, socialno skrb- 
?'vo, osnovno izobraževanje) ve- 
fio na obseg osebnih dohod- 
kov, kar pomeni, da so panoge 
£ večjim obsegom osebnih do- 
godkov relativno bolj obreme- 
njene. 

Vse panoge imajo nekoliko 
ooiajšan položaj zaradi znižanja 
Prispevnih stopenj od bruto OD 
'n *o za 15% do konca leta, glede na stopnjo v začetku leta. 

Nadalje so bili znižani prispev- 
ki za skupne družbene potrebe 
na področju gospodarske infra- 
strukture, ki se zadovoljujejo na 
republiški ravni za 10% (Ur. I. RS, 
št. 11/90 in 24/90). 

Sodimo, da bodo potrebne 
spremembe v sistemu javnih fi- 
nanc. Menimo, da bodo še vna- 
prej nekateri prispevki vezani ne- 
posredno na osebni dohodek 
(pokojninsko in invalidsko zavro- 
vanje, zdravstveno varstvo, zava- 
rovanje za primer nezaposleno- 
sti), pri čemer se bo del sredstev 
plačeval v breme podjetja, del pa 
v breme delavčevega osebnega 
dohodka. Zagotavljanje sredstev 
za skupne družbene potrebe se 
bo verjetno bolj kot doslej pre- 
maknilo na druge davščine in 
dobiček, kar bo nedvomno vpli- 
valo na nižjo obremenitev delov- 
no intenzivnih panog. 

Pobuda, da se osebni dohodek 
oblikuje različno po panogah de- 
javnosti, je načelno uresničljiva 
s primerno oblikovano kolektiv- 
no pogodbo, kar je v pristojnosti 
podpisnikov teh pogodb. Obseg 
programov na področju družbe- 
nih dejavnosti (zdravstveno var- 
stvo, izobraževanje, socialno 
skrbstvo, otroško varstvo, kultu- 
ra, telesna kultura, raziskovalna 
dejavnost, zaposlovanje) je dolo- 
čen s sprejetimi zakoni. Obseg 
sredstev, ki se zbira v Republiki 
Sloveniji za te dejavnosti, je enak 
potrebam teh dejavnosti za ures- 
ničevanje programov z vidika 
standardov in normativov za po- 
samezne dejavnosti po ravni do- 
seženih pravic občanov na posa- 
meznih področjih. Prilagoditev 
materialnim razmeram narekuje 
predvsem revizijo vseh progra- 
mov, na tej podlagi pa bo možno 
prilagoditi tudi financiranje, 
ad 3) 

Odgovor je zajet v A) - ad 2). 

To bomo najlaže ponazorili 
z dvema kazalnikoma. Ob koncu 
letošnjega leta ocenjujemo, da 
bomo v Sloveniji dosegli gostoto 
21,4 telefonskih naročnikov na 
100 prebivalcev. V letu 1988 je 
bila v posameznih evropskih dr- 
žavah gostota telefonskih naroč- 
nikov na 100 prebivalcev na- 
slednja: 

- Pospešitev razvoja PTT zvez in 
°dprava monopola sedanjih PTT podjetij 

V svojem delegatskem vpra- 
san)u sprašuje delegat Ivan 
f«elšek Izvršni svet Skupščine 
^Publike Slovenije In Republi- 
*k komite za promet In zveze, 
*ai nameravata storiti za pospe- 
šitev razvoja PTT zvez (1) In od- 
javo monopola sedanjih PTT 
Podjetij (2). Ugotavlja pomen 
vez za delovanje sodobnega 
rtnega gospodarstva In opo- arla na probleme pri graditvi 

Paroma širitvi kra|evnlh tele- 
®nsklh omrežij In na nezalnte- 

(3\S pristojnih Inštltuclj 
lit ter navaia. d® se je s centra- 
Kn?''0 organiziranosti PTT raz- "n»o še tisto malo vpliva, ki so 
?a "a razvoj PTT zvez imele ob- 

'ne 'n občani ter da je zato ne- 
adovoljstvo prizadetih obča- n°v vse večje (4). 

. 1- Pospešen razvoj PTT zvez 
^komunikacij) 

strinjamo se z delegatom Iva- 
nom Atelškom, da so zveze (mi 

orno raje uporabljali mednarod- 
0 uveljavljeni izraz telekomuni- 

Švedska 
Danska 
Finska 
Norveška 
Nemčija 
Francija 
Jugoslavija 
V. Britanija 
Avstrija 
Grčija 
Belgija 
Italija 
Španija 
Češkoslovaška 

65,71 
52,87 
47,98 
46,51 
45,06 
47,98 
12,98 
40,94 
38,40 
34,69 
33,94 
33,31 
26,36 
13,04 

kacije) pomemben pogoj za hi- 
trejši pretok blaga, kapitala, sto- 
ritev in idej. Menimo, da je prav, 
da se javnost, delegati Skupšči- 
ne Republike Slovenije in njen 
Izvršni svet opredelijo tudi glede 
nadaljnjega razvoja telekomuni- 
kacij, saj le-te postajajo najpo- 
membnejši infrastrukturni si- 
stem moderne informacijske 
družbe, ki bo temeljila na prido- 
bivanju, hranjenju in hitrem pre- 
nosu informacij. 

Telekomunikacije v svetu na- 
daljujejo intenziven razvoj z let- 
no stopnjo rasti, ki je večja od 
povprečja gospodarstva in tako 
napr. ocenjuje Evropska gospo- 
darska skupnost, da bo delež pri- 
hodkov od telekomunikacij 
v BDP narastel od 3% na približ- 
no 7% leta 2000, medtem ko ta 
delež pri nas znaša le okoli 0,5%. 

Zaostajanje telekomunikacij 
v našem okolju za razvitim sve- 
tom se kaže v dveh smereh. So- 
očamo se s premajhno zmoglji- 
vostjo in razširjenostjo našega 
telekomunikacijskega omrežja. 

Da ima naše telekomunikacij- 
sko omrežje premajhne zmoglji- 
vosti pa kaže slaba kakovost te- 
lefonskega prometa, saj je po- 
trebno veliko število poskusov za 
en uspešen poziv. V razvitih 
evropskih telekomunikacijskih 
omrežjih zvonijo k preplahu, če 
dosežejo manj kot 60 uspešnih 
pozivov pri 100 poskusih. V naši 
republiki dosegamo v medna- 
rodnem prometu 50 - 60 uspeš- 
nih pozivov/100 poskusov, zno- 
traj Slovenije okoli 30/100, zno- 
traj Jugoslavije pa 20 uspešnih 
pozivov na 100 poskusov. Te šte- 
vilke so samo logična posledica 
neizpolnjevanja planov razvoja 
PTT prometa že v nekaj zapored- 
nih srednjeročnih obdobjih. Ta- 
ko bo srednjeročni plan investi- 
cij za obdobje 1986 - 1990 na 
področju PTT prometa izpolnjen 
komaj 52,4%. Pri tem je bilo pla- 
nirano povečanje PTT zmogljivo- 
sti realizirano zelo neenakomer- 
no. Mednarodne in magistralne 
PTT zmogljivosti bodo realizira- 
ne 70%, glavne telefonske cen- 
trale 84%, vozlišču telefonske 
centrale le 36%, krajevne tele- 
fonske centrale 82% ter število 
telefonskih naročnikov 132% 
glede na planirane vrednosti. 

Razlogi za polovično realizaci- 
jo srednjeročnega plana razvoja 
PTT prometa so podobni kot pri 
ostali gospodarski infrastrukturi 
in jih je Zavod za družbeno plani- 
ranje Rppublike Slovenije po- 
drobno obdelal v analizi razvoj- 
nih možnosti Republike Sloveni- 
je za obdobje 1991-1996 (v na- 
daljevanju republiška ARM): Ve- 
lik izpad združenih sredstev go- 
spodarstva, ki se zbirajo po enot- 
nih osnovah in merilih, velik zao- 
stanek lastnih sredstev zaradi za- 
ostajanja cen teh dejavnosti za 
stroški. Na področju PTT prome- 
ta imamo sorazmerno ugodno 
realizacijo mednarodnih in magi- 
stralnih PTT zmogljivosti ter 
glavnih telefonskih central, ker 
smo uspeli v letu 1988 ustvariti 
pogoje za uvedbo dela cene tele- 
fonskega impulza, ki se je na- 
mensko usmerjal za gradnjo teh 

zmogljivosti ter krajevnih tele- 
fonskih zmogljivosti (krajevnih 
telefonskih central in krajevnih 
telefonskih omrežij) zaradi veli- 
kega interesa občanov, ki so 
združevali velika sredstva za iz- 
gradnjo teh zmogljivosti. 

Naš zaostanek za razvojem te- 
lekomunikacij v svetu pa se kaže 
tudi v prepočasnem uvajanju no- 
vih, teleinformatskih storitev. 
Omrežje za prenos podatkov 
(JUPAK) je še vedno premalo iz- 
koriščeno in premalo razširjeno, 
omrežje ISDN (Integrated Servi- 
ces Digital Netvvork) bomo v pi- 
lotski obliki uvedli šele v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju 
(1992-1993), videoteks in elek- 
tronska pošta sta zaenkrat še 
v pilotni obliki in širšo uporabo 
lahko pričakujemo v naslednjem 
letu, smo ena redkih evropskih 
držav, ki nima mobilnega tele- 
fonskega omrežja itd. 

Vse to kaže, da na področju 
telekomunikacij ne moremo biti 
zadovoljni z doseženim in da bo 
potrebno v bodoče zagotoviti bi- 
stveno hitrejši razvoj. Taka 
usmeritev izhaja tudi iz republi- 
ške ARM, ki ugotavlja, da v prete- 
klih letih posebej izstopajo pro- 
blemi slabe telekomunikacijske, 
informacijske in prometne razvi- 
tosti Slovenije. Zato je v tem gra- 
divu izpostavljena nuja, da v ok- 
viru gospodarske infrastrukture 
damo največjo prioriteto razvoju 
telekomunikacijskega omrežja. 
V republiški ARM sta obdelani 
dve varianti razvoja telekomuni- 
kacij. Minimalna varianta predvi- 
deva izgradnjo zmogljivosti, ki bi 
dopuščale povečanje gostote te- 
lefonskih naročnikov iz ocenjene 
21,1 telefonskih naročnikov/100 
prebivalcev v letu 1990 na 29,4 
v letu 1995. To pomeni, da bi 
v tem obdobju vključili 173.500 
novih telefonskih naročnikov (v 
obdobju 1986-1990 bomo vklju- 
čili 161.000 naročnikov). To vari- 
anto bi PTT lahko realiziralo kot 
nadaljevanje dosedanjih tren- 
dov, potrebna vlaganja v razvoj 
PTT prometa pa bi znašala 7,486 
mio din. Na ta način pa ne bi 
zmanjšali števila čakajočih na te- 
lefonski priključek niti ne bi upo- 
časnili zaostajanja te ključne in- 
frastrukture za razvoj v Evropi. 

Druga varianta obdelana v re- 
publiški ARM in opredeljena kot 
normalna varianta približevanja 
zmogljivosti PTT omrežja potre- 
bam, zahteva večja vlaganja zla- 
sti v lokalne in regionalne teleko- 
munikacijske zmogljivosti in 
predvideva povečanje gostote 
telefonskih naročnikov na 32,2 
telefonskih naročnikov na 100 
prebivalcev. To pomeni, da bi 
v obdobju 1991-1996 vključili 
230.000 telefonskih naročnikov. 
Ta varianta bi zahtevala poveča- 
nje sedanjega 30% namenskega 
dela cene telefonskega impulza 
za razvoj na 75%, celotna vlaga- 
nja v razvoj PTT prometa pa bi 
znašala 9.110 mio din. Na ta na- 
čin bi upočasnili zaostajanje za 
razvojem v Evropi in ustvarili 
boljše pogoje za realizacijo ne- 
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katerih ključnih razvojnih ciljev 
opredeljenih v republiški ARM za 
obdobje 1991-1996. 

V nadaljnjih razpravah o razvo- 
ju PTT prometa v naši republiki 
za obdobje 1991 -1996 pa bi mo- 
rali obdelati še maksimalno vari- 
anto, ki predvideva povečanje 
gostote telefonskih naročnikov 
na 35,6 telefonskih naročnikov 
na 100 prebivalcev. To pomeni, 
da bi v obdobju 1991-1996 
vključili 300000 novih telefon- 
skih naročnikov. Ta varianta zah- 
teva vlaganja v razvoj PTT pro- 
meta v višini 11.455 mio din, tele- 
fonski impulz pa bi morali obre- 
meniti s 150% deležem za razvoj. 
Zato bi morali pri tej varianti poi- 
skati tudi druge možnosti za pri- 
dobivanje finančnih sredstev 
(sovlaganje domačih in tujih 
partnerjev, večji krediti dobavite- 
ljev opreme). Ta varianta vseka- 
kor omogoča velik kakovostni 
premik pri razvoju telekomunika- 
cij in precejšenj približek pov- 
prečni evropski razvitosti. Pri 
tem moramo pripomniti, da je 
potrebno sredstva namenskega 
dela cene telefonskega impulza 
za razvoj zbirati na nivoju repu- 
blike, tako da bo s temi sredstvi 
država usmerjala razvoj teleko- 
munikacij. 

2. Odprava monopola seda- 
njih PTT podjetij 

Odprava monopola PTT podje- 
tij ter liberalizacija in deregulaci- 
ja na področju telekomunikacij 
je tema, ki ne povzroča vsebin- 
skih razprav in polemik samo pri 
nas, ampak tudi v vseh državah 
evropske dvanajsterice, ZDA in 
Japonski. Še več, razmišljanja in 
razprave na to temo so že prisot- 
ne tudi v vzhodnoevropskih dr- 
žavah po zadnjih političnih spre- 
membah. 

Težnje po liberalizaciji so pri- 
sotne na vseh treh segmentih te- 
lekomunikacijskega trga: omrež- 
jih, storitvah in terminalnih (na- 
ročniških) napravah. Najmočnej- 
še zahteve po popolni sprostitvi 
so pri terminalnih napravah, kjer 
bi se morale telekomunikacijske 
organizacije popolnoma odpo- 
vedati monopolu in eventualno 
sodelovati pri dobavah pod isti- 
mi konkurenčnimi pogoji. Naj- 
bolj počasi se konkurenca razvi- 
ja pri osnovni telekomunikacijski 
mreži, kjer z izjemo ZDA, Velike 
Britanije in Japonske, še vedno 
prevladujejo monopoli. Največ 
se razpravlja o telekomunikacij- 
skih storitvah, posebno še do- 
datnih storitvah oziroma stori- 
tvah z dodano vrednostjo (VAS 
- value added services), kot npr. 
elektronska pošta, faksimile, te- 
leteks in videoteks, ki se izredno 
hitro razvijajo, vendar so pogledi 
o njihovem organiziranju, kon- 
kurenci in državni regulativi še 
zelo različni. Vendar že sedaj 
lahko ocenimo, da bodo v okviru 
držav Evropske gospodarske 
skupnosti (EOS) rešitve šle 
v smeri predlogov, ki jih je Komi- 
sija EGS zapisala v t. im. »Zeleni 
knjigi« o nadaljnjem razvoju tele- 
komunikacij: 

a) Javnim telekomunikacijskim 
organizacijam se dopustijo še 
naprej specialne pravice ali mo- 
nopol na osnovnem telekomuni- 
kacijskem omrežju. 

Javnim telekomunikacijskim 
organizacijam se dopustijo še 
naprej specialne pravice ali mo- 
nopol pri omejenem številu tele- 
komunikacijskih storitev. Trenut- 
no je v tem pogledu doseženo 
soglasje, da to velja za govorno 
telefonijo, za vse ostale službe 
kot so npr. telex in prenos podat- 
kov pa ni enotnega stališča. 

b) Opravljanje ostalih storitev 
(predvsem tistih z dodano vred- 
nostjo) za lastno uporabo, za več 
uporabnikov ali za druge, naj se 
prosto organizira, ob eventuel- 
nem enakopravnem sodelovanju 
javnih telekomunikacijskih orga- 
nizacij. 

c) Da bi se omogočilo dobro 
medsebojno delovanje opreme 
in storitev (služb), je potrebno 
izdelati natančne (striktne) stan- 
darde in se v ta namen ustanovi 
Evropski inštitut za telekomuni- 
kacijske standarde (ETSI). 

d) Telekomunikacijske admini- 
stracije morajo omogočiti pri- 
stop v omrežje nosilcem dodat- 
nih storitev doma in preko meje. 
Za ta pristop morajo biti predpi- 
sani jasni pogoji. 

e) Trg terminalnih naprav naj 
se z letom 1990 popolnoma spro- 
sti. V prehodnem obdobju je od 
gornjega določila izvzeta le do- 
bava prvega telefonskega apa- 
rata. 

Zemeljske antene za sprejem 
iz satelitov naj bodo združene 
z odgovarjajočo terminalno 
opremo in montaža pogojena sa- 
mo z atestom naprave. 

f) Upravna in operativna funk- 
cija javnih telekomunikacijskih 
organizacij naj se razdvojita. Kot 
upravna funkcija so mišljene 
predvsem: koncesija, atestiranje, 
dodeljevanje frekvenc in splošen 
nadzor nad pogoji koriščenja 
omrežja. 

g) Organizacijska ločitev pošte 
od telekomunikacij in postopna 
transformacija javnih (državnih) 
telekomunikacijskih družb v del- 
niške družbe, v katerih pa je dr- 
žava še vedno daleč najpo- 
membnejši delničar (npr. v Bri- 
tish Telecomu ima država 49% 
delnic). 

Ne glede na to, da je stopnja 
razvoja telekomunikacij pri nas 
bistveno nižja od evropske, oce- 
njujemo, da so tudi pri nas dozo- 
reli pogoji, da ustrezno prenese- 
mo v naše okolje rešitve, ki se 
sedaj rojevajo v Evropi. Seveda 
pa to pomeni popolno revizijo 
zvezne zakonodaje (v kolikor bo 
to še v zvezni pristojnosti), pre- 
nos večine pristojnosti iz zveze 
na republiko ter na tej podlagi 
sprejem republiškega zakona 
o telekomunikacijah, ki bi moral 
jasno definirati katere zadeve so 
še naprej predmet monopola 
PTT podjetij, njihove obveznosti 
ter oblike zaščite uporabnika te- 
lekomunikacijskega omrežja in 
storitev. 

3. Izgradnja krajevnih telefon- 
skih zvez 

Delegat Ivan Atelšek pravilno 
ugotavlja, da širitev krajevnih te- 
lefonskih zvez temelji na iniciati- 
vi krajevnih skupnosti, podjetij in 
občanov. Še več, tudi financira- 
nje izgradnje teh zmogljivosti 
sloni skoraj izključno na sred- 
stvih, ki jih zberejo bodoči upo- 
rabniki telefonskega priključka. 
Kljub temu, da morajo prispevati 
za nov priključek zares visoka 
sredstva (praviloma od 14.000 
din navzgor), je interes občanov 
za telefonski priključek tako ve- 
lik, da bo s pomočjo takega si- 
stema zbiranja denarja v tem 
srednjeročnem obdobju vključe- 
no 161.000 telefonskih naročni- 
kov ali za 21.000 več kot je načr- 
tovano. Vendar postaja tak si- 
stem za občane nevzdržen, saj 
morajo prispevati za svoj telefon- 
ski priključek zares visoka sred- 
stva. PTT stalno dokazuje, da za- 
radi slabega ekonomskega polo- 
žaja ne razpolagajo z zadostnimi 
lastnimi sredstvi, da bi lahko so- 
financirala tudi izgradnjo krajev- 
nih telefonskih zmogljivosti. Vsa 
razpoložljiva lastna sredstva PTT 
namreč usmerja v razvoj višjih 
nivojev telefonskga omrežja, saj 
bi sicer prišlo do izrazitega nes- 
kladnega razvoja posameznih ni- 
vojev telefonskega omrežja. 
O slabem ekonomskem položaju 
PTT prometa priča podatek, da 
akumulacija ustvarjena v letu 
1989 ne zadošča za pokritje vseh 
obveznosti za razvoj gospodar- 
ske infrastrukture in gospodar- 
sko manj razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin, saj so obvez- 
nosti iz teh naslovov za 70% višje 
od akumulacije. Tako stanje se- 
veda spodbuja neiniciativnost 
PTT podjetij, ki sedaj čakajo, da 
krajevne skupnosti, podjetja in 
občani zberejo zadostna sred- 
stva za širitev krajevnih telefon- 
skih zmogljivosti. 

Glavni problem pa po našem 
mnenju tiči v napačnem sistemu 
financiranja razvoja PTT prome- 
ta in še posebej telekomunikacij, 
saj že vrsto let v preveliki meri 
sloni na združevanju sredstev 
bodočih uporabnikov. Tako tudi 
za PTT dejavnost velja ugotovi- 
tev iz republiške ARM: sistem fi- 
nanciranja infrastrukturnih de- 
javnosti, ki ne zagotavlja pokri- 
vanje vseh stroškov enostavne in 
razširjene reprodukcije skozi ce- 
no, ustvarja v narodnem gospo- 
darstvu tržnega tipa velike nepo- 
sredne in posredne negativne 
učinke. Politika nizkih cen upo- 
rabe infrastrukture tako le navi- 
dezno znižuje stroške v gospo- 

' darstvu. Narodnogospodarsko 
gledano pa so njeni učinki pred- 
vsem negativni in tudi povsem 
nasprotni evropskim trendom na 
tem področju. To kaže primerja- 
va naših in povprečnih evropskih 
cen za področje telekomuni- 
kacij: 

EGS Slovenija 
Mesečna telefonska naročnina 
za gospodinjstva 

7,80 3,90 ECU 

Lokalni triminutni pogovor , 
0,11 0,01 EC^ 

Medkrajevni triminutni pogovor 
0,85 0 05 ECU 

Priključitev telefona , 
1,70 295 ECU 

(Vir: James Foraman-Bec" 
European Telecommunicatif"1 

Organisations) 
Cene za Slovenijo so podal* j 

po sedaj veljavnem ceniku ^ 
preračunane po tečaju 1 ECU 

= 14 din. 
Iz tega pregleda je jasno 

vidno, da imamo »na glavo« P0' 
stavljen tarifni sistem: uporaf' 
telefonskega omrežja je bistven® 
prepoceni, priključitev na tel®* 
fonsko omrežje pa bistveno p'% 
draga. Očitno je potrebna ra<>[ 
kalna sprememba tarifnega ^ 
stema in s tem tudi načina fina?" 
ciranja razvoja telekomunikacij 
Za razvoj telekomunikacijski' 
omrežja morajo skozi ceflj 
omrežja bistveno več prispel 
sedanji uporabniki tega omrežij 
da bi lahko na tak način vsaj de 

no razbremenili bodoče upora" 
nike. 

4. Centralizacija organizlr*' 
nosti PTT podjetij 

Do lanskega leta je bilo z izva 

janjem dejavnosti PTT prome' 
v naši republiki organiziraj 
9 delovnih organizacij za P' 
promet, ki so bile združene v $e 

stavljeno organizacijo združen® 
ga dela za PTT promet. Kol®" 
leta 1989 je na podlagi sogl«5' 
Izvršnega sveta Skupščine ReP" 
blike Slovenije prišlo do reorfljj 
nizacije podjetij za PTT pro"11® 
v družbena podjetja in združi^ 
teh v Sestavljeno podjetje za P' 
promet Slovenije. Medseboi11 

razdelitev pristojnosti med S 
stavljenim PTT podjetjem ' 
družbenimi podjetji se ni v rii^ 
mer spremenila. Regijska P\ 
podjetja so še vedno v celoti o , 
govorna za delovanje in raz" 
PTT omrežja na območju, ki 5. 
pokrivajo. Pač pa so se znot' 
PTT sistema dogovorili, da b°° 
odgovornost za delovanje in 
voj mednarodnih in magistra!" 
Pil" zmogljivosti prenesli na n' 
sestavljenega podjetja, kar pa J, 
tudi po mnenju Izvršnega sv* 
In Republiškega komiteja za P' ■ 
met in zveze ustrezna in ra 

onalna rešitev. 
PTT je tudi ena redkih dej* 

nosti v kateri ni prišlo do cen1' :, 
lizacije finančnih sredstev na . 
voju republike. Vsa financ

(if, 
sredstva, ki so se v preteklih j® t 
zbirala v okviru območnih Sp^ 
PTT promet se tudi v letošn) ' ( 
letu zbirajo v okviru teh reg'J 
posebnih podpartijah žiro '9 ^ 
nov PTT podjetij. Namen' 
uporabo teh sredstev zagota" L 
jo odbori, ki so jih ustanovile . 
močne samoupravne intere'^ 
skupnosti za PTT promet. Za 
ke rešitve smo se na pod'0 

PTT prometa odločili ravno Z" p 
di specifičnega načina zb'r.% 
sredstev za razvoj krajevnih ' ^ 
fonskih zmogljivosti ter v želi1. 

10 poročevalk 



se finančna sredstva zbrana v posamezni regiji tudi dejansko 
uPorabijo za razvoj telefonskih 
2tiog|jivosti v tej regiji. 

5. Pristojnosti republike na 
Področ|u PTT prometa 

Ker delegat Ivan Atelšek spra- 
ne, kaj bosta Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 
!n Republiški komite za promet 
[J1 zveze ukrenila na področju 
£TT zvez, moramo tudi opozoriti 
kakšne so pristojnosti republike 
°ziroma zvez na tem področju na 
Podlagi sedaj veljavne zakono- 
daje. 

Posedanje sistemske rešitve in 
Omejitev pristojnosti med zve- 

in republikami na področju 
'slekomunikacij so take, da zve- 
*a s svojimi zakoni ureja praktič- 
n° vsa pomembna vprašanja, ki 
Opredeljujejo ekonomski polo- 
gi. pogoje poslovanja, organiza- 
P'io. tehnično tehnološke rešitve ln standarde na področju teleko- 
munikacij. 

Različna stopnja družbeno- 

ekonomskega razvoja posamez- 
nih republik, ra2lična raven druž- 
benega in osebnega standarda 
ter velike razlike v zadovoljeva- 
nju potreb in iz njih izhajajoče 
zahteve za razvoj telekomunika- 
cij ob nenehnih težnjah zveznih 
organov za rešitev, ki naj bi za- 
dovoljile vse te raznolikosti, pov- 
zročajo dolgotrajna dogovarja- 
nja, katerih rezultat so najpogo- 
steje rešitve, ki nikogar ne zado- 
voljujejo. Pristojnost zveznih or- 
ganov, da odločajo o pogojih go- 
spodarjenja v PTT prometu, pov- 
zroča ne le večletno poslovanje 
PTT prometa na robu izgube, 
ampak onemogoča razvoj tele-' 
komunikacij, primeren naši re- 
publiki in njenim potrebam. Ta 
problem lahko odpravimo le 
s popolno preureditvijo obstoje- 
čih pristojnosti med zveznimi in 
republiškimi organi, tako da bo- 
do republiški organi dobili bi- 
stveno večje pristojnosti. Proble- 
mi na katere opozarja delegat 
Ivan Atelšek to samo potrjujejo. 

- Kdaj I. program TV Slovenije tudi za 
območje Brkinov? 

Delegat zbora občin Skupšči- 
ne Republike Slovenije Ivan Vo- 
dpplvec |e na zadnjem zaseda- 
JJlu zborov Skupščine postavil 
delegatsko vprašanje, kdaj bo- a° prebivalci na območju Brki- 
J0" lahko gledali I. program TV 
^'ovenija. 

Območje Brkinov je s prvim TV 
Pr°gramom pokrito z Nanosa (6 Kanal) in Slavnika (60 kanal 
~ vertikalna polarizacija), z dru- 
9'm TV programom na Slavniku 
6 "imamo pridobljene frekven- 

(kanala), ker planirani 69 ka- 
"al še ni na voljo za radiodifuzijo 

Jugoslaviji. Postavitev pretvor- 
ba za II. program na Slavniku je 
Predvidena za leto 1991 ni pa še 
pključena finančna konstrukci- 
ja '1'S0 za9°tov'ieni v'rl ''nan" 

Pokritost Primorske z našimi TV Programi je neposredno po- 

fuzne frekvence, ob stanju, ka- 
kršno je, pa so usklajene samo 
frekvence RAI in JRT. Po tej 
»normalni« poti so bila vsa priza- 
devanja doslej zaman, zato je 
sprejeta odločitev za zahtevne in 
drage tehnične rešitve, ki bi od- 
pravile motnje, seveda v naše 
breme. 
V okviru programa »Vidnost dru- 
gega TV programa televizije 
Ljubljana na Primorskem«, ki bo 
fazno izpeljan, bo letos izboljša- 
na kvaliteta sprejema na Slavni- 
ku s tem, da bodo na trasi Na- 
nos-Slavnik montirane mikrova- 
lovne zveze (naročilo sestavnih 
delov že izvedeno) za odpravo 
motenj vidnosti tako I. kot II. pro- 
grama (drugi motilni signal) na 
področju pokrivanja, pa bo na 
Slavniku povečana oddajna 
moč. To pomeni, da bodo tudi I. 
program TV Slovenija viden do 
konca letošnjega leta na tem ob- 
močju za 96% prebivalcev. 

S programom »vidnost druge- 
ga programa televizije Ljubljana 
na Primorskem« so za občino 
Sežana odprti še projekti: mesto 
Sežana (I. in II. program za okrog 
500 prebivalcev), Podgorje (II. 
program za okrog 210 prebival- 
cev) in Prešnica (II. program za 
okrog 180 prebivalcev). IS SO 
Sežana se strinja s predlaganim 
načinom financiranja I. etape iz- 
gradnje PTV za občino Sežana 
(606.000,00 din), ni pa še formal- 
no zagotovil, da bodo potrebna 
sredstva vplačana. 

^ 'zdelava obrambnih načrtov in zapo- 
lni delavci na področju ljudske 

°brambe 
l9Sn

e|egat Edvard Oven je 14. 6. tev obrambnega In varnostnega 
Ren !!? Zboru občin Skupščine načrtovanja ter o številu zapo- ^ Publike Slovenije postavil slenih v Republiškem sekretarl- 
Puhiut!.Sl<0 vPraSanie- kai je Re- atu za ljudsko obrambo in dru- 
ob,' sekretariat za ljudsko glh upravnih organih za ljudsko rambo storil za poenostavi- obrambo. 

ezavo s problemom motenj, ki ,n na tem območju povzročajo 
P^vatne TV postaje iz Italije. Za 
°brnočje Brkinov je problem mo- enl dvojen. Prvič, moten je že sam na pretvorniku s sprejem 
^•'avnik in se tako »onesnaženi« 
|9nal prenaša naprej. Drugič, 
9nal je moten še dodatno (že 
ru9i motilni signal) pri samih aročnikih, saj je motnja na po- 

bočju, ki ga direktno pokriva 
'avnik, prisotna tudi na 60 ka- a|u. Rešitev problema motenj je 
nana. Ob normalnem stanju ra- 

. °difuzije v Italiji bi morala Itali- la * nami usklajevati vse radiodi- 

1. Obrambno načrtovanje 
v gospodarstvu in negospodar- 
stvu urejajo zvezni predpisi 
- odlok o temeljih enotne meto- 
dologije in enotnih kazalnikih za 
izdelavo obrambnih načrtov (Ur. 
list SFRJ, št. 11/86), navodilo za 
uporabo odloka o temeljnih 
enotne metodologije in enotnih 
kazalnikih za izdelavo obramb- 
nih načrtov (Ur. list SFRJ, št. 3/ 
87), uredba o pripravljanju mobi- 
lizacije v družbenopolitičnih 
skupnostih (Ur. list SFRJ, št. 17/ 
87) in navodilo o načrtovanju 
varnostnih ukrepov in ukrepov 
samozaščite v obrambnih načr- 
tih (Ur. list SFRJ, št. 31/87). Nave- 
deni predpisi določajo nosilce iz- 
delave obrambnih načrtov ter 
strukturo in obseg teh načrtov. 
Omenjena metodologija izdelave 
obrambnih načrtov v bistvu dolo- 
ča centralni planski način 
obrambnega načrtovanja, kar je 
v nasprotju z ureditvijo planira- 
nja družbenega razvoja in go- 
spodarskih ter družbenih dejav- 
nosti. Tudi sicer je obstoječi na- 
čin izdelave obrambnih načrtov 
prezahteven in zahteva preob- 
sežne administrativne in druge 
postopke. 

Glede na navedeno si Republi- 
ški sekretariat za ljudsko obram- 
bo že dalj časa prizadeva, da bi 
se poenostavilo izdelavo 
obrambnih načrtov ter predpi- 
sov, ki urejajo izdelavo obramb- 
no razvojnih in varnostnih načr- 
tov. Republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo je v letu 1989 
dal Zveznemu sekretariatu za 
ljudsko obrambo več pobud in 
predlogov za spremembo meto- 
dologije izdelave obrambnih in 
drugih načrtov. Svet Predsed- 
stva Republike Slovenije je usta- 
novil tudi posebno delovno sku- 
pino, ki pripravlja predlog novih 
rešitev v metodologiji obrambne- 
ga načrtovanja. Prizadevanja za 
spremembe pri izdelavi obramb- 
nih načrtov temeljijo predvsem 
na naslednjih izhodiščih: 

- bistveno zmanjšanje števila 
organov, organizacij in skupno- 
sti, ki izdelujejo obrambne načr- 
te oziroma načrte delovanja 
v vojni; 

- poenostavitev oziroma 
zmanjšanje števila in obsega do- 
kumentov obrambnih načrtov; 

- večji poudarek na vlogi in 
obveznostnih upravnih organov 
družbenopolitičnih skupnosti pri 
načrtovanju zlasti nalog krajev- 
nih skupnosti in drugih temeljnih 
nosilcev. 

Šele v letu 1990 so bile na 
zvezni ravni začete nekatere ak- 
tivnosti (Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo, Zvezni zavod 
za družbeno planiranje), ki bodo 
predvidoma še letos omogočile 
poenostavitev obrambnega na- 
črtovanja. 

Republiški sekretariat za ljud- 
sko obrambo si prizadeva tudi za 
spremembo predpisov, ki urejajo 
obrambno-razvojno načrtovanje. 
Zvezni zavod za družbeno plani- 
ranje in Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo sta pripravila 

predlog novega odloka o teme- 
ljih enotne metodologije za pla- 
niranje razvoja splošne ljudske 
obrambe, ki ga bo v kratkem 
sprejel Zvezni izvršni svet. Pri 
pripravi odloka so bile upošteva- 
ne tudi pobude in predlogi iz Re- 
publike Slovenije. 

Novi odlok Zveznega izvršne- 
ga sveta bo racionaliziral 
obrambno razvojno načrtovanje. 
Namesto s tremi bo v bodoče to 
področje urejeno le z enim zvez- 
nim predpisom, ki bo določal le 
temelje metodologije za izdelavo 
obrambno-razvojnih načrtov. 
Republikam bo dopuščena mož- 
nost, da same podrobneje uredi- 
jo izdelavo te vrste načrtov. V no- 
vem odloku Zveznega izvršnega 
sveta se upošteva določbe zako- 
na o temeljih sistema družbene- 
ga planiranja in družbenem pla- 
nu Jugoslavije (Ur. list SFRJ št. 
76/88) in na tej podlagi zmanjšu- 
je število subjektov planiranja. 
Zmanjšano bo tudi število sesta- 
vin in elementov splošne ljudske 
obrambe, za katere je bilo treba 
doslej načrtovati razvoj. Odprav- 
ljena bo tudi dvojnost zbiranje 
podatkov pri spremljanju uresni- 
čevanja obrambno-razvojnih na- 
črtov. Na tej podlagi smo v Repu- 
bliki Sloveniji že začeli priprav- 
ljati tudi republiški predpis, s ka- 
terim se bo uredilo navedeno po- 
dročje. 

Z odlokom o temeljih enotne 
metodologije za izdelavo načrtov 
za izredne razmere (Ur. list SFRJ, 
št. 75/89) in odlokom o izdelavi 
varnostnih načrtov (Ur. list SRS, 
št. 4/90) pa je bila poenostavljena 
tudi izdelava varnostnih načrtov. 
Zmanjšano je bilo število nosil- 
cev njihove izdelave, obseg in 
poenostavljena vsebina te vrste 
načrtov. 

Med pomembnejšimi aktiv- 
nostmi za racionalnejše obramb- 
no in varnostno načrtovanje je 
tudi reorganizacija pokrajin, ki 
bo dokončana letos. S spremem- 
bami in dopolnitvami zakona 
ot splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti (Ur. list RS, 
št. 9/90) so bile odpravljene po- 
krajine kot posebne družbeno- 
politične skupnosti v vojni, zato 
se zanje v bodoče ne bodo več 
izdelovali posebni obrambni na- 
črti. 

2. V upravnih organih za ljud- 
sko obrambo je v Republiki Slo- 
veniji zaposlenih 680 delavcev 
oziroma 7,2% od vseh zaposle- 
nih v upravi. Od tega na obramb- 
nih pripravah gospodarskih in 
družbenih dejavnosti ter družbe- 
nopolitičnega sistema dela 135 
delavcev. To omogoča racional- 
no izvajanje predpisov na tem 
področju. V teku je posodablja- 
nje dela v upravnih organih za 
ljudsko obrambo, katerega cilj je 
tudi ustrezna prerazporeditev 
delavcev glede na obsežnost in 
zahtevnost posameznih nalog na 
tem področju (obrambne pripra- 
ve, vojaške in mobilizacijske za- 
deve, civilna zaščita, upravne 
zveze, opazovanje in obveščanje 
ipd.). 
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- Prepovedane cone iz obrambnih raz- 
logov 

Na 2. seji Zbora občin Skup- 
ščine Republike Sloveni|e dne 
14. 6.1990 je delegatka Vika Po- 
točnik postavila delegatsko 
vprašanje Izvršnemu svetu, ko- 
liko je območij v Republiki Slo- 
veniji, na katerih je na podlagi 
272. člena Zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni sa- 
mozaščiti (Ur. list SRS, št. 35/82 
In Ur. list RS št. 9/90) iz obramb- 
nih razlogov omejeno prosto gi- 
banje, prebivanje in nastanje- 
vanje prebivalstva. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor 

Na podlagi 272. člena zakona 
o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti je bilo 
v Republiki Sloveniji določeno 
kot varovano območje iz 
obrambnih razlogov le območje 
Kočevske Reke (Ur. list RS št. 6/ 
90). Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je 14. 6. 1990 
sprejel odlok o odpravi varova- 
nega območja po katerem bodo 
odpravljene omejitve glede giba- 
nja, prebivanja in nastanjevanja 
prebivalstva na tem območju do 
konca 1990 leta (Ur. list RS, št. 
24/90). 

Poleg tega so z odlokom Zvez- 
nega izvršnega sveta o določitvi 
prepovedanih con (Ur. list SFRJ 
št. 46/85) določena kot prepove- 
dane cone v Sloveniji še: 

- območje planine Kočevki 
Rog, 

- območje Krima, 
- območje Homa in 
- območje planine Pivka. 
Na teh območjih je prepoveda- 

no prosto gibanje, prebivanje in 

- Ekološki dinar 

Delegatka Vika Potočnik je na 
2. seji Zbora občin skupščine 
Republike Slovenije postavila 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Približno pol leta že poteka, 
odkar zbiramo tako znani ekolo- 
ški dinar, ki ga prispevajo vsi 
naši občani glede na porabo 
električne energije. Sama sem 
bila tudi pobudnik tega zakona 
in mislim, da imam zato še večjo 
dolžnost In tudi obveznost do 
vseh, ki plačujemo, da vprašam 
Izvršni svet, kakšna je dinamika 
zbiranja na osnovi katerih pro- 
gramov oz. dokumentov se izva- 
jajo izplačila in kako poteka 
sploh dinamika reševanja eko- 
loških problemov v Sloveniji, 
plačevanja iz tega naslova?« 

Na vprašanje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 
odgovarja naslednje: 

1. Po določbah zakona (Ur. I. 
SRS, št. 2/90) so viri sredstev 
sklada naslednji: 

- del povračil za uresničeva- 
nje programov vodnogospodar- 
skih storitev in dejavnosti, ki se 
plačujejo od količinskih osnov 
(oddane onesnažene vode, pitne 

nastanjevanje zaradi obrambnih 
razlogov tujim državljanom. 

V letu 1989 in 1990 je Republi- 
ški sekretariat za ljudsko obram- 
bo ponovno proučil razloge za 
omejitev gibanja in nastanjeva- 
nja zaradi obrambnih razlogov 
na vseh prepovedanih conah 
v Sloveniji in ugotovil, da je po- 
trebno omenjeni zvezni odlok 
novelirati. Na podlagi teh ugoto- 
vitev je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije poslal 14. 2. 
1990 Zveznemu izvršnemu svetu 
predlog, da se ukineta kot prepo- 
vedani coni območje planine Ko- 
čevski Rog in območje Ho~ma ter, 
da se prouči možnost zmanjša- 
nja prepovedanih con na območ- 
ju Krima in Pivke. Predlog je bil 
pripravljen v sodelovanju s Po- 
veljstvom 5. Vojaškega območja 
in Ljubljanskega korpusa. 

Zvezni izvršni svet je omenjeni 
predlog Izvršnega sveta Skupšči- 
ne Republike Slovenije obravna- 
val 17. 5. 1990 in naložil Zvezne- 
mu sekretariatu za ljudsko 
obrambo, da pripravi predlog 
sprememb odloka o določitvi 
prepovedanih con. 

V Republiki Sloveniji razen na- 
vedenih območij ni drugih pre- 
povedanih con na katerih bi bilo 
iz obrambnih razlogov omejeno 
gibanje, nastanjevanje in prebi- 
vanje prebivalstva. Med take pa 
ni mogoče šteti neposrednih ob- 
močij vojaških objektov (vojaš- 
nic, skladišč ipd.), ki so v uprav- 
ljanju JLA oziroma drugih orga- 
nov (štabi za teritorialno obram- 
bo, upravni organi za ljudsko 
obrambo). 

Pri tem zaostaja realizacija doto- 
ka sredstev okroglo 22% za načr- 
tovanim dotokom v obravnava- 
nem obdobju. Poraba sredstev je 
realizirana za financiranje pro- 
grama varstva voda na podlagi 
11. člena zakona o zagotavljanju 
in uporabi sredstev za varstvo 
okolja. 

Ekološki davek se zbira na 
podlagi izdanih faktur Elektrogo- 
spodarstva Slovenije, ki je do 
zdaj že izdalo fakture v višini 61,0 
milijonov din, od katerih se je na 
računu SDK zbralo do zdaj okro- 
glo 10,0 milijonov dinarjev. Pri 
obračunavanju ekološkega dav- 
ka se pojavljajo veliki problemi, 
povezani z velikimi stroški obra- 
čuna zaradi izterjatve zapadlih 
računov preko SDK (družbeni 
sektor) oziroma občinskih davč- 
nih uprav (privatni sektor). 

Po določbah 6. člena zakona 
o zagotavljanju in uporabi sred- 
stev za varstvo okolja (Ur. I. SRS, 
št. 2/90) in 3. člena uredbe o na- 
činu obračunavanja in plačeva- 
nja ekološkega davka (Ur. I. RS. 
št. 10/90) bo Elektrogospodar- 
stvo Slovenije uporabnikom, ki 
niso pravne osebe (gospodinj- 
stva), obračunalo ekološki davek 
šele po poteku obračunskega 
obdobja, to je v letu 1991. Izvršni 
svet Republike Slovenije bo pri- 
pravil spremembo in dopolnitev 
uredbe o načinu obračunavanja 
in plačevanja ekološkega davka. 

2. Osnove za izplačevanje iz 
sredstev sklada so naslednje: 

- Programi varstva kakovosti 
voda po 11. členu zakona, po 
katerem se financiranje že pod- 
pisanih pogodb in dogovorov do 
konca leta 1990 uresničujejo pod 
pogoji, kot jih določata samou- 
pravni sporazum o temeljih pla- 

na vodnega gospodarstva R®L 
blike Slovenije in po ane

r(r 
I k temu sporazumu. Za te P ( 
grame so namenjena prakti ( 
vsa sredstva. Zbrana iz povf 

za onesnaženo in pitno voC70|jj 
- Programi varstva °r del 

v letu 1990, ki so sestavni ^ 
zakona in obsegajo varstvo 
da, varstvo zraka in ravna 
z odpadki (Ur. I. SRS, št. 2/90-' 
171-172), ki so prijavljeni na 
ziv za izvajanje (Ur. I. RS, st ^ 
90) in ki imajo prednost v te(71'njfi 
je zanje v letu 1990 (nameni ^ 
najmanj 80% zbranih sre<>| 
ekološkega davka (od porau 
ne električne energije). 5j 

Pri tem je upoštevano, 03 ^ 
del programov varstva vodai . 
že po določbi 11. člena zak 
kot je navedeno v prvi alih®':.^ 

- Programi, ki so pni®*.', jri 
na razpis (Ur. I. RS, št. 
za katere je namenjenih n°Le. 
20% zbranih sredstev ekoloi 
ga davka. Postopek za dolo ^ 

" 10- * prednostnega vrstnega reda 
biti končan do in mora 

1990. 
3. Poziv in razpis, orneni6' 

v tč. 2, sta bila končana ■ ■ sj. 
1990. Prispelo je 178 vlog. ' L 
cer okroglo 30 za ravnanje z ( 
padki, 38 za varstvo zraka, M 

varstvo voda in 18 za nadzo 
je približna struktura vlog. ^ 
nekatere vloge posegajo na 
področij. pri 

Že prva ocena, posebno „ 
merjava zbranih sredstev s ~ 

vode iz javnega vodovodnega 
omrežja); 

- ekološki davek v višini 4 pa- 
re na porabljeno kWh električne 
energije, ki ga plačujejo vsi po- 
rabniki električne energije z me- 
sečno porabo nad 100 kWh; 

- del sredstev (15%) odškod- 
nine zaradi spremembe na- 
membnosti kmetijskih zemljišč 
ali gozda; 

- povračila podjetij in drugih 
del organizacije s področja go- 
spodarstva ter delovnih ljudi, ki 
samostojno opravljajo dejavno- 
sti in onesnažujejo zrak (v pri- 
pravi); 

- povračilo podjetij in delov- 
nih ljudi, ki opravljajo dejavnosti, 
pri katerih nastajajo posebni od- 
padki, ki ogrožajo okolje (v pri- 
pravi). 

Na računu sklada se je do 15. 
6. 1990 zbralo 42,8 milijonov din, 
od tega je bilo porabljenih 41,8 
milijona din. Razpoložljivih sred- 
stev je še 1,0 milijona din. 

Letni dotok sredstev sklada do 
15. 6. 1990 je bil realiziran iz- 
ključno iz dela povračil za ures- 
ničevanje programov vodnogo- 
spodarskih storitev in dejavnosti. 

"icijava t-Kji ui ••• • «_i.  _ . - [K 
trebami v vlogah kaže, da °^ 
publiške programe za le'0 

in tudi za ostale programe n ^ 
goče v celoti financirati, kal1 p 
položljiva sredstva ne b°d .jje 
dostovala samo za najnujn 
primere. 

- Najemnina za prostore v zgradb1 

ZKS-SDP, Tomšičeva 5 .m 
JANEZ LUKAČ, DELEGAT ZBO- ®'ce[ oo^O. ' 
RA OBČIN SKUPŠČINE REPU- da 1 P j 
BL.KE SLOVENIJE JE POSTA- se do|oča naj®<| 

na le za stavbe s katerimi r' « 
lagajo občine. Vse ostale o v (C 
zacije, ki oddajajo poslovn ' ^ 
store v najem pa najemnino 
čunavajo bistveno višje in 2 
prečju znaša 270,00 din'"?. C' 

Glede vprašanja, kako^i 
ukrepal izvršni svet Skup' efii 
Rrepublike Slovenije v Pr t0p' 
ko gre za tipično obliko r® e/ 
prisvojenem družbenem P. jo 
ženju, pa velja, da ima vs $ 
brovemi posestnik lastnik / 
polagalec stvari, ki jo ima Ji 
Ijavno pravnem temelju P f t 
no varstvo, dokler mu si ff 
v skladu z zakonom odvz® ff 
velja praviloma za vse Pr® 

VIL NASLEDNJE DELEGATSKO 
VPRAŠANJE: 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je seznanjen, da 
se predstavniki Skupščine Re- 
publike Slovenije dogovarjajo 
z ZKS-SDP o pridobitvi najema 
poslovnih prostorov na Tomši- 
čevi 5 za potrebe Skupščine Re- 
publike Slovenije in 12 klubov 
v Skupščini. V najem bi vzeli pri- 
bližno 1000 m2 poslovnih povr- 
šin (celotno pritlllčje in polovico 
II. nadstropja) po enotni ceni 
175 dln/m2. V ceni najema je 
vključena tudi oprema. Priprav- 
lja se osnutek najemne po- 
godbe. 

Na območju mesta Ljubljana je 
sprejet odlok o najvišji najemnini 
za poslovne stavbe in poslovne 
prostore (Uradni list SRS št. 17/ 
80) na podlagi katerega bi lahko 
najvišja najemnina trenutno zna- 
šala 102,00 din/m2. Ob tem lahko 
ugotovimo, da najemnina, ki je 
določena za stavbo Tomšičeva 
5 vključuje tudi najem opreme. 
Menimo, da je višina najemnine 

de. Za prisilni prenos 
nin bivših družbenopolitic .jp 
ganizacij Izvršni svet Skup 
Republik Slovenije Pr'Pra -V7, 
kon, ki bo urejal način in r.j/ 
pek prenosa teh nepr® jt|j(i' j 
med sredstva družbenopc' .ef 
skupnosti. Ko bo zakon 
bo dana osnova za PreP na'' 
neopravičenega bogatega 
čun družbenega premoz® 

12 
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" Vprašanje izpolnjevanja obveznosti 

sklada federacije 

m*0*0 Kočevar, delegat Zbora 
njenega dela Skupščine Re- 
»i«j Slovenije ]e postavil na- ®an]e delegatsko vprašanje: 
b • 'S RS predlaga Skupščini 
®Publike Slovenije, naj do 
Pranja izpolnjevanja obvez- 
°»ti do sklada federacije sprej- 
® stališče, da Republika Slo- nUa ustavi vsa vplačila skla- 

~ federacije v obliki obvezne- 
j! Posojila, obveznost v obliki 
. ^upravnega združevanja 
flu L,ev pa 'zpolnjuje v obse- , ' Kot izhaja iz sklenjenih spo- 

«"mov in pogodb zainteresl- 
s,n|n podjetij. Delegacija 

*uPščlne Republike Slovenije 
lin c8' v zboru republik in pokra- 
gia i UpSt'ne ®FRJ ne Poda 8°- 

STAL ^edloiene,nu 2alconu- 
0 ^

Sak prisiljen in nelogičen do- 
Ij v°r oz. zakon se slabo izvaja. 
k. 9'adlva Izhaja, da nereden 
ia ,nlk v sklad ni samo Sloveni- ■ 'emveč tudi druge federalne 
t« ' Slovenija je kljub temu 
tri? P'ačnik po rednosti, brez °d8tev za Srbijo pa celo tretji. 
, °8iedice odločitve, ki naj jo 
8ort|me republiška skupščina, 
0 dvojne narave: politične In 
9o

B
sPodarske. 

Vb ^Piramo predlog IS RS, 
Oco ?r ^l'mo, da se pravilno 
dan Posledice. Zato želimo, 
jo * ^ijo delegati pred odločitvi- Se nekaj pojasnil: 
ste Razprava o drugačnem si- 
Ohn111 (le,°s se izteka petletno 
ir^°bje) traja že daljši čas. Kdo 

i tak,iz'ra? Ali je možno, j6m
v Pfimeru nesoglasja ob spre- u drugačnega sistema, pride 
Podaljšanja obstoječega? 
_ Ce slovenski parlament ne 
So9lasja, potem zakon ne mo- 

re biti sprejet. Ali je lahko obvez- 
nost Izsiljena s takim ali drugač- 
nim ukrepom? Ali je lahko bloki- 
ran republiški proračun? 

3. Ugotavlja se (GZS), da se ta 
denar posredno vrača v Sloveni- 
jo. Kaj pomeni neplačevanje za 
slovenske manj razvite in naše 
gospodarstvo? 

4. Kako slovenska vlada obra- 
zlaga, da je potrebno ta denar 
vseeno zbrati in ga razdeliti. Ali 
gre za razbremenjevanje gospo- 
darstva (denar naj ostane tam, 
kjer je ustvarjen), ali za novo pre- 
razporejanje in če gre za preraz- 
porejanje, po katerih elementih? 

5. Če takorekoč nihče v Jugo- 
slaviji ni sposoben poravnavati 
svojih obveznosti, potem je po- 
trebno ob nesprejetju zakona 
ponuditi tudi koncept. Ali sloven- 
ska vlada ima tak koncept in na 
čem temelji - jasno moramo iz- 
postaviti, da je naš interes po 
kakršnemkoli vlaganju samo 
ekonomski. 

2. Po informacijah iz medijev 
obveščanja bo IS RS republiški 
skupščini predlagal tudi razbre- 
menitev gospodarstva z zniža- 
njem davkov in prispevkov. Sin- 
dikati si prizadevajo doseči raz- 
bremenitev BOD in dohodka in 
na tem gradimo tudi svoje zahte- 
ve v kolektivnem pogajanju. Moti 
pa nas to, da je vse, kar počne- 
mo, začasno, zato ob tem spra- 
šujemo: 

1. Do kdaj interventno urejanje 
tega področja? 

2. Kaj je z nacionalnimi progra- 
mi na področju družbenih dejav- 
nosti? 

3. Kakšen bo pristop slovenske 
vlade pri urejanju javnih financ? 

4. Kaj misli vlada narediti na 
področju financiranja JLA? 

Preučitev dejavnosti Cinkarne Celje 
'n oporečnost pitne vode 

iy
posla   

ob*! Černej jeT3.~6.T99b Zboru 
Ven» SkuPSčine Republike Slo- Po«i Predlagal vrsto pobud In 
riasled"jVPraSan'a' m6d drugiml 

oD'lCinkarna Celje je edino ko- 
le, r,a,n,s'w> podjetje Jugoslavi- 
jo .5 So Honeckerjevo Nemčl- 
Cihk le,a 1972- Lanl (unija je b0 

arna Celje obnovila pogod- 
»1 * Vhodno Nemčijo za na- 

c!ni."115 ,et 

tli i,arna Celje spada s svojl- 
*«vn ol>ratl v republiško in dr- |u ° kompetenco. Občina Ce- 
80'n'eni prebivalci In prebivalci 

°bčln (Šentjur, Žalec, 
ekoi °' 80 bl" ,n 80 Se 8am° 
»ti 'osl<e irtve njene dejavno- 
(ja' *a,° prosim vlado Slovenije, 
^govori na naslednja vpra- 

Mari^0'"10 zelenega gudrona Iz 
biln ln Žirovskega vrha je Po navodilih Komiteja za 

energetiko SRS pokurjeno v cln- 
karnišklh pečeh v letih 1978 do 
danes? 

2. Pregrada Za travnikom no- 
ve cinkarniške deponije v občini 
Celje In občini Šentjur z obse- 
gom 64 ha je bila lani največji 
republiški objekt v gradnji (večji 
od Karavanškega predora). Po 
izjavah prebivalcev šentjurške 
in celjske občine je bilo v 680 
m dolgo, 150 m široko in 80 m vi- 
soko pregrado v nočeh od janu- 
arja 1989 do junija 1989 In še 
kasneje v spremstvu posebnih 
enot milice nekaj v njo zakopa- 
vano, prav tako v kilometer od- 
daljeno (bližnje Celju) staro de- 
ponijo s 5,5 milijoni kubikov te- 
koče vsebine, pod katero ležijo 
teharske žrtve. 

Prosim Sklupščlno Slovenije, 
da s posebno komisijo temeljito 
in vsestransko razišče, kaj se je 
na pregradi resnično dogajalo 
in kdo je financiral to največjo 

ekološko rano v Sloveniji. 
3. V pregrado Za travnikom so 

vgradili od 160000 do 450000 m3 

strupenih piritnlh ogorkov, ki so 
Jih nestrokovno prevažali 7 me- 
secev iz Cinkarne in stare depo- 
nije preko treh naselij ter zaradi 
razstrosa teh ogorkov ogrozili 
prebivalstvo, zemljo, pridelke in 
podtalnico. Usklajen nadzor re- 
publiških inšpektorjev v mese- 
cu juliju 1989, ki Je bil nekaj dni 
pred tem najavljen (da so lahko 
spirali rdečo brozgo s cest in 
drevja), pa Je ugotovil, da je bil 
prevoz opravljen korektno. Pro- 
sim, da se ugotovi povzročena 
škoda prebivalstvu in odgovor- 
nost pristojnih republiških In- 
špektorjev. 

4. Da se prouči kompletno de- 
javnost Cinkarne Celje in njen 
vpliv na prebivalstvo In okolje 
vseh 4 navedenih občin (za kar 
Je dala pobudo že lansko leto 
SO Celje) glede na polucijo tež- 
kih kovin, arzena, PCB, barija, 
tehnološko predelane radioak- 
tivnosti, fluorja, žvepla Itd. 

5. Da se preverijo in proučijo 
vse pogodbe, ki jih je Cinkarna 
Celje sklepala z bivšo Vzhodno 
Nemčijo in njihovi finančni 
učinki. 

6. Da se prouči možnost za 
nadaljnji obstoj takšne tovarne, 
ki je praktično zgrajena v bival- 
nem okolju Celjanov. 

Poslansko vprašanje je: Več 
kot polovica Celjanov pije vodo 
iz medloške talnice, ki vsebuje 
pesticide, težke kovine In moč- 
no povišane nitrate. Nad baze- 
nom te talnice Je neraziskano 
strahotno grobišče (po mnenju 
Celjanov 30000 neznanih povoj- 
nih žrtev). 

1. Prosim, naj se ugotovi, koli- 
ko Je resnično teh žrtev, kdo so 
te žrtve in da se temu primerno 
ukrepa. 

2. Ugotovi naj se, kdo je odgo- 
voren, da republiško zaščitena 
umazana industrija uporablja 
v tehnološke namene neopo- 
rečno pitno vodo, prebivalci pa 
morajo piti strupeno ter obre- 
menjeno s pokopališkimi pred- 
sodki. 

Prosim, da se za preverjanje 
navedenih ekoloških problemov 
Izključijo Inštituclje: Jožef Ste' 
fan, Zavod SRS za varstvo pri 
delu, Zavod za zdravstveno var- 
stvo Maribor In Zavod za razi- 
skavo materiala LJubljana.« 
Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odgovarja naslednje: 
1. Odgovori v zvezi s Cinkarno 
Celje: 

- O tem, koliko gudrona iz 
Maribora in Žirovskega vrha je 
bilo oz. ni bilo pokurjeno v pečeh 
Cinkarne Celje od leta 1978 do 
danes. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije nima podat- 
kov. Noben predpis ne daje Re- 
publiškemu sekretariatu za ener- 
getiko pristojnosti, da bi dajal 
navodila za takšne postopke in 
jih tudi ni dajal. 

- Delegatska pobuda o usta- 
novitvi posebne skupščinske ko- 
misije za proučitev odprtih vpra- 

šanj gradnje odlagališča Cinkar- 
na Celje Za travnikom je bila 
Zboru Občin Skupščine Republi- 
ke Slovenije že dana jeseni leta 
1989 Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije je Skupščini 
Republike Slovenije tudi celovito 
poročal o gradnji odlagališča Za 
travnikom na območju občine 
Celje in Šentjur pri Celju, kar je 
naložil s sklepom 45. seje zbor 
občin. Komisija Skupščine Re- 
publike Slovenije za varstvo oko- 
lja delegatske pobude za ustano- 
vitev skupščinske komisije ni 
podprla (poročilo komisije št. 
02004-2/89 z dne 16. 12. 1989), 
pač pa je predlagala zboru ob- 
čin, naj Izvršni svet oblikuje po- 
sebno medresorsko komisijo, ki 
bo ponovno proučila odprta 
vprašanja v zvezi z odlagališčem. 
Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije je že oblikoval predlog 
medresorske komisije (dopis Iz- 
vršnega sveta Republike Slove- 
nije št. 020-03/90 z dne 28. 2. 
1990). ki jo sestavljajo predstav- 
niki pristojnih upravnih in in- 
špekcijskih organov, s katerim 
se je strinjala tudi Komisija 
Skupščine Republike Slovenije 
za varstvo okolja. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 
bo komisijo imenoval na nasled- 
nji seji. Če se predlagatelj pobu- 
de z medresorsko komisijo Izvrš- 
nega sveta ne bo strinjal, predla- 
gamo ustanovitev posebne 
skupščinske komisije. 

- Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije se strinja, da 
so vprašanja nadaljnjega razvoja 
Cinkarne Celje in celotne celjske 
regije z ekološkega vidika zelo 
pomembna in potrebna temeljite 
obravnave. Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije vidi reši- 
tev v okviru nadaljnjega dela pri 
pripravi strateškega in prostor- 
skega plana Slovenije, z ekolo- 
škega vidika pa še posebej v ok- 
viru regionalne razdelave pro- 
storskega plana Slovenije za po- 
trebe celjske regije. 
2. Odgovor v zvezi z pitno vodo iz 
medloške talnice: 

- Zaradi višjih količin nitratov 
v pitni vodi medloške talnice že 
od septembra 1983 odstranjujejo 
odplake v varstvenih pasovih, 
uresničujejo gnojilni načrti in 
pripravljajo infiltracijo Savinje 
v podtalnico medloškega Črpa- 
lišča. V letu 1987/88 je bilo zgra- 
jeno tudi novo črpališče Franko- 
lovem, ki zagotavlja dodatne ko- 
ličine neoporečne pitne vode za 
prebivalce Celja, zajetje pa bo še 
obogateno z vodnim virom iz Bu- 
kovlja pri Stranicah. V letu 1989 
je bil ponovno dopolnjen pro- 
gram sanacije črpališč v Medlo- 
gu. Večjo količino vode so že 
preusmerili iz Medloga industrij- 
skim porabnikom, večjo količino 
iz Vitanja pa v stanovanjsko ob- 
močje. Dokler se v Sloveniji ni 
začel izpostavljati problem ome- 
jenosti neoporečne pitne vode, 
se pri načrtovanju razvoja kanali- 
zacijske in vodovodne mreže ni 
upoštevala delitev za industrij- 
ske potrebe in potrebe oskrbe 
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prebivalcev, kar je v glavnem 
vzrok tudi še za sedanje stanje. 

- Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije si bo v okviru 
svojih pristojnosti prizadeval, da 
se raziščejo in osvetljijo tudi od- 
prta vprašanja teharskih povoj- 
nih žrtev. 

- Nadzor nad pitno vodo je 
poseben problem zaradi nedore- 
čenosti pravilnika o higienski 

kvaliteti pitne vode, ki je v zvezni 
pristojnosti (Ur. I SFRJ, št. 33/ 
87), ker ne določa koncentracij, 
pri katerih je treba izdati ukrep 
za prepoved uživanja vode. Izvrš- 
ni svet Skupščine Republike Slo- 
venije si bo prizadeval, da bodo 
upoštevane pripombe, ki so bile 
k temu pravilniku že pripravljene 
v letu 1989 ob havariji na Drav- 
skem polju. 

- Predlog delegatov italijanske 
narodnosti o izdelavi republiškega 
zakona o zaščiti morja 

Delegati italijanske narodno- 
sti so 13. junija 1990 naslovili na 
Skupščino Republike Slovenije 
Predlog, da se do konca leta 
izdela republiški zakon o zaščiti 
morja, ki naj predvideva primer- 
ne oblike financiranja dejavno- 
sti in objektov na tem področju. 
Zaradi usklajenega enotnega 
nastopa na področju zaščite se- 
vernega Jadrana oz. glede mož- 
nosti skupnega črpanja iz sred- 
stev, ki so jih za zaščito morja 
namenile EGS er ostale medna- 
rodne organizacije, naj se za 
pripravo zakona pričnejo kon- 
zultacije s pristojnimi organi Re- 
publike Hrvaške ter sosednjih 
pokrajin v Republiki Italiji. 

Delegati navajajo, da je ureja- 
nje tega tako pomembnega po- 
dročja z enim poglavjem 
v splošnem zakonu o zaščiti vo- 
da neustrezna oblika, ki ne upo- 
števa vseh razsežnosti proble- 
ma. Ker pa predstavlja morje 
dobrino posebnega pomena za 
celotno Slovenijo, ni .mogoče 
prepustiti celotno breme odgo- 
vornosti za stanje morja na ra- 
menih Skupnosti obalnih občin 
ali posameznih obalnih občin. 

Predlog delegatov italijanske 
narodnosti so podprli še Peter 
Bekeš (ZKS-SDP), Klub delega- 
tov zelenih Slovenije ter Borut 
Šuklje (Social. zveza Slovenije). 

Izvršni svet Republike Sloveni- 
je daje na navedeni predlog dele- 
gatov italijanske narodnosti na- 
slednji odgovor: 

Morje in morska obala sta po 
XXIX. Ustavnem amandmaju 

k Ustavi Republike Slovenije do- 
brini splošnega pomena pod po- 
sebnim vrstvom določenim z za- 
konom. Zakon določa pogoje in 
način njihove z varstvom skladne 
in smotrne uporabe ter gospo- 
darjenje tako, da se zagotavljata 
njihova obnovitev in razvoj. 

Dosedanja normativistika v no- 
benem predpisu globalno ne 
ureja vprašanja zaščite morja, 
zato se Izvršni svet strinja s trdi- 
tvijo delegatov italijanske narod- 
nosti, da je ureditev tako po- 
membnega področja - zaščita 
morja - z enim samim poglav- 
jem v splošnem zakonu o vodah 
neustrezna oblika, ker ne upo- 
števa vseh razsežnosti problema. 

Izvršni svet pa ne sprejema 
predloga delegatov o izdelavi sa- 
mostojnega zakona o zaščiti 
morja, ker smatra, da je primer- 
nejša oblika ureditve v okviru no- 
vega zakona o vodah. V tem za- 
konu bo potrebno ovrednotiti te- 
meljna spoznanja o odnosih med 
človekom in morjem, določiti or- 
ganizacijske oblike strokovnih 
služb, način sankcioniranja 
ukrepov ter določiti oblike nad- 
zorstva. Obenem naj se v zakonu 
predvidijo tudi primerne oblike 
financiranja dejavnosti in objek- 
tov na tem področju, kakor dele- 
gati italijanske narodnosti tudi 
predlagajo. 

V kolikor se pa bo v teku izde- 
lave predvidenega zakona poka- 
zala potreba po sistemski uredi- 
tvi vprašanj glede zaščite morja, 
bo Izvršni svet ukrenil vse po- 
trebno za sprejem samostojnega 

• zakona o zaščiti morja. 

- Problematika preštevilčne divjadi na 
Kočevskem 

Na delegatovo vprašanje »kdo, 
kje in kdaj je v imenu prebivalcev 
Kočevske odločil, da bo le-ta slu- 
žila kot prostor za rejo jelenjadi« 
Izvršni svet odgovarja, da mu ni 
znano kdo bi o tem odločal. Tega 
ni storil niti republiški Izvršni 
svet, niti Skupščina, prav tako ni 
znano, da bi o tem odločali ob- 
činski organi. Tudi delegat sam 
ni vedel povedati, kje je za to 
odločitev slišal oziroma jo je vi- 
del. Po vsej verjetnosti gre za 
napačno interpretirano odloči- 
tev, da so gozdovi visokega Kra- 
sa od Notranjskega Snežnika in 
Javornikov pa do Kočevskega 
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da je jelenjad pa tudi druga rast- 
linojeda divjad na Kočevskem 
preštevilčna in zato povzroča 
pretirane škode v kmetijstvu in 
gozdarstvu. S tem v zvezi je treba 
povdariti, da vse lovske organi- 
zacije gospodarijo po lovskogo- 
spodarskih načrtih za obdobje 
1986-1990, ki jih je potrdila pri- 
stojna občinska skupščina. Ti 
načrti se letošnje leto iztečejo, 
tako, da bodo morale lovske or- 
ganizacije izdelati in v potrditev 
predložiti nove lovskogospodar- 
ske načrte za obdobje 
1991-1995. To pa pomeni, da je 
Skupščina občine Kočevje že 
imela vse možnosti vplivati na 
številčnost divjadi v preteklem 
obdobju in bo to možnost imela 
ponovno za prihodnje petletno 

obdobje. Če je divjad na Kofi^ 
skem preštevilna, bo torej mof° 
la skupščina občine zahteva 
ustrezno lovsko gospodarjenj 
zlasti pa ustrezno obravnavani 
divjadi in primeren odstrel. 

V letu 1990 se bo začel p"®10 

pek spremembe zakona 
stvu, gojitvi in lovu divjadi » 
o upravljanju lovišč, v ka,ere

ne 
bodo dane tudi nove strokovj1 

podlage za ugotavljanje ®teV'L 
nosti divjadi, izpopolnjen paJ5 

tudi postopek priprave in usl< a. 
jevanja lovskogospodarskih "» 
črtov, s čemer naj bi se zagoto 
la postopna usklajenost štev" 
nosti divjadi z naravnimi in 9 
spodarskimi razmerami v okO'11 

s tem pa bi se znižale tudi ško" 

- Zagotavljanje sredstev za skupne 
družbene potrebe 

območja tisti gozdovi, kjer naj bi 
imela v Sloveniji jelenjad domo- 
vinsko pravico in bi se z njo go- 
spodarilo. Gospodarjenje z jele- 
njadjo pa mora biti takšno, da je 
število jelenjadi usklajeno z oko- 
ljem in zato tudi z gospodarskimi 
dejavnostmi, ki so v tem okolju, 
tako, da jim ne prizadeva navz- 
držnih škod. Na omenjenem ob- 
močju je jelenjad.avtohtona vrsta 
divjadi in del naše naravne de- 
diščine, ki uživa z zakonom dolo- 
čeno varstvo. 

Delegat je ustno pojasnil, da je 
vprašanje zastavil zato, ker mno- 
gi, med drugim tudi on, menijo, 

Delegat Božo Kočevar je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

1. Do kdaj intervencijsko ure- 
janje tega področja? 

2. Kaj je z nacionalnimi pro- 
grami za družbene dejavnosti? 

3. Kakšen bo pristop sloven- 
ske vlade pri urejanju javnih fi- 
nanc? 

4. Kaj misli vlada narediti na 
področju financiranja JLA? 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Kar zadeva vprašanje interven- 
cijskega urejanja zagotavljanja 
sredstev za skupne družbene po- 
trebe y letošnjem letu, pa se po 
ustavnem zakonu za izvedbo 
amandmajev IX do LXXXIX 
k ustavi Republike Slovenije do 
uveljavitve novih sistemskih reši- 
tev za družbene dejavnosti upo- 
rabljajo v letu 1990 predhodne 
rešitve. Tako se sredstva zago- 
tavljajo po zakonu o zagotavlja- 
nju sredstev za skupne družbene 
potrebe v letu 1990 in o poraču- 
nu določenih obveznosti iz do- 
hodka za skupne in splošne 
družbene potrebe za leto 1989 
(Uradni list RS, št. 41/89,11/90 in 
24/90) ter po odlokih občin, ki 
temeljijo na zakonu, financiranje 
programov pa temelji na srednje- 
ročnih dokumentih bivših samo- 
upravnih interesnih skupnosti in 
tako se programi financirajo iz 
proračunov republike in oj>čin. 
To so prehodne rešitve, ki pome- 
nijo prvi korak pri oblikovanju 
javnih financ v republiki, ko 
Skupščina odloča o celotnem 
obsegu sredstev za izpolnjevanje 
skupnih nalog na področju kla- 
sičnih državnih funkcij, družbe- 
nih dejavnosti, socialne varnosti 
in intervencij v gospodarski in- 
frastrukturi. Zakon o zagotavlja- 
nju sredstev določa vrste daja- 
tev, zavezance, osnove in tudi 
prispevne stopnje za republiko. 
Stopnje, s katerimi se prilagaja 
priliv sredstev le do ravni, ki je 
potrebna za izpolnjevanje dolo- 

čenih nalog, se tako spremeni 
z zakonom in ne s sklepi sam° . 
pravnih interesnih skupnosti, * 
je bilo do zdaj. Zato Izvršni sv 
Skupščini ne predlaga interv6. 
cijske zakonodaje, ampak le 'e 

t ve, s katerimi uravnava obs j 
dajatev oziroma obremenitev 9 
spodarstva. Intervencijsko na' 
vo pa ima novo določilo zak" . 

ka'eB n" o zagotavljanju sredstev, s 
rim se določajo meje, do ka!f'jo 
lahko občine z odloki predpis®, 
prispevne stopnje za del Pr0?i2.  i.: — .. AkXinl 

m"? ma, ki se izvaja v občini. Kot 
haja iz obrazložitve spremen^ 
zakona, takšno ukrepanje tein' 
na podatkih o višini stopenj v ° 
činah in dejstvu, da večina oDc 

ni prej ustrezno ukrepala z zn«z 

njem stopenj. 0O- 
Ostala vprašanja delegata ■» 

ta Kočevarja se v celoti nanas^ 
na programska izhodišča W 
nega sveta v novem mandatu- 
vršni svet Skupščine Repub' 
Slovenije je že oblikoval V 
gramske usmeritve tudi za 
dročja javnih financ, naciona' 
programov na področju dry»j]u 
nih dejavnosti in financira 
JLA ma"' V svojih programskih usn'^.. 
tvah Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejema . 
dišče, da bo bodoča zasnova I ^ 
nih financ temeljila na načelUj ( 
država prevzema predvsem " , e 
dejavnosti pri katerih ne de' j,j 
trg oziroma tiste, pri kateri"1 . 
trg pripeljal do negativnih e j. 
nomskih, socialnih in regiji 
nih posledic. Zadovoljevanj® 
im. splošne porabe v načel"^ 
sporno, aktivnosti na podr° 1 ' 
družbenih dejavnosti ter gos"~ P0',, darske infrastrukture pa bo 
trebno preveriti in P° ,,l- 
ustrezne kompromise med . 
nim zadovoljevanjem in drža ^ 
regulativo. Dejavnosti, ki ji'1 sj. 
potrebno posebej proučiti s 
stem socialnega zavaroval 
zdravstva, šolstva, kulture, 1 ^ 
nosti, stanovanjskega in kon 
nalnega gospodarstva ter ve i, 
infrastrukturnih dejavnosti. 
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s,a promet in energetika. Dogo- v°rjen sistem bo potrebno prila- 
goditi sistemu javnih financ tako 
• horizontalnem smislu, kjer bo 
določen pomen posamezne de- 
lavnosti in v vertikalnem, kjer se 
Oodo delile pristojnosti med raz- 
"'nimi ravnmi oblasti oziroma 
aružbenopolitičnih skupnosti. 

Na področju družbenih dejav- 
nosti bo potrebno pripraviti te- 
meljna načela za delo teh dejav- 
nosti v novih pogojih in priprava 
*seh sistemskih zakonov za to 
Področje. Na tej podlagi bodo 
opredeljeni nacionalni programi, 

ki bodo zagotavljali temeljno 
pravice vsem občanom Republi- 
ke Slovenije. 

Kar zadeva financiranje JLA 
kot dela vojaško obrambnega 
področja, je Izvršni svet sprejel 
oceno, da so bolj kot kjerkoli 
drugje korenitejše spremembe 
na tem področju vezane na pred- 
hodno spremembo ustave in si- 
stemskih zakonov. Hitrost spre- 
memb na tem področju bo odvis- 
na od hitrosti spremembe polo- 
žaja Slovenije v Jugoslaviji, pri 
čemer pa se bodo vse ključne 
odločitve na tem področju spre- 

jemale v Skupščini Republike 
Slovenije. Strateške usmeritve 
v tem okviru pa so zlasti pristoj- 
nost slovenskih oblasti do vseh 
oboroženih sil na ozemlju Slove- 
nije, služenje vojaškega roka, 
obveznikov v Sloveniji in zmanj- 
šanje vojaških izdatkov za naj- 
manj 30%. 

Stališče Izvršnega sveta je, da 
je financiranje JLA sestavni del 
financiranja funkcij, za katere so 
se republike in avtonomni pokra- 
jini opredelile, da jih skupno 
uresničujejo v federacije. Finan- 

ciranje JLA je sestavni del finan- 
ciranja federacije in zato Izvršni 
svet zavrača vsako obliko uvaja- 
nja posebnih dajatev za ta na- 
men. Sredstva za financiranje 
JLA kot del financiranja proraču- 
na federacije naj se v celoti zago- 
tavljajo s prispevki republik in 
pokrajin, ki suvereno odločajo 
o vseh davčnih virih, zbranih na 
območju republike. Prav tako Iz- 
vršni svet zahteva, da se tudi za 
del sredstev za JLA iz proračuna 
federacije predložijo podatki 
o vrsti in obsegu porabe sredstev 
za posamezni namen. 

delegatske pobude - delegatske pobude 

stališče izvršnega sveta skupščine 
^PUBLIKE SLOVENIJE 
"O POBUDE DELEGATA ZBORA ZDRUŽENEGA 
£ELA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ORAGA STRUCA IN SKUPŠČINE OBČINE 
^LOVENSKE KONJICE V ZVEZI 
Plačevanjem obveznosti 
gospodarskih organizacij 

i Delegat i družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti 
s *bora združenega dela Skupščine občine Slovenske Konjice 

na skupnem zasedanju vseh zborov dne 31/5-1990 oblikovali 
aslednjo delegatsko pobudo: 
O preveliki obremenjenosti gospodarstva govorimo že dolgo. 

s°°a/ pa prehajamo v kritično fazo, saj z obremenitvami - pri- 
Pevki in davki potiskamo gospodarstvo v nelikvidnost. Tako npr. 
a"io poračun »premalo« plačanih obveznosti v občini Slovenske 
°njice za republiški proračun za obdobje januar - marec znaša 

?®*o 6 mio. din. Plačilo 1/3 tega zneska, ki bi se moralo izvršiti 28/ 
v '

990 je povzročilo blokado žiro računov kar nekaj podjetij naši občini. Ob rednih akontacijah že čaka podjetja plačilo 2/3 ,e9a zneska. 
<5a podjetjem vsaj nekoliko pomagamo, predlagamo, da se 

'"težnost poračuna »premalo• plačanih obveznosti porazdeli na 
obrokov, podjetja pa morajo biti pravočasno oz. vsaj 10 dni p.r°i obveščena o datumu vplačila obveznosti. Republiški izvršni 
in Skupščina naj proučita tudi predlog, da podjetja vse 

J^eznosti do proračuna plačujejo na odpoklic. 
legati zborov Skupščine občine Slovenske Konjice zahtevamo, 

'republiški izvršni svet in republiška skupščina problem pro- 
"a in nemudoma ukrepata. 

Na podlagi 58. člena zakona o zagotavljanju sredstev za skupne 
u'bene potrebe v letu 1990 in o proračunu določenih obvezno- 

lli '^ohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 
i* "rt 41/89, 11/90 in 24/90) in 19. c člena zakona o davku 
fin a ozirorna dobička lahko Republiški sekretariat za ance začasno zniža višino akontacije ali začasno ustavi vplače- 
doh'6 nada|jniih akontacij, če prilivi sredstev iz prispevkov iz oitka na podlagi prispevne osnove in davka iz dobička za 
štev8"16200 Udobje presegajo predvideno dinamiko porabe sred- 
^ Republiški sekretariat za finance je letos že večkrat uporabil n° zakonsko možnost in zadržal vplačilo določenih akontacij 

roma doplačilo po periodičnem obračunu za obdobje januar- 
rav C )990 za prihodke, ki so vir republiškega proračuna. S takim 

"anjem je pripomogel k čim nižji likvidnostni obremenitvi zave- 
om C6v *a P'ačil° davkov in prispevkov v mejah prihodkov, ki še "ogočajo izpolnjevanje nalog republiškega proračuna. 

Republiški sekretariat za finance je določil, da se prispevki in 
davki, ki pripadajo republiškemu proračunu po periodičnem obra- 
čunu za obdobje januar-marec 1990, poračunajo le v obsegu, ki 
bo omogočil refundacije preveč vplačanih akontacij za isto 
obdobje. Na podlagi podatkov SDK je bilo ugotovljeno, da refun- 
dacije pomenijo tretjino doplačil davka in prispevkov po periodič- 
nem obračunu. Zato je bilo potrebno opraviti delno vplačilo pora- 
čuna, kar pa je bila z vidika republiškega proračuna nevtralna 
operacija. 

Republiški sekretariat za finance je na običajen način obvestil 
zavezance, da jih bo pravočasno obvestil o vplačilu razlike. Oce- 
njujemo, da se bo ta razlika poračunala z obračunom davka in 
prispevkov po periodičnem obračunu za obdobje januar-junij 
1990. 

Predloga, da se vse obveznosti do proračuna plačujejo na 
odpoklic, ni možno realizirati. Možnost za odpoklic je predvidena 
pri tistih davkih in prispevkih, kjer je z vsebinskega vidika to 
možno in dopustno (pri prispevkih in davku na podlagi prispevne 
oziroma davčne osnove). Z vidika pravne varnosti zavezancev pa 
menimo, da je primernejše, da so roki vplačil znani vnaprej, saj jim 
omogočajo načrtovanje denarnih tokov. Enako je tudi pri izvaja- 
nju proračuna potrebno izhajati iz določenih terminskih planov. 
Tudi v bodoče se bomo zavzemali za to, da bodo davčne obvezno- 
sti zavezancev znane vnaprej, z zakonsko omogočeno začasno 
odložitvijo plačila za dajatve iz dohodka pa bomo uravnavali 
pritok sredstev tako, da v republiškem proračunu ne bo likvidnost- 
nih presežkov. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE IVANA TOMŠETA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE IZ OBČINE 
BREŽICE V ZVEZI S POBUDO ZA SPREJEM 
SKLEPA O REVIZIJI ODLOČBE O UPORABI 
JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO 

Ivan Tomše, delegat Družbenopolitičnega zbora skupščine 
Republike Slovenije iz občine Brežice je dal naslednjo delegatsko 
pobudo: 

Delegati vseh zborov Skupščine Republike Slovenije so zborom 
Skupščine Republike Slovenije za zasedanje dne 13. in 14. junija 
1990 dali dpobudo za sprejem sklepa o reviziji odločbe o uporabi 
jedrske elektrarne Krško. V pobudi predlagajo, naj Izvršni svet 
preveri, ali so obstajali vsi pogoji za izdajo tega dovoljenja, 
v nasprotnem primeru naj trajno dovoljenje spremeni v začasno. 
Predlog utemeljujejo z naslednjim: 

1. da niso izpolnjeni vsi pogoji iz lokacijskega dovoljenja z dne 
8. 8 1974, med njimi 41. točka, ki nalaga Nuklearni elektrarni 
Krško, da mora poskrbeti za trajno odlaganje radioaktivnih od- 
padkov; 
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2. da iz uporabnega dovoljenja ni razvidno, kdaj je bil opravljen 
tehnični pregled in za katere objekte to uporabno dovoljenje velja; 

3. uporabno dovoljenje je bilo poslano v vednost le štirim 
zainteresiranim strankam v postopku, med njimi ni sosednjih 
občin, zato je bil pouk o pravnem sredstvu brezpredmeten; 

4. zakaj ni podpisal uporabnega dovoljenja predsednik komi- 
teja za industrijo in gradbeništvo. 

Do pobude je Izvršni svet Republike Slovenije zavzel naslednje 

Na podlagi 67. člena zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 
34/84) je Republiški komite za industrijo, gradbeništvo na zahtevo 
investitorja NE Krško št. ATS - 751/5550 z dne 13. 4.1989 razpisa^ 
zadnji tehnični pregled objekta NE Krško, ki je bil opravljen dne 
14. 6. 1989. Namen tehničnega pregleda je bil ugotoviti, ali je 
objekt (posamezne zgradbe) zgrajen v skladu s tehnično doku- 
mentacijo o stabilnosti objekta in njegovi varnosti glede požara, 
naravnih in drugih nesreč, življenja in zdravja ljudi, prometa in 
sosednjih objektov, v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki 
so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi 
za gradnjo objekta na zemljišču. Komisija, v kateri so sodelovali 
tudi vsi predstavniki pristojnih inšpekcijskih organov, je po pre- 
gledu tehnične dokumentacije in poročila Elektroinštituta Milan 
Vidmar, Inštituta za električno gospodarstvo in elektroindustrijo 
Ljubljana št. 2484/85 in št. 2359/89 ugotovila, da so v smislu 70. 
člena zakona o graditvi objektov izpolnjene vse zahteve za izdajo 
uporabnega dovoljenja. Zato je Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo na predlog komisije in s soglasjem Republiškega 
sanitarnega inšpektorata izdal uporabno dovoljenje za NE Krško 
za obratovanje tehnološkega dela elektrarne. 

Investitor je v letu 1981 pričel s poskusnim obratovanjem svoje 
dejavnosti na podlagi 53. člena tedaj veljavnega zakona o graditvi 
objektov (Ur. list RS, št. 42/73 s soglasjem pristojne elektroener- 
getske inšpekcije. Leta 1984 pa je bila izdana na podlagi zveznih 
in republiških predpisov za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost 
odločba o posebnem soglasju za začetek obratovanja Nuklearne 
elektrarne Krško, ki jo je izdal Republiški energetski inšpektorat 
pod št. 31-04/83-5 z dne 6. 2.1984. S to odločbo je NE Krško dobila 
posebno soglasje za začetek obratovanja kot jedrski objekt. 

Vročitev odločbe o uporabnem dovoljenju temelji na 72. členu 
zakona o graditvi objektov, po katerem se lahko zoper to odločbo 
poleg investitorja pritožijo še udeleženci pri graditvi objekta, vsem 
tem pa je bila odločba vročena. 

Pomočnica predsednika Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo, ki je podpisala odločbo o uporabnem dovoljenju, je 
za odločanje in izdajanje odločb v upravnem postopku pooblaš- 
čena s pooblastilom predsednika Republiškega komiteja za indu- 
strijo in gradbeništvo št. 031-05/85 z dne 15. 5. 1986 na podlagi 2. 
odstavka 28. člena zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem 
svetu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 24/79,12/82, 39/85) in 2. 
odstavka 35. člena zakona o splošnem upravnem postopku. 

Za odlagališče za končo odlaganje odpadkov ali skladišče za 
začasno odlaganje odpadkov v Nuklearni elektrarni Krško je bilo 
izdanih več odločb oziroma so bile spremenjene, in sicer: 
- lokacijsko dovoljenje Republiškega sekretariata za urbani- 

zem št. 350/F-15/69zdne8.8. 1974, ki nalaga investitorju, da mora 
do dograditve jedrske elektrarne rešiti in najti kraj za končno in 
neškodljivo odlaganje vseh radioaktivnih odpadkov, pri čemer se 
investitorju priporoča, da sodeluje pri reševanju tega vprašanja 
z drugimi interesenti za skupno rešitev v Jugoslaviji (41. točka, 
stran 8); 

- lokacijsko dovoljenje Republiškega srekretariata za urbani- 
zem št. 350/F-130/78 z dne 23. 8. 1978 dovoljuje Nuklearni elek- 
trarni Krško, da je skladišče radioaktivnih odpadkov pri sami 
elektrarni z naslednjimi pogoji: da velja za maksimalno obodbje 
petih let, nakar je investitor dolžan zagotoviti trajno skladiščenje 
radioaktivnih odpadkov izven lokacije NE Krško; da so zmogljivo- 
sti skladiščnega prostora omejene s številom 5180 sodov, da 
morajo biti sodi zmogljivosti 200 litrov; da so izpolnjeni drugi 
pogoji (1. točka izreka odločbe); 

- lokacijsko dovoljenje 350/F-6/88-DF/JU z dne 2. 8. 1988 
- sprememba lokacijske odločbe iz leta 1978. Odločba dovoljuje 
investitorju NE Krško nadaljnje začasno skladiščenje nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov v obstoječem skladišču nizko-in 
srednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško, omejena pa je zmog- 
ljivost začasnega skladišča z ekvivalentno dozo na ograji elek- 
trarne. 

- že omenjena odločba o posebnem soglasju za začetek obra- 
tovanja Nuklearne elektrarne Krško, ki jo je izdal Republiški ener- 
getski inšpektorat pod številko 31-04/83 z dne 6. 2 1984, ki med 
drugim določa, da mora NE Krško do 31. 12. 1986 zagotoviti 
gradnjo skladišča radioaktivnih odpadkov srednje in nizke aktiv- 
nosti (15. točka izreka odločbe); 

V zvezi s to določbo je Nuklearna elektrarna Krško vložila dne 
27. 11. 1986 zahtevo za spremembo odločbe, v kateri predlaga 
spremembo roka, določenega v 15. točki izreka. Postopek za 
spremembo odločbe za začetek obratovanja še vedno teče. 

Projekt odlagališča RAO je v zadnjih letih prešel precej faz - oo 
možnosti za reševanje na zvezni ravni s podpisom Družbenega 
dogovora o pogojih in načinu rešeanja skladiščenja obsevanega 
jedrskega goriva in trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkom 
(Ur. list SFRJ, št. 68/84) do podpisa Sporazuma o financiranju i" 
izvajanju predhodnih del za odlagališče radioaktivnih odpadkov 
nizke in srednje aktivnosti med ZEOH, EGS in NE Krško dne 19- 
1985. S tem sporazumom udeleženci urejajo medsebojne odnose 
pri financiranju in izvajanju predhodnih del do vključno izdelave 
investicijskega programa odlagališča NSRAO. 

Več o tem: Celovita informacija o reševanju vprašanj odlaganja 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (objavljena v Poroče- 
valcu Republike Slovenije, št. 4/90) 

Kljub navedenim aktivnostim dela niso gladko stekla, razlogi 
pa je bilo več: 
- pomanjkanje jasnih in pravočasnih poslovnih odločitev za 

projekt; 
- odsotnost političnih opredelitev in podpore; 
- pomanjkljive ali celo napačne definicije programskih nalog 

posameznih študij zaradi pomanjkanja enotnega in celovitega 
vodenja projekta ter križanja interesov; 

- nezadostno sodelovanje med organi in organizacijami Repu' 
blike Slovenije in SR Hrvaške. 

Nekatere navedene pomanjkljivosti so odpravljene, sprejet le 

nadaljnji program aktivnosti reševanja vprašanja odlaganja nizko; 
in srednjeradioaktivnih odpadkov. Za usklajevanje delovanja Pr' 
iskanju lokacij odlagališča RAO v Republiki Sloveniji in SR Hrva- 
ški je bila ustanovljena Medrepubliška koordinacija za RAO, ki 0 

vodita podpredsednika republiških izvršnih svetov. Medrepubli- 
ška koordinacija je tudi potrdila Skupni mrežni plan aktivnosti za 

reševanje odlaganja NSRAO, po katerem bo problem odlagani3 

NSRAO rešen do leta 1995, če bo to vprašanje politično podprto- 
Izvršni svet Republike Slovenije ugotavlja, da tečejo aktivnost 

za rešitev vprašanja odlaganja nizko- in srednjeradioaktivn^ 
odpadkov in s tem za izpolnitev obveznosti iz odločb, izdanin 

Nuklearni elektrarni Krško za odlaganje nizko- in srednjeradioak- 
tivnih odpadkov. 

Hkrati ugotavlja, da so bili izpolnjeni vsi pogoji v skladu s 
členom zakona o graditvi objektov za izdajo uporabnega dovolje- 
nja Nuklearni elektrarni Krško, zato meni, da ni razlogov za sp'e" 
membo trajnega uporabnega dovoljenja v začasno. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE KLUBA DELEGATOV 
ZELENIH V ZVEZI S PREDLOGOM ZA 
SPREMEMBO PARITETE NAFTNIH DERIVATOV 
V KORIST NEOSVINCENEGA BENCINA ~ 

Klub poslancev Zelenih Slovenije predlaga zborom Skup&W 
Republike Slovenije, da na sejah 13. junija 1990 zadolžijo lzvr$ 
svet Skupščine Republike Slovenije pripraviti predlog spremen1 

cen naftnih derivatov v korist neosvinčenega bencina. To je r 
drugi predlog Zelenih Slovenije Skupščini Republike Sloveml ■ 
razloga zanj pa sta dva: m 

1. cenejši neosvinčeni bencin bo spodbujal kupovanje nCr 0 
avtomobilov, ki so opremljeni s katalizatorji, s tem pa pomemon 
prispeval k manjšemu onesnaževanju okolja; ,-j/ 

2. z nižjo ceno neosvinčenega od super bencina bi se izenac 

z deželami razvitega sveta in odpravili nesmiselno stanje, v ka> 
rem tujce, ki manj onesnažujejo okolje s svojimi avtomobili■ " 
nujemo z višjo ceno goriva. 

Prav zaradi slednjega smo prepričani, da bi Izvršni svet SkfP 
čine Republike Slovenije moral predlog spremembe paritete ce . 
pripraviti do naslednjega zasedanja zborov skupščine (v juniju!■ 
bi jo sprejeli po hitrem postopku, torej še pred pričetkom leto$i>l 
turistične sezone. 

Na dano pobudo Izvršni svet Skupščine Republike Slove"'!6 

odgovarja naslednje: (0. 
1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja z ug° 

vitvijo, da je v večini evropskih držav cena neosvinčenega rriot 
nega bencina nižja ali kvečjemu enaka ceni motornega sup 
bencina. Po drugi strani pa iz podatkov o cenah motornih ben ^ 
nov v posameznih evropskih državah izhaja, da so z izjemo Zve^: 
republike Nemčije cene neosvinčenega motornega bencina P 
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sod višje kot pri nas. Zato je to problematiko treba reševati 
Predvsem zaradi spodbujanja domačih voznikov za uporabo neo- 
svinčenega motornega bencina. 
. 2. Pristojnost določanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov 
'nia Zezni izvršni svet, ki je z odlokom o najvišjih cenah nafte in 
naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, št. 82/89, 11/89) določil drob- 
noprodajne cena naftnih derivatov. Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije torej ne more samostojno določati cen naftnih 
derivatov. Zvezni izvršni svet je tako določene cene podaljšal 
?odlokom o podaljšanju veljavnosti odloka o najvišjih cenah nafte 
'n naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, št. 32/90). 

3. Republiški komite za energetiko in Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije sta v letu 1989 nekajkrat posredovala pri 
jeznem sekretariatu za energetiko in industrijo in Zveznemu 
'Vršnemu svetu za znižanje cene nosvinčenega motornega ben- 
£lna. Republiški komite za energetiko je zadnjo takšno zahtevo za 
'Nižanje cene neosvinčenega bencina pod ceno super bencina 
naslovil na Zvezni sekretariat za energetiko in industrijo 1. 6. 1990. 
ip.rati je predlagal, da Zvezni sekretariat za energetiko in indu- 
strijo prouči možnost za sprejetje standarda za motorna vozila, ki 

zahteval vgrajen katalizator. Pri tem bi bilo treba tudi določiti 
°k. od katerega dalje bi bila v SFR Jugoslaviji prepovedana 

Proizvodnja in prodaja avtomobilov brez katalizatorja. 
I 4- Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je od Zveznega 
Vršnega sveta dobil v vednost predlog za spremembo odloka 

najvišjih cenah nafte in naftnih derivatov ter odloka o načinu 
"likovanja cene naftnih derivatov v prometu, tako da se bo 

/obnoprodajna cena neosvinčenega motornega bencina izena- 
Jia s ceno motornega super bencina. Po informacijah, ki smo jih 
°bili od pristojnih zveznih organov, je Zvezni izvršni svet takšen 

jrr6dlog umaknil iz postopka. Zato bo Izvršni svet Skupščine 
®Publike Slovenije uveljavil nižjo ceno neosvinčenega benicna 

del ji z ustreznim znižanjem povračila za ceste, ki je sestavni 
Ie' drobnoprodajne cene motornih goriv. Takšna rešitev pa je 

nko le začasna, zato bo Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
I® vztrajal, da se cena neosvinčenega motornega bencina 
s'rezno razreši na zvezni ravni. 5 Dejstvo je, da je problematika onesnaževanja zraka zaradi 
Ofneta izredno pereča in je znižanje cene neosvinčenega motor- 

ja bencina le eden od ukrepov za njeno reševanje. Zato je pri 
®Publiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora usta- vl|ena projektna skupina, ki bo pripravila predlog ukrepov in 

Umnosti za njihovo realizacijo za izboljšanje stanja na tem po- 

gpGOVOR 
vršnega sveta skupščine republike 

^■ovenije na delegatsko pobudo 
J^dreja murna, delegata zbora 
^Ruženega dela skupščine republike 
fcOVENIJE, v zvezi z umikom predloga za 
°višanje stanarin 

d^iSeii zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije 
Si< '4 6 1990 je delegat Andrej Muren predlagal, naj Izvršni svet 
Mi. ^'ne Republike Slovenije umakne predlog o 125 % poviša- 'u stanarin. 

V 
Poi» 1 s pobudo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ^snjuje naslednje: 
5,oin zakona o družbeni kontroli cen so stanarine v pri- rav' °s,i izvršnih svetov skupščin občin. Z odlokom o najvišji 
Spa'.Cen v stanovanjskokomunalni dejavnosti, ki ga je Skupščina 
Ses( 

sPfejela decembra lani, je bila ta pristojnost začasno (za 
o<j|0.rnesecev) prenesena na zvezno ravne. Veljavnost zveznega 
ž tti0j ' i® določil najvišje stanarine na dan 19. december 1989 

I °znostjo za povečanje za 10%, se je iztekla 22. junija letos, 
leje redel'tve srednjeročnih planskih aktov izhaja, da bi najpoz- 
PokrjV letu 1"0 rnorali doseči raven stanarine, ki zagotavlja 
^°VniI"'6 s,roškov enostavne reprodukcije. Po izračunih stro- sklad k' stroške enostavne reprodukcije stanovanjskega reVa| 

v družbeni lasti pokrili s stanarino, ki bi znašal 3,40% 
a»l6>°ri2irane vrednosti tega sklada. V prvem polletju letos je 
1,9jo/ stanarine v revaloriziranem stanovanjskem skladu znaša 
arfiort ne zadošča ni,i za pokrivanje z zakonom predpisane 

ac''e drlJžbenih sredstev, kar ne omogoča niti minimal- *ar vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lasti. 
s,rošk takSne9a neskladja med izračunano stopnjo pokrivanja 
Ss °v enostavne reprodukcije in dejanskim stanjem je stano- 
^iliirT0 9°spodarstvo v prvih šestih mesecih letos izgubilo 819 IOnov dinarjev. 

Ob oblikovanju usmeritev v zvezi s politiko stanarin v drugem 
polletju 1990 je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije upo- 
števal navedeno stanje kakor tudi dejstvo, da je od skupnega 
števila stanovanj v družbeni lasti le 28% stanovanj (195.026) in da 
so zagotovljena sredstva za socialno zaščito občanov, ki zaradi 
podpovprečnih dohodkov ne zmorejo plačati celotne stanarine. 
V letu 1989 je bila subvencija izplačana 18.605 upravičencem, kar 
je pomenilo 2,4% vseh zbranih sredstev za solidarnost v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Kljub nedavnemu znižanju prispevnih 
stopenj za solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu in ob pred- 
postavki, da bi se število upravičencev do subvencij v drugem 
polletju povišalo na 70.000, bo v ta namen porabljena le dobra 
desetina teh sredstev. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da bi ustrezna 
raven stanarine prispevala k racionalnejši zasedenosti družbenih 
stanovanj in pospešila odkup družbenih stanovanj, za katerega 
nosilci stanovanjske pravice na družbenem stanovanju zaradi 
sorzamerno nizkih stanarin dosedaj niso bili zainteresirani. 

O povišanju stanarin bodo odločali izvršni sveti skupščin občin, 
če bodo upoštevali na republiški ravni sprejeto usmeritev o hitrej- 
šem (vendar še zmerja postopnem) prehodu na pokrivanje stro- 
škov enostavne reprodukcije, je odvisno od trenutnega stanja in 
od njihove presoje o vplivu povišanja stanarin na socialni položaj 
občanov. Na podlagi dozdaj zbranih podatkov bodo stanarine po 
občinah povišane različno. Če se bodo izvršni sveti občin odločili 
za počasnejši prehod na pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije, bo treba manjkajoča sredstva zagotoviti iz drugih virov. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE O VKLJUČITVI 
TEOLOŠKE FAKULTETE IZ LJUBLJANE 
V SKLOP LJUBLJANSKE UNIVERZE 

V zvezi s pobudo delegata Romana Jakiča v Zboru združenega 
dela Skupščine Republike Slovenije, da se prekliče administra- 
tivni odlok Skupščine Republike Slovenije iz leta 1957, ki naj bi 
izključil Teološko fakulteto iz Ljubljane iz sklopa Ljubljanske 
Univerze, daje Izvršni svet naslednje pojasnilo in stališče: 

V letu 1957 je bil sprejet zakon o Univerzi v Ljubljani, ki je v 2. 
členu določal fakultete, ki so bile združene v Univerzo v Ljubljani, 
med katerimi pa ni navedene Teološke fakultete v Ljubljani, saj je 
bila ta izkjučena iz sklopa univerze že 31. 6. 1952, kar ji je bilo 
sporočeno z dopisom vlade Ljudske republike Slovenije, Sveta za 
prosveto in kulturo št. I. 1147/1, z dne 4. 3. 1952. 

Veljavna ureditev v drugem odstavku 118. člena zakona 
o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/ 
89 in 35/89) omogoča, da se v univerzo lahko vključujejo tudi višje 
in visoke šole, ustanovljene po posebnih predpisih, med katere 
sodi tudi Teološka fakulteta v Ljubljani z oddelkom v Mariboru. 
Teološka fakulteta v Ljubljani ima torej možnost postati članica 
univerze na podlagi navedene določbe zakona o usmerjenem 
izobraževanju in zato ni potrebno preklicati njene izkjučitve iz 
univerze, ki ji je bila sporočena z navedenim dopisom vlade 
Ljudske republike Slovenije iz leta 1952. Preklic navedenega 
dopisa sam po sebi ne bi pomenil ponovne vključitve Teološke 
fakultete v Ljubljani v univerzo, marveč je njena ponovna vključi- 
tev v univerzo odvisna od odločitve same Teološke fakultete 
v Ljubljani in sporazuma s članicami univerze na podlagi citirane 
določbe zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Vključitev Teološke fakultete v Univerzo v Ljubljani pa samo po 
sebi ne bo dalo njenim diplomantom javno veljavne izobrazbe, 
diplome in spričevala pa ne bodo dobile javne veljavnosti. 

Za priznavanje pridobljene izobrazbe kot splošne in javno 
veljavne izobrazbe ter za priznavanje javne veljavnosti diplom in 
spričeval, pridobljenih na Teološki fakulteti, ki bo potrebno spre- 
meniti še posamezne določbe zakona o pravnem položaju verskih 
skupnosti v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 15/76 in 42/86), za kar so 
priprave že stekle. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira pobudo za 
vključitev Teološke fakultete v Ljubljani v sklop Univerze v Ljub- 
ljani. Izvršni svet pa bo storil tudi vse potrebno, da bodo diplome 
Teološke fakultete postale javne listine, izobrazba, pridobljena na 
tej fakulteti, pa priznava kot javno veljavna izobrazba. 
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ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO 
ANDREJA ŽELEZNIKA, DELEGATA ZBORA 
OBČIN SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN DELEGATSKO VPRAŠANJE KARLA 
VUKOVIČA, DELEGATA ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
TER FRANCA PIPANA, DELEGTA 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI S SANACIJO 
SISTEMA ELEKTROGOSPODARSTVA 
IN PREMOGOVNIŠTVA 

V pismih od 31. 5. in 11. 6. 1990 smo Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije podrobno seznanili o katstrofalni finančni 
situaciji v sitemu elektrogospodarstva in premogovništva, ki se 
kaže v nepokriti izgubi iz leta 1989 v višini 1,2 milijarde dinarjev 
tekoči izgubi, ko realizirana cena pokriva le 60% stroškov, veliki 
zadolženosti in blokadah žiro računov, pričetku stečajnih postop- 
kov, problematiki izplačila OD in socialni ogroženosti dela delav- 
cev. Predlagali smo vrsto ukrepov, ki se nanašajo predvsem na 
naslednje: takojšnji ukrepi, da se obdrži likvidnost sistema, da se 
pokrije izguba za nazaj, popravi cena električe energije in doseže 
reorganizacija in racionalizacija sistema. Pri tem opozarjamo, da 
so glavne odločitve za učinkovitost predlaganih ukrepov v rokah 
države oziroma institucij, ki so neposredno pristojne za cene, 
pogoje enostavne in razširjene reprodukcije ter razvojne plane te 
pomembne gospodarske infrastrukture. 

Prosim, da Izvršni svet posreduje odgovor, kdaj in s kakšnimi 
ukrepi bo pričel izvajati finančno sanacijo sistema elektrogospo- 
darstva in premogovništva? 

Na delegatsko pobudo in delegatsko vprašanje o problema- 
tiki elektrogospodarstva in premogovništva odgovarjamo na- 
slednje: 

1. Republiški komite za energetiko bo do konca meseca 
junija podrobneje seznanil Izvršni svet Republike Slovenije 
o ekonomskem položaju in razvojni problematiki elektrogo- 
spodarstva in premogovništva ter pripravil predloge ukrepov 
za razrešitev ekonomskega položaja elektrogospodarstva in 
premogovništva v letu 1989, razrešitev ekonomskega položaja 
v letu 1990, način razreševanja problematike zadolženosti 
sistema elektrogospodarstva in premogovništva in način raz- 
reševanja graditve objektov elektrogospodarstva in premo- 
govništva v letu 1990. 

2. Izvršni svet Republike Slovenije se zaveda, da je temeljni 
vzrok za nastalo izgubo elektrogosodarstva in premogovni- 
štva neustrezna politika cen električne energije v letu 1989 in 
prejšnjih letih. Hkrati pa se tudi zaveda, da je potrebno 
v sistemu elektrogospodarstva in premogovništva opraviti 
organizacijske spremembe, ki ne bodo spremenile le oblike 
organizacije sistema elektrogospodarstva in premogovništva 
ampak bodo morale dati finančne učinke, za kar pa je v prvi 
vrsti odgovoren prav sistem elektrogospodarstva in premo- 
govništva. Izvršni svet želi s tem opozoriti, da ni mogoče od 
Republike Slovenije pričakovati, da bo v celoti poravnala vse 
izstavljene račune elektrogospodarstva in premogovništva za 
leto 1989 in tekočega poslovanja v letu 1990. To pomeni, da 
bo treba breme sanacije elektrogospodarstva in premogovni- 
štva po objektivnih kriterijih deliti med Republiko Slovenijo in 
organizacijami elektrogospodarstva in premogovništva. 

3. Izgube elektrogospodarstva in premogovništva v letu 
1989 je možno reševati z bolj ali manj kvalitetnimi ukrepi, pri 
čemer je eden od možnih načinov razreševanja tudi prevzem 
obveznosti elektrogospodarstva in premogovništva na Repu- 
bliko Slovenijo, nadalje je možno, da Republiški komite za 
energetiko iz sredstev, zbranih za gradnjo energetskih objek- 
tov, nakaže organizacijam, ki so dolžne združevati amorti- 
zacjo, sredstva za pokritje izgub do zneska obračunane in 
nezdružene amortizacije za leto 1989 s pogojem, da bodo 
v enakem znesku združile amortizacijo. Ne bi smeli izključe- 
vati tudi možnosti, da se preostanek izgube, ki je ne bo 
mogoče z raznovrstnimi ukrepi odpraviti, krije iz prihodkov od 
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realizacije tekočega leta ob predpostavki, da se bodo cene 
električne energije v Republiki Sloveniji oblikovale v višini, ki 
bo tem organizacijam zagotavljal tekoče poslovanje. 

4. Izvršni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je tekoč® 
poslovanje v letu 1990 v prvi vrsti odvisno od cene električne 
energije in seveda tudi od učinkov že prej navedenih organi' 
zacijskih sprememb v sistemu elektrogospodarstva in prem"' 
govništva. Pri sprejemanju ukrepov bo Izvršni svet Republik® 
Slovenije moral izhajati iz stanja in možnosti slovenskega 
gospodarstva, zlasti tudi zato, ker se je nelikvidnost slove"' 
skega gospodarstva povečala. Pri reševanju ekonomskega 
položaja elektrogospodarstva in premogovništva ni mogoč0 

vprašanja reševati izključno enostransko, to je v povečanji 
cen, ampak mora sistem znotraj sebe doseči največjo možn" 
racionalizacijo vseh stroškov, da bo lahko slovensko gosp0' 
darstvo preneslo predvideno spremembo cene električn® 
energije. 

5. Republiški komite za energetiko bo na podlagi sprem®' 
njenih virov financiranja pripravil rebalans plana za leto 19®"j 
odvisno od višine spremembe cene električne energije. 
rebalansu bo v prvi vrsti treba upoštevati izvedbo ekološ*® 
sanacije objektov, zagotavljanje varnosti pri pridobivanju P'* 
moga in dokončanje objektov, ki so pred poskusnim obrat"' 
vanjem. 

6. Izvršni svet Republike Slovenije bo do konca tega leta nf 
podlagi analize razvojnih možnosti Republike Slovenije P'' 
pravil osnutek in predlog družbenega plan Republike SI ov®' 
nije za obdobje 1991-1995, ki bo opredeljeval dolgoroC" 
energetsko politiko, zlasti tudi opredelitev do razvoja ptet^0 

govništva v Republiki Sloveniji ter s tem v zvezi predlagal. c 

bo to potrebno, tudi sprejem ustreznih zakonov. 
7. Izvršni svet Republike Slovenije je od poslovodstva el® 

trogospodarstva in premogovništva že zahteval, da r,e^l. 
doma pripravi in prične izvajati dosleden program raciona 
zacije poslovanja in zmanjševanja stroškov ob upošteva"! 
zmanjšanje potrebe in možnosti plasmaja rjavega prem09 
letos in tudi trajno vsaj za četrtino pod količinami, načrtom 
nimi za leto 1990. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA POBUDO DELEGATOV DANILA 
BAŠINA IN MARJANA STARCA, ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA, ZA UKINITEV 
PLAČEVANJA TAKS TUJCEM OB PREHODU 
DRŽAVNE MEJE Z OSEBNO IZKAZNICO 

V zvezi s pobudo delegatov Danila Bašina in Marjana Stare* 
ukinitev plačevanja taks tujcem ob prehodu državne f L 
z osebno izkaznico sporočamo, da je v fazi sprejem ^°at 
o olajšavah za prihod tujih turistov v SFRJ v »letu evrop 
turizma«. 

|a(|J V predlogu Zakona se predvideva, da smejo tuji turisti v t 
evropskega turizma« (od 1. 1 1990, od 1. 4. 1991) prehajati 
jugoslovansko državno mejo in bivati v SFRJ brez jugoslo*' c 
skega vizuma samo z veljavno potno listino ali drugo urf,r0st 
listino (s fotografijo), iz katere se da ugotoviti njegova istovetn ( 
in jo izda organ države, katere državljani so. Tujemu turistu s®'K, 
kontroli prehoda čez državno mejo izda potrdilo o vstopu " 
plačno. dl) 

S sprejetjem tega Zakona bo plačevanje taks ob Pre 

državne meje z osebno izkaznico v »letu evropskega turizn 

odpadlo. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE NA POBUDO JANKA - 
HALBA ZA OPROSTITEV VSEH DELEGATOV 0" 
VOJAŠKIH OBVEZNOSTI ZA ČAS TRAJANJA 
NJIHOVEGA MANDATA 

nh0$ 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je proučil 

delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike ' $ 
nije za oprostitev vseh delegatov od vojaških obveznosti 2 e(P 
trajanja njihovega mandata ter ugotovil, da je le delno spr 

Ijlva. , 
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Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da ni 
Pravne podlage za sprejem predlagane pobude. Vendar pa bo 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v sodelovanju z občin- 
skimi upravnimi organi pristojnimi za zadeve ljudske obrambe 
zagotovil, da večina delegatov ne bo klicana na vojaške vaje ali 
izvrševanje drugih obveznosti v času zasedanja občinskih ozi- 
roma republiške skupščine. Če pa bodo posamezniki vpoklicani 
k izvrševanju tovrstnih obveznosti, jim bodo upravni organi na 
zahtevo pristojnih skupščinskih organov vaje odložili v skladu 
s predpisi. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE JANEZA KOPAČA, 
delegata družbenopolitičnega zbora 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo- 
venije Janez Kopač je podal naslednjo pobudo za spremembo 
*akona o pokojninskem zavarovanju: 

Z nepošteno zakonodajo se že 45 let vleče za nekatere zelo 
"Ud problem nedednosti pokojnine. 

Gre za to, da zavezanec, ki vplačuje pokojninsko zavarovanje 
^elo delovno dobo In po odhodu v pokoj kmalu umre, ali del 
delovne dobe, če umre prej, pravice do izplačila pokojnine ne 
J°re izkoristiti, vdova po njem ali vdovec po njej pa v primeru, 
a.a je sam bil zaposlen, te pravice ne more podedovati. Lahko 
"cer dobiva njegovo oziroma njeno pokojnino v višini 70%, če je 

delež višji od lastne pokojnine in se svoji pokojnini odpove, 
'»ko pokojninska skupnost izgubi obveznost do terjatve Iz 
jalova vplačevanja v času cele življenjske dobe. Ker pa SPIZ 1rdi, da mora vse presežke vrniti gospodarstvu, torej ta vplačana 
'redstva dobi gospodarstvo. Tu ne gre potem niti več za vzajem- n°st in solidarnost pri vplačevanju pokojninskega zavarovanja, 
'eniveč preprosto za odvzem pridobljenih pravic v manlri perma- 
nentne socialne akumulacije. Odveč je govoriti celo o tem, da 
^noge vdove oziroma vdovci težko živijo z eno, v povprečju 
J abo pokojnino in da vse zahodnoevropske države, tudi Ceško- 
* °vaška, poznajo pravico do dedovanja dela ali v večni prime- 

celotne pokojnine umrlega zakonskega tovariša. 
Dandanes mnogim upokojencem lastna pokojnina ne zadošča 

za plačilo doma upokojencev, pa morajo razliko plačevati 
°Ir°ci, ki v številnih primerih zaradi te obveznosti presežejo celo 
Pra9 dohodka, ki je meja za pravico do socialne pomoči. Vseka- 0r SPiz v takem sistemu upravičeno obdrži več kot velikanska 

redstva. To lahko sklepamo npr. iz tarife za doplačilo za pred- 
0*

sno upokojene delavke, ki v tem trenutku znaša za pet let 
9°-000 DEM. 

predlagam, da Izvršni svet Republike Slovenije pripravi 
*trezno spremembo omenjenega zakona v 90. členu ali pa 
"strežno dopolnitvijo in spremembo členov v 7. poglavju tega 

"*ona. 

JkVrSn' svet Skupščine Republike Slovenije je o navedeni ot)udi oblikoval naslednje stališče: 
hi» p° 7- členu zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokoj- 
7s;n^e9a 'n invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 23/82, 77/82, 8/87 in 65/87) so pravice iz pokojninskega in invalidskega 
vj 

Varovanja opredeljene kot neodtujljive, osebne materialne pra- 
ki jih ni mogoče prenesti na drugega. 

p/\ravice do pokojnine kot osebne pravice ni možno podedovati, 
p J-^dovati je možno le dospele, pa še ne izplačane zneske 

Jjpinine oziroma drugih denarnih dajatev. 
Jak na naveden°. bi bila vsaka sprememba republiškega 
Va °na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v smeri dedo- 

I o?i Pravice do pokojnine, v neskladju z zveznim zakonom, 
sis>a tudi z temeljnimi načeli, na katerih je zgrajen obstoječi 

'em pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
inJ', Po določbi 90. člena republiškega zakona o pokojninskem in 
U/jJljdskem zavarovanju (Ur. I RS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in 
Oo ri lahk° zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice vjveh ali več pokojnin iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
a "

la v SFRJ, uživa le eno od njih po lastni izbiri. Navedena 
2in°'ka se praviloma nanaša na družinske pokojnine. Član dru- d 6 umrlega zavarovanca, ki bi glede na svojo starost oziroma 
p "9e osebne okoliščine lahko pridobil pravico do družinske 
O-^oiHinske je namreč ne more pridobiti, če prejema osebni n°dek oziroma druge dohodke, na podlagi katerih je obvezno 

arovan, ali če uživa osebno pokojnino. 

Pravica do družinske pokojnine je temeljna pravica, za katero 
so zavarovanci obvezno zavarovani za primer svoje smrti, če 
zapustijo nepreskrbljene družinske člane. 

Pri tem je v polni meri izraženo načelo vzajemnosti in solidarno- 
sti zavarovancev. Če po smrti zavarovanca ni ostal noben nepre- 
skrbljen član njegove družine, ne pride do uveljavitve pravice do 
družinske pokojnine, sredstva, zbrana s prispevki tega zavaro- 
vanca, pa so prosta za porabo v primerih, kjer so se dejansko 
stekli pogoji za priznanje pravice do družinske pokojnine. Kot pri 
vsakem zavarovanju se namreč tudi pri pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju prispevki in pravice zavarovancev pokrijejo le 
v povprečju, ne pa tudi v vsakem posameznem primrru. Zato je 
možno, da nekateri zavrovanci umrejo brez družinskih članov, še 
preden so uveljavili pravico do osebne pokojnine, drugi pa dolgo 
obdobje uživajo osebno pokojnino, in po smrti zapustijo družin- 
ske člane s pravico do družinske pokojnine. V primeru, da bi 
opustili navedeno načelo, bi morali ob smrti zavarovanca, ki še ni 
prejel toliko obrokov pokojnine ali drugih dajatev iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, kolikor je vplačal prispevkov 
za to zavarovanje, njegovim dedičem izplačati razliko. Ravno tako 
bi morali vplačane prispevke povrniti tudi zavarovancu, ki ob 
določeni starosti še ne bi dosegel pogojev za priznanje pravice do 
pokojnine. Takšni sistemi zavarovanja obstajajo v nekaterih drža- 
vah, kjer se še ni razvilo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Bistvena slabost takšnega sistema je v tem, da ostane zavarova- 
nec potem, ko je potrošil vsa sredstva, ki jih je zbral v skladu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja brez pravic. Zato 
menimo, da je načelo solidarnosti in vzajemnosti primerno še 
nadalje ohraniti v sistemu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUDE VLOŽENE 
V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU IN ZBORU 
OBČIN V ZVEZI Z GRADNJO 
HIDROELEKTRARNE GOLICA - KORALPE 

Delegat 8. volilne enote v DPZ gospod Drago Plešivčnik, dr. 
med., je dal družbeno političnemu zboru pobudo, da se zaplete 
pred dokončanjem izgradnje hidroelektrarne Golica - Koralpe 
uvrsti na zasedanje republiške Skupščine še pred poletnimi počit- 
nicami. 

Predlagamo, da se delegatsko pobudo sprejme, kot tudi, da naj 
se sugestije iz pobude upoštevajo pri izdelavi poročila o gradnji 
hidroelektrarne Golica - Koraple, ki je v zaključni fazi. Republiški 
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora je 11/6-1990 
imenoval delovno skupino za pripravo kompleksnega poročila 
o izgradnji hidroelektrarne Golica - Koralpe z zadolžitvijo, da. 
poda tudi predloge za razreševanje vseh še odprtih problemov. 
Delovna skupina bo poročilo posredovala IS do konca meseca 
junija 1990. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUDE VLOŽENE 
V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU IN ZBORU 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE GLEDE NOVE ZAKONSKE 
UREDITVE SINDIKALNE SVOBODE 

Zveza neodvisnih sindikatov Slovenije je podala pobudo za 
spremembo zakona o delovnih razmerjih, ki bi glede na sindikalni 
pluralizuem omogočila vsem sindikalnim organizacijam enako- 
pravno udeležbo pri sklepanju kolektivnih pogodb in poverila 
sindikatu določene soupravne pravice, ter, ki naj bi se realizirale 
še pred sprejemom slovenskega Zakonika o delu. 

Naše stališče do predložene delegatske pobude je sledeče: 
V 6. alinei tretjega odstavka XCII. amandmaja k ustavi Republike 

Slovenije opredeljena sidnikalna svoboda pomeni svobodno usta- 
navljanje in delovanje neodvisnih delavskih organizacij, katerih 
namen je varovanje in izboljšanje družbenega, ekonomskega in 
socialnega položaja delavcev in njihovih pravic na podlagi dela in 
iz dela ter iz delovnega razmerja. Takšna ustavna opredelitev ne 
dopušča monopolnega položaja posamezne sindikalne organiza- 
cije kar izhaja tudi iz 114. člena zakonn. o delovnih r. ' jih, ki ne 
določa kot partnerja kolektivne pogodbe na strani delavcev ene 
sindikalne organizacije temveč govori na splošno o sindikatih. 
Tako določbe ustave kot določbe zakona o delovnih razmerjih je 
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treba razumeti z vidika sindikalnega pluralizma in v praksi omogo- 
čiti sindikalnim organizacijam enakopravno udeležbo pri opravlja- 
nju sindikalnih dejavnosti in pri sklepanju kolektivnih pogodb. 
V Izvršnem svetu je bilo oblikovano stališče, ki je bilo predstav- 
ljeno na sestanku v Izvršnem svetu dne 11. junija 1990, kjer so 
sodelovali tako predstavniki Svobodnih sindikatov Slovenije kot 
tudi predstavniki Neodvisnosti, da bo Izvršni svet sodeloval 
s koordinacijskim telesom sindikata, ki ga bodo oblikovali različni 
sindikati sami oziroma samostojno. 

Pravice delavcev do soupravljanja po našem mnenju ni možno 
poveriti sindikalnim organizacijam. Sindikati so namreč delavske 
organizacije, ki varujejo pravice in interese delavcev in so zato 
vključene v določanje splošnih pravic, obveznosti in odgovornosti 
delavcev ter pravic in obveznosti delodajalcev (kolektivna 
pogodba). Vloga sindikata pa ne more biti opravljanje upravljal- 
skih funkcij niti ne odločanje o konkretnih pravicah delavcev. 

Urejanje nekaterih drugih vprašanj kot npr. stavke ter morebit- 
nine kodifikacije delovnih razmerij v enotnem Zakoniku o delu pa 
je odvisno od družbenopolitičnih opredelitev Republike Slovenije 
glede pristojnosti, ki jih ima na tem področju po veljavnem 
sistemu zvezna država. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo storil vse, kar je 
v njegovi pristojnosti, da bodo kolektivne pogodbe sklenjene 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE JANKA HALBA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE, 
O OBRAVNAVI PROBLEMATIKE MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJ REPUBLIKE SLOVENIJE 
V SKUPŠČINI REPUBLIKE SLOVENIJE 

Delegat Družbenopolitičnega zbora g. Janko Halb iz občine 
Murska Sobota predlaga Skupščini Republike Slovenije, da v naj- 
krajšem času uvrsti na dnevni red problematiko nerazvitih oz. 
manj razvitih območij v Republiki Sloveniji. 

Republika Slovenija ne bo več odvajala denarja v Sklad federa- 
cije za kreditirane hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin. Zato delegat navaja, da 
v Pomurju ni jasno, ali se ta sredstva v Sloveniji sploh ne bodo več 
zbirala ali pa se bodo še naprej. Delegata zanima namen tega 
denarja in ugotavlja, da je Pomurje manj razvito in so za ta 
sredstva še kako zainteresirani in jih od Izvršnega sveta Republike 
Slovenije tudi zahtevajo. Ne gre za kakršnokoli razbremenjevanje 
gospodarstva, saj gre za nove projekte, ki bodo tem območjem 
pomagali do višje ravni razvitosti, ki jo je osrednja Slovenija že 
dosegla. 

Stališče: 
Spodbujanje razvoja manj razvitih območij v Republiki Sloveniji 

ureja Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75, 30/80, 33/85 in 28/88), ki 
določa kriterije za opredeljevanje manj razvitih območij in smeri 
spodbujanja razvoja. Ob upoštevanju tega zakona so bile za 
gospodarska vlaganja na manj razvitih območjih v republiki Slo- 
veniji najprej uveljavljene davčne olajšave, tako da se osnova za 
določitev davka na dohodek oz. pozneje na dobiček zavezancu 
zniža za štirikratno višino vlaganja v gospodarske naložbe na 
manj razvitih območjih. Ta spodbuda je imela v obdobju 
1976-1980 ugodne učinke na povečani interes slovenskega 
gospodarstva na manj razvitih območjih, zlasti še, ker je ta olaj- 
šava posredno vplivala tudi na manjše obveznosti teh investitorjev 
za del gospodarske infrastrukture, saj so bili nekateri prispevki 
vezani na davčno osnovo. V osemdesetih letih pa je bila zaradi 
spremenjenega načina financiranja tega dela gospodarske infra- 
strukture olajšava omejena le še na davek na dohodek in zato ni 
bila dovolj stimulativna. To je vplivalo na zmanjšanje deleža manj 
razvitih območij v skupnih gospodarskih investicijah v Sloveniji. 
Zato je bila uvedena še dodatna spodbuda investitorjem na manj 
razvitih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer v obliki olajšav pri 
izpolnjevanju obveznosti do Sklada federacije, kar ureja Zakon 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije 
za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 34/88 in 15/89). Z uveljavitvijo 
sklepa Skupščine Republike Slovenije, da Republika Slovenija 
začasno preneha z vplačevanjem obveznosti do Sklada federacije, 
tudi, ni možnosti za nadaljnje uveljavljanje olajšav za investitorje 
na manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji. 
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Sedanji sistem pospeševanja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, ki velja do konca leta 1990, je neučinkovit in 
preživel, obseg obveznosti pa bistveno presega materialne spo- 
sobnosti gospodarstva. Prenehanje plačevanja v Sklad federacije 
delno prispeva k izboljševanju likvidnostnih razmer slovenskega 
gospodarstva, hkrati pa se zastavlja vprašanje nadaljnjega uve- 
ljavljanja olajšav za naložbe na manj razvitih območjih v Republiki 
Sloveniji. Zato je Izvršni svet že v razpravi v Skupščini Republike 
Slovenije najavil, da bo proučil možnosti za prehoden način 
uveljavljanja olajšav za te namene. Republiški komite za družbeno 
planiranje je namreč s svojimi sklepi v skladu s prej navedenim 
zakonom omogočil za leto 1990 uveljavljanje olajšav v višini 553 
milijonov dinarjev za naložbe s skupno predračunsko vrednostjo 
okoli 2110 milijonov dinarjev. Koncem maja so v okviru tega 
zneska investitorji po oceni Službe družbenega knjigovodstva 
Slovenije že uveljavili olajšave v višini okoli 72 milijonov dinarjev, 
tako da je večina olajšav še neizkoriščenih. 

Delno rešitev tega vprašanja omogoča stališče Skupšči"e 

Republike Slovenije, ki ga je sprejela hkrati s sklepom o preneha- 
nju vplačevanja obveznosti do Sklada federacije, da bo Republika 
Slovenija z nadaljnjim odpoklicem sredstev iz obveznosti do 
Sklada federacije omogočila dokončanje tistih projektov v gospo' 
darsko manj razvitih republikah, pri katerih interesno sodeluje 
slovensko gospodarstvo. To posredno omogoča, da investitorji na 
manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji podobno kot v maji1 

še nadalje uveljavljajo olajšave tudi konec junija in konec julija 
1990 Zaradi velikega pomena začetih gospodarskih naložb za 

nadaljnji razvoj manj razvitih območij bo republiški sekretar za 
finance to upošteval pri določitvi višine odpoklica sredste" 
v juniju in juliju 1990, ko bo končano združevanje sredstev za 
skupne projekte slovenskega gospodarstva v gospodarsko ma"! 
razvitih republikah. Tako bo skupaj z že uveljavljenimi olajšava^' 
v maju tega leta izkoriščenih do konca julija 1990 po predhodni 
ocenah 220 do 260 milijonov dinarjev olajšav. Za preostali de> 
olajšav pristojni republiški organi še proučujejo prehodne moWe 

rešitve. 
Izvršni svet pripravlja tudi nov zakon o pospeševanju skladne)" 

šega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji, ki bo predvidoma 
sprejet v Skupščini Republike Slovenije jeseni 1990. Zakon bo p® 
novih sistemskih osnovah urejal spodbujanje nadaljnjega razvoj® 
manj razvitih območij in posebej še hribovitih demografsko ogr0" 
ženih območij. Poleg kriterijev za določitev teritorialnega obseg 
teh območij za naslednje obdobje bo med drugim v okviru sistem 
javnih financ opredelil tudi obseg in vire sredstev za spodbujani 
gospodarskih naložb in razvoj lokalne gospodarske infrastru* 
ture. 

POROČILO 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O DELNI REALIZACIJI SKLEPOV 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI 
S PROBLEMATIKO MELIORACIJ, SPREJETIM' 
NA 53. ZASEDANJU ZBOROV 28. IN 29. 3.1990 

Skupščina Republike Slovenije je na 53. seji Zbora združenef® 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, dne 28. in 29-^ 
1990 obravnavala mnenje o pobudi Zelenih Slovenije za morato 
nad izvajanjem hidromelioraciji in naložila Izvršnemu sv . 
Skupščine Republike Slovenije, da izvede sprejete sklepe te 
o izvajanju nekaterih sklepov poroča v 2 mesecih, o izvaja" 
drugih pa v roku šestih mesecev. . ^ 

To poročilo je delno in zato zajema podatke o predpisih, j" L 
bo potrebno spremeniti za realizacijo sklepov Skupščine fW.j, 
blike Slovenije v zvezi s hidromelioracijami, podatke o novi reV'0- 
ski komisiji in o programu urejanja kmetijskih zemljišč ter o 
vem izvajanju. Poročilo o izvajanju drugih sklepov Skups^. 
Republike Slovenije pa bo Izvršni svet Skupščine Republike ^ 
venije pripravil v septembru 1990, torej v petmesečnem rokU' 
mu ga je postavila Skupščina Republike Slovenije. v \ej 

Poleg tega pa je Klub delegatov zelenih Slovenije zastavil ^ 
zvezi 3 delegatska vprašanja, na katera je odgovor vsebovan v 

poročilu. bjj|<e 
Za izvajanje melioracij v skladu s sklepi Skupščine Rop.0®. 

Slovenije bo treba spremeniti in dopolniti naslednje predpise' 
- zakon o družbenem planiranju, 
- zakon o urejanju prostora in ustrezne podzakonske akt • ^ 
- zakon o urejanju naselij in drugih posegov v pros'0 

ustrezne podzakonske akte, ^e, 
- zakon o kmetijskih zemljiščih in ustrezne podzakonske 
- zakon o vodah in ustrezne podzakonske akte. . &. 
Postopek za pripravo sprememb in dopolnitev teh predp's 

poročev^e 



je že začel, rokovnik za njihovo sprejemanje pa bo izdelan v peri- 
odičnem delovnem načrtu Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in Skupščine Republike Slovenije za III. in IV. trome- 
sečje. 

Predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je v soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora dne 13. 3. 1990 imenoval 
interdisciplinarno 12-člansko revizijsko komisijo. 

V revizijsko komisijo so vključeni strokovnjaki s področja kme- 
tijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, ribištva, urejanja krajine, 
varstva naravne in kulturne dediščine in ekologije. Nova revizijska 
komisija je zasedala dvakrat. Obravnavala je investicijsko teh- 
nično dokumentacijo za izvajanje melioracije v občini Ormož 
z namenom, da se člani temeljito spoznajo s problematiko in da se 
začne s pripravo metodologije za ekosistemsko presojo posegov 
v prostor na območju hidromelioracij. 

Glede na zahteve iz sklepov Skupščine Republike Slovenije pa 
bo Izvršni svet Republike Slovenije imenoval novo revizijsko komi- 
sijo, v kateri bodo predstavniki kmetijstva, vodnega gospodarstva 
ter urejanje prostora in varstva okolja. 

Ob rebalansu republiškega proračuna bo v program urejanja 
kmetijskih zemljišč vključen program rekonstrukcij oziroma 
obnove vseh amortiziranih hidromelioracijskih sistemov, pri 
čemer bo imelo prednost odpravljanje morebitnih negativnih 
Posledic hidromelioracij. 

Program usposabljanja kmetijskih zemljišč se izvaja v skladu 
s sprejetimi sklepi Skupščine Republike Slovenije, izvajajo in 
dokončujejo se le pričete hidromelioracije in agromelioracije iz 
ieta 1989. Iz programa usposabljanja kmetijskih zemljišč za leto 
1990 se izvajajo le komasacije, agromelioracije in odkup kmetij- 
skih zemljišč. 

Novejši pogledi in naprednejše zahteve v zvezi z rabo prostora 
so upoštevane tudi v programu usposabljanja kmetijskih zemljišč. 
£>a bi zagotovili kvalitetno delo od planiranja do prej omenjenega 
spremenjenega načina presoje projektov za izvedbo hidromeli- 
oracij, se več pozornosti posveča pripravi strokovnih podlag in 
Prostorskega dela plana občin. V ta namen je Republiški komite 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil posvete s predstav- 
niki vseh občin. Občine morajo predlagane lokacije agrarnih 
operacij, ki jih predlagajo kmetijske organizacije (Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano jih je zbral, priredil 
'abelarno in kartno po lokacijah za posamezne občine), uskladiti 2 vsemi interesenti za rabo prostora ter jih kot povratno informa- 
cijo (tabelarno in kartno) posredovati Republiškemu komiteju za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Republiškemu komiteju za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi in preveri izvedbeno 
dokumentacijo ter zagotovi finančna sredstva za tako planirane in 
Usklajene lokacije. 

izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da se 
sklepi Skupščine Republike Slovenije v zvezi s problematiko meli- 
oracij izvršujejo. Obenem ponovno poudarja, da morajo vsi intere- 
Septi za rabo prostora aktivno in strokovno sodelovati že ob 
Pripravi strokovnih podlag za planske odločitve o melioracijah. Le 
!?a tak način je mogoče strokovno in ne na škodo okolja ter 
*lvalstva in rastlinstva izvajati hidromelioracije, kot ukrep za 
Stvaritev pogojev za večjo in cenejšo pridelavo hrane. 

odgovor 
^vršnega sveta skupščine republike 
Slovenije na delegatsko pobudo g. 
Janeza kopača, delegata 
družbenopolitičnega zbora skupščine 
REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI 
^Reševanjem položaja 
POSOJILOJEMALCEV STANOVANJSKIH 
gOSOJIL V STANOVANJSKO-KOMUNALNI 
g^NKI. D. D. 

_ G Janez Kopač, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Jj®Publike Slovenije je dne 13. 6. 1990 v vseh treh zborih Skupi- 
le Republike Slovenije dal pobudo, da naj v zvezi z reševanjem 
Položaja posojilojemalcev stanovanjskih posojil z revalorizacijsko 

'avzulo v Stanovanjsko-komunalni banki, d.d. Izvršni svet Skupš- 
ortif Slovenije pospeši ustanavljanje hranilnic in da okupi neposredno ali posredno prek poblaščene finančne orga- 
"Racije od SKB d.d. in drugih slovenskih bank vse dolgoročne 
Jan°vanjske kredite z revalorizacijsko klavzulo, sklenjene do 31. 
, 1990 in sklene s kreditojemalci nove kreditne pogodbe, po 
aiterih bi vlada zaračunavata le take obresti, da bi njen dobiček ne 
" večji od povprečnega v narodnem gospodarstvu. 

Odgovor Izvršnega sveta na delegatsko pobudo: 
Sedanji sistem financiranja in kreditiranja stanovanjskega 

gospodarstva je bil oblikovan pred leti v bistveno drugačnih 
družbeno ekonomskih razmerah in gotovo ne ustreza več seda- 
njih razmeram v družbi in pogojem gospodarjenja. 

Revalorizacijske klavzule za bančna stanovanjska posojila, ki 
naj bi zagotavljale ekonomsko ceno stanovanjskih posojil, brez 
uveljavitve drugih sistemskih ukrepov in socialnih korektivov, so 
neenakomerno prizadele le posamezne skupine državljanov, še 
posebej tistih, ki so svoje stanovanjsko vprašanje razreševali 
pretežno s pomočjo bančnega kredita z obveznostjo polne revalo- 
rizacije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenie ocenjuje, da je 
potrebno sistem financiranja in kreditiranja stanovanjskega 
gospodarstva povsem spremeniti, izhodišče za te spremembe pa 
mora biti dejanska uveljavitev trga in ekonomike v stanovanjskem 
gospodarstvu. Priprave za celovite spremembe stanovanjske 
zakonodaje so že v teku, pri čemer so predvidene tudi različne 
oblike stimulacij stanovanjskega varčevanja in reševanja stano- 
vanjskih vprašanj z lastnimi sredstvi, vključno z beneficiranjem 
obrestnih mer, kar naj zagotovi sistemsko rešitev problematike, 
na katero je opozorjeno v delegatski pobudi. 

V zvezi s predlogom, ki zadeva ustanavljanje hranilnic, Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenje meni, da ni nobenih ovir za 
ustanavljanje hranilnic s strani občanov. 

Področje ustanavljanja in poslovanja hranilnic ureja zakon 
o bankah in drugih finančnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 
10/89, 40/89, 84/89, 87/89 in 18/90). Z navedenim zakonom je 
omogočeno, da hranilnice ustanovijo pravne osebe in občani. 
Prav tako je določena dejavnost hranilnic, med katerimi je tudi 
zbiranje srestev občanov in možnost uporabe tako zbranih sred- 
stev za dajanje posojil občanom za nakup in graditev stanovanj. 

V zvezi s predlogom, da naj bi Republika Slovenija odkupila vse 
dolgoročne stanovanjske kredite občanov, sklenjene do 31. 5. 
1990 in s kreditojemalci sklenila nove kreditne pogodbe (z ugod- 
nejšimi pogoji), Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, 
da so kreditni odnosi med banko in kreditojemalci urejeni z indivi- 
dualnimi pogodbami, zato je treba vse spore, ki se pojavljajo iz 
dvostransko sklenjenih pogodb urejati neposredno med prizade- 
timi strankami oziroma na sodišču, ki je pristojno za reševanje 
sporov iz naslova sklenjenih pogodb po predhodni individualni 
obravnavi. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIŠKE 
SLOVENIJE DO POBUDE KLUBA DELEGATOV 
ZELENIH SLOVENIJE SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE, KI JE PREDLAGAL, DA NAJ 
IZVRŠNI SVET PRIPRAVI PREDLOG 
SPREMEMB CEN NAFTNIH DERIVATOV 
V KORIST NEOSVINČENEGA BENCINA 

Na dano pobudo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
odgovarja naslednje: 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja z ugoto- 
vitvijo, da je v večini evropskih držav cena neosvinčenega motor- 
nega bencina nižja ali kvečjemu enaka ceni motornega super 
bencina. Po drugi strani pa iz podatkov o cenah motornih benci- 
nov v posameznih evropskih državah izhaja, da so z izjemo Zvezne 
republike Nemčije cene neosvinčenega motornega bencina pov- 
sod višje kot pri nas. Zato je to problematiko treba reševati 
predvsem zaradi spodbujanja domačih voznikov za uporabo neo- 
svinčenega motornega bencina. 

2. Pristojnost določanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov 
ima Zvezni izvršni svet, ki je z odlokom o najvišjih cenah nafte in 
naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, št. 82/89, 11/90) določil drob- 
noprodajne cene naftnih derivatov. Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije torej ne more samostojno določati cen naftnih 
derivatov. Zvezni izvršni svet je tako določene cene podaljšal 
z odlokom o podaljšanju veljavnosti odloka o najvišjih cenah nafte 
in naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, št. 32/90). 

3. Republiški komite za energetiko in Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije sta v letu 1989 nekajkrat posredovala pri 
Zveznem sekretariatu za energetiko in industrijo in Zveznemu 
izvršnemu svetu za znižanje cene neosvinčenega motornega ben- 
cina. Republiški komite za energetiko je zadnjo takšno zahtevo za 
znižanje cene neosvinčenega bencina pod ceno super bencina 
naslovil na Zvezni sekretariat za energetiko in industrijo 1. 6.1990. 
Hkrati je predlagal, da Zvezni sekretariat za energetiko in indu- 
strijo prouči možnost za sprejetje standarda za motorna vozila, ki 
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bo zahteval vgrajen katalizator. Pri tem bi bilo treba tudi določiti 
rok, od katerega dalje bi bila v SFR Jugoslaviji prepovedana 
proizvodnja in prodaja avtomobilov brez katalizatorja. 

4. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je od Zveznega 
izvršnega sveta dobil v vednost predlog za spremembo odloka 
o najvišjih cenah nafte in naftnih derivatov ter odloka o načinu 
oblikovanja cene naftnih derivatov v prometu, tako da se bo 
drobnoprodajna cena neosvinčenega motornega bencina izena- 
čila s ceno motornega super bencina. Po informacijah, ki smo jih 
dobili od pristojnih zveznih organov, je Zvezni izvršni svet takšen 
predlog umaknil iz postopka. Zato bo Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije uveljavil nižjo ceno neosvinčenega bencina 
v Sloveniji z ustreznim znižanjem povračila za ceste, ki je sestavni 
del drobnoprodajne cene motornih goriv. Takšna rešitev pa je 
lahko le začasna, zato bo Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije vztrajal, da se cena neosvinčenega motornega bencina 
ustrezno razreši na zvezni ravni. 

5. Dejstvo je, da je problematika onesnaževanja zraka zaradi 
prometa izredno pereča in je znižanje cene neosvinčenega motor- 
nega bencina le eden od ukrepov za njeno reševanje. Zato je pri 
Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora usta- 
novljena projektna skupina, ki bo pripravila predlog ukrepov in 
možnosti za njihovo realizacijo za izboljšanje stanja na tem po- 
dročju. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA POBUDO SONJE LOKAR, 
DELEGATKE DRUŽBENOPOLITČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI 
S STANJEM PRIPRAV NA PODPIS 
KOLEKTIVNIH POGODB IN O UKREPIH ZA 
ZAVAROVANJE SOCIALNE VARNOSTI 
NAJBOLJ OGROŽENIH SKUPIN 
PREBIVALSTVA 

1. Stanje priprav na podpis kolektivnih pogodb 
V skladu z novo zakonodajo so kolektivne pogodbe avtonomen 

pravni vir, katerega avtonomnost, v nasprotju z zakonskimi in 
izvršilnimi predpisi kot pravnimi viri, izhaja iz svojstva strank, ki se 
dogovarjajo oziroma pogajajo glede posameznih pravic in obvez- 
nosti. Zakon torej določa minimalni obseg pravic, konkretizacijo 
teh pravic oziroma konsenz o ugodnejših pogojih pa prepušča 
v urejanje delavcem in delodajalcem. 

Ob koncu lanskega leta sta Zveza sindikatov Jugoslavije in 
Gospodarska zbornica Jugoslavije določila skupne temelje za 
sklepanje kolektivnih pogodb. V republiki Sloveniji so Gospodar- 
ska zbornica Slovenije in Svobodni sindikati Slovenije pripravili 
osnutek generalne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, ki je 
sedaj v javni razpravi. Predvidevamo, da bo generalna kolektivna 
pogodba za gospodarstvo podpisana v začetku meseca julija 
1990. 

Osnutek generalne kolektivne pogodbe predvideva, da bodo 
organizacije oziroma delodajalci razporedili delavce v tarifne raz- 
rede 30 dni po koncu meseca, v katerem začne veljati ta kolek- 
tivna pogodba, od tedaj naprej pa bodo tudi osebni dohoki izplač- 
Ijivi najmanj v višini, ki jo določa ta generalna pogodba, saj je 
generalna kolektivna pogodba po tem roku neposredno uporab- 
ljiva. Pogodbe, sklenjene v dejavnostih ali v posameznih podjetjih, 
lahko priznavajo zgolj večje pravice delavcem, ne pa manjših. 

V skladu z določbami zveznega zakona so poleg generalne 
kolektivne pogodbe za gospodarstvo možne še pogodbe za posa- 
mezne dejavnosti. Republiški zakon daje poleg tega možnost 
sklenite kolektivne pogodbe tudi za posamezno organizacijo ozi- 
roma delodajalca med organom upravljanja oziroma delodajal- 
cem in sindikatom. Kolektivna pogodba se lahko sklene tudi za 
območje ene ali več občin, če je treba zaradi različnih delovnih 
razmer posamezne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbe- 
nih strank urejati drugače. Republiški zakon tudi opredeljuje, da 
kolektivno pogodbo za delavce, zaposlene v organizacijah 
s področja družbenih dejavnosti, v organih družbenopolitičnih 
skupnosti in v političnih organizacijah, družbnih organizacijah ter 
v drugih organizacijah in v društvih, sklepajo sindikati in pristojni 
organi družbenopolitične skupnosti oziroma organizacij ali asoci- 
acije ter organizacij ali društev. 

Kot je znano, splošna združenja pri gospodarski zbornici in 
področni sindikati že pripravljajo tudi kolektivne pogodbe v posa- 
meznih dejavnostih. O poteku teh priprav bi laže poročali pred- 
stavniki sindikatov in gospodarske zbornice. 

V okviru Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije že 

deluje delovna skupnost, ki bo pripravila osnutek generalne 
kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti za pogajanje z ustreZ' 
nimi sindikati dejavnosti. Pogodbe na posameznih področji'1 
družbenih dejavnosti bodo oblikovali na temelju generalne kolek* 
tivne pogodbe republiški upravni organi, pristojni za področje,in 

ustrezni sindikati delavcev. Država bo kot tretji partner sodeloval3 

tudi v pripravi kolektivnih pogodb v infrastrukturnih dejavnostih 
2. Ukrepi Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

zavarovanje socialne varnosti najbolj ogroženih skupin prebiva1' 
stva 

2.1. Izvršni svet Republike Slovenije bo v četrtem tromesecl" 
tega leta predložil Skupščini zakon o spremembah in dopolnit^ 
zakona o družbenem varstvu otrok, s katerim bo celovito ureo' 
problematiko nadomestil osebnih dohodkov v času porodniške?" 
dopusta, ki se je doslej urejalo s samoupravnim sporazumom. 
uveljavitve tega zakona, pa se s prehodnimi določbami k zakon" 
o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezpos^" 
nosti rešuje problem tistih delavk, ki jim je prenehalo delovn 
razmerje v času nosečnosti ali v času porodniškega dopUs! 
oziroma v času rednega ali podaljšanega dopusta za nego ' 
varstvo otroka. Predlog omenjenega zakona, ki ga bo Izvršni 
predložil za obravnavo v tem mesecu, predvideva, da bi se nad® 
mestilo osebnega dohodka izplečevalo delavkam iz sreds" 
zaposlovanja ves čas dopusta, ne glede na predhodno delo*"1 

dobo, torej toliko časa kot če bi jim delovno razmerje ne pren 

halo. 0. 
2.2. Po samoupravnem sporazumu o uresničevanju sociain" 

varstvenih pravic, ki je še vedno v veljavi, sta do ustrezne ob"^ 
družbene pomoči otrokom upravičena otrok oziroma družina, 
ima manjši stvarni mesečni dohodek na družinskega člana, kot \ 
dogovorjena raven socialne varnosti. Osnova za družbeno porn°3 
otrokom je po tem sporazumu razlika med 43 % povprečne? 
čistega mesečnega osebnega odhodka vseh zaposlenih delale 
v Sloveniji in povprečnim dohodkom na družinskega člana v po6

( 
meznih družinah v preteklem letu, ki se odmeri vsako leto 5 ,fl 
majem in ob odmeri ter med letom valorizira skladno z r®®'{(, 
povprečnih čistih mesečnih osebnih dohodkov vseh zaposlen 
v Sloveniji v tekočem letu. Tako odmerjena in dodeljena družbe 
pomoč otrokom naj bi zavarovala socialno varnost otrok socia' y 
ogroženih družin. Program družbenih pomoči otrokom se je s >■ ^ 
1990 prenesel iz občin na republiško raven, tako naj bi se sreds 
za ta del programa zagotavljala iz republiškega proračuna. 

Ob predvidenem rebalansu finančnih načrtov v republisK 
proračunu bo potrebno upoštevati povečane potrebe po sreds' ^ 
za pokrivanje programov družbenih pomoči otrokom. *sf 

neugodne gospodarske situacije (stečaji, povečana brezpo 0 
nost) se v letošnjem letu konstantno povečuje število otrok, K'^ 
do te pomoči upravičeni (v prvih štirih mesecih se je to S'®' jj 
povečalo za 3,3 %). Ob sicer temeljenem cilju razbremenjena ^ 
gospodarstva in njegovega prestrukturiranja bomo morali p° J, 
dodatnih sredstev za socialno varnost brezposlenih žago' 
tudi dodatna sredstva za socialno varnost njihovih družin. . }e 

Zvezni izvršni svet je sicer oblikoval sklad iz katerega naj D ^ 
zagotavljala sredstva za delno financiranje socialnih progr®v jjfi 
republik oziroma avtonomnih pokrajin, vendar so sredstva. *^e- 
je za ta namen prejela Republika Slovenija premajhna. Naj n 
demo, da smo za prvo tromesečje prejeli 7.500.000 din. Od 
otroško varstvo oziroma za program družbenih pomoči 
4.570.000, kar zmanjša izpad sredstev v prvem polletju le za 0. j. 
Doslej nakazana sredstva iz zveznega proračuna enostavno P njn 
stavljajo le enkratni znesek na otroka prejemnika družD 

pomoči otrokom v višini 32 din. 
2.3. Šolajoča se mladina . jti' 
Pri zagotavljanju znanja mladim v Republiki Sloveniji in] |e(jh 

pendijska politika pmembno vlogo, saj se v zadnjih desetin 
omogočala usmerjanje v skladu z družbenimi potrebami in ofel 
ževanje tudi tistim mladim, ki so sposobni, a bi jim bilo <° 
družbene pomoči onemogočeno. io\i\0' 

Tako v šolskem letu 1989-90 prejema štipendijo 72.308 s ^ 
čih, in sicer 27.S40 štipendijo iz združenih sredstev in j|jf 
kadrovsko štipendijo (štipendije delovnih organizacij, 5tip 
za nadarjene, štipendije Titovega sklada in Kraigher 
sklada). ,K" , V primerih, ko so delovne organizacije v stečajnem PoS,°f|, 
njihovih kadrovskih štipendistov ne prevzame druga 
organizacija, se kadrovske štipendije, ki izpolnjujejo 
štipendijo iz združenih sredstev, prevzame na združena sre 

Dosedanje izvajanje štipendijske politike je zagotavljal df .jj ij 
dogovor o izvajanju štipendijske politike v Republiki Slov 

samoupravni sporazumi o štipendiranju v občinah. Konti 
pa bo zagotavljal zakon o zaposlovanju, ki bo predvidoma 
val tudi določila o štipendiranju v Republiki Sloveniji. 

2.4. Iskalci prve zaposlitve 

22 poroi te«'1' 
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Konec meseca maja je bilo pri zavodih za zaposlovanje v Repu- 
bliki Sloveniji prijavljenih 9.828 iskalcev prve zaposlitve, kar pred- 
stavlja 24%-ni delež vseh iskalcev zaposlitve (40.314). V tem 
obdobju so zavodi za zaposlovanje vključili v pripravo za zaposli- 
tev 1.366 oseb kot pripravnike, pri katerih je sofinanciranje prispe- 
val zavod za zaposlovanje v obliki kritja zneska, ki zagotavlja 
materialno in socialno varnost delavca po zakonu ter drugimi 
stroški zaposlitve. 

Zavodi za zaposlovanje bodo v okviru svojih programov izvajali 
sofinanciranje pripravništva iskalcem prve zaposlitve, t. j. zlasti 
tistih, ki jih organizacije same ne zaposlujejo in jim na ta način 
omogočile opraviti pripravništvo. 

2.5. Brezposelne osebe s pravico do denarne pomoči 
V prvih petih mesecih tega leta je pri zavodih za zaposlovanje 

Pridobilo pravico do denarne pomoči za brezposelnost 4.820 
oseb. Denarna pomoč je enaka najnižnjemu znesku, ki zagotavlja 
materialno in socialno varnost delavca po zakonu in se sproti 
usklajuje po odloku Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije. Ta oblika pomoči je zakonsko zagotovljena in jo prejemajo 
upravičenci po izteku pravice do denarnega nadomestila, če 
dohodki osebe z družinskimi člani ne dosegajo z zakonom dolo- 
čnega cenzusa. 

V pripravi je predlog zakona o zaposlovanju, zavarovanju in 
drugih pravicah za čas brezposelnosti (osnutek je bil sprejet na 
'adnjem marčevskem zasedanju Skupščine Republike Slovenije 
Prejšnjega mandata), ki na novo določa programe ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. V okviru teh bodo zavodi za zapo- 
slovanje nudili pravice tudi brezposelnim osebam, ki niso zavaro- 
vane za primer brezposelnosti (niso pridobile pravice na osnovi 
delovne dobe minulega dela) z zagotovljanjem zlasti: denarne 
Pomoči, posojila, nadomestitev osebnega dohodka za čas pri- 
pravništva (to zavodi že izvajajo v okviru dosedanjih sredstev 
Priprave za zaposlitev), pokojninsko invalidsko zavarovanje, sofi- 
nanciranje, strokovne pomoči pri iskanju možnosti za samozapo- s'ovanje, sofinanciranje drugih ukrepov, s katerimi se zagotavljajo 
nova delovna mesta. S temi ukrepi bodo zavodi za zaposlovanje 
'ahko aktivno posegli na trg delovne sile in nudili pomoč tudi 
kategorijam oseb, ki nimajo pravic iz naslova zavarovanja za 
brezposelnost, t. j. zlasti mladim iskalcem prve zaposlitve in vsem 
drugim osebam pri zaposlovanju. 

. 2.6. Delavci z najnižjimi osebnimi dohodki 
■zvršni svet Skupščine Republike Slovenije ima do problematike 

delavcev z najnižjimi osebnimi dohodki vsebinsko enak pristop *ot Izvršni svet v prejšnji sestavi. Sredstva za osebne dohodke si 
zagotavljajo delavci v organizacijah iz dohodka doseženega na r9u. Socialne politike ni umestno voditi v podjetjih ampak izven 
»°spodarstva. Država sicer določa najnižji znesek, ki zagotavlja 
T|aterialno in socialno varnost delavcev (trenutno znaša 1.870 

m), vendar si morajo v organizacijah sami zagotoviti dohodek za 
niikovanje osebnih dohodkov vsaj v tej višini. Izvršni svet ne 

Izmišlja o ustanavljanju posebnih skladov, iz katerih bi zagotav- 
lai organizacijam razliko v višini osebnega dohodka. Oblikovanje 
,?kega sklada bi pomenilo novo obremenjevanje uspešnih podje- 

I ter uravnilovsko politiko pri osebnih dohodkih, kar ni združljivo 
'ržnim gospodarjenjem. 
'tvršni svet ugotavlja, da bo v jeseni lahko prišlo do problemov, 

®J bodo delavci zahtevali od svojih delodajalcev osebne dohodke 
saj v višini izhodiščnih osebnih dohodkov iz generalne kolek- 
J* pogodbe za gospodarstvo. Izhodiščni osebni dohodek za 
din i enostavna dela bo znašal 5.670 din bruto, kar ustreza 3.080 ji" neto osebnemu dohodku. V posameznem podjetju se bodo 

ndikat in poslovodstvo lahko dogovorila, da so osebni dohodki 
;6 2°% nižji od tistih, določenih v generalni kolektivni pogodbi, če 

Podjetje v poslovnih težavah. 
Vipavci in občani z najnižjimi prejemki lahko uveljavljajo pra- 
n, 0 do socialnih korektivov, vendar izven svojega delovnega ®sta, v sektorju socialne politike, 
skl Najpomembnejše socialno varstvene pravice iz pokojnin- 
*aia9a in invaliclske9a zavarovanja so: odmera pokojnine od 
iri n t8ne Pokojninske osnove, pravica do varstvenega dodatka novica do dodatka za pomoč in postrežbo. V primerjavi z oseb- 
jem dotlodki so zneski navedenih pravic na primerni ravni. Vsa- 
tovt uP°kojencu s polno pokojninsko dobo je junija 1990 zago- 
gle eno izplačilo najmanj 3.679.90 din mesečne pokojnine ne 
ienr na ose^ne dohodke, ki jih je prejemal do upokojitve. Upoko- 
skeo™ S kra'šo pokojninsko dobo, katerih dohodki na družin- 
Pokr? č'ana ne dosegajo zneska najnižje pokojnine za polno 
deia 

n-sko dobo, imajo pravico do varstvenega dodatka v višini 
dot?razlike do tega zneska. Upokojenka z minimalno pokojninsko 
* va » let 'e zat0 upravičena najmanj do pokojnine, ki bo skupno ^ rstvenim dodatkom v juniju 1990 znašala 3.095,44 din. 
Unr.i!n?'u 1990 je pravico do varstvenega dodatka uživalo 54.672 MUK0|encev. 

Upokojenci oziroma nekatere skupine zavarovancev, ki zaradi 
trajnih zdravstvenih okvar ne morejo sami opravljati osnovnih 
življenjskih potreb, so upravičeni do dodatka za pomoč in 
postrežbo. Ta dodatek bo v juniju 1990 znašal 2.184,92 din ozi- 
roma skupaj s povečanjem za prejšnja dva meseca 2.453,14 din. 
Upravičenci, ki rabijo pomoč in postrežbo pri opravljanju večine 
osnovnih življenjskih potreb, so upravičeni do polovice navede- 
nega zneska. 

V povprečju uživa pravico do dodatka za pomoč in postrežbo 
19.300 upravičencev. 

V zvezi z zagotavljanjem navedenih socialno-varstvenih pravic 
ni bistvenih pripomb in pobud za spremembe, zato predlagamo, 
naj ostane v veljavi obstoječi sistem. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO DO DELEGATSKE 
POBUDE DELEGATA IVANA VODOPIVCA IZ 
OBČINE SEŽANA ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI 
S PROBLEMOM REKE REKE IN ŠKOCJANSKIH 
JAM 

Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije Ivan Vodo- 
pivec iz občine Sežana navaja sledeče: 

1. Problem onesnaženosti reke Reke predstavlja največji ekolo- 
ški problem v R Sloveniji. 

2. Leta 1986 so ob soglasju vseh republik in pokrajin na pred- 
log ZIS Škocjanske jame bile vpisane v seznam svetovne dediš- 
čine pri UNESCU z zagotovilom IS R Slovenije, da bo reka Reka iz 
IV. kakovostnega razreda prešla do konca leta 1990 v II. kako- 
vostni razred. 

3. Vodni režim na reki Reki je predmet sporazuma med Repu- 
bliko Italijo in SFRJ, ki nas mednarodno pravno obvezuje. 

4. Reka Reka je kljub dejstvu, da je v sanacijo vode reke Reke 
bilo v preteklosti vloženo že veliko sredstev, še vedno v najnižjem 
IV. kakovostnem razredu. 

Delegat predlaga, da slovenska vlada seznani občino Sežana in 
slovensko javnost s konkretnimi ukrepi za izboljšanje tega stanja. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine R Slovenije do delegatske 
pobude je naslednje: 

Sanacija reke Reke poteka sistematično že od leta 1982, ko je 
bil podpisan Družbeni dogovor o sanaciji kakovosti vode Notranj- 
ske Reke. Podpisniki DD so sprejeli program ukrepov za sanacijo 
reke Reke. ki naj bi zagotovil, da se bo kakovostno stanje reke 
Reke do konca leta 1990 izboljšalo iz IV. kakovostnega razreda 
v II. - III. kakovostni razred oz. v II. kakovostni razred do konca leta 
1995. 

Program ukrepov temelji na izboljšanju hidrološkega pretoka 
reke Reke in sicer z izgradnjo dveh akumulacij, sanaciji emisij 
večjih onesnaževalcev ter vrste manjših onesnaževalcev, izgradnji 
kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo Ilirske 
Bistrice ter na sanaciji manjših naselji gorvodno od Ilirske Bi- 
strice. 

Velik del predvidenih ukrepov je že realiziran. Rezultati oprav- 
ljenih analiz kažejo, da je kakovost reke pred vtokom v Škocjan- 
ske jame v III. - IV. kakovostnem razredu po kemijskih analizah oz. 
v II. - III. kakovostnem razredu po biloških in bakteriloških anali- 
zah. Z realizacijo ostalih ukrepov, ki jih še zajema program sana- 
cije po sprejetem DD, je realno pričakovati postopno izboljšanje 
kakovosti reke Reke v II. kakovostni razred na njenem celotnem 
toku. 

V zvezi z izpolnjevanjem mednarodnih obvez SFRJ in R Slove- 
nije je bila na podlagi določb Osimskega sporazuma ustanovljena 
Stalna jugoslovansko-italijanska komisija za vodno gospodar- 
stvo, ki redno obravnava stanje mejnih vodotokov in tako tudi 
Notranjske Reke. 

Znano je, da je od 6. zasedanje te komisije naprej v zadnjih petih 
letih italijanska stran pozitivno ocenjevala izvajanje programa 
Notranjske Reke sprejet z DD in priznavala postopno izboljševanje 
reke Reke. 

Obveznost za spremembo kakovostnega razreda Notranjske 
Reke pri pogojnem vpisu Škocjanskih jam v seznam svetovne 
kulturne dediščine pri UNESCU ni mednarodna obveznost, kakor 
delegat trdi, ampak enostranska obveznost jugoslovanske strani, 
ki je bila sprejeta ob pogojnem vpisu. 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije sprejema pobudo delegata 
Ivana Vodopivca. Do konca oktobra 1990 bo izdelal celovito infor- 
macijo o stanju na področju sanacije reke Reke, v kateri bo 
proučil že izvedene ukrepe. Na podlagi ugotovljenega stanja bo 
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pripravil predlog programa za dokončno in učinkovito izboljšanje 
kakovostnega stanja reke Reke z opredelitvijo finančnih obvezno- 
sti in roka za realizacijo vseh ciljev. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA POBUDO G. IVANA ČERNEJA 
V ZVEZI S PROMETOM TEŽKIH TOVORNJAKOV 
IZ MADŽARSKE IN AVSTRIJE PREK 
SEVEROZAHODNE SLOVENIJE 

Poslanec g. Ivan Černej Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nije je dne 13. 6. 1990 dal naslednjo pobudo: 

»Promet težkih tovornjakov iz Madžarske in Avstrije preko 
severnozahodne Slovenije proti Celju in Ljubljani do Kopra in 
Reke je tako gost, močan in težak, da uničuje ceste, ovira promet, 
povzroča zastoje, prometne nesreče, ogroža okolje s tovorom, 
z izpušnimi plini ter hrupom. 

Zaradi tega nastaja ogromna direktna in indirektna gospodar- 
ska škoda Neprecenljiva pa so človeška življenja in invalidnosti. 

Promet težkih tovornjakov in velikih tovorov se iz meseca 
v mesec povečuje, za gradnjo cest in njihova temeljita popravila 
pa ni izgledov. 

Zaradi navedenega dajem pobudo, da se takoj začne proučevati 
možnost za prevoz tovornjakov na navedenih relacijah po želez- 
nici. « 

Na to pobudo, ki narekuje osvetlitev številnih drugih vprašanj, in 
sicer od dejanske vloge prometnega sistema v gospodarskem in 
družbenem razvoju republike do uresničevanja prometne politike 
in še posebej politike preusmerjanja tovorov s cestnega na želez- 
niški promet itd., Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
odgovarja naslednje: 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da 
kljub nekaterim spodbudnim rezultatom pri dosedanjem razvoju 
prometnega sistema republike z doseženo stopnjo njegovega 
razvoja ne moremo biti zadovoljni. Pri tem zlasti ugotavljamo, da 

- prometni sistem naše države ne ustreza potrebam gospodar- 
stva in družbe pri prevozu blaga in potnikov in je postal eden 
izmed dejavnikov, ki zavirajo nadaljnji razvoj našega gospodar- 
stva, 

- prometni sistem bistveno zaostaja za sodobnimi prevoznimi 
sistemi razvitejših evropskih držav, kar otežuje učinkovitejše in 
racionalnejše vključevanje naše države v evropski transportni 
sistem in mednarodno delitev dela, 

- gospodarski položaj večine prometnih panog je neugoden, 
zlasti pereče so skoraj nenehne izgube v železniškem prometu, 
kar zmanjšuje njegovo reprodukcijsko in akumulacijsko sposob- 
nost in vpliva na uresničevanje programov modernizacije, 

- na trgu prometnih storitev so skrajno neugodne strukturne 
spremembe; delež železnice se je pri prevozu blaga od 1975 do 
1988 leta zmanjšal z okrog 49,5 na 42,5 odstotkov v tkm, medtem 
ko se je delež cestnega prometa v prevozu blaga povečal z okrog 
48,5 na 57,5 odstotka; v potniškem prometu naglo upadata prevoz 
potnikov po železnici in rast deleža cestnega motornega prometa; 
tako je železnica prepeljala leta 1988 le še približno 8% potnikov, 

- prometni sistem, zlasti železniški, v Jugoslaviji precej zao- 
staja za prometnimi sistemi razvitih evropskih držav tudi po kako- 
vosti svojih storitev; v več evropskih državah so proge usposob- 
ljene za hitrosti več kot 160 km/h, zgrajene so tudi nove hitre 
proge za hitrosti 25 km/h (rim-Firece, Pariz-Lyon, v gradnji Hanno- 
ver-Wuerzburg in Mannheim-Stuttgart). 
- delež prevoznih stroškov v celotni vrednosti blagovne proiz- 

vodnje našega gospodarstva je absolutno in relativno velik (od 
1962 do 1975 se je z okoli 10 povečal na okoli 17 odstotkov, 
v zadnjih letih pa znaša od 13 do 16 odstotkov); v razvitih državah, 
kjer je promet smotrneje in učinkoviteje organiziran, znaša delež 
teh stroškov od 6 do 10 odstotkov, čeprav je treba poudariti, da na 
celotne prevozne stroške precej vpliva tudi neenakomerna in 
nesmotrna razporeditev industrijskih objektov, velika povprečna 
razdalja prevoza (na železnici okoli 295 kilometrov, v cestnem 
prometu okoli 94 kilometrov) nesmotrni prevoz zaradi teritorialno 
neenakomernega in nehomogenega železniškega omrežja, dejav- 
niki notranje organizacije dela in ekonomičnosti poslovanja, itd,. 

- neracionalna struktura prometa ima za posledico tudi nera- 
cionalno porabo energije; v celotni porabi energije je promet 
zastopan z deležem 24%, od česar odpade na nafto 96%; promet 
porabi okrog 38% vse nafte oziroma 53% uvožene nafte v naši 
državi; poraba energije na pogojno termalno enoto je bistveno 
večja pri nas kot v nekaterih drugih evropskih državah. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da 
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prometna politika ni dovolj učinkovita in brez ustrezne ekonof" 
ske podlage ni mogla omogočiti enakih razmer za posloval 
vsem prometnim panogam oziroma jim dati ustreznega mesta P 
njihovih tehnično-tehnoloških, energetskih, ekoloških in drug|^ 
značilnostih ter prednostih. Tako je bila z vrsto doslej že spreje" . 
družbenoplanskih dokumentov in dokumentov o prometni poli'1 { 
sprejeta usmeritev, da bo železnica temelj kopenskega prorn® 
nega sistema. Nanjo se bodo preusmerili tovori in potniki za veci. 
razdalje. Dogovorjeno je bilo, da se železnica tehnično posod® 
in se ji zagotovijo enake razmere gospodarjenja kot cestn1 

prevoznikom. S tem bi zadostili narodnogospodarskim meriloffj 
omogočili, da se uveljavijo gospodarske, energetske in ekolo5 

prednosti železnice. . ke 
Vendar preobrata pri vodenju prometne in ekonomske poli"K^ 

ki zadeva železnico in ki bi vplival na izboljšanje njenega goSP tj 
darskega položaja in hitrejšega razvoja, še ni. Nasprotno, spre) . 
temeljni cilji za železnico se vse bolj oddaljujejo. Zaradi neures 
čene cenovne in prometne politike se gospodarski položaj Ze ® j 
niškega gospodarstva Ljubljana nenehno slabša, razvojni P'®, 
železnice pa se, predvsem zaradi izpada lastnih sredstev in zo 
ženih sredstev gospodarstva, uresničujejo najslabše od vseh P 
nov prometnih dejavnosti. 

Vlaganj v Železniško gospodarstvo Ljubljana je bilo v Pre,e/l'jie 
obdobju premalo, celo pod ravnijo enostavne reprodukc'i(1 
Zaradi povečevanja obsega dela in zaostajanja pri razvoji 
posodabljanju je bila že dosežena in večkrat tudi presežena ZS ^ 
nja meja racionalnega izkoriščanja prepustne moči, Pre^v!>e- 
progovnih odsekov na prometnem križu in optimalna izkoris ,j 
nost ranžirnih postaj in vozlišč. Tudi vozna sredstva so vse 
iztrošena in neustrezna. 

Železnica zato ni bila sposobna zadovoljiti potreb sodobn 
gospodarstva, kar je spodbujalo razvoj javnega cestnega PreNL,v 
prevoza za lastne potrebe ter privatnih cestnih prevozni*^ 
Cestni promet je konkurenčen tudi tam, kjer bi železnica fld° 
imeti tehnično, tehnološko in ekonomsko popolno prednost 

Posebno kritičen je tudi neposreden ali posreden vpliv n^egs 
nega gospodarskega položaja železnice na varnost železnis* 
prometa. 0|i- 

3. Neuresničevanje nekaterih temeljnih določil prometne v ^ 
tike je povzročilo, da so slovenske železnice v doslej najtszig. 
gospodarskem položaju. Izvršni svet Skupščine Republike Si ,, 
nije je na svoji seji dne 21.3. 1990 obravnaval skrajno za°:5 e<j 
gospodarski položaj Železniškega gospodarstva Ljubljana m 
drugim ugotovil, da je m- 

- Železniško gospodarstvo Ljubljana poslovno leto 1989 za ^ 
čilo z izgubo v višini 412,00 mio din, ki še ni pokrita, ter da iZ9 
v obdobju I —111/1990 znaša 208,5 mio din tudi še ni P° ut>li' 
Podatki kažejo, da bo ob ravni povračil, ki so določena v reP po 
škem proračunu (2320,0 mio din), in ravni prevoznih prihodk° jje 
cenah na dan 29. 5. 1990 za pokrivanje enostavne reprodu 
primanjkljaj v letu 1990 1317 mio din. iriit 

- Zaradi nepokrite izgube iz leta 1989 in še nadalje neustt $ 
razmer za gospodarjenje je bilo Železniško gospodarstvo fj. 
Ijana, da bi zagotovilo vsaj minimalno likvidnost poslovanj^ j. 
morano najemati premostitvena posojila in znaša na dan ^\o 
1990 zadolženost Železniškega gospodarstva Ljubljana 40'. 
din. To povzroča dodatne stroške obresti (mesečno okoli 
din). Železniško gospodarstvo Ljubljana je bilo tudi Pr"r[^' 
podaljševati roke plačil oziroma odlagati poravnavo vrste 0 

nosti (neporavnane obveznosti znašajo okoli 145 mio din)- 0|<e 
- Novih kratkoročnih posojil ni mogoče več najeti zaradi' )až3l 

zadolženosti in omejitvene denarne politike. Likvidnostni P d" 
še bolj zaostrujejo neporavnane obveznosti uporabnik ^ ^ 
Železniškega gospodarstva Ljubljana, ki znašajo že ^20^ 
(največji dolžnjki so Gorenje - 39 mio din, Železarne J® jjji' 
- 36 mio din, Železarne Štore - 11 mio din, Meblo - 5 "T' v|je"e: 

- Tak položaj se izraža pri naložbah, ki so praktično uS ?tovie. 
in pri okrnjenem vzdrževanju vozil in infrastrukturnih obj1 

pri nabavi rezervnih delov, zaradi česar ni ogrožena le ur®l 
ampak tudi varnost železniškega prometa. .. jel" 

- Zaradi pomanjkanja denarja je dobava rezervnin 
neredna oziroma celo ustavljena, kar bo ob že bistveno zn 
nih dobavah med letom 1989 povzročilo postopno izločai'J> &\\ • 
motiv, motornikov in vagonov iz prometa. Pri lokomo' 
rešujejo razmere tudi na ta način, da se deli iz lokomotiv. 
opravljenega popravila niso sposobne za vožnjo, 
v druge lokomotive. Prekinitev del pri popravilih pomeni o prw 
večjo potrebo po tekočem in investicijskem vzdrževani ^ P 
Zaradi zmanjševanja obsega del tudi pri vzdrževanju P s6 P 
kmalu zmanjšala dovoljena hitrost vlakov in poslabšal , 
kakovost storitev. . . razv<"#|i j 

- Že v prejšnjih srednjeročnih obdobjih se dogovorjeni ( 
plani železniškega gospodarstva Ljubljana niso ure^^ 

porote"" 
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(1976-1980: 70%, 1981-1985: 60%), plan investicij v obdobju 
'986-1989 pa je bil uresničen le z 31%. O razširjeni reprodukciji ln pravem razvoju doslej ni bilo mogoče govoriti, saj so vlaganja 
Pod potrebno ravnijo enostavne reprodukcije osnovnih sredstev, 
'ako da znaša iztrošenost več kot 70%. Vzrok za zaostajanje 
v razvoju je izpad načrtovanih virov finančnih sredstev (izpad 
'astnih sredstev zaradi nepokrite enostavne reprodukcije, razvred- 
notenja združenih sredstev gospodarstva, kasnejši začetek koriš- 
čenja tujih posojil zaradi nezagotovljenih dinarskih sredstev). 

Vlaganj v obdobju l-lll 1990 praktično ni bilo. Plan investicij za l6<o 1990 znaša 806 mio din, kar je le 25% programa po srednje- 
ročnem planu. Objekti 7. posojila Mednarodne banke za obnovo 
"i razvoj so v planu vključeni le delno (2,2 mio USD), večji del (40,0 
"]io USD) zaradi nezagotovljenega deleža lastnih sredstev v plan 

vključen, koriščenje tega posojila pa je ogroženo tudi v nasled- 
im letu, če ne bodo zagotovljena dinarska sredstva. 

4 Po podatkih Železniškega gospodarstva Ljubljana se v smeri 
^ever-Jug in obratno po železnici prevaža: Madžarska-ltalija 1,2 
Ji'o ton, preostale vzhodne države - Italija 0,5 mio ton, Madžar- 
®ka-Luka Koper 0,5 mio ton, ČSFR-Koper 0,5 mio ton in Avstrija- 
~Koper/Reka 2,2 mio ton. Po ocenah Železniškega gospodarstva 
4<Jbljana se na teh smereh po cesti prevaža okoli 1,5 mio ton. Ob 
^ustreznih in zastarelih železniških infrastrukturnih in prevoznih 
Zmogljivostih je cestni prevoz ugoden tudi zaradi: brezplačnih 

^ovoliinic za prevoz v luškem prometu, neomejenega uvoza 
9oriva v rezervoarjih cestnih prevoznikov, nizkih cestnin itd. Preu- 
čitev teh količin na železnico je po ugotovitvah iz prejšnje 
®cke ter zlasti ob upoštevanju trenutnih zaostrenih gospodarskih 
®*mer in skrajno omejenih narodnogospodarskih naložbenih 

.redstev kratkoročno objektivno nemogoče, saj je npr. prevoz 
smionov po železnici možno organizirati le pod določenimi teh- 
'Cnimi-tehnološkimi in organizacijskimi pogoji - posodabljanje 

Jy°g, gradnja terminalov, razširitev tunelov, nabava specialnih a9onov itd., kar vse zahteva izredno velika materialna vlaganja. 
I 5 Ob upoštevanju navedenih težav in nujnosti po spremembah 

Kušenj razvitih držav zahodne Evrope menimo, da bi bilo treba repe prometne politike usmeriti zlasti na naslednja področja: 
s. - usmerjanje razvoja prometa v skladu s potrebami gospodar- 

a in družbe in učinkovitega vključevanja v mednarodni pro- 
dni sistem, 

p preusmerjanje težkih tranzitnih tovorov s cest na železniški 
e ®rT)et oz. usmerjanje delitve dela na transportnem trgu v skladu 

berili družbene donosnosti, 
PcT 'i^eralizacija in izenačitev prometnega sistema in izenačitev J9ojev gospodarjenja prevoznikov, 
dur. P°ve^anie udeležbe domačih prevoznikov v mednarodno I"ev dela na tem področju. 
J* zlasti 'e Pomembna liberalizacija prometa, ki pomeni za 
Cenike svobodno izbiro prevoznika, za izvajalce prometnih 
Pr/rl • pa delovanie popolni konkurenci po sicer vnaprej ^Pisanih pravilih in ob izenačenih izhodiščih poslovanja, ven- 
v , urez vsakršnih administrativnih omejitev s strani države, 
li(j 0r'st ali na škodo posamezne prometne panoge. Prehod na 
je, ral|zirani prometni trg in s tem na tržno zasnovo poslovanja 
*a „ 'ce ie praktično možen le ob predhodni izenačitvi možnosti poslovanje v vseh prometnih panogah. 
irif ®načitev prometnega sistema zajema predvsem problematiko 
Drr, strukture, zunanjih stroškov in delovnih razmer posameznih 

p tnih panog. 
5tr 

0 memorandumu, ki ga je sprejela konferenca evropskih mini- 
| za transport ECMT, naj bi bile vse prometne panoge s stroški 
je, ®strukture obremenjene enako. To pomeni, naj bi država prev- 
Pro ,udi za železniško infrastrukturo, kot je npr. pri cestnem 
•uro 6,u' <-)b ,em. da država prevzame skrb za celotno infrastruk- ig?' i® logično, da so posamezni prevozniki dolžni plačevati 
6a^

0,I!es,il° za njeno uporabo v skladu s stroški, ki jih povzro- 
čen vPra^anie i® zlasti pri cestnih prevoznikih še neustrezno 
Trg°skusi AASHTO (Americah Association of state Highway and 
tvii^Portation Officials) dokazujejo, da kamion z osno obremeni- 
"lohi 1 52000'krat bolj obrablja infrastrukturo kot osebni avto- 
Oti th Pri osni obremenitvi 0,5 t. Po podatkih študije Final Report 
°brah Federa' Highway Cost Allocation Study je nadomestilo za 
86 t in,rastrLikture pri najtežjih kamionih z osno obremenitvijo 
(Lr le 15-krat večje od nadomestila za osebni avtomobil, 
°brahV podat,<i AASHTO dokazujejo, da je vpliv kamiona na abo neprimerno večji. 
<jejg nanji stroški, ki jih posamezni prevoznik povzroča s svojo 
last 

Vnos«jo, so prav tako izredno pomembna postavka v strukturi- 
ža ,e oene prevoza, pomemben dejavnik usmerjanja prevozov na 
'itev Pr'iazneiSe prevoznike in pomemben dejavnik za izena- ^.Pogojev poslovanja med prevozniki na tem področju. nki zunanjih stroškov ( nezgode, zasičenost, onesnaženje, 

hrup) po podatkih, ki jih je pripravila posebna delovna grupa 
strokovnjakov dvanajsterice držav evropske skupnosti, izračunani 
kot stroške v ECU na 1000 km prepeljane poti, dokazujejo, da so ti 
stroški pri cestnem tovornem prometu 25-krat večji od stroškov 
v železniškem tovornem prometu.Stroški nezgod dosegajo na 
cesti že 2,5% , železnici pa 0,00% bruto nacionalnega dohodka. 

Po podatkih iz ZDA je samo strošek zasičenosti prometa, ki 
v Evropi še ni dovolj raziskan, ocenjen na 248,298 mio J, kar je 
okrog 7% njihovega bruto nacionalnega produkta. Po prof. Carlu 
SHYJU iz Severne Karoline pa naj bi bilo samo zaradi onesnaženja 
zraka zdravje človeštva prizadeto za 10 do 20%. 

Če ob tem upoštevamo še, da cestni prevoz porabi 10 do 15-krat 
več prostora kot železnica in porabi 3 do 5-krat več energije, je 
jasno, da je upoštevanje zunanjih stroškov pri izenačitvi promet- 
nega sistema nujna in izredno celovita naloga, ki se ji pri liberali- 
zaciji prometa ne bo mogoče izogniti. 

6. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da 
napovedane spremembe v evropski gospodarski skupnosti nujno 
zahtevajo prilagoditev našega prometnega gospodarstva novo 
nastalim razmeram, saj je ta po eni strani pogoj za optimalno 
valorizacijo našega geografskega položaja, po drugi strani pa 
pogoj za enakopravno vključitev našega prometnega sistema 
v Evropo po letu 1992. 

Železnica kot velik tehnološki sistem ima pri tej preobrazbi zelo 
pomembno vlogo. Ne le zato, ker je v našem gospodarskem 
sistemu že sama po sebi še vedno nerešen strukturni problem, 
pač pa predvsem zaradi vpliva, ki ga lahko ima njena prenova na 
konkurenčnost gospodarstva, dinamizacijo proizvodnje in vla- 
ganj, kakovost življenja in ohranjanje zdravega človekovega oko- 
lja. Izguba nekdanjega monopolnega položaja železnice kot 
posledica naglo se razvijajočega in fleksibilnejšega cestnega pre- 
voza, vedno večje dematerializacije prevoznega substrata, vedno 
višjih zahtev uporabnikov glede diverzifikacije in kakovosti stori- 
tev in ne nazadnje togosti in nizke kakovosti železnice same, vse 
to postavlja železnico v nov položaj in zahteva njeno prestrukturi- 
ranje. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da poslanska 
pobuda g. Ivana Černeja med drugim kaže, da je nujno treba 
razrešiti gospodarski položaj železnice. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije poudarja, da je na svoji seji dne 21. 6. 1990 
sprejel vrsto konkretnih ukrepov za razrešitev težkega gospodar- 
skega položaja Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1990. 
Med drugim je ugotovil, da je treba ob reševanju gospodarskega 
položaja za leto 1990 oblikovati trdne ter vnaprej znane temelje za 
poslovanje Železniškega gospodarstva Ljubljana, vzpostaviti čim 
bolj smotrno organiziranost ter s tem vzpostaviti na dolgoročnih 
osnovah razmere za povečanje poslovne učinkovitosti sistema 
železniškega gospodarstva. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je prav tako sklenil, 
da je treba s tem v zvezi oblikovati medresorsko skupino strokov- 
njakov, ki bo imela nalogo: 

- proučitev narodnogospodarsko najugodnejše tehnično-teh- 
nološke in poslovne organizacijske strukture Železnišekega 
gospodarstva Ljubljana; 

- oblikovanje takšnega modela financiranja vzdrževanja, 
modernizacije in gradnej železniške infrastrukture, ki bo zagotovil 
nemoteno delovanje in takšen razvoj železnice, ki ji glede na 
njene znane narodnogospodarske primerjalne energetske, eko- 
nomske, ekološke in druge prednosti objektivno tudi pripada; 

- razmejitev javne funkcije železnice od komercialnih storitev 
in opredelitev pokrivanja razlike v ceni storitev posebnega druž- 
benega pomena ob upoštevanju ukrepov izenačitve prometnega 
sistema; 

- vse te rešitve oblikovati povezano z oblikovanjem novega 
sistema javnih financ in lastnih pravnih razmerij. 

Dosledna uresničitev teh sklepov kot tudi zgoraj navednih načel 
prometne politike republike so seveda prvi pgoj, da bi že v nasled- 
njem planskem obdobju dosegli hitrejši razvoj energetsko in zlasti 
ekološko varčnejše železnice in na tej podlagi tudi bistveno večje 
preusmerjanje predvsem težkih tranzitnih tovorov s slovenskih 
cest na železniški promet. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO 
DELEGATA ZBORA OBČIN DR. PETRA GLAVIČA 
ZA SPREMEMBO OZ. PRIPRAVO NOVEGA 
ZAKONA O STROKOVNIH NASLOVIH 

Z navedeno problematiko se je Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zadnjih letih večkrat ukvarjal, nazadnje v začetku 
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leta 1989, ko je pripravil mnenje Zakonodajno-pravni komisiji 
Skupščine SRS o uskladitvi naslovov v kemijski usmeritvi, in letos 
junija, ko je obravnaval pobudo za uvedbo strokovnega nslova dr. 
veterinarske medicine ter bil seznanjen tudi s pobudami za 
uvedbo novih strokovnih naslovov za diplomirane farmacevte in 
diplomante Višje šole za zdravstvene delavce - oddelka za radio- 
logijo in sanitarno delo. 

O strokovnih naslovih v kemijski usmeritvi je Izvršni svet ugoto- 
vil, da zakona (zvezni in republiški) o strokovnih naslovih izrecno 
ne navajata, ali je tudi na naravoslovnem področju, kamor sodi 
tudi kemija, možno pridobiti strokovni naslov diplomiran inženir 
ali ne. Ker pa po 10. členu Zakona o strokovnih naslovih in 
akademskih stopnjah strokovne naslove določa fakulteta, 
v skladu z zakonom in ker je bil ta naslov uveljavljen že pred 
uvedbo usmerjenega izobraževanja, je ocenil, da ne bi smel pov- 
zročati take vrste problemov, kot jih je pričakovalo Slovensko 
kemijsko društvo. Zakonodajno-pravna komisija je 20.1. 1989 pod 
zap. št. 134-2/89 o tem izdala mnenje, po katerem je »strokovni 
naslov diplomiran inženir kemije skladen s sicer zakonsko širše 
opredeljenim strokovnim naslovom.« 

Hkrati pa je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije soglašal 
z mnenjem, da sta veljavna zakona o strokovnih naslovih postala 
preozka in neustrezna, saj se je zlasti po sprejemu Zakona 
o usmerjenem izobraževanju v visokem šolstvu oblikovala vrsta 
novih programov. Zato je pobude o pripravi sprememb zakona 
načelno ocenil kot utemeljeno. Prav zelo neenotna uporaba stro- 
kovnega naslova inženir za profile zunaj tehnike in tehnologije pa 
je bila eden od razlogov, zaradi katerih so se med republikami in 
pokrajinama začeli dogovori o enotnih osnovah za oblikovanje 
strokovnih naslovov. 

Osnutek dogovora je bil na seji medrepubliško-pokrajinske 
komisije, pri delu katere je sodeloval tudi predstavnik Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 
sprejet oktobra 1988. Izvršni svet ga je obravnaval februarja 1989, 
ugotovil, da je skladen s slovenskimi stališči in da omogoča 
uresničevanje predlogov, ki se pojavljajo v Sloveniji. Podprl je 
zlasti zasnovo dogovora, da se strokovni naslovi oblikujejo po 
strokah in ne po ožjih izobrazbenih opredelitvah. Z mnenjem je bil 
seznanjen Izvršni svet Skupščine SR Srbije, ki je takrat opravljal 
nalogo koordinatorja (teleks št. 1202, 7. 2 1989). 

Ker pa republiške oz. pokrajinske skupščine dogovora še niso 
sprejele, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije soglaša 
s pobudo za pripravo novega slovenskega zakona o strokovnih 
naslovih, Skupščini Republike Slovenije predlaga, da jo sprejme 
ter določi Izvršni svet kot predlagatelja zakona 

meznih dejavnosti v gospodarstvo oziroma infrastrukturo, nullJgti- 
določanja osnove za regulacijo izplačil glede na objavljene si 
stične podatke o rasti osebnih dohodkov, neprimernost vkljuc® c 
nja nesolventnih podjetij v omejitve izplačil in nekatere pripo™ 
v zvezi z višino regresa za prehrano ter v zvezi s prehoflin^ 
izplačevanjem višine osebnih dohodkov, dokler pravna oseba . 
dostavi Službi družbenega knjigovodstva po tem zakonu p'e 

denega obračuna. r0v 
V pripravi pripomb na posredovani tekst zakona so bila o p 

Ijena posvetovanja s službo družbenega knjigovodstva in ne* 
rimi podjetji. ,istu 

Sprejeti zakon, objavljen z datumom 30. 6. 1990 v Uradnern 
SFRJ smo prejeli danes zjutraj - še v srbohrvaščini. Bese'l'0 V 
v primerjavi s prvotnim tekstom nekoliko dopolnjeno, lan" 
rekli tudi izboljšano v smislu naših pripomb. u .iJt1" 

V teku nekaj dni bodo pripravljene strokovne osnove, vkl|
koni- 

s potrebnimi izračuni oziroma ocenami za oblikovanje j3je 
nega stališča Izvršnega sveta pri uresničevnaju zakon" .ti 
s področja osebnih dohodkov ob situaciji hkratne veljaj 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku v Republiki Slove 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO VPRAŠANJE 
MIRANA POTRČA, DELEGATA 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA V ZVEZI 
S SPREJETIM ZAKONOM O OSEBNIH 
DOHODKIH 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Miran Potrč - ZKS-SDP je 
postavil delegatsko vprašanje, ki se v treh točkah nanaša na 
sprejeti zakon o osebnih dohodkih v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ in odnos Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije do 
tega zakona in na postopke Izvršnega sveta v času pred njegovim 
sprejemom. 

Na zastavljena vprašanja je posredoval Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije naslednje informacije: 

Predlog zakona o izplačilu osebnih dohodkov, sredstev za 
neposredno skupno porabo in sredstev za prehrano delavcev med 
delom je bil Izvršnemu svetu Skupščine RS posredovan s strani 
Skupščine Republike Slovenije. Izvršni svet v proceduri sprejema- 
nja ni oblikoval posebnega stališča, pač pa so bila mnenja in 
pripombe oblikovane s strani resornega organa pristojnega za 
delo in v pisni obliki posredovana delegatu v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. V Izvršnem svetu so bila že predhodno obliko- 
vana stališča, da je potrebno tudi po 30. 6.1990 obdržati kontrolo 
izplačevanja osebnih dohodkov, ker bi popolna liberalizacija pov- 
zročila ponoven pritisk na inflacijo, poleg tega pa bi prišlo lahko 
do povečanega nezadovoljstva in dodatnih problemov zaradi 
povečanih razlita v osebnih dohodkih za enaka dela v različnih 
podjetjih oziroma dejavnostih (ob odsotnosti pričakovanih kolek- 
tivnih pogodb). 

Pripombe posredovane s strani Sekretariata za delo so se nana- 
šale predvsem na nedefiniran čas veljavnosti zakona, nejasnost 
določb v zvezi z izplačilom delnic, neustrezno vključevanje posa- 
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PRILOGA POROČEVALCA - PRILOGA POROČEVALCA 

SPORAZUM 

o izvedbi programa prostovoljnega dela v Sloveniji v letu 1990 

ki ga SKLENEJO: 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
SESTAVLJENO PODJETJE PTT SLOVENIJE 
ZAVAROVALNA SKUPNOST »TRIGLAV« 
ljubljanska banka - d. d. Ljubljana 

1. člen 
S tem sporazumom udeleženci določijo skupne naloge za pripravo 

in izvedbo oblik prostovoljnega dela v letu 1990 v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
Udeleženci se sporazumejo da: 
a) sooblikujejo obseg in programe oblik prostovoljnega dela, 
b) skrbijo za uresničitev sprejetega programa in prevzemajo nase 

svoj del obveznosti in odgovornosti, kot je to dogovorjeno s tem 
sporazumom, 

c) izpolnjujejo sporazumno dogovorjeni del materialnih in drugih 
obveznosti. 

3. člen 
Za realizacijo sporazuma udeleženci ustanovijo Odbor za prosto- 

voljno delo, v katerega imenuje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije 5 članov, ostali udeleženci pa po enega člana. 

Odbor opravlja naslednje naloge: 
- nadzoruje in spremlja izvajanje tega sporazuma, 
- pripravi predlog letnega programa oblik prostovoljnega dela, ,lnančni načrt, razdelilnik sredstev ter vsebinsko in finančno poročilo 

Posameznih projektov in celotnega programa, 
- sklepa sporazume oziroma pogodbe za izvedbo posameznih oblik 

Pfostovoljnega dela z organizatorji le-teh v občinah, 
-vključuje različne organizacije, skupine in posameznike, ki lahko 
"'stveno pripomorejo k realizaciji programov prostovoljnega dela, 

~ zagotovi in usposobi vodstva oblik prostovoljnega dela. 
Strokovna in administrativna opravila za Odbor za prostovoljno delo 

°Pravlja Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

4. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da program prostovoljnega dela za leto 

'990 v Sloveniji obsega naslednje oblike: 
1- Zvezno MDA »Suha krajina 90« v občinah Novo mesto in Gro- SuPlje s 320 udeleženci, 
2. Zvezno MDA »Zasavje 90« v občinah Hrastnik in Zagorje ob Savi s 320 udeleženci, 
3. Mednarodni ekološki tabor »Ruše 90« s 25 udeleženci, 

, 4 Mednarodni ekološki tabor »Krka 90« v občini Novo mesto z 20 
"deleženci, 5- Ekološki tabor »Trbovlje 90« z 20 udeleženci, 

6- Ekološki tabor »Kolpa 90« v občini Metlika s 25 udeleženci. 7 Ekološki tabor »Ljubljana - Bežigrad 90« s 30 udeleženci, 
h 8. Mednarodni ekološki tabor »Kamniška Bistrica 90« v občinah 

°hižale in Kamnik s 15 udeleženci, 
Ekološki tabor »Okolje 90« v občini Zagorje ob Savi z 20 udele- 

C Mednarodni ekološki tabor »Zaščita kraških voda 90« v občini 
a Bistrica s 40 udeleženci, 

'1 Mednarodni ekološki tabor »Ormož 90« s 25 udeleženci, 
]2 Raziskovalni projekt »Kmečka solidarnost« v občini Tolmin, 
13. Mednarodni tabor »Kmečka solidarnost 90« v občini Tolmin z 20 

Udeleženci, 
.,J4 Kmetijski tabor »Goričko 90« v občini Murska Sobota z 20 Ut)eleženci, 

'5. Kmetijski tabor »BTF 90« v občinah llriska Bistrica in Sežana 
20 udeleženci, 

žene ^ednarodni planinski delovni tabor v občini Tolmin s 70 udele- 

v iY'uMednarodni socialni tabor »Hrastovec 90« v občini Lenart In MUbljani z 20 udeleženci, 
C«r S°c'alne tabore »VŠSD 90« v občinah Laško, Ptuj, Šentjur pri 'lu. Murska Sobota. Piran, Izola, Koper in Tolmin s 135 udeleženci. 

19. Mednarodni socialni tabor »Dva topola 90« v Izoli s 45 udele- 
ženci, 

20. Socialna tabora RO Rdečega križa Slovenije v občinah Črnomelj 
in Sevnica s 40 udeleženci, 

21. Mednarodni socialni tabor »Igralnica 90« v Ljubljani z 8 udele- 
ženci, 

22. Raziskovalni tabor »Logatec 90« s 30 udeleženci, 
23. Raziskovalni tabor »Kranj 90« s 30 udeleženci, 
24. Raziskovalni tabor »Zavodnje 90« v občini Velenje s 40 udele- 

ženci, 
25. Etnografski tabor »Zagorje 90« s 15 udeleženci, 
26. Mirovni tabor »Trebnje 90« z 20 udeleženci, 
27. Mednarodni ženski tabor »Ljubljana 90« z 20 udeleženci, 
28. Pionirski raziskovalni tabor »Ig 90« s 50 udeleženci, 
29. Raziskovalni tabor »Baročna Ljubljana 90« s 50 udeleženci, 
30. Mednarodni raziskovalni tabor »Revitalizacija kraške vasi 90- 

v občini Ilirska Bistrica s 60 udeleženci, 
31. Pionirski raziskovalni tabor »Dol pri Ljubljani 90« s 50 udele- 

ženci, 
32. Mednarodni raziskovalni tabor »Ekologija morja 90« v Rovinju 

s 40 udeleženci, 
33. Mednarodni raziskovalni tabor »Razvoj Kozjanskega 90« v obči- 

nah Šentjur in Šmarje pri Jelšah z 80 udeleženci, 
34. Raziskovalni tabor »Arhitektura mediteranske krajine 90« na 

Hvaru s 60 udeleženci. 

5. člen 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE bo sam in 

preko svojih upravnih organov skladno s srednjeročnimi razvojnimi 
načrti in programi skrbel za: 

- celovito oblikovanje in koordinirano izvajanje programov prosto- 
voljnega dela in v ta namen zagotovil sredstva v višini 1,011.400,00 din. 

- izvajanje programa strokovnih projektov s področja varstva okolja 
in urejanja prostora in za to zagotovil 2,643.464,00 din 

- izvajanje programov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
in za to zagotovil 449.043,00 din, 

- izvajanje programov s področja cestnega gospodarstva in za to 
zagotovil 511.477,00 din, 

- izvajanje programov s področja energetike in za to zagotovili 
65.040,00 din, 
. -izvajanje programov s področja usmerjanja začasno nezaposlene 
mladine in za to zagotovil 5.366,00 din, 

- izvajanje programov s področja zdravstva in socialnega varstva in 
za to zagotovil 123.161,00 din, od tega 54.626,00 din za programe 
pomoči ogroženim socialnim skupinam, 68.535,00 din pa za zagotav- 
ljanje zdravstvenega varstva udeležencev oblik prostovoljnega dela za 
čas trajanja teh oblik in po razdelilniku, ki se opredeli na osnovi števila 
udeležencev, 

- izvajanje programov s področja vzgoje in izobraževanja ter telesne 
kulture in za to zagotovil 58.748,00 din, od tega 31.748,00 din za 
izobraževalne, 27.000,00 din pa za telesnokulturne programe, 

- izvajanje programov, ki so širšega kulturnega značaja in za to 
zagotovil 40.000,00 din. 

6. člen 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE sodeluje pri oblikovanju 

letnih programov oblik prostovoljnega dela in namensko prispeva 
92.684,00 din. 

7. člen 
SESTAVLJENO PODJETJE PTT SLOVENIJE sodeluje pri oblikovanju 

programa s področja PTT ter prispeva za uresničitev le tega 60.244,00 
din. 

8. člen 
LJUBLJANSKA BANKA - d. d. LJUBLJANA sodeluje pri oblikovanju 

programa solidarnostne pomoči ter pripravi izobraževalne programe 
o varčevalni kulturi. V ta namen prispeva 40.585,00 din. 

9. člen 
ZAVAROVALNA SKUPNOST »TRIGLAV« nezgodno in življenjsko 

zavaruje udeležence vseh oblik prostovoljnega dela v Republiki Slove- 
niji v letu 1990. Skupnost sklene preko območnih skupnosti po dogo- 
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voru z organizatorji oblik prostovoljnega dela pogodbe o zavarovanju 
udeležencev teh oblik. 

Zavarovalna skupnost »Triglav« bo preko območnih skupnosti 
v skladu s svojimi programi in dejavnostmi na področju preventive 
sofinancirala izvedbo programov zdravstvene in požarnovarstvene 
vzgoje v višini 11.971,00 din. 

10. člen 
Udeleženci sporazuma bodo delovali tako. da bodo v celoti uresničili 

določbe tega sporazuma v vseh okoljih, kjer potekajo oblike prosto- 
voljnega dela. Vsa morebitna nesoglasja in neizpolnjene obveznosti 
obravnavajo in sporazumno razrešujejo člani Odbora za prostovoljno 
delo. 

11. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da bodo sredstva nakazovali po dina- 

miki pritoka lastnih sredstev, vendar tako, da bodo polovico potrebnih 
sredstev nakazali najpozneje do 15. maja, preostala sredstva pa naj- 
pozneje do 1. avgusta 1990. 

Sredstva udeleženci nekažejo na poseben žiro račun Odbora za 
prostovoljno delo, le-ta pa jih razdeli organizatorjem oblik prostovolj- 
nega dela po naslednjem razdelilniku: 

- za MDA »Suha krajina 90« 18,1% sredstev, 
- za MDA »Zasavje 90« 16,11% sredstev, 
- za mednarodni ekološki tabor »Ruše 90« 1,01% sredstev, 
- za mednarodni ekološki tabor »Krka 90« 1,19% sredstev, 
- za ekološki tabor »Trbovlje 90« 0,5% sredstev, 
- za ekološki tabor »Kolpa 90« 0,75% sredstev, 
- za ekološki tabor »Ljubljana - Bežigrad 90« 0,99% sredstev, 
- za mednarodni ekološki tabor »Kamniška Bistrica 90« 0,7% sred- 

stev, 
- za ekološki tabor »Okolje 90« 0,4% sredstev, 
- za mednarodni ekološki tabor »Zaščita kraških voda 90« 1,1% 

sredstev, 
- za mednarodni ekološki tabor »Ormož 90« 0,84% sredstev, 
- za raziskovalni projekt »Kmečka solidarnost« 0,79% sredstev, 

- za mednarodni kmetijski tabor »Kmečka solidarnost 90« 1,29" 
sredstev, 

- za kmetijski tabor »Goričko 90« 1,38% sredstev, 
- za kmetijski tabor »BTF 90« 0,79% sredstev, 
- za mednarodni planinski delovni tabor 1,73% sredstev, 
- za mednarodni socialni tabor »Hrastovec 90« 1,88% sredstev, 
- za socialne tabore »VŠSD 90« 1,16% sredstev, 
- za mednarodni socialni tabor »Dva topola 90« 1,81% sredstev, 
- za socialna tabora RO Rdečega križa Slovenije 3,76% sredstev. 
- za mednarodni socialni tabor »Igralnica 90« 0,57% sredstev, 
- za raziskovalni tabor »Logatec 90« 0,79% sredstev, 
- za raziskovalni tabor »Kranj 90« 0,17% sredstev, 
- za etnografski tabor »Zagorje 90« 0,% sredstev, 
- za raziskovalni tabor »Zavodnje 90« 0,69% sredstev, 
- za mirovni tabor »Trebnje 90« 1,09% sredstev, 
- za mednarodni ženski tabor »Ljubljana 90« 0,35% sredstev, 
- za pionirski raziskovalni tabor »Ig 90« 1,19% sredstev, 
- za raziskovalni tabor »Baročna Ljubljana 90« 1,29% sredstev, 
- za mednarodni raziskovalni tabor »Revitalizacija kraške vasi »u 

1,33% sredstev, ^ 
- za mednarodni raziskovalni tabor »Ekologija morja 90« t' 

sredstev, 
- za mednarodni raziskovalni tabor »Razvoj Kozjanskega 90« 2,2" 

sredstev, 
- za raziskovalni tabor »Arhitektura mediteranske krajine 90« 2.2J' 

sredstev, 

12. člen 
Izdatki, predvideni s tem sporazumom, bodo v letu 1990 valorlz'r,an

e 
za čas trajanja oblik prostovoljnega dela v skladu z gibanjem spl°s 

in skupne porabe v Republiki Sloveniji. 

13. člen 
Sporazum je sklenjen, ko ga podpiše več kot polovica udeležen^ 

Sporazum se informativno objavi v Poročevalcu Skupščine Rep"0 

Slovenije. 
Ljubljana, 15. 05. 1990 
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Ljubljana, 11.7.1990 

POROČILO 

o vključevanju Republike Slovenije v obstoječe 

oblike regionalnega sodelovanja v evropskem 

prostoru v letu 1989 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji dne 28. 
6. 1990 obravnaval: 

- POROČILO O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V OBSTO- 
JEČE OBLIKE REGIONALNEGA SODELOVANJA V EVROP- 
SKEM PROSTORU V LETU 1989 

- POROČILO O REGIONALNEM SODELOVANJU REPU- 
BLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM PROSTORU V LETU 1989, 

- POROČILO O SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE 
V DELOVNI SKUPNOSTI ALPE-JADRAN V LETU 1989, 

- USMERITVE IZVRŠNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE PRI PRILAGAJANJU EVROPSKIM INTEGRACIJSKIM 
PROCESOM. „ 

Navedena gradiva je Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije sprejel v enakem besedilu kot smo vam jih že poslali 
z dopisom dne 26. 4. 1990. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v prejšnji sestavi 
je Skupščini Republike Slovenije predložil 7. maja 1990 Poro- 
čilo o vključevanju Republike Slovenije v obstoječe oblike 
regionalnega sodelovanja v evropskem prostoru v letu 1989, ki 
ga sestavljajo naslednja gradiva: 

- Poročilo o regionalnem sodelovanju Republike Slovenije 
v evropskem prostoru v letu 1989, , . . 

- Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije v delovni 
skupnosti Alpe-Jadran v letu 1989 in 

- Usmeritve Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

nije pri prilagajanju evropskim integracijskim procesom. 
Navedena gradiva je Izvršni svet Skupščine Rebublike Slo- 

venije sprejel 28. 6.1990, v enakem besedilu kot jih je predložil 
prejšnji Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Gradiva, ki jih objavljamo zaradi njihove pomembnosti 
v Poročevalcu, bodo predhodno obravnavala, v skladu s 159. 
členom poslovnika Skupščine Republike Slovenije, pristojna 
delovna telesa skupščine in zborov, ki bodo ocenila ali naj 
predloženo gradivo v celoti obravnavajo tudi zbori skuiščine 
in sprejmejo v zvezi s tem ustrezne predloge in ukrepe. 

Poročilo o regionalnem sodelovanju Republike Slovenije v evropskem 

prostoru leta 1989       

Poročilo se vsebinsko navezuje na Informacijo o vključevanju SR Slovenije v obstoječe oblike regionalnega sodelovanja v evropskem prostoru, ki jo je sprejela Skupščina SR Slovenije, 
^aja 1989. leta. 
'■ Vključevanje SR Slovenije v regionalno sodelovanje v letu 
1989 in v začetku letošnjega leta 

V skladu z opredelitvami Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v preteklem letu intenziviral svoje aktiv- 
isti glede vključevanja Slovenije v razne oblike regionalnega 
sodelovanja v evropskem prostoru, kot enega najpomembnejših 
Gostov za njeno vključevanje v evropske integracijske procese. 
. poleg obsežnega in dolgoletno uspešnega sodelovanja v DS 
A|pe-Jadran je Slovenija v lanskem letu intenzivirala naše sodelo- 
vanje v naslednjih oblikah regionalnega sodelovanja: 

- Skupščini evropskih regij (ARE), 
- Delovni skupnosti evropskih obmejnih regij (AGEG), 
- Konferenci sredozemskih regij, 

, ~ Stalni konferenci lokalnih in regionalnih oblasti Evrope 
(CLRAE), 

~ Evropski regionalni delovni skupnosti za razvoj podeželja in 
°bnovo vasi (EALD), 

~ Mednarodni nevladni komisiji za zaščito alpskih regij 
~ CIPRA, 

~ ostalih regionalnih organizacijah in srečanjih. 
Slovenija je bila najaktivnejša, tudi v odnosu na ostale jugoslo- 

vanske republike, glede vključevanja v Skupščino evropskih regij, 
^predstavlja najpomembnejšo regionalno organizacijo v evrop- 
skem prostoru. 

Delegacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je udele- 

žila srečanja Biroja Skupščine evropskih regij, ki je bilo od 29. do 
31. januarja 1989. leta v Davosu in Klostersu. Skupščina evropskih 
regij je organizirala dve manifestaciji; v Klostersu prvo evropsko 
srečanje visokih predstavnikov regionalnih vlad, v Davosu pa je 
v sodelovanju s Svetovnim ekonomskim forumom organizirala 
simpozij na temo »Regije v 90—i h letih - ključ k bodočnosti 
Evrope«. Udeleženci simpozija so predstavili ekonomsko proble- 
matiko evropskih regij in njen vpliv na globalne ekonomske 
odnose. To sodelovanje regij v Davosu in Klostersu iz Zahodne in 
Vzhodne Evrope ter iz neuvrščene SFR Jugoslavije predstavlja 
pomemben prispevek k vseevropskemu regionalnemu sodelova- 

Na zasedanju Stalnega komiteja Skupščine evropskih regij, ki je 
bilo 1. in 2. junija 1989 v Madridu je generalni sekretariat ARE 
predlagal spremembo statuta in internega pravilnika Skupščine 
evropskih regij. Med predlogi je bila uvedba statusa pridruženega 
člana za evropske regije iz tistih držav, ki niso članice Evropskih 
skupnosti ali Sveta Evrope. Delegacija iz Slovenije je podala 
nekatere predloge za spremembe statuta ARE in obvestila, da bo 
Slovenija na Tretji generalni konferenci evropskih regij na Dunaiu 
spremenila svoj status iz stalnega opazovalca v pridruženega 
člana ARE, kar naj bi ji omogočila sprememba statuta Nada^e 
omenjamo, da so razdelili vprašalnik za prijavo za sredstva fonda 
za regionalni razvoj. Možnost prijave je imela tudi Slovenija kot 
stalna opazovalka v Skupščini evropskih regij. Prijavo smo posre- 
dovali Inštitutu za ekonomska raziskovanja in Centru za medna- 
rodno sodelovanje in razvoj. Predstavljena je bila tudi prva verzija 
študije Evropskega centra za regionalni razvoj (CEDRE), ki jo je 
pripravil na zahtevo Skupščine evropskih regij in obravnava status 
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in pristojnosti regij v Evropi. V to študijo so bili vključeni tudi 
podatki o pristojnostih Slovenije. 

Stalni komite ARE je na svoji seji 7. septembra 1989 sprejel 
prošnjo Slovenije, da že s statusom stalnega opazovalca aktivno 
sodeluje v njenih delovnih skupinah za čezmejno sodelovanje in 
za prenos tehnologije. Začeli se bomo vključevati tudi v program 
ARE o medsebojnih izmenjavah mladih na praksah v podjetjih in 
ustanovah, v prvi fazi z izmenjavo mladih praktikantov med SR 
Slovenijo in švicarskim kantonom Jura, ki je izrazil interes za tako 
sodelovanje. 

Na Tretji generalni konferenci evropskih regij, ki jo je organizi- 
rala Skupščina evropskih regij (ARE) na Dunaju 27. in 28. novem- 
bra 1989 je bil predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
D. Šinigoj s predsednikom vlade republike in kantona Jura (Švica) 
Francois Lachatom poročevalec na temo: »Novi mednarodni 
dejavniki medregionalne in čezmejne delovne skupnosti kot labo- 
ratoriji sodelovanja v Evropi«. 

Najpomembnejši rezultat konference je soglasno sprejeta 
sklepna izjava, Dunajska deklaracija, v kateri je jasno izraženo 
stališče, da danes ni mogoče graditi nove Evrope brez odločilne 
vloge regij in da mora proces evropskega združevanja potekati 
vzporedno s procesom krepitve regij in njihove vloge. 

Po končani Tretji generalni konferenci evropskih regij je naša 
delegacija sodelovala še na izredni in redni skupščini Skupščine 
evropskih regij (ARE). Izredna skupščina je bila sklicana zaradi 
spremembe statuta ARE, s katero je uveden nov satus »pridružene 
članice« za tiste regije, ki pripadajo državam-nečlanicam Evrop- 
ske skupnosti ali Sveta Evrope, za kar se je že zavzel biro ARE na 
čelu s predsednikom C. Berninijem. 

Na redni skupščini so bile na dnevnem redu volitve biroja in 
stalnega komiteja ARE ter sprejem novih pridruženih članic in 
stalnih opazovalk. Vse regije, ki so predložile zahtevo za sprejem 
v Skupščino evropskih regij kot pridružene članice so bile spre- 
jete s tem statusom. Tako so na generalni skupščini na Dunaju 
postale pridružene članice Skupščine evropskih regij (ARE) iz 
Jugoslavije SR Slovenija, SR Srbija in SR Makedonija. Na lastno 
željo sta bili sprejeti kot stalni opazovalki SR Hrvatska in SR Črna 
gora. 

SR Slovenija, ki je bila že na prejšnji seji Biroja ARE sprejeta 
v njeni delovni skupini »Čezmejno sodelovanje« in »regionalno 
sodelovanje v tehnoloških inovacijah« je bilo na tej skupščini 
sprejeta še v delovno skupino »problemi hribovskih območij«. 
V vseh teh delovnih skupinah nam je s statusom pridružene 
članice omogočeno polnopravno sodelovanje. 

Na konferenci je generalni sekretar ARE razdelil dopolnjeno 
verzijo študije »Regije Evrope« z osnovnimi podatki o vsaki regiji. 
V knjigi je, na podlagi naših podatkov, že vključena SR Slovenija, 
kar velja tudi za zemljevid evropskih regij. Avtor celotne študije je 
prof. Yvo J.D. Petters, direktor Centra za proučevanje federalizma 
v Bruslju in sodelavec Evropskega centra za regionalni razvoj 
v Strasbourgu. Avtor te študije je bil na povabilo podpredsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije J. Bohoriča na delovnem 
obisku v Ljubljani od 8. do 11. oktobra 1989, kjer je prejel gradivo 
o ustavnih pristojnostih republik in pokrajin v SFRJ. 

Delegacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je udele- 
žila tudi drugega srečanja evropskih regij v Klostersu in na Sve- 
tovnem ekonomskem forumu v Davosu 4. do 6. februarja 1990. 
Gostitelj tega srečanja je bil F. Lachat, predsednik Kantona Jura in 
podpredsednik Skupščine evropskih regij. Na srečanju je bila 
sprejeta pobuda slovenske delegacije, da se pri Evropski banki za 
obnovo in razvoj ustanovi poseben Fond za regionalni razvoj in 
sodelovanje. Posebej so bila izpostavljena za sodelovanje regij 
naslednja področja: raziskovalna dejavnost, transfer tehnologije 
in varstvo okolja. 

Na pobudo nekaterih šefov regij bo na zasedanju Biroja Skupš- 
čine evropskih regij (Barcelona, 20. marca 1990) ustanovljen 
skupni komite za spremljanje sodelovanja regij Vzhoda in Zahoda. 
Predlagano je bilo, da se ob tem ustanovi tudi skupni komite 
predstavnikov vseh regij, katerega cilj bi bil odpravljanje barier 
v medsebojnem sodelovanju. Tak skupni komite naj bi se sestal še 
pred septembrom 1990. leta. Slovenija je izrazila interes za sode- 
lovanje v tem skupnem komiteju. 

Delegacija je imela številne bilateralne razgovore: s predsedni- 
kom Kantona Jura F. Lachatom, z guvernerjem Poznana t.j. naj- 
razvitejše poljske regije, direktorjem generalne direkcije za 
odnose s tujino Valonije in generalnim direktorjem direkcije za 
mednarodne odnose vlade Katalonije. 

Vse aktivneje sodelujemo tudi v Delovni skupnosti evropskih 
obmejnih regij (AGEG). Po našem aktivnem sodelovanju na konfe- 
renci AGEG v Trstu v aprilu 1989, ki je bila posvečena obmejnemu 
sodelovanju v Evropi po letu 1992 se je delegacija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije udeležila konference te delovne skupno- 
sti »Čezmejno sodelovanje v Evropi 1992 - gospodarska in soci- 

alna dimenzija«, ki je bila v Barceloni, 2. in 3. novembra 1989. leta. 
Na konferenci je delegacija izrazila željo, da tudi aktivnost AGEG 
pripomore k temu, da se bodoča združena Evropa ne bo zapirala 
vase, temveč da bo odprta za sodelovanje in vključevanje vsem 
tistim, ki to želijo in se na to tudi pripravljajo. Ta misel je bila 
vključena tudi v sklepni dokument konference. 

Na povabilo AGEG se bo Slovenija junija 1990 udeležila 
sestanka obmejnih regij s Komisijo Evropskih skupnosti, na temo 
»Sodelovanje obmejnih regij, zlasti tistih na zunanjih mejah ES po 
letu 1992«. 

Z generalnim sekretarjem AGEG Jensom Gabbejem je delega- 
cija izrazila naš interes, da se tudi institucionalno vključimo v to 
delovno skupnost. Doslej smo bili vabljeni na njene konference, 
nismo pa še postali člani zaradi formalnih zaprek v njenem sta- 
tutu. Le-ta namreč predvideva kot članice samo regije iz držav 
članic ES in Sveta Evrope, kot konsultativne članice pa druge 
delovne skupnosti (kot je že DS Alpe-Jadran) ne pa tudi regije: 
V predsedstvu delovne skupnosti že iščejo način, da se omogoči 
neka oblika institucionalne vključitve SR Slovenije, za kar so tudi 
sami zainteresirani. 

Pridružili smo se tudi novoustanovljeni Evropski regionalni 
delovni skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (EALD). Na 
povabilo EALD so se predstavniki SR Slovenije 10. maja 1989 
udeležili prve delovne seje ekspertskega sosveta v Freisingu p'1 

Muenchnu. V skladu z dogovorom s te seje je prišlo do delovnega 
sestanka predstavnikov iz SR Slovenije in Graza v Mariboru, 17- 
avgusta 1989, na katerem so obravnavali sodelovanje Dežele 
Štajerske in SR Slovenije v Evropski delovni skupnosti za razvo) 
podeželja in urejanja vasi, o možnostih ustanovitve delovne skup' 
nosti Dežela Štajerska - SR Slovenija za razvoj podeželja |n 

obnov o vasi in oceni stanja na tem področju v Deželi Štajerski in 
v SR Sloveniji. 

Kljub temu, da se nismo udeležili prvega srečanja Evropske 
konference vinorodnih regij Evrope, od 20. do 21. junija 1988 
v Bordelaisu, je SR Slovenija zainteresirana za aktivnejše sodelo- 
vanje tudi v tej organizaciji. 

Intenziviralo se je naše sodelovanje s Stalno konferenco lokal- 
nih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE) pri Svetu Evrope, ki je 
soorganizator Konference sredozemskih regij. Koordinacijska 
komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 23. januarja 
1989 sklenila, da SR Slovenija kandidira za organizacijo tretje 
konference sredozemskih regij v SR Sloveniji. Na 24. zasedanju 
Stalne konference lokalnih in regionalnih oblasti Evrope, ki je bil° 
od 7. do 9. marca 1989 v Strasbourgu, je bila soglasno sprejeta 
kandidatura SFR Jugoslavije, da se tretja konferenca sredozem- 
skih regij organizira v SR Sloveniji 1991. leta. Kasneje je ta sklep 
potrdila tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope. 

Priprave na konferenco vodi mešana delovna skupina, sestav* 
jena iz predstavnikov Stalne konference lokalnih in regionalnih 
oblasti Evrope, Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. V zvezi s pripravami na to 
konferenco je bil junija 1989 na obisku v Ljubljani izvršni sekretar 
Stalne konference Rinaldo Locatelli, novembra 1989 pa je b" 
v Parizu prvi sestanek te delovne skupine. Na tem sestanku se )e 

opredeljeval vsebinski okvir konference, določil kraj in datum 
konference - Portorož, od 23. do 26. oktobra 1991. Dogovorili so 
se za osredotočenost na eno temo t.j. zaščito sredozemske obale, 
v okviru katere bi opredelili tri problemske sklope, ki bi obravna- 
vali različna vprašanja s področja varstva okolja, transporta m 
turizma. Sedaj potekajo v SR Sloveniji (delovna skupina v okviru 
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje) priprave za 

naslednji sestanek skupne delovne skupine, ki bo v Strasbourgu- 
9. marca 1990. S predstavniki CLRAE bodo proučene tudi možne 
modalitete za pridobitev statusa opazovalca Slovenije v CLRAE na 
regionalni ravni. 

Manj aktivno je bilo vključevanje SR Slovenije v CITRAR 
- Medregionalni komisiji za promet v sredozemskem bazenu- 
Neposredno smo se v letu 1989 vključili v delo te organizacije 
predvsem pri izdelavi projekta medregionalni zračni promet v Sre- 
dozemlju. 

V zadnjem času je pomembno sodelovanje Slovenije v medna* 
rodni nevladni komisiji za zaščito alpskih regij - CIPRA N 
zadnji seji predsedstva CIPRA, ki je bila v dneh 2. in 3. februar) 
1990 - Triesen, Vaduz, Liechtenstein so obravnavali priprave n« 
letno zasedanje, ki bo v SR Sloveniji (Gozd Martuljk) od 4. do <>• 
oktobra 1990. Tema zasedanja bo vodno gospodarstvo. SR Slove- 
nija bo pripravila dva referata za to srečanje. 

Na seji predsedstva so obravnavali še pripravo mednarodne 
konvencije o zaščiti Alp, kar je bila tudi ena od glavnih tem rr 
mednarodne konference o zaščiti Alp, od 9. do 11. oktobra . 
v Berchtesgadenu (ZR Nemčija), na kateri je sodeloval tudi pre 

stavnik iz SR Slovenije. 
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Slovenija je bila vabljena na različne simpozije in srečanja, ki 
organizirajo o vprašanjih vloge regij v evropskih združevalnih 

Procesih. Posebej bi omenili Konferenco šefov vlad izbranih 
?Vfopskih regij, ki jo je ministrski predsednik Svobodne dežele 
°avarske Max Streibl organiziral v Miinchnu, 18. in 19. oktobra 
I ®9 na temo: »Evropska enotnost v raznolikosti - sodelovanje 
pe*el in regij Evrope pri procesu evropskega združevanja«.Kon- 
®rence se je udeležila tudi delegacija iz SR Slovenije in SR 

Mrvatske. 
V sklepni izjavi, ki so jo sprejeli udeleženci konference »Evropa 

e9ij« je poudarjeno, »da je bogastvo Evrope v raznolikosti njenih 
prodov in narodnostnih skupin, njenih kultur, jezikov, narodno- 

zgodovine in tradicij, dežel, regij in avtonomnih skupnosti. Cilj 
"ase politike je ohraniti in pospeševati to mnogovrstnost ter 
°Krepiti življensko moč dežel, regij in avtonomnih skupnosti 

mteresu Evrope in njenih ljudi. Centralizem, ki postavlja to 
^nogovrstnost pod vprašaj ter prekomerna birokracija bi evrop- 
.K° združevanje uničili, še preden je dokončano. Evropa bo samo, 

io bodo gradili od spodaj navzgor in če jo bo nosila volja 
aržavljanov«. 

delegacija Slovenije se bo udeležila tudi drugega srečanja 
"fcvropa regij«, ki bo 24. - 25. aprila 1990 v Bruslju, v organizaciji 
arnske vlade. 

Sklepne ugotovitve 
.Sodelovanje Slovenije v vseh oblikah regionalnega sodelovanja 

ne samo izredno koristno dopolnilo bilateralnih regionalnih 
"kov z raznimi evropskimi regijami, temveč pomeni tudi njeno 
Ve|javitev v sedanjih intenzivnih tokovih evropskega regional- 
na sodelovanja, ki je vse pomembnejši faktor tudi v celotnem 

P[Ocesu evropskega združevanja. S tem pa seveda postaja tudi 
Poštevanja vreden povezovalni člen v evropski politiki SFR Jugo- 

slavije, 
S sodelovanjem v vseh oblikah regionalnega sodelovanja načr- 

J® in sodeluje pri regionalni politiki usmerjeni na meddržavne a|očitve. S tem Slovenija še bolj dosledno izpolnjuje svoje 
stavne obveznosti in pravice s področja mednarodnega sodelo- ania in povezovanja z Evropo, ter na ta način podpira usmerje- 
pst regionalnih mednarodnih interesnih združenj v skladu s prin- 
P' Helsinške listine in sklepov z Dunajske konference KVSE. 
, poglobljeno sodelovanje z regijami v Evropi je potrebna 

t6 
zna organiziranost. Slovenija bi si morala prizadevati za čim ssnejše sodelovanje z večino regionalnih mednarodnih interes- 

't1 združenj in sicer, kjer je to le mogoče v svojstvu polnoprav- 
na člana. Kjer pa to ni mogoče, pa bi kazalo uporabiti postopno 
stitucionalno povezovanje, med drugim s ciljem spremembe 
|vil v tem smislu, da se v prihodnosti polnopravno vključi, 

kot posebei Vstopa naše sodelovanje v ARE, saj se je Slovenija p Prva zunaj Zahodne Evrope vključila v njeno dejavnost in ene delovne skupine. To nam tudi omogoča, da se ne le sezna- 
v'

arno s potekom integracijskih procesov v Evropi in vlogo regij 
nl'h. temveč da se kot pridružena članica ARE vanje tudi nepo- 
edno vključujemo. 

I * Prihodnje pa bi si kazalo prizadevati za prekvalifikacijo sta- 
, Sa Pridruženega člana Slovenije v ARE v polnopravnega člana, 
ar predpostavlja tudi obenem polnopravno članstvo v Centru za 

HV£>Pski regionalni razvoj (CEDRE). 
podobno velja za DS evropskih obmejnih regij. 

ni~ ozirom na cilj združitve Evrope na regionalni osnovi je Slove- 
nj? že pritegnila tudi druge republike v to sodelovanje, tako da so 

na Tretji generalni konferenci evropskih regij na Dunaju že 
M *sotni predstavniki iz vseh republik in pokrajin, razen s Kosova, 
re 'anskem letu si je Slovenija prizadevala razširiti te oblike (j 9'onalnega sodelovanja tudi v okviru Sveta Evrope. Na ta način 
s° Slovenija v letu 1991 prevzela organizacijo Tretje konference 

®dozemskih regij. 
v ^oručiti bi morali tudi možnosti za vključevanje Slovenije 

Gaige 0t,iike regionalnega sodelovanja kot so npr. Konferenca 
| "robnih obmorskih regij EGS (CRPM) in v Združenju izročilno 
no »?triiskih re9'i (REMI) i" podpreti pobudo za ustanovitev Skup- 
f^jj. iužnega Jadrana oziroma Jadranske skupnosti.To bi Slove- li' omogočilo dostop do številnih rešitev posameznih problemov, 

So jih ta združenja že obravnavala. 

.Multilateralno regionalno sodelovanje je Slovenija uspešno 
rerT1 tudi za P09l°bi,ev bilateralnih stikov s posameznimi j 9'Jami. predvsem s Katalonijo in Kantonom Jura (Švica) ter 

oaden-vvuerttembergom in navezale stike z Valonijo, Pozna- 
(j 01 'n drugimi. Potrebno bo še pospešiti realizacijo že doseženih 
Van°VOrov s posameznimi regijami in oživiti iniciative za sodelo- 
iini6 med Posameznimi regijami oziroma ugotoviti konkretne oznosti za sodelovanje. 
Sin ol<v'ru ostalih naštetih oblikah regionalnega sodelovanja se je 
Za t ni'a 2avze'a za aktivno vlogo pri nudenju konkretnih pobud 'o sodelovanje na vseh tistih področjih, kjer obstajajo skupni 

interesi in realne možnosti za njihovo uresničevanje (gospodar- 
sko sodelovanje, promet, turizem, kultura, varstvo okolja, razvoj 
podeželja in vasi itd ). 

S sprejetjem Deklaracije Skupščine SFRJ o vključevanju Jugo- 
slavije v evropske integracijske procese, ki je bila sprejeta na 
pobudo Slovenije, je dana polna afirmacija regionalnim oblikam 
sodelovanja republik in pokrajin, kot pomembnega sestavnega 
dela skupne zunanje politike Jugoslavije. 

3. Realizacija sklepov Skupščine SR Slovenije (ob obravnavi 
Informacije o vključevanju SR Slovenije v obstoječe oblike regi- 
onalnega sodelovanja v evropskem prostoru) 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že januarja 1989 
sklenil, da SR Slovenija kandidira za organizacijo tretje konfe- 
rence sredozemskih regj v SR Sloveniji (Portorož od 23. do 26. 
oktobra 1991). Po soglasju Zeznega sekretariata za zunanje 
zadeve in po ustreznem sklepu Stalne konference lokalnih in 
regionalnih oblasti Evrope pri Svetu Evrope deluje v okviru Izvrš- 
nega sveta delovna skupina, ki vodi organizacijske priprave na 
konferenco. Zasedanj mešane delovne skupine, sestavljeno iz 
predstavnikov CLRAE, Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, se udeležujejo predstav- 
niki Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

- SR Slovenija, ki ima status pridružene članice v ARE je 
izrazila interes za sodelovanje v naslednjih treh delovnih skupinah 
ARE: čezmejno sodelovanje - nosilec sodelovanja Republiški 
komite za mednarodno sodelovanje; regionalno sodelovanje pri 
tehnoloških inovacijah - nosilec sodelovanja Republiški komite 
za raziskovalno dejavnost in tehnologijo in kmetijski problemi 
hribovskih področij - nosilec sodelovanja Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Določena so tudi imena pred- 
stavnikov, ki bodo opravljali funkcijo koordinatorja sodelovanja 
SR Slovenije v teh delovnih skupinah ARE. 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje je v zvezi s tem 
opravil še naslednje aktivnosti: 

- julija 1989 je pripravil predlog Zveznemu sekretariatu za 
zunanje zadeve za pristop Jugoslavije h konvenciji Sveta Evrope 
- Evropski okvirni sporazum o sodelovanju področnih teles in 
oblasti onkraj državnih meja. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve 
je že iniciral postopek ratifikacije te konvencije. Pristop Jugosla- 
vije k tej konvenciji Sveta Evrope bi pomenil vzpodbudo za 
nadaljni razvoj raznih oblik regionalnega in čezmejnega sodelova- 
nja Jugoslavije in posameznih soc. republik v evropskem pro- 
storu; 

- februarja 1989 obvestil direktorja CEDRE (EVropski center za 
regionalni razvoj) in generalnega sekretarja ARE o interesu Slove- 
nije za pridobitev statusa pridruženega člana v CEDRE. Razgovori 
z omenjenima predstavnikoma bodo v Strasbourgu, od 7. do 9. 
marca 1990; 

- januarja 1990 je pripravil predlog Zveznemu sekretariatu za 
zunanje zadeve za pridobitev statusa opazovalca na ravni regi- 
onalnih oblasti v Stalni konferenci lokalnih in regionalnih oblasti 
Evrope (CLRAE) pri Svetu Evrope. Slovenija je zainteresirana za 
sodelovanje s CLRAE na ravni regionalnih oblasti, ker sedaj nismo 
vključeni v tisti del aktivnosti CLRAE, v katere se vključujejo 
predstavniki regionalnih vlad in ki zadevajo regionalno povezova- 
nje in sodelovanje v evropskem prostoru; 

- na drugem srečanju evropskih regij v Klostersu (februar 
1990) je SR Slovenijo predstavila predsednica Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. Na razgovoru v okviru 
Svetovnega ekonomskega foruma v Davosu pa je med drugim 
odgovarjala na vprašanja o možnostih skupnih vlaganj, skupnem 
evropskem trgu po letu 1992 in posledicah za regije idr. Delega- 
cija je v Klostersu in Davosu razdelila komplete informativnih 
materialov o Sloveniji, med katerimi so bili tudi spiski 160 sloven- 
skih podjetij s programi za tuja vlaganja in projekti skupnih 
vlaganj v turizmu; 

- v imenu FSPN je kot izvajalec dr. Bojko Bučar (avgusta 1989) 
izdelal ekspertizo z naslovom »Mednarodno subnacionalno regi- 
onalno povezovanje v Evropi«. Obravnava Skupščino evropskih 
regij (ARE) in Evropski center za regionalni razvoj (CEDRE) ter 
mednarodna regionalna interesna združenja v Evropi kot so: 
Delovna skupnost evropskih obmejnih regij (AGEG), Medregi- 
onalno komisijo za promet v Sredozemskem bazenu (CITRAME), 
Konferenco obrobnih obmorskih regij (CRPM), Delovno skupnost 
izročilno industrijskih regij (RETI) in Zvezo regij evropskih glavnih 
mest (URCCE). Ekspertiza daje študijski dokumentirani prikaz 
evropskih regionalnih organizacij in interesnih združenj ter ute- 
meljuje sugestije za vključevanje Slovenije v te oblike združeva- 
nja. 

- Republiški komite za mednarodno sodelovanje je v sodelova- 
nju z Zavodom SRS za družbeno planiranje izpolnil vprašalnik 
o obmejnem regionalnem sodelovanju, ki ga je pripravila delovna 
skupina za čezmejno sodelovanje pri ARE za izdelavo »bele knjige« 
o evropskih mejnih regijah. 
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- Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije v delovni skupnosti 

Alpe-Jadran v letu 1989 

I. UVOD 

Poleg bilateralnega sodelovanja se SR Slovenija vključuje tudi 
v različne oblike multilateralnega regionalnega sodelovanja dežel 
v alpsko-jadranskem prostoru. V tem okviru je sodelovanje 
v Delovni skupnosti Alpe-Jadran postalo prevladujoča oblika 
povezovanja Socialistične republike Slovenije s sosednjimi deže- 
lami, regijami, republikami in županijami. 

Že sam podatek o številčni razširitvi OS Alpe-Jadran, ki danes 
šteje 18 dežel, med katerimi je 15 polnopravnih članic in 3 aktivne 
opazovalke, priča o upravičenosti njenega obstoja, o tem, da so 
dežele, na alpsko-jadranskem območju iz Avstrije, Italije, Mad- 
žarske, SFR Jugoslavije, ZR Nemčije in Švice našle pomembne 
skupne interese za široko medsebojno sodelovanje. Še bolj pa to 
potrjujejo podatki o vse bolj razširjeni in konkretni dejavnosti 
komisij, delovnih in projektnih skupin skupnosti na najrazličnejših 
področjih (pregled aktivnosti posameznih delovnih teles DS Alpe- 
-Jadran je v Prilogi I). 

Razširili in vsebinsko poglobili so se stiki s sosednjimi in bliž- 
njimi deželami, sodelovanje se je obogatilo z novimi temami, za 
katere se je pokazal skupen interes. S tem je SR Slovenija dala 
tudi dragocen prispevek k uresničevanju ciljev jugoslovanske 
zunanje politike v evropskem prostoru. Saj je tudi samo sodelova- 
nje v DS Alpe-Jadran nastalo na podlagi dolgoletnega uspešnega 
sodelovanja med SFR Jugoslavijo in sosednjimi državami na poli- 
tičnem, gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in drugih 
področjih. Tako so se tudi jugoslovanske republike in pokrajini 
vse bolj povezovale z obmejnimi območji in deželami sosednjih 
držav ter vzpostavile vrsto zelo konkretnih in vsebinskih stikov 
med organi, organizacijami, podjetji, društvi, predvsem pa med 
ljudmi samimi. Tako regionalno sodelovanje naših socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin pa s svoje strani 
pomembno prispeva h krepitvi odnosov SFRJ s temi državami. 

Na osnovi dobrih izkušenj sodelovanja SR Slovenije in SR 
Hrvatske v DS Alpe-Jadran je v ustanavljanju Delovna skupnost 
srednjega in južnega Jadrana, v kateri sodelujejo kot ustanovite- 
ljice vse jugoslovanske republike in obe pokrajini razen SR Slove- 
nije, ki se bo vključevala kot aktivna opazovalka pri posameznih 
projektih. Na italijanski strani bodo sodelovale regije Emiglia-Ro- 
magna, Marche, Abruzzi-Molize in Puglia. Osnovna tema sodelo- 
vanja v tej DS, ki se bo predvidoma ustanovila konec marca 
v Anconi, bo varstvo in sanacija Jadranskega morja. V konstituira- 
nju pa je tudi sodelovanje podonavskih dežel. 

Obmejno in regionalno sodelovanje, katerega del je tudi sodelo- 
vanje v DS Alpe-Jadran, je torej nepogrešljiv sestavni del jugoslo- 
vanske neodvisne, neuvrščene in v svet odprte zunanje politike ter 
tudi ena od njenih prioritet. DS Alpe-Jadran je v evropskem 
merilu postala pomemben faktor regionalnega in širšega sodelo- 
vanja, ki je zasnovano na načelih Helsinške deklaracije o sodelo- 
vanju in varnosti v Evropi. Tako predstavlja aktivno sodelovanje 
SRS v DS Alpe-Jadran poleg občutno povečanega bilateralnega 
sodelovanja z deželami, ki so članice te DS, pot do večje uveljavi- 
tve naše republike na širšem področju sodelovanja evropskih 
regij. 

V DS je poudarjena potreba po intenziviranju sodelovanja 
z delovnimi skupnostmi alpskega prostora pa tudi širše v Evropi. 
Tako so novembra lansko leto na zasedanju predsednikov vlad in 
izvršnih svetov DS Alpe-Jadran v Comu predsedujoči DS Alpe- 
-Jadran, predsedujoči COTRAO ter predstavnik DS Alpskih dežel 
(ARGE ALP) podpisali Skupno izjavo o sodelovanju delovnih 
skupnosti alpskega prostora. Hkrati so poslali pismo general- 
nemu sekretarju Sveta Evrope, v katerem prosijo za položaj stal- 
nega opazovalca pri Svetu Evrope. Na tem položaju bodo, mena- 
jaje se vsako leto po načelu rotacije, predsedujoči treh delovnih 
skupnosti. 

SR Slovenija sodeluje v Delovni skupnosti Alpe-Jadran od 
njene ustanovitve, leta 1978 dalje. Poleg Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije (po Skupni izjavi DS Alpe-Jadran deluje na 
vladni ravni) se v to obliko sodelovanja vključujejo še: Skupščina 
SR Slovenije, gospodarska zbornica, obmejne občine in krajevne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije, društva in posamezni 
znanstveni ter strokovni delavci. Pri pripravi slovenskega dela 
poročila o položaju manjšin v Delovni skupnosti Alpe-Jadran sta 
bili vključeni tudi italijanska in madžarska narodnost. 

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SRS se je lansko leto 
udeležil dveh plenarnih zasedanj predsednikov vlad dežel članic 
Delovne skupnosti Alpe-Jadran, junija v Milanu in novembra 

v Comu. Na zasedanjih so predsedniki podprli usmeritve za sode- 
lovanje dežel v DS za mandatno obdobje 1989/90, ki jih je predsta- 
vil novi predsedujoči DS, predsednik Deželnega odbora dežele 

Lombardije Giuseppe Giovenzana. 
Na zasedanju v Comu so sprejeli konkretne sklepe za sodelova- 

nje na določenih področjih: 
- Sklep o prezentaciji simpozija Evropa '92, ki ga bo organizi- 

rala IV.komisija za gospodarstvo DS. 
- Sklep o problematiki prometa preko Alp in v tej zvezi o simp0' 

ziju, ki ga namerava organizirati dežela Lombardija marca let°s
t 

- Sklep o vlogi DS Alpe - Jadran, kot o delovni skupnosti, K' 
lahko prispeva k razvoju odnosov med Vzhodom in Zahod on1 

Evrope (sklepu je pridruženo besedilo telegrama, ki so ga pred- 
sedniki vlad dežel članic DS poslali zunanjim ministrom in pod" 
predsednikom vlad Madžarske, Avstrije, Italije in Jugoslavije, ki 
se istega dne sestali v Budimpešti, da bi se pogovarjali o subreg1' 
onalnem sodelovanju med državami). 

- Sklep o varstvu okolja v luču skupne resolucije Medvladne 
konference o Alpah, ki je bil^ v Berchtesgadenu od 9. do 11 

oktobra 1989. 
- Sklep o varstvu Jadranskega morja pred onesnaževanjem ' 

Sklep o sodelovanju na področju turizma, ki je predlagan n® 
konferenci na temo iTurizem - vitalna sila razvoja DS Alpe 

- Jadranl v Dubrovniku, od 16. do 18.marca lansko leto. 
- Sklep o organizaciji simpozija o Ijavnem pravobranilcu!. K 

ga bo organiziral Evropski pravni inštitut javnega pravobranilci 
s sodelovanjem AD Furlanije - Julijske krajine, Lombardije in 

Veneta. 
- Sklep o organizaciji mednarodnega simpozija lUsklajeni p<°' 

jekt civilne zaščite v DS Alpe - Jadranl, ki bo dne 31.3.l9-'lj 
v Trstu ob razstavi opreme za civilno zaščito iProtarec '92l. 
aktivni opazovalki sta bili sprejeti švicarski kanton Ticino in ma"' 
žarska županija Baranja, iz aktivnih opazovalk v polnopravn 
članice pa županiji Zala in Somogy. 

II. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA 
NADALJNJE SODELOVANJE 

Sodelovanje SR Slovenije v DS Alpe-Jadran je v dvanajst^ 
letih obstoja DS omogočilo neposrednim nosilcem gospodarske^ 
kulturne, znanstvene in druge dejavnosti številne neposred'1 

stike z ustreznimi subjekti v tem delu alpskojadranskega prostor* 
Tako so na vseh področjih izdelane številne skupne študije, Pu" .j 
kacije in zemljevidi ter organizirana številna srečanja in simpoz i 
strokovnjakov. SR Slovenija je pri vseh teh dejavnostih aktivn 
sodelovala in prispevala k njihovemu uspešnemu poteku in za 
ljučku. h 

Prišlo je do številnih novih stikov in rezultatov na vseh ■ 
do tesnejšega zbliževanja in mesebojnega sporazumevanja, 
novega pristopa pri reševanju skupnih problemov, do podrobnei 
šega ocenjevanja medsebojnih vplivov, povezav in odnoso_ 
Pomembno je neposredno sodelovanje znanstvenih in strokovn 
delavcev, kulturnih inštitutcij, univerz, gospodarskih organiza0^ 
zbornic, sejmov, bank, radijskih in televizijskih hiš, tiskov" 
agencij, borčevskih organizacij in drugih vse do sodelovaiH 
mladine. - j. 

S takšnim sodelovanjem, ki predstavlja tudi podružbljanje rne j 
narodne politike, smo prispevali k boljšemu razumevanju I" 
v tem prostoru in k razvoju obmejnega, bilateralnega in multilai 
ralnega sodelovanja z deželami in regijami v tem delu Evrope. * 
je tudi pomemben prispevek h krepitvi procesa sodelovanja 
varnosti v Evropi v celoti. s(j 

Ob vstopu v drugo desetletje obstoja in dela Delovne skupno 
Alpe-Jadran lahko ocenimo, da so dosedanje usmeritve ° ^ 
skupnosti in posebej SR Slovenije v njej bile dobro začrtane 
dale pozitivne rezultate, ki nas vzpodbujajo za nadaljnje de'°n5ti 

V lanskem letu je zamenjano predsedovanje delovne skupno 
in komisij, predsedujoče dežle pa so predložile predloge Pr°9. j|j 
mov nadaljnejga sodelovanja na posameznih področjih, ki so 
nato, dopolnjeni s predlogi dežel članic, potrjeni v komsijah- 

Že dalj časa se v Delovnem komiteju in tudi v komisijah P°'.?a. 
Ijajo zahteve po stalnem upoštevanju racionalnosti v programi 
nju dejavnosti in uresničevanju skupnih projektov v DS AIPe'va- 
dran. Ni več potrebno kvantitativno širjenje raznih oblik sodeio 
nja, temveč kvalitetna obogatitev in konkretizacija uresničeva 
že programiranih dejavnosti. Tako mora tudi odločitev o sode 
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van)u SR Slovence v posamezne aktivnosti, glede na zaostrene 
gospodarske razmere, sloneti na naslednjih osnovah: 

- ali je vsebina predloga skupne aktivnosti sprejemljiva za SRS ln njegovi predvideni rezultati koristni in trajni, 
- ali obstaja konkreten interes neposrednih nosilcev dejavno- 
organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skup- 

nosti za predlagano skupno aktivnost, 
~ ali so zagotovljena potrebna finančna sredstva in glede na to, 

®|| bodo porabljena finančna sredstva ustrezala pridobljeni kori- 

Pri vsem tem je seveda pomembno, da tudi v tej obliki multilate- 
ralnega regionalnega sodelovanja afirmiramo naše dosežke na 
Posameznih področjih družbenoekonomskega, kulturnega in 
'lanstvenega razvoja. 

"ri vseh novo predlaganih aktivnostih je potrebno pravočasno 
"atančno opredeliti vsebino dela, konkretizirati cilje in namen 
skupnega projekta ter oceniti predvidene finančne stroške. Pred- 
stavniki SR Slovenije v Delovnem komiteju in komisijah Delovne 
skupnosti Alpe-Jadran bodo vztrajali na teh zahtevah, saj bi se le 
ak° lahko omogočila pravilna odločitev o vključitvi Slovenije 
Predlagano aktivnost.Na ta način pa bi po drugi strani onemogo- 

či vsiljevanje nedogovorjenih prireditev kot skupnih v okviru 
plovne skupnosti. Nujno pa je potrebno ponovno konkretizirati 
sebino in predmet dejavnosti v tistih že obstoječih delovnih 

?KuPinah, ki niso uresničile zastavljenih programov. Nadalje 
oomo morali v SRS določiti prioritetne točke našega sodelovanja 
n vztrajati, da se projekti v predvidenem roku zaključijo. Prav 

Pr°jektni način sodelovanja bi namreč lahko v sedanji situaciji 
Pr|nesel še največ konkretnih rezultatov. 

Trajno zastaja medsebojno obveščanje komisij o aktivnostih, ki 
® 'zvajajo v posameznih delovnih telesih. Do tega prihaja tudi 
aradi večanja obsega sodelovanja v okviru Delovne skupnosti 

^'Pe-Jadran, pa tudi večanja števila novih dežel članic te delovne 
Kupnosti. Tako se še vedno premalo uporabljajo že doseženi 
®zultati skupnih projektov dežel članic, ali na primer strokovno 

, ®io delovne skupine glosar in delovne skupine za tematsko 
a^°grafijo, ki delujeta v I. komisiji. 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje bo kot koordi- a,or sodelovanja SRS v Delovni skupnosti Alpe-Jadran še 

Poprej obveščal vse neposredne nosilce sodelovanja o delovanju 
e|ovnega komiteja in o sklepih plenarnih zasedanj predsednikov aa dežel članic, predstavniki SRS v delovnih telesih Delovne 

i^Pnosti pa bodo tudi v prihodnje obveščali o dejavnosti svoje 
omisije oz. delovne skupine. Zaradi hitrejšega in neposrednega 

H etoka informacij, ki je kot je bilo opaziti v SR Sloveniji v primer- 
' Vl z ostalimi, predvsem italijanskimi deželami članicami delovne 
s^Pn°sti, veliko boljše, bo Republiški komite za mednarodno 
odelovanje še naprej skliceval sestanke predstavnikov SR Slove- le v delovnih telesih Delovne skupnosti Alpe-Jadran. Da pa bi 

SRc°st k'la ''mve' 'n čimbolje obveščena o celotni dejavnosti MS v Delovni skupnosti Alpe-Jadran, je potrebno o aktivnostih 
rezultatih obveščati Republiški komite za informiranje, ki bo 

II oni vse potrebno, da bo informiral sredstva javnega obveščanja. 

d3aradi stalnega širjenja sodelovanja dežel članic na nova I®°vna področja in povečanja števila članic DS Alpe-Jadran 
> 6daj jih je 18, prošnji SR Črne Gore in SR Bosne in Hercegovine 

® vstop v DS s statusom aktivnih opazovalk pa bosta obravnavani 
Slednjem plenarnem zasedanju reorganizirati delovanje te 

'ovne skupnosti in razrešiti vprašanja financiranja. 
namenom povečanja učinkovitosti sodelovanja smo v SR 

'oveniji predlagali ustanovitev stalnega skupnega sekretariata 
. 55 Alpe-Jadran. ki bi deloval kot gonilna sila vseh aktivnosti v DS n oskrboval vsa delovna telesa DS, vse sekretariate posameznih 
oežel pa tudi predsedujočo deželo in plenarna zasedanja pred- 
alnikov vlad in izvršnih svetov dežel članic. Takšen sekretariat bi 

!' Predvsem operativno, tehnično in administrativno telo s stal- lry> sedežem v eni od dežel članic. Pri njem pa bi se po potrebi 
|.eKaikrat mesečno sestajale strokovne delovne skupine sestav- 
l®ne od predstavnikov posameznih članic glede na interes.Sedež 
j^kretaHata bi bil stalen in se ne bi menjal kot se sedaj menja 
Predsedovanje v DS. Razmišljanja med članicami so. da bi sedež 6kretariata, katerega delo bi skupaj financirale vse članice, lahko ''v Celovcu, v Trstu ali v Ljubljani. Predstavniki SR Slovenije 

delovnih telesih DS Alpe-Jadran so na rednem usklajevalnem 
.®stanku v Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje 
Hpuarj. letos podprli navedene usmeritve in menili, da bi se SR 

'ovenija morala resno potegovati za sedež v Ljubljani. 
. Glede na to, da je celotna organiziranost delovanja DS Alpe-Ja- r®n temeljila samo na 13—tih členih Skupne izjave in na tihem 

ovoru o načinu delovanja DS, so se že v preteklih letih pojavile 
ahteve po vsaj delni ureditvi načina organiziranja in delovanja 

DS. Tako so bila sprejeta Pravila o postopkih za organiziranje in 
financiranje DS Alpe-Jadran, ki pravzaprav vsebujejo vse tisto, 
kar se je v praksi že uveljavilo. Zato bi institucionalizacija DS 
Alpe-Jadran morala hkrati zajeti tudi oblikovanje poslovnikov 
delovnih teles DS Alpe-Jadran, ki bi natančno opredeljevali nji- 
hova delovna področja, administrativne roke za dostavo predlo- 
gov in oblikovanje dnevnih redov sej. To bi predsedujočim omo- 
gočilo prevočasno pripravo sej in dostavo gradiva vsem članicam. 
Hkrati bi bilo potrebno določiti okvirne termine za sestajanje 
posameznih delovnih teles in s tem zagotoviti ustrezno sosledje. 
Delovna telesa komisij naj bi se sestajala pred sejami komisij in 
komisije pred sejami Delovnega komiteja, saj bi le tako lahko 
zagotovili učinkovito koordinacijo 

V tej zvezi so izkušnje pokazale, da ima zelo pomembno vlogo 
gonilne sile tako v celotni DS kot v posamezni komisiji, dežela , ki 
trenutno predseduje. Z oblikovanjem natančnejših pravil delova- 
nja, bi se tako lahko izognili zastojem v razvoju sodelovanja na 
posameznem področju, ki ga povzroča nezainteresiranost in 
neaktivnost posameznih predsedujočih dežel, ki so na ta položaj 
prišle zaradi načela rotacije po abecednem redu in ne zaradi 
kakšnega posebnega interesa 

Centralna evidenca, ki zbira in shranjuje gradivo, pomembno za 
DS Alpe-Jadran ter daje podatke o slednjem je že ustanovljena in 
od konca leta 1986 deluje pri deželni vladi Koroške. DS Alpe-Ja- 
dran potrebuje tudi banko podatkov in računalniško podprt infor- 
macijski sistem, ki bi omogočal hiter pretok informacij in sodobno 
komunikacijo. 

Potrebno pa je tukaj opozoriti na problem stalnega večanja 
novih dežel članic. DS Alpe-Jadran je bila vedno odprta in je 
sprejela vsako prošnjo za vstop v DS. Vendar pa je že sedaj opaziti 
probleme, ki jih je večanje števila članic povzročilo, prevajanje 
v nove jezike, slab in prepočasen pretok informacij v sami novi 
deželi članici, nepoznavanje načina delovanja in organiziranja DS 
in podobno. Raznovrstnost interesov tako povzroča, da nastajajo 
predlogi za aktivnosti, ki so zanimivi samo za en del dežel članic. 
Izkušnje pa kažejo, da večja je delovna skupnost, večji so stroški 
in manjši rezultati. Zato bi bilo pametno postaviti nekatere omeji- 
tve glede nadaljnega širjenja članstva v DS Alpe-Jadran. Kakšne 
- to bi bila stvar tehtne politične odločitve. 
IV. 

Glede financiranja skupnih aktivnosti v DS Alpe-Jadran velja še 
naprej načelo, da DS nima skupnega računa niti proračuna 
V kolikor bi se ustanovil skupni sekretariat DS pa bi se pri njemu 
nahajal tudi skupni fond, v katerega bi prispevale sredstva vse 
dežele članice DS. Višina sredstev ne bi smela biti prevelika. 

Zadovoljevala naj bi le stroške delovanja skupnega sekretariata. 
Drugi projekti in aktivnosti dežel članic pa bi se še naprej financi- 
rali iz sredstev, ki se nahajajo na proračunih posameznih dežel. 

Stroške za organizacijo sestankov in prireditev (dvorana, simul- 
tano prevajanje) nosi dežela gostiteljica. Kar zadeva financiranje 
Skupnih akcij kot so raziskave, skupne študije in projekti, izdelo- 
vanje poročil in izdajanje večjezičnih publikacij itd. se je potrebno 
pred vsako akcijo posebej dogovoriti o načinu razdelitve stroškov 
in plačila. Ta načela so sprejeta tudi v Pravilih za organiziranje in 
financiranje DS Alpe-Jadran. Na nekaterih področjih sodelovanja 
(v III.komisiji za kulturo) ugotavljajo, da bo v prihodnje potrebno 
še trdneje precizirati obveznosti članic v zvezi z udeležbo v spreje- 
tih aktivnostih in tudi njihovo financiranje. Razmišljajo o pogodbi, 
ki bi se pripravila za vsak skupen projekt v kateri bi precizirali 
finančne in druge obveznosti sodelujočih članic. 

Vsaka dežela članica nosi sama stroške udeležbe (potni stroški 
in prenočišča) na srečanjih in prireditvah v okviru DS Alpe-Ja- 
dran. V SR Sloveniji smo se dogovorili, da vsak republiški upravni 
organ in organizacija zagotavlja potrebna finančna sredstva za 
sodelovanje v DS Alpe-Jadran v okviru svojega proračuna 
s posebno postavko, da gre za dejavnosti upravnega organa oz. 
organizacije v DS Alpe-Jadran. 

Zato morajo vsi upravni organi pravočasno planirati potrebna 
finančna sredstva za naslednje leto in vključiti v program rednega 
dela tudi naloge in obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja v DS 
Alpe-Jadran. Samoupravne interesne skupnosti pa naj pred- 
nostno tretirajo financiranje posameznih aktivnosti v DS Alpe 
Jadran. 
V 

SR Slovenija bo v sodelovanju v DS Alpe-Jadran izhajala iz 
danih realnih možnosti potreb in interesov SRS Zavzemala se bo 
predvsem za tisto sodelovanje, ki prispeva k medsebojnemu spoz- 
navanju specifičnosti družbenopolitičnega, gospodarskega, kul- 
turnega in drugega razvoja posameznih dežel in k reševanju 
skupnih problemov ter za programiranje takih nalog, katerih ures- 
ničevanje je v skupnem interesu dežel članic DS Alpe-Jadran. 
Prednost bo dajala predvsem neposrednim delovnim kontaktom 
in nalogam s trajnejšimi in konkretnejšimi rezultati. 
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Z namenom bolješega spremljanja dejavnosti na vseh področ- 
jih, boljšega koordiniranja, usklajevanja in oblikovnaj stališč za 
enoten nastop, tehtnejšega določanja smernic za sodelovanje ter 
ugotavljanja interesa in dejanske možnosti za pristop k skupnim 
akcijam bi bilo potrebno spremeniti organiziranost za sodelovanje 
v SR Slovenij.Sklepi in odločitve telesa sestavljenega od predstav- 
nikov SR Slovenije v delovnih telesih DS Alpe-Jadran, ki ga že 
sedaj redno sklicuje Republiški komite za mednarodno sodelova- 
nje, bi glede določenih vprašanj morali postati zavezujoči. Telo, ki 
bi dobilo obliko nekakšnega koordinacijskega odbora bi določalo 
cilje, prioritete in usmeritve sodelovanja SR Slovenije v posamez- 
nih dejavnostih DS. 

Med nalogami DS Alpe-Jadran v prihodnjem dveletnem 
obdobju stopa v ospredje medsebojno informiranje in priprave na 
enotni evropski trg 1992. leta.To je ena poglavitnih tem v gospo- 
darski komisiji, z njo pa se bodo ukvarjale vsaka na svojem 
področju, tudi vse druge komisije.Za SR Slovenijo je posebej 
pomembno, da izkoristi tudi svoje članstvo in dejavnost v DS 
Alpe-Jadran, ne le za seznanjanje s pripravami in ukrepi v drugih 
deželah , marveč tudi že za take oblike sodelovanja na gospodar- 
skem, znanstveno-tehničnem, kulturnem in drugih področjih 
s partnerji iz drugih dežel, ki bodo še olajševale naše vključevanje 
na evropsko tržišče po 1992.letu. V ta namen bo SR Slovenija 
v okviru serije posvetov, ki jih organizira gospodarska komisije 
DS, v začetku aprila letos organizirala posvet na temo »Kako 
pospešiti joint ventures med podjetji v DS Alpe - Jadran«. 

SR Slovenija je lansko leto za dveletno mandatno obdobje 
prevzela predsedovanje III. komisije za kulturo. Komisijo vodi 
Vladimir Kavčič, predsednik republiškega komiteja za kulturo, 

PRILOGA I 

AKTIVNOSTI POSAMEZNIH DELOVNIH 
TELES V DELOVNI SKUPNOSTI 
ALPE-JADRAN V LETU 1989 

I. KOMISIJA ZA UREJANJE PROSTORA IN 
VARSTVO OKOLJA 

V letu 1989 je I.komisiji predsedovala dežela Štajerska. Komisija 
se je sestala dvakrat, aprila in septembra ter obravnavala delo 
posameznih delovnih in projektnih skupin, ki delujejo znotraj 
komisije. 

Delovna skupina glosar je izdelala osnutek Skupnih načel za 
publikacije, v pripravi pa je II.zvezek glosarja o varstvu okolja. 
Delovna skupina tematska kartografija nadaljuje z delom, izde- 
lano je Drugo skupno poročilo o urejanju prostora. 

Delovna skupina nacionalni parki, ki se lansko ni sestala bo 
imela naslednje srečanje maja letos v Plitvicah. V pripravi je 
osnutek brošure, skupnega plakata in karte o narodnih parkih 
v prostoru Alpe-Jadran. 

Posamezne projektne skupine nadaljujejo z izvajanjem že spre- 
jetih programov: projektna skupina za odstranjevanje komunalnih 
in industrijskih odpadkov je izdelala osnutek skupnega poročila; 
projektna skupina za izbiro lokacij za industrijo in obrt, ki jo vodi 
SR Slovenija, je pripravila koncept sodelovanja; projektna sku- 
pina presojanje vplivov vrečjih infrastrukturnih posegov na okolje 
bo aktualizirala prispevke in izdelala predlog načel prilagojen 
smernicam EGS a, projektna skupina za primerjavo obstoječih 
podatkov v prostoru je pripravila osnutke prispevkov za področje 
topografije, naravnih danosti, pedologije in hidrologije; novousta- 
novljena projektna skupina za kolesarske povezave je izdelala 
koncept kolesarskih poti, ki bo vključen v novo turistično karto 
Alpe - Jadran. 

Projektna skupina za varstvo Severnega Jadrana je bila v lan- 
skem letu še posebno aktivna. Strokovnjaki štirih priobalnih dežel 
članic delovne skupnosti so pripravili raziskovalni projekt »Vzroki 
cvetenja morja in nastanek želatinastih organskih agregatov, kot 
tudi njihov vpliv na ekosistem Gornjega Jadrana« ter koncept 
financiranja sanacije Jadrana. V tfej zvezi so se predsedniki vlad 
Veneta, Furlanije - Julijske krajine, SR Slovenije in SR Hrvatske 
na srečanjih 14.decembra I989 na Brionih in 26.januarja I990 
v Benetkah dogovorili, da bodo skupaj financirali skupni program 
sanacije Severnega Jadrana in znanstvene raziskave o cvetenju 
morja v Jadranu v letu I990. Observatorij Alpe - Jadran s sedežem 
v Trstu bo še naprej zbiral podatke o stanju voda v Jadranu in 
obdeloval podatke znanstvenih raziskav. 

organizacijsko in strokovno pa delo koordinira Zavod za medna- 
rodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje 
Vsekakor pa lahko že sedaj po enem letu ocenimo, da je SR 
Slovenija s svojo vsestransko aktivnostjo pomembno prispevala 
k razvoju kulturnega sodelovanja med deželami članicami ter 
k medsebojnemu seznanjanju s kulturnim in znanstvenim utripom 
ter življenjm v prostoru Alpe-Jadran. Tudi v prihodnje pa se bomo 
zavzemali za akivno prisotnost in vlogo narodnosti in narodnih 
manjšin v dejavnosti skupnosti in nasploh v medsebojnem sodelo- 
vanju dežel članic. 

V pripravah na reorganizacijo DS Alpe-Jadran bo sodelovala 
kot predstavnica jugoslovanskih republik SR Slovenija. V okviru 
Delovnega komiteja DS je namreč ustanovljena manjša ad hoc 
delovna skupina, v kateri so po en predstavnik Gornje Avstrije, AD 
Furlanije-Julijske krajine, Veneta, SR Slovenije in Lombardije kot 
predsedujoče dežele. Delovna skupina bo pripravila preliminarni 
predlog reorganizacije DS in financiranja ter ga predložila 
v obravnavo Delovnemu komiteju. Potem, ko bo usklajen z vsemi 
deželami članicami, ga bodo potrdili tudi predsedniki vlad na 
plenarnem zasedanju. 

To poročilo je pripravljeno v sodelovanju z vsemi republiškimi 
upravnimi organi in organizacijami, ki sodelujejo v delovnih tele- 
sih DS Alpe-Jadran, večina pa je v drugem delu svojega pfl' 
spevka nakazala prve obrise strategije za nastop v posamezni 
komisiji. Že dalj časa se namreč pojavlja potreba po opredeliti 
strategije SR Slovenije na posameznih področjih sodelovanja 
v DS Alpe-Jadran. Zato bi bilo potrebno izdelati podrobno ana- 
lizo na podlagi interesov SR Slovenije. 

II.KOMISIJA ZA PROMET 

V tem mandatnem obdobju prometni komisiji predseduje Koro- 
ška, ki je predložila naslednji program dela komisije: 

- ažuriranje, oziroma krčenje in delna predelava skupnega 
poročila o glavnih prometnih infrastrukturah, upoštevajoč nove 
pridružene članice; 

- štetje prometa I990 skupno z DS alpskih dežel; 
- prikaz možnosti za pospešitev oz. izboljšavo železniškega 

prometa (tovorni, potniški in medmestni promet); 
- izdelava predlogov za pospešitev mejnih formalnosti na mej- 

nih prehodih; 
- nadaljevanje in zaključek del v delovni skupini za »medregi' 

onalni letalski promet«. 
Tako so bile v letu 1989 pri delu komisije v ospredju naslednje 

aktivnosti; 
- V marcu 1989 je bil simpozij o preusmerjanju tovora s cest na 

železnico, na katerem so bila sprejeta osnovna izhodišča za razre- 
ševanje problemov na tem področju. 

- V sodelovanju z DS alpskih dežel bo komisija organizirala in 
izvedla štetje prometa v letu I990, z namenom pridobiti informa- 
cije o razvoju prometnih tokov. 

- Zaradi proučevanje stanja in možnosti za razvoj interregiona'" 
nega zračnega prometa je bil sprejet sklep, da članice DS Alpe 

- Jadran intenvizirajo stike z državnimi organi za letalski prome| 
in tako skušajo pridobiti njihova stališča o razvoju interregiona 
nega zračnega prometa. V ta namen je bil izdelan poseben vpra 
šalnik, ki naj bi ga izpolnili pristojni državni organi. Na to temo I 
v pripravi simpozij, ki bo predvidoma v letošnjem letu. 

- Prometna komisija je razpravljala tudi o prepovedi nočnjjj 
voženj skozi Avstrijo, ter v tej zvezi menila, da je k reševanl 
preobremenjenosti okolja s prometom potrebno pristopiti s Pr 

razporeditvijo prometa, boljšim izkoriščanjem razpoložljivih Pr . 
metnih sredstev in z ustreznejšo prometno politiko, ki mora ime 
mednarodne razsežnosti in rešitve. V kontekstu reševanja P' 
meta preko alp je prometna komisija podprla iniciativo Lomba 
dije, da organizira mednarodni simpozij »Tranzitni promet pi"eK 

alp«, ki bo marca letos. 
- Komisija je večkrat razpravljala o uvedbi hitrih medregionaj. 

nih železniških povezav med glavnimi mesti in gospodarski 
središči. V ta namen so železniške uprave izdelale prve oce 
o realnih možnostih takih povezav, o problemih, ki se bodo P 
tem pojavili in ukrepih, ki jih je treba sprejeti na nivoju državn. 
organov. Posebna skupina strokovnjakov bo navezala stike s P 
stojnimi državnimi organi in preverila tehnično in ekonoms 
izvedljivost želja dežel članic. 
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III.KOMISIJA ZA KULTURO 

Lansko leto je vodenje tretje komisije za kulturo prevzela SR 
Slovenija, tako da ji predseduje Vladimir Kavčič, predsednik RK za 
kulturo, delo pa koordinira Zavod SRS za mednarodno, znan- 
stveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje. Tretja komi- 
sija se je lansko leto sestala dvakrat, v Novi Gorici 14.marca in 
v Ljubljani 27.septembra. 

1. Rektorska konferenca in znanstveni sosvet 
Vodstvo obeh teles je bilo v lanskem letu v SR Sloveniji, in sicer 

Pri Univerzi v Mariboru. Rektorska konferenca je razširila program 
Štipendij, pričela je z dogovori za izvajanje projekta mobilnosti oz. 
Prihodnosti študentov v času študija na uviverzah članicah Rek- 
•orske konference, intenzivno pa je bilo tudi sodelovanje na 
Področju univerzitetnih knjižnic. V pripravi je druga izdaja Vod- 
nika po univerzitetnih knjižnicah Alpe - Jadran. 

Ob zasedanju Rektorske konference je bilo prvo srečanje štu- 
dentov, ki je svoje nadaljevanje doživelo v srečanju študentov 
Alpe - Jadran na temo »Raziskovanje, sodelovanje, okolje in mir« 
v Trstu. 

2. Projektna skupina Zgodovinska središča in projektna skupina 
Arheologija 

Potujoča razstava o zgodovinskih središčih je bila v letu 1989 
Prikazana v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Hkrati so potekale pri- 
prave za izdajo nove monografije o malih zgodovinskih središčih v podeželskem okolju, ki je tik pred izidom. 

Projektna skupina za arheologijo se je sestala dvakrat, sam 
Projekt arheološkega atlasa pa je v grobem že vsebinsko in 
kartografsko določen, tako da bo verjetno izšel konec letošnjega 
leta. 

3. Projektna skupina za pripravo poročila o položaju manjšin 
Ta se je v lanskem letu sestala enkrat, na zaključnem redakcij- 

skem sestanku. Skupno poročilo je v različnih jezikovnih verzijah 
'ik pred izidom. Ustanovljena pa je posebna delovna skupina za 
manjšine, ki bo skupaj z deželo Veneto v letošnjem letu pripravila 
znanstveni simpozij o manjšinah v DS Alpe - Jadran. Strokovno 
Zasnovo za simpozij smo izdelali v SR Sloveniji. 

4. Projektna skupina Kulturni koledar 
Na prvem sestanku je bil sprejet osnutek dogovora članic 

o sodelovanju pri tem, obravnavana pa so tudi vprašanja o kon- 
kretni izvedbi projekta. 

Projektna skupina za ponatis kataloga Kulturne izkazniceSku- 
Pina, ki ji predseduje SR Slovenija, bo izdelala predlog projekta 
Ponatisa kataloga Kulturne izkaznice ter razrešila vprašanje razši- 
Jjtve veljavnosti Kulturnih izkaznic DS Alpe - Jadran in DS alpskih 
dežel na obe delovne skupnosti. 

6 Delovna skupina za športno sodelovanje Zelo uspešno so bile 
°d 11. do 13. marca lansko leto v Kranjski gori organizirane IV. 
krnske mladinske športne igre DS Alpe - Jadran. 

7- Delovna skupina za sodelovanje mladine 
Predsedujoča dežela Lombardija bo prvi sestanek te delovne 

skupine organizirala šele v marcu letošnjega leta. 
8. Sodelovanje na področju likovne dejavnosti, glasbenih prire- 

a|tev in gledališč, filmske dejavnosti in knjižničarstva 
Na področu likovne dejavnosti se je nadaljevalo kroženje raz- 

stave Onstran realizma - figuracije in abstrakcije 1945 - 1960 
v DS Alpe - Jadran. V letu 1989 je bila razstava prikazana v Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, nato pa se je preselila na Madžarsko. 

V okviru predstavitev umetnosti DS Alpe - Jadran je bila 
j' Mestni galeriji v Ljubljani razstava 12 avstrijskih likovnikov. 
L|kovne prireditve INTART in INTERGRAF sta bili vključeni v pro- 
gram aktivnosti DS. 

Zelo ambiciozen projekt Veneta za ustanovitev Mladinskega 
°rkestra Alpe - Jadran je po pripravljalnem sestanku februarja 
1989 popolnoma zamrl, predvsem zaradi neprecizne finančne 
konstrukcije. 
. Na Zemonu je bila prvič organizirana Mednarodna poletna 
klavirska šola Alpe - Jadran, APZ Tone Tomšič pa je sodeloval na 
Pevski prireditvi Polifonija in Alpe - Jadran v Schiu. Festivala 
Zgodovinskih plesov v Szombathelyju se jeudeležila FS KUD Pre- 
Zihov Voranc iz Raven na Koroškem. 

* Novi Gorici je bilo že V. srečanje gledališč Alpe - Jadran. Na 
Pobudo Koroške so se ponovno sestali gledališki delavci, umetni- 
ški vodje in predstavniki vladnih organov za področje kulture, ki 
so v Vrbi razpravljali o možnostih in oblikah sodelovanja gledali- 
ških ustanov v DS Alpe - Jadran. 

Na področju filmske dejavnosti sta bila v letu 1989 v Trstu dva 
'estivala: prvi mednarodni festival amaterskega filma Alpe 
"" Jadran in drugo srečanje Alpe Adria Cinema, ki ga je organiziral 
"Zaški filmski klub La Capella Underground. 

Na področju knjižničarske dejavnosti so se lansko leto trikrat 
pečali predstavniki univerzitetnih knjižnic, na katerih so se dogo- 
varjali o temeljih za vzpostavitev računalniško podprtega sistema 

povezovanja univerzitetnih knjižnih v DS Alpe - Jadran. Ta pro- 
jekt bo potekal v povezavi s podobnimi prizadevanji v Rektorski 
konferenci in bo v naslednji fazi vključeval tudi strokovne in 
splošnoizobraževalne knjižnice. 

IV.KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO 

Gospodarsko komisijo uspešno vodi Dežela Tridentinsko 
- Gornje Poadižje. Med nalogami DS Alpe - Jadran v tem man- 
datnem obdobju stopa v ospredje medsebojno informiranje in 
priprave na enotni evropski trg po letu 1992. To je ena od prioritet- 
nih tem v gospodarski komisiji, z njo pa se ukvarjajo vsaka na 
svojem področju tudi vse ostale komisije. Gospodarska komisija 
pripravlja serijo delovnih posvetov spomladi leta 1990, s ciljem 
iskanja novih oblik in pobud za intenziviranje gospodarskega 
sodelovanja in menjave med deželami članicami DS Alpe 
- Jadran in njegovega uspešnega uveljavljanja v pogojih Evrope 
,92. 

SR Slovenija bo v tem okviru 5. in 6.aprila letos organizirala 
posvet na temo »Kako pospešiti joint ventures med podjetji v DS 
Alpe - Jadran«. Dežela Tridentinsko - Gornje Poadižje bo skupaj 
z deželo Lombardijo predvidoma oktobra letos organizirala zak- 
ljučni simpozij na temo »Alpe - Jadran, združenje različnih regij 
in Evropska skupnost - kot sogovornika«, ki bo povzel sklepe 
vseh posvetov. 

V ambicioznem delovnem programu komisije so se z&vzemali 
tudi za aktivnosti, ki naj promovirajo image gospodarstva dežel 
članic izven DS in omogočajo sodelovanje dežel z drugimi delov- 
nimi skupnostmi, integracijami in deželami. Gre za skupen nastop 
na sejmih in razstavah, za pripravo za sodelovanje na svetovni 
razstavi Budimpešta 1995, sodelovanje z DS alpskih dežel, skupne 
turistične predstavitve, prezentacijo skupne tehnološke revije 
dežel članic DS Alpe - Jadran, za pripravo ustreznih ekonomskih 
podatkov o Alpe - Jadran in podobno. 

Delo poteka v naslednjih delovnih skupinah: 
Turizem: 
Na tem področju delovna skupina pripravlja ponatis turistične 

karte Alpe - Jadran. Poleg tega je vzpostavila tudi stike med 
izobraževalnimi institucijami, v načrtu pa je sodelovanje v obliko- 
vanju načrta za majski prodor delovne skupnosti Alpe - Jadran. 

Varčevanje z energijo in regenerativni viri energije: 
Pozornost te delovne skupine je osredotočena na možnosti 

koriščenja naravnih virov energije (sončna energija, raba biomase 
in raba toplotne črpalke). V pripravi je seznam podjetij, ter seznam 
in primerjava zakonodaje racionalne rabe energije po deželah. 

Znanstveno tehnološko sodelovanje: 
V delovni skupini za znanstveno tehnološko sodelovanje so 

predstavniki dežel članic še pred dvemi leti izmenjali liste projek- 
tov v okviru katerih predvidevajo možnosti za medsebojno znan- 
stveno - tehnološko sodelovanje. Dežele so obravnavale posa- 
mezne predloge, vršil se je ožji izbor prednostnih projektov in 
ugotavljale finančne in druge možnosti za sodelovanje. Za sloven- 
ske predloge projektov sta pokazali izreden interes deželi Triden- 
tinsko - Gornje Poadižje in Gornja Avstrija. 

Slovenija je prejela dve od treh štipendij za magisterski študij 
informacijskih tehnologij na centru CEFRIEL v Milanu. Delovna 
skupina je med drugimi obravnavala tudi predlog podelitve 
nagrade Alpe - Jadran za inovacijo, predlog organiziranega 
sistema izmenjave tehnoloških informacij, ustanovitev specializi- 
ranega sejma Alpe - Jadran TECHNOVA v Gradcu, pomoč pri 
ustanavljanju centrov za ateste v deželah, ki niso članice Evropske 
skupnosti ter predlog pilotnega projekta izgradnje sistema za 
transfer tehnologije. V pripravi je izdajanje biltena o znanstveno 
- tehnološkem sodelovanju Alpe - Jadran, ki jo vodi SR Slove- 
nija. 
Gospodarska Informacija: 

V lanskem letu je ustanovljena nova delovna skupina za gospo- 
darske informacije. Njena aktivnost bo poleg nadaljnega zbiranja 
konjukturnih informacij in podatkov (kar je teklo pod vodstvom 
Slovenije že dve leti) tudi poglobljeno metodološko delo, usklaje- 
vanje in zbiranje informacij strukturne narave o gospodarstvu 
regij Alpe - Jadran ter o gospodarski zakonodaji. Predviden je 
raziskovalni projekt o menjavi blaga, ljudi in informacij med deže- 
lami. S pomočjo vseh teh informacij naj bi poslej vsako leto 
objavljali Poročilo o gospodarstvu DS Alpe - Jadran. 

V. KOMISIJA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Dežela Furlanija - Julijska krajina je kot predsedujoča peti 
komisiji razširila sodelovanje med deželami članicami DS na tem 
področju. Novembra lansko leto je bilo skupno zasedanje druge 
komisije DS alpskih dežel in pete komisije DS Alpe - Jadran na 
temo zaščita tal in umiranje gozdov. Na zasedanju je sprejet sklep, 
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da delovna skupina »Umiranje gozdov« izdela poročilo o obreme- 
nitvi osrednjih in vzhodnih Alp s troposferskim ozonom oz. s foto- 
oksidanti. 
Sodelovanje je potekalo tudi na naslednjih področjih: 

1. Delovna skupina za »Lov« 
Delo v tej skupini, ki jo vodi SR Slovenija, poteka predvsem 

v smeri zaščite ogroženih živalskih vrst. V pripravi je seznam teh 
vrst, ki bo predvidoma končan marca 1990. 

2. Delovna skupina za »Veterino« 
Lansko leto je delo v tej delovni skupini zamrlo, zato ni 

mogoče predvideti zaključek že dogovorjenih obveznosti glede 
poročila o zdravstveni neoporečnosti živil, zdravstsvenem sta- 
nju živali in pojavu kužnih bolezni. Podprt je predlog za izdelavo 
študije o metodah boja proti steklini. 

3. Delovna skupina »Poškodbe gozdov« 
V njej sodelujejo članice tako DS Alpe - Jadran in kot tudi DS 

alpskih dežel. Skupina raziskuje vzroke poškodb gozdov na pod- 
lagi tabelarne metode, ukvarja se z čistostjo zraka in s skupnim 
merjenjem poškodb ozonske plasti. V prihodnjem bo proučevala 
tudi poškodbe, ki jih povzroča divjad v gozdu. Junija lansko leto je 
v Trbižu organizirana okrogla miza na temo vplivi kislega dežja na 
gozdove. 

4. Delovna skupina za »Varstvo tal« 
Mešana delovna skupina DS Alpe - Jadran in DS alpskih dežel 

je ugotavljala stopnjo onesnaženosti tal, določala uvajanje skup- 
nih raziskovalnih in eksperimentalnih programov, preučevala in 
dokumentirala dosežene rezultate. 

5. Projektna skupina »Obramba pred točo« 
SR Slovenija je kot koordinator te skupine predlagala nov 

projekt »Agrometeorologija«. Hidrometeorološki zavod je pripra- 
vil anketo, ki zajema vprašanja organizacije meritev, študijskega 
dela in sistema obveščanja na področju agrometeorologije. Pred- 
vidoma bo anketa izpolnjena in rezultati obdelani do konca marca 
letošnjega leta. 

6. Projektna skupina »Trgovinska menjava kmetijskih pri- 
delkov« 

Na edinem lanskoletnem sestanku so se dogovorili, da bodo 
opravili pregled obsega trgovinske menjave med članicami DS in 
naredili analizo možnosti nadaljnjega sodelovanja ter pripravili 
skupno banko podatkov. 

7. Projektna skupina »Sadjarstvo« Strokovnaki s tega 
področja so obravnavali integralno zaščito v jablanovih nasadih in 
aplikacijo pesticidov ob zmanjšani količini vode ter parametre 
okolja, ki vplivajo na kakovost jabolk. 

8. Raziskovalna skupina za živinorejo in mlekarstvo Skupina 
je obravnavala probleme proizvodnje govedine v Alpe - Jadran, 
usklajuje cilje pri selekciji kombiniranih pasem, principe in 
metode pri ocenjevanju bikov plemenjakov, usklajevala metode 
pri ocenjevanju mleka, program za skupno raziskavo o genetskih 
variantah kazeinov in izboljšanje produktivnosti v gorskih prede- 
lih. 

9. Letno zbiranje statističnih podatkov Ta projektna skupina 
je leta 1988 izdelala poročilo o podatkih proizvodnje dežel članic 
v kmetijstvu in gozdarstvu, vendar le-ti medseboj niso primerljivi. 
Zato je sedaj v pripravi glosar oz. obrazložitev statističnih pojmov, 
ki bo primerljivost omogočil. 

10. Izmenjava znanstvene dokumentacije 
DS je načrtovala povezavo z računalniškimi sistemi EGS, FAO in 

UNIDO-m, hkrati pa je skušala povezati informativne sisteme za 
kmetijstvo z integralnimi in nacionalnimi sistemi dežel članic. 
Vendar pa je zaradi obširnosti zastavljenega programa prekinjen 
načrt izmenjave znanstvene dokumentacije v pričakovanju stikov 
z Evropsko skupnostjo. 

11. Projektna skupina »Kmetijsko šolstvo« 
Načrt skupnega izobraževanja v kmetijstvu bo predvidoma kon- 

čan do konca letošnjega leta, publikacija pa bo izšla poleti 1991. 
12. Nova projektna skupina »Vinogradništvo« Na prvem 

sestanku avgusta lansko leto v Vidmu so prednost dobile teme 
v zvezi z dvigom kakovosti grozdja in vina, strokovnjaki pa so se 
strinjali, da bo potrebno narediti anketo o splošnem stanju vino- 
gradništva v deželah članicah DS Alpe - Jadran. 

13. Nova projektna skupina za »Biološko kmetijstvo« Ta pro- 
jektna skupina se še ni sestala in tako tudi niso še določene teme 
sodelovanja. 

14. Mednarodni kmetijski sejem v Veroni in izmenjava izku- 
šenj med mladimi kmečkimi družinami 

Tudi lansko leto so dežele članice DS skupno nastopile na 
mednarodnem kmetijskem sejmu v Veroni od 12. do 19.marca. 
Hkrati je bilo organizirano srečanje mladih kmečkih parov, ki so 
se udeležili posvetovanja na temo »Udejstvovanje mladih pri 
vodenju kmečkih gospodarstev« na katerem so razpravljali o vlogi 
mladih družin pri ohranjanju okolja, o prihodnosti mladih v kmetij- 
stvu in o perspektivah hribovskih kmetij. 

VI.KOMISIJA ZA ZDRAVSTVO IN HIGIENO 

V letu 1989 je šesta komisija pod predsedstvom SR Hrvaške 
nadaljevala delo v okviru treh delovnih skupin in več projektov. 

1. Delovna skupina za alkoholizem in narkomanijo 
Delovna skupina, ki jo vodi Furlanija - Julijska krajina je konec 

leta 1988 izdala publikacijo, ki predstavlja pregled stanja na 
področju alkoholizma in zasvojenosti v deželah Alpe - Jadran 
Publikacija se prevaja iz italijanščine v ostale jezike DS. Delo se 
nadaljuje v smeri zbiranja epidemioloških podatkov, izmenjave 
informacij, zdravstvenega prosvetljevanja in preventive. 

2. Delovna skupina za varstvo pred radioaktivnim sevanjem 
Tudi tej predseduje Furlanija - Julijska krajina. Delovna sku- 

pina je predlagala nova področja dela: jedrske nesreče, monito- 
ring naravne radioaktivnosti v okolju in spremljanje izpostavljeno- 
sti zdravstvenega osebja radioaktivnemu sevanju. 

3. Delovna skupina za zoonoze 
Iz objektivnih razlogov se delovna skupina, ki ji predseduje Sn 

Slovenija v letu 1989 ni mogla sestati. Sestanek načrtujejo 
v začetku letošnjega leta. Kljub temu pa obstaja stalno sodelova- 
nje strokovnjakov na tem področju, zlasti akcija za vakcinacijo 
lisic proti steklini in borba proti salmonelam, posebno pri perut- 
nini. 

4. Sodelovanje na področju AIDS-a 
Na podlagi izredno dobro ocenjenega poročila o delu in stan|U 

na podrojču AIDS-a v SR Sloveniji, je naša republika zaprošena, 
da prevzame vlogo koordinatorja te projektne skupine. Pripravljen 
je vprašalnik za zbiranje in spremljanje podatkov o AIDS-u, 
vendar smo odgovore dežel članic prejeli šele proti koncu lan- 
skega leta. Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo 
bo kot nosilec dela izdelal primerjalno analizo za naslednje zase- 
danje šeste komisije aprila letos. 

5. Podprta je bila pobuda Lombardije za sodelovanje na 
področju transplantacije organov. Strokovni simpozij na to temo 
bo marca letos v Milanu. 

6. Vprašalnik o nujni medicinski pomoči 
Na osnovi dosedaj zbranih podatkov je možno sklepati, da \e 

organizacija, sistem dela in funkcioniranje urgentne medicin® 
v posameznih deželah zelo različno, kar bo Furlaniji - Julijsk' 
krajini, ki koordinira delo te projektne skupine, zelo otežilo izde- 
lavo primerjalnega pregleda in komentarja. Dokončna izdelava 
poročila bo vsekakor koristen pripomoček predvsem za turiste. 

7. Sodelovanje na področju zdravil 
Zaradi različnosti klasifikacij zdravil (farmakopeja) v posamez- 

nih deželah bi bilo izredno komplicirano pripraviti sezname najp?" 
gosteje predpisovanih zdravil v deželah DS Alpe - Jadran. Zato j® 
sklenjeno, da se izvedba tega projekta opusti, hkrati pa je dana 
pobuda za sodelovanje strokovnjakov na področju klinične farma* 
koligije, ki bi spremljali stranske učinke zdravil. 
8. Zdravstveni vodič za turiste 

Dogovorjeno je, da bo jedrnat in kratek zdravstven vodič, ki °° 
vseboval splošne informacije o zdravstvenih storitvah in meddr- 
žavnih bilateralnih konvencijah, o nudenju prve pomoči 'n 

podatke o najpomembnejših zdraviliščih, posredovan delovn 
skupini za turizem, s predlogom, da se vključi v turistično informa- 
tivno gradivo. 

Zdravstvena strokovna srečanja v okviru Alpe - Jadran v let" 
1989 „v - intersekcijski sestanek slovenskih in hrvaških kirurgo 
v sodelovanju kirurgov iz dežel Alpe - Jadran, Bled 26. °° 
29.aprila; 

- stomatoliški dnevi Alpe - Jadran, Portorož 11. do 13.maj; . 
- sestanek anesteziologov Alpe - Jadran, Gorica 2. in 3.juni|' 
- sestanek oftalmologov treh dežel v okviru Alpe - Jadran. 

Gradec 30.6. do 1.7.; . 
- nevropsihiatrični kuratorij, Gerald Grinschgl in simpozij te 

podiplomski tečaj iz nevropsihiatrije, Pula 23. do 29.maj; 
- ustanovni sestanek urologov Alpe - Jadran, Trst 17.juni|:' 

simpozij Alpe - Jadran o rehabilitaciji invalidov, Tobelbad jun'1 
1989; „ in 
- VIII. travmatološki dnevi v okviru Alpe - Jadran, Ljubljana 3. 
4.november; 

- seminar radioterapevtov pod pokroviteljstvom Alpe - Jadra'. 
Ljubljana 20. in 21 .oktober. 

DELOVNE SKUPINE, KI DELUJEJO V OKVIRU 
DELOVNEGA KOMITEJA DELOVNE 
SKUPNOSTI ALPE - JADRAN 

a) DELOVNA SKUPINA ZA INFORMIRANJE 
Izredno živahni informativni dejavnosti v letu 1988 je v lanske' 

letu sledilo nekakšno zatišje. Vzrok temu je bila predvsem zam 
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njava predsedujočega delovne skupine za informiranje DS. Kljub 
temu se je Slovenija tudi v letu 1989 poskušala mimo delovne 
skupine za informiranje DS Alpe - Jadran še naprej vključevati 
v najrazličnejše informativne tokove v alpsko-jadranskem pro- 
storu, se predstaviti javnosti DS in sodelovati z deželnimi resor- 
nimi organi članic DS kot tudi z njihovimi sredstvi javnega obveš- 
čanja. 

Delovna skupina je pripravila skupno predstavitev DS Alpe 
- Jadran na jesenski razstavi Euroalp ,89. Tudi lansko leto ni bil 
izdan skupni večjezični katalog osrednjih sredstev javnega obveš- 
čanja v prostoru Alpe - Jadran, čeprav je SR Slovenija lansko leto 
pravočasno poslala svoj prispevek. 

Objavljen je razpis o podelitvi novinarske nagrade Alpe 
- Jadran ter izdelan koncept specializirane revije o znanosti in 
tehnologiji, ki jo pripravlja delovna skupina za znanstveno in 
raziskovalno sodelovanje. 

Republiški komite za informiranje je kot osnovni nosilec infor- 
mativne dejavnosti SR Slovenije tudi lansko leto ohranil svojo ad 
hoc posvetovalno delovno skupino, sestavljeno od predstavnikov 
republiških organov in drugih organizacij. V slednji je nastala 
pobuda za pripravo obvestil javnosti z vseh zasedanj delovnih 
teles DS Alpe-Jadran, ki naj bi jih pripravljala osrednja za 
Področje informiranja zadolžena telesa dežel članic. Komisiji za 
kulturo pa je predlagala vsebinske izboljšave lansko leto uvede- 
nega kulturnega koledarja DS in učinkovitejši način njegovega 
razpošiljanja. 

še posebej je Republiški komite za informiranje okrepil sodelo- 
vanje s slovenskimi novinarji, ki spremljajo dogajanja v delovni 
skupnosti in pa z dopisniki jugoslovanskih sredstev javnega 
obveščanja v Sloveniji. Poleg rednega obveščanja o tekočih aktiv- 
nostih so posebej pred pomembnejšimi dogodki (npr. plenarna 
Usedanja predsednikov vlad) pripravili tudi pogovore novinarjev s predstavniki republiških organov in organizacij, ki sodelujejo 
v delovni skupnosti. Eden od problemov, ki otežkoča sprotno delo 
2 novinarji, je še vedno nepravočasno pošiljanje vabil in gradiv za 
sestanke in prireditve, ki se odvijajo v Sloveniji. 

V delovni skupini so že vzpostavili tesnejše odnose z deželnimi 
uradi za tisk in na podlagi tega omogočili sprotnejše in boljše 
Medsebojno informiranje o aktivnostih v posameznih deželah in S|cer predvsem s pravočasnim obveščanjem novinarjev o dogaja- nlih. Tako se je lani precej slovenskih novinarjev tudi udeležilo 
Posameznih prireditev v deželah Alpe-Jadran (predvsem v člani- cah delovne skupnosti iz Italije). 

Na področju dvostranskega sodelovanja v delovni skupnosti je 
Republiški komite za informiranje nadaljeval s prakso vabljenja 
pupin novinarjev iz posameznih dežel delovne skupnosti.Tako je 
Jonsko leto izveden obisk novinarjev iz madžarskih županij Zala, 
fcomogv, Gyor-Sopron in Železne županije. 

Sodelovanje med novinarskimi - stanovskimi organizacijami se 
'e lani odivjalo predvsem v obliki udeležbe predstavnikov posa- 
meznih organizacij na deželnih oziroma republiških novinarskih 
ječanjih. Studijskih dnevov Mitje Gorjupa, ki jih prireja Društvo 
kovinarjev Slovenije, se je udeležilo več predstavnikov stanovskih 
organizacij dežel članic DS. pri sodelovanju med tiskovnimi mediji v lanskemu letu, ki je 
sicer večinoma bilateralno, pravzaprav ni zaznati nobenega 
.. sjvenejšega premika. Podobno je s sodelovanjem državnih 
'skovnih agencij, kjer pa kljub potrebam in željam sredstev jav- 

"e9a obveščanja iz DS Alpe - Jadran, ni bila v lanskem letu 
Peljana nobena novost. 

Povsem drugačno pa je na področju sodelovanja elektronskih 
medijev: mozaični oddaji (radijska in televizijska) o DS poskušata 
biti vsebinsko in kvalitetno bogatejši, predvajani pa naj bi bili 
v bolj gledanih terminih in tudi pogosteje (11.letno). 

b) DELOVNA SKUPINA ZA ZAŠČITO PRED NARAVNIMI IN DRU- 
GIMI NESREČAMI 

Vsebinsko se dejavnost delovne skupine postopoma krepi 
v smeri, za katero so se predstavniki SR Slovenije (Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo) ves čas zavzemali. Namreč, uve- 
ljavlja se medsebojno sodelovanje le za tiste primere naravnih in 
drugih večjih nesreč, ki lahko v večjim obsegu ogrozijo ali povzro- 
čijo posledice za prebivalistvo, premoženje in druge dobrine. To 
je pomembno predvsem zato, ker bi se na tej osnovi lahko spreje- 
mali konkretni dogovori, saj se organiziranost sistema zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah med članicami zelo 
razlikuje. 

Predstavniki sodelujočih dežel članic so v lanskem letu 
dokončno uskladili tabelarni prikaz podatkov o osebah, ki v posa- 
meznih deželah strokovno pokrivajo posamezne vrste naravnih in 
drugih nesreč ter podatkov o organih, ki na teh področjih stro- 
kovno opravljajo ali koordinirajo delo. 

Dogovorili so se, da bodo dežele članice skupno nastopile na 
sejmu opreme in sredstev civilne zaščite lProtarec-90l, ki bo od 
27. do 31. marca 1990 v Trstu. Namen skupnega nastopa je 
predstaviti širši javnosti Alpe - Jadran organiziranost in delovanje 
civilne zaščite ter predstaviti sodobna sredstva za zaščito in reše- 
vanje. Hkrati bo 31.marca 1990 v Trstu skupen posvet o organizi- 
ranju in delovanju civilne zaščite dežel članic DS Alpe - Jadran. 
SR Slovenija bo na posvetu predstavila konkreten načrt za upo- 
rabo civilne zaščite ob nenadnih večjih onesnaženjih Jadranskega 
morja. 

Dogovorjeno je tudi oblikovanje in tiskanje plakata, ki bo vizu- 
alno in vsebinsko prikazal delovanje DS na področju zaščite pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

c) BANKA PODATKOV 
AD FJK je kot predsedujoča delovni skupini predstavila teh- 

nično izvedbo kataloga statističnih podatkov. Izdelali so namreč 
računalniški program, ki omogoča vodstvo po menujih in izbor 
podatkov v kateremkoli jeziku DS Alpe - Jadran. Zaenkrat so 
v banki le podatki o populaciji petih dežel članic, ki so podatke 
poslale (med njimi je tudi SR Slovenija). 

Delovna skupina se je ukvarjala predvsem z vprašanjem določi- 
tve nadaljnjih ciljev in usmeritev sodelovanja dežel na tem 
področju. V tej zvezi se bo Lombardija, ki je konec lanskega leta 
prevzela koordinacijo delovne skupine, povezala z vsemi delov- 
nimi telesi DS Alpe - Jadran in pridobila njihova stališča in 
mnenja ter ugotovila njihovo potrebo po sodelovanju z banko 
podatkov. 
ORGANIZACIJSKA SHEMA DELOVNE SKUPNOSTI ALPE-JA- 
DRAN 

Plenarna zasedanja predsednikov vlad in izvršnih svetov DS 
Delovni komite DS (sestavljen od vodilnih funkcionarjev dežel 

tlanic) 
Delovne skupine, ki delujejo v okviru Delovnega komiteja: - 

za informiranje 
- za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami - banka 

podatkov • 
KOMISIJE: 
- I. za urejanje prostora in varstvo okolja - II. za promet - III. 
za kulturo, šport in mladino - IV. za gospodarstvo - V. za 
kmetijstvo in gozdarstvo - VI. za zdravstvo in higieno 
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USMERITVE 

izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije pri prilagajanju 

evropskim integracijskim procesom (Bela knjiga) 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pri- 
pravil , v nadaljevanju predstavljene delovne usme- 
ritve za prilagajanje evropskim integracijskim pro- 
cesom , na osnovi vrste raziskovalnih nalog, dela 
Koordinacijske komisije Izvršnega sveta Republike 
Slovenije za Evropo po letu 1992, dela Podkomisije 
za Evropo po letu 1992 pri Republiškem komiteju za 
mednarodno sodelovanje, prispevkov republiških 
upravnih organov ter drugih organizacij , Problem- 
ske konference RK SZDL o Evropi 92, Stališč in 
sklepov Skupščine Republike Slovenije o vključeva- 
nju v evropske integracijske procese ter poznavanja 
problematike , ki jo v RK za mednarodno sodelova- 

UVOD 

V uvodu želi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
predvsem pojasniti namen in domete pričujočega prvega dela 
»slovenske Bele knjige«, ki ga je poimenoval Usmeritve Izvrš- 
nega sveta Republike Slovenije pri prilagajanju evropskim 
integracijskim procesom. 

Kot je razvidno že iz naslova, delo opisuje stanje in navajau- 
smeritve, ki jim bo sledil Izvršni svet Slovenije pri njegovih 
operativnih aktivnostih ob nadaljnjem prilagajanju in vključe- 
vanju v evropske integracijske procese. Poudarjen je proces 
prilagajanja, čeprav se zavedamo, da je samo naše polno- 
pravno članstvo v evropskih integracijah dovolj trdno zagoto- 
vilo za našo prisotnost v evropskem ekonomskem prostoru in 
seveda tudi za stabilnost našega razvoja. 

Izvršni svet je izhajal iz nuje, da v Sloveniji postopno formi- 
ramo družbeni sistem, ki bo našemu gospodarstvu olajšal 
sodelovanje z Evropo in svetom. 

Namen tega prvega dela slovenske »Bele knjige« je oprede- 
litev delovnih usmeritev za prilagajanje ukrepom iz t. i. Bele 
knjige Evropske skupnosti iz I. 1985. ki opredeljuje obstoječe 
nacionalne fizične, tehnične in fiskalne ovire kot glavne težave 
pri vzpostavitvi notranjega trga ES. 

Vendar -slovenska Bela knjiga-, temelji tudi na tem, da 
moramo zajeti vse vidike procesa evropske integracije, ne le 
ukrepe, ki se omejujejo na formiranje notranjega trga. 
Menimo, da le celovita evropska politika na vseh področjih 
, daje možnost za postopen prehod na nivo razvoja družbe, ki 
ustreza razviti zahodni Evropi. Končno se tako ravnajo tudi 
v ES, kjer se gradi tip vsevropske skupne politike tudi na 
področjih, kot so znanost in raziskovanje, varstvo okolja, turi- 
zem, socialno varstvo in izobraževanje in podobno. 

Podlaga za delo Izvršnega sveta Republike Slovenije so 
Stališča , ugotovitve in sklepi Skupščine Republike Slovenije 
o vključevanju v evropske integracijske procese z meseca 
maja 1989. V njih je nedvomno izražena zahteva, da se vsi 
pristojni dejavniki skrajno odgovorno pripravljajo na Evropo 
po letu 1992. Na podlagi tega Podkomisija za Evropo po letu 
1992 pri RKMS proučuje vse ukrepe Evropske skupnosti spre- 
jete na podlagi Bele knjige, ugotovlja stanje pri nas in priprav- 
lja sprejem zakonskih in podzakonskih aktov in konkretne 
predloge za njihovo uresničevanje. 

Pričujoče Usmeritve predstavljajo prvi del celovitih priprav 
slovenskega izvršnega sveta in republiških upravnih organov 
na Evropo po letu 1992. Izvršni svet bo v nadaljnjih fazah 
, izdal še zakonodajni program prilagajanja ukrepom Evrop- 
ske skupnosti.(priloga 2) Razdelava direktiv in preostalih ukre- 
pov je v večini že pri koncu, rezultat dela pa bo konkreten 
načrt uporabe posameznih direktiv in preostalih ukrepov ES 
v praksi. Končni cilj obsežnega pripravljalnega dela je izdelava 
konkretnega , finančno podprtega načrta uresničevanja 
potrebnih aktivnosti po področjih. Večina jih je že pripravlje- 
nih , gradivo pa bo po posameznih področjih izhajalo kot 
-priloga« tukaj predstavljenim Usmeritvam. Trenutno je Slove- 
nija v odločilni fazi procesa prilagajanja in vključevanja, ko je 
treba najti najracionalnejše poti za realizacijo zadanih nalog. 
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nje pruočujemo že več kot leto dni in hkrati tudi 
sproti uvajamo v vsakodnevno prakso , kar se med 
drugim, kaže tudi v masovnem gibanju za vključitev 
Slovenije v evropski ekonomski prostor. 

Delovna skupina Republiškega komiteja za med- 
narodno sodelovanje, ki so jo sestavljali Janez 
Krevs, Jelka Pfeifer, Milanka Jakopič, Andrej Piano, 
Miran Jus, Biserka Videtič in Iztok Jarc ni navedla 
vse literature, ki jo je pri delu uporabila, saj bi bilo to 
preobsežno, oprošča pa se vsem tistim avtorjem 
posameznih del, od katerih smo uporabili njihove 
ugotovitve, pa jih zaradi omenjene okoliščine nismo 
mogli citirati. 

Nekatere aktivnosti, ki jih je sprožil Izvršni svet, so že prinesle 
prve rezultate in to na mednarodnem in tudi na notranjem 
področju. Dosedanje delo je podrobneje predstavljeno 
v Prvem poročilu o pripravah Slovenije in Jugoslavije na 
Evropo po letu 1992, z meseca julija 1989. Izvršni svet bo izdal 
tudi drugo poročilo, ki bo obsegalo predstavitev naših aktiv- 
nosti po tem datumu. 

V uvodu bi tudi želeli vsaj navesti samostojne aktivnosti 
preostalih družbenih dejavnikov v Sloveniji, ki se pripravljajo 
na Evropo po letu 92. Izvršni svet Slovenije omenjene aktivno- 
sti pozna in jih v večini primerov tudi aktivno podpira 
Menimo, da so del širšega družbenega gibanja v Sloveniji za 
vključitev naše družbe v razvito Evropo. Na prvem mestu 
moramo omeniti dolgoletna prizadevanja slovenskega gospo- 
darstva, predvsem izvozno uspešnega, ki že več let vztrajno 
nastopa na tujih razvitih trgih ter s tujimi partnerji razvija višje 
oblike sodelovanja. Omeniti moramo tudi slovensko znanost, 
ki se uveljavlja v razviti Evropifnpr. program ES COST) in 
v svetu. Vsaj omeniti moramo tudi prizadevanja drugih institu- 
cij, kot so Gospodarska zbornica Slovenije ali RK SZDL, 
s katerimi je Izvršni svet tesno sodeloval. Z GZS skupno 
vzpostavljamo Informacijski sistem za spremljanje informacij 
Evropske skupnosti (INFOSES), kar je temelj vsake učinkovite 
aktivnosti. Prav tako se v Sloveniji, predvidoma že v letošnjem 
letu, pripravlja uporaba Enotnega administrativnega doku- 
menta, in sicer vzporedno s sedanjo carinsko dokumentacijo-. 
EAD naj bi se najkasneje do 1993 začel uporabljati v celotni 
Jugoslaviji. 

Delo, ki je pred vami, obsega uvodno poglavje oz. koncept 
vključitve Slovenije in Jugoslavije v evropske integracijske 
procese, ter nadaljevalna poglavja, v katerih so obravnavane 
usmeritve za posamezna področja, ki bodo osnova prilagaja- 
nju našega normativnega sistema. Poleg tega je na koncu 
priložen še spisek vseh veljavnih pogodb, ki jih ima naša 
država sklenjene z Evropsko skupnostjo, ter osnutek nadalj- 
njih faz izdelave in izdaje slovenske bele knjige. 

Poglavje Izziv Evropa 92 je sestavljeno iz štirih podpoglavij 
V prvem smo hoteli samo informativno nakazati aktualne 
politične in ekonomske procese v sedanji Evropi, in delno tudi 
v svetu. V drugem delu smo hoteli v grobem predstaviti eko- 
nomski položaj Slovenije v primerjavi z razvitimi gospodarsM 
in opozoriti na nujnost po prevrednotenju dosedanjega kon- 
cepta družbenega razvoja, ki se je izčrpal. V tretji del srnO 
vključili opis fazne poti pri nadaljnjem povezovanju z evrop- 
skimi integracijami, predvsem glede na dokaj omejene institu- 
cionalne možnosti. Zadnje, četrto podpoglavje, pa predstavl/a 
konkretnejše usmeritve Izvršnega sveta po posamezni" 
področjih, ki pa so podrobneje obdelane v nadaljnjih poglav' 
jih. 

V zadnjem delu uvoda želi Izvršni svet predstaviti še organi- 
zacijsko shemo delovnih teles, ki vodijo priprave na Evropo P° 
letu 1992 in za katere je dal povod Izvršni svet Skupščin» 
Republike Slovenije. 

Za spremljanje, spodbujanje in usklajevanje aktivnosti v Slo- 
veniji skrbi Koordinacijska komisija za Evropo po letu 1992 Pr 

Izvršnem svetu Slovenije, ki jo vodi podpredsednik IzvršneSJ* 
sveta Janez Bohorič. V njej so predstavniki nakaterih repuO11' 
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ških upravnih organov, orgarnizacij, znanstvenoizobraževal- 
nih institucij ter gospodarstva. 

Podkomisijo za Evropo po letu 92 pri Republiškem komiteju 
za mednarodno sodelovanje vodi predsednica RKMS Cvetka 
Selšek. Osnovna naloga Podkomisije je koordinacija dela 
republiških upravnih organov pri prilagajanju evropskim inte- 
gracijskim procesom ter izvajanje konkretnih aktivnosti. 
V Podkomisiji so poleg republiških upravnih organov in orga- 
nizacij udeleženi še predstavniki Ljubljanske banke-Zdru- 
iene banke, Zavarovalnice Triglav, Carinarnice Ljubljana in 
Gospodarske zbornice Slovenije. V okviru dela Podkomisije 

■IZZiv EVROPA 92- STALIŠČA IN OSNOVNE 
USMERITVE ZA PRILAGAJANJE EVROPSKEMU 
EKONOMSKEMU PROSTORU 
'• Oris osnovnih ekonomskih in političnih 
Procesov v Evropi 

Oblikovanje notranjega trga Evropske skupnosti pomeni uvaja- 
16 nove kvalitete v politiko in gospodarstvo integrirane in učinko- 
1,6 Zahodne Evrope. Projekt, ki ga je leta 1985 na pobudo 

gospodarstva začrtala Evropska skupnost, je v bistvu spodbuda 
. ^stoječemu konceptu razvoja za njegovo čim učinkovitejše in 
"rejše napredovanje. Odpravljanje fizičnih, tehničnih in fiskalnih Vlr ter harmonizacija nacionalnih politik na teh področjih v pro- 

. esu integracije vpliva na zmanjšanje stroškov poslovanja in pro- 
^°dnje zaradi učinkov ekonomije obsega, na povečanje notranje 

, 'nkovitosti podjetij zaradi racionalizacije industrijskih struktur 
D
r Povečane konkurence, na restrukturiranje gospodarstva na 

Va ji °i komparativnih prednosti ter na pospešeno uporabo ino- ®cij v proizvodnem procesu. 
°b integracijskih učinkih notranjega trga v ES pričakujejo pozi- 
ne rezultate tudi od aktivnosti, ki gredo preko projekta Evropa 

s. Ietu 1992. S tem mislimo na nove, skupne programe Evropske 
*uPnosti in drugačni tip orgarnizacije v znanosti in izobraževa- 
li, varstvu okolja, varstvu potrošnika, turizmu, socialnem var- 
r ' organiziranju podjetij in podobno. /razmišljanja, ki spremljajo projekt- Evropa po letu 92«, so 

Evr°
v.no sPodbudila zagovornike ideje o močni »Združeni . ropi«, kar je politična strategija mnogih evropskih gibanj in kar 

Realni izziv za vse evropske narode, 
p. r°jekt notranjega trga ES je pri vseh poglavitnih gospodarskih 
Vai^

n®riih ES povzročil zaskrbljenost. Najučinkoviteje so se odz- 
jJl ® članice Evropskega združenja za svobodno trgovino(EFTA), 
"bnr se kot ,r9ovinsko odvisne države skupno z ES odločile za 
it) strukturirano partnerstvo s skupnimi institucijami odločanja 
j "Previjanja.« Konec leta 1990 naj bi se končala formalna poga- 
njiamed obema partnerjema, s podpisom pogodbe o izoblikova- 
EF>pVr°Pskega ekonomskega prostora osemnajstih držav ES in 
lie ® ,em k' praktično sodelovala pri nastajanju notra- 
Pot?Vrga glede terminov in tudi pri načrtovanju nadaljnjih 
Ita? ukrepov. Tako bo zaokrožen proces , ki se je pričel leta 
Dro« P°dPisorn luksemburške deklaracije. Evropski ekonomski 
bist bo naiveii' svetovni trg s skupno politiko razvoja na vseh cV6r|ih, skupaj dogovorjenih področjih . 
nj^opski ekonomski prostor bo kljub ekonomskemu povezova- 
j s Kanado ter ekonomskemu približevanju Japonske 
1,1 ®zelami ASEAN pomenil eno največjih ekonomskih integracij, 
N<° v marsičem krojilo usodo nadaljnjega svetovnega razvoja. 
Pol,? svetovna ekonomska delitev pa ima nedvomno tudi atribute 

Vei 6 P°razdelitve moči. ®rle,no Pa se bo Evropski ekonomski prostor še širil, tudi sPr°?enih političnih in ekonomskih prenov držav SEV-a. 
irttei em Primeru, pa omenjene države še dolgo časa ne bodo 
norTKLPOlnopravne9a s,a,usa v opredeljenem Evropskem eko- 
Evrn prostoru. V sedanjem trenutku in nadaljnjem razvoju Pr^Pskega ekonomskega prostora pa bo imel "bistveno težo tudi 
aerri L ' Proces združitve Zvezne republike Nemčije in Nemške Ur6s° 

ra,ične republike. Ta lahko v določeni meri celo zavre 
nlena an'e Projekta Evropa 92. Vsekakor pa bi morala ome- varn 2dru^tev pripomoči k procesu evropske integracije in večji 
da s

0s,i v Evropi in nikakor ne obratno. V ta namen je spodbudno, 
(KE\,l.nadaljuje Konferenca o evropski varnosti in sodelovanju 
Varn„je najširši temelj sistema zaupanja, sodelovanja in 

Pon?iv P°v°ini Evropi. a°ko 1 e spremembe v Evropi devetdesetih let so prinesle tudi ide0l"cen zlom določenega koncepta družbenega razvoja, polom 
9ei |,°9.'ie realnega socializma, ki je predpostavljal, da bo prese- 
ki sta i,a'.isti'ni družbeni sistem. Zaprtost in avtarkija sistemov, 
«aSa ,

služila 'emu cilju, sta države realnega socializma za dolgo 
zaustavila v razvoju. 

"r"°ga poročevalca 

obstaja dogovor, da so za posamezna področja v procesu 
prilagajanja pristojni posamezni republiški upravni organi, ki 
pa zaradi strokovnega pokrivanja problematike ustanovijo 
delovne skupine, v katerih so zastopani tudi zunanji strokov- 
njaki. 

Zaradi večje strokovnosti našega dela Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije v okviru posebnega fonda za eksper- 
tize (FINEXIS) posebno pozornost namenja tistim ekspertizam 
in raziskavam, ki se neposredno ali posredno vežejo na naše 
prilagajanje Evropi po letu 1992. 

Nadaljnji proces širšega evropskega procesa integracije je 
težko napovedati. Nesporno je le oblikovanje Evropskega eko- 
nomskega prostora osemnajstih držav EFTE in ES, ki pospešeno 
in skupno uresničujejo svoje komparativne prednosti tudi pred 
drugimi evropskimi državami. Predvidoma se bosta v formirani 
Evropski ekonomski prostor slej ko prej vključila tudi Ciper in 
Malta, ki imata z ES podpisan sporazum o pridruženju t.i. medite- 
ranskega tipa.Nakazani daljnosežnejši in širši politični procesi 
nakazujejo tudi možnost za večje politično in ekonomsko združe- 
vanje v Evropi. Ali bo to evropska konfederacija, kot meni Mitte- 
rand, ali skupni evropski dom, kot je vizija Gorbačova, ali bo to 
Evropa treh koncentričnih krogov ali kaj drugega, je za sedaj še 
precej nejasno. 

2. Slovenija, njena razvitost in vključenost 
v evropske integracijske procese 

Položaj Slovenije, proces njenega prilagajanja evropskim inte- 
gracijskim procesom in s tem povezano tudi oblikovanje njene 
razvojne perspektive ter v tem okviru izdelava strategije njenega 
razvoja so odvisni predvsem od stvarne ocene stanja doma in 
v mednarodnem okolju oziroma izhodiščnega položaja ter seda- 
nje vključenosti Slovenije v mednarodne tokove. Slovensko 
gospodarstvo je precej močno vključeno v mednarodne gospo- 
darske tokove, čeprav je naše gospodarstvo še vedno preveč 
usmerjeno na domači trg. Tako se v menjavi s tujino dosega manj 
kot 1/3 celotnega slovenskega družbenega proizvoda. V medna- 
rodnih gospodarskih odnosih Slovenije pa prav Evropa vsaj zad- 
nja leta zopet zavzema prioriotetno mesto. Od skupne vrednosti 
vsega izvoza je npr. v zunanjetrgovinski menjavi Slovenija 1989 
plasirala na trg ES in EFTA že 63 % , na trg držav SEV pa še 
nadaljnjih 23% (pri čemer pa lahko glede naših bodočih gospo- 
darskih odnosov z državami SEV pričakujemo že v kratkem pre- 
cejšnje spremembe, in to tudi pri oblikah sodelovanja, kar pa je 
pomemben dejavnik tudi za naše prilagajanje razviti Evropi). Uvoz 
iz držav ES in EFTA pa je tega leta dosegel skoraj 70 % vsega 
slovenskega uvoza (čeprav je ta delež za Jugoslavijo bistveno 
manjši, 47%, pa sta tudi izvozna fri uvozna odvisnost celotne 
države od teh trgov še vedno precejšnja ). 

Poleg zgodovinske, civilizacijske, kulturne in druge povezanosti 
z Evropo pa je Slovenija, kot izhaja tudi že iz omenjenega, 
z Evropo izjemno močno povezana tudi na področju gospodar- 
stva. Za blagovno menjavo Slovenije z ES in EFTO so poleg 
njunega velikega deleža v naši celotni blagovni menjavi, ki pa bo 
ob morebitni združitvi obeh Nemčij gotovo še večji, značilna tudi 
precejšnja nihanja, tako pri uvozu kot tudi izvozu, njuna dokajšnja 
pokritost, precejšnja koncentracija menjave zlasti na tri države 
(ZRN, Italija in Francija) oz. dežele Alpe-Jadran ter dokaj različna 
koncentracija menjave po proizvodnih sektorjih. Značilnost te 
menjave pa je tudi ta, da deloma poteka tudi v obliki maloobmej- 
nega prometa po tržaškem in goriškem sporazumu. 

Ob tem da je tudi mednarodno znanstvenotehnično sodelova- 
nje precej koncentrirano na države ES, je do teh držav, zlasti do 
nekaterih, opazna tudi naša precejšnja tehnološka odvisnost. 
Poleg same blagovne menjave je slovensko gospodarstvo 
z gospodarstvom ES tesno povezano tudi pri višjih oblikah gospo- 
darskega sodelovanja. S partnerji iz teh držav je bilo tako npr. I. 
1988 sklenjenih 68 % vseh pogodb o dolgoročni proizvodni kope- 
raciji, promet po teh kooperacijah pa je presegel 10 % celotnega 
slovenskega zunanjetrgovinskega prometa. Prav tako imamo 
s partnerji iz ES po podatkih do konca I. 1989 sklenjenih 109 
pogodb o skupnih vlaganjih, v katere je bilo vloženih več kot 124 
mio DEM, kar pomeni več kot 2/3 vseh skupnih vlaganj v Sloveniji. 
Nezanemarljiv pa je tudi delež drugih višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja Slovenije, ki odpade na ES. Tako je naša država tudi 
v mednarodnih kreditnih odnosih precej močno vezana na ES, 
posamezne države članice in njihove banke itd. Vsi ti gospodarski 
stiki pa se še krepijo s široko razpredeno zunanjetrgovinsko 
mrežo naših lastnih ali mešanih podjetij, ki je z več kot 40% 
skoncentrirana prav v Evropi. Navedeni podatki kot zgolj eni od 
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pojmovnih analitičnih instrumentarijev za načrtovanje našega pri- 
lagajanja evropskim integracijskim procesom ter tudi za analizo 
razlik v razvitosti jugoslovanskih republik, ki je za naše prilagaja- 
nje tudi nujna podlaga, ne ponujajo zadovoljivih podlag za razu- 
mevanje stvarne situacije Časovna dimenzija npr. neenakosti 
razvoja v Jugoslaviji pa kaže tudi izredno veliko časovno diskre- 
panco med Slovenijo in preostalo Jugoslavijo. 

Dozdaj je Slovenija razmeroma uspešno usmerjala svojo proiz- 
vodnjo v izvoz, predvsem na konvertibilni trg, kar nam je, med 
drugim, prineslo tudi okrog 5000 $ narodnega dohodka na prebi- 
valca. Vendarle pa je Slovenija v skladu z dosedanjim konceptom 
družbenega razvoja izčrpala možnosti za nadaljnjo gospodarsko 
rast, tako da je prehod iz dosedanjega relativno avtarktičnega 
gospodarstva in ekstenzivnega gospodarskega razvoja nujen. Ce 
hočemo doseči in zadržati stik z razvojem v razvitih evropskih 
državah, mora biti naša republika aktivnejša pri pospešenem 
ustvarjanju novih strateških povezav z ES in zlasti razvitim sve- 
tom. Tu bodo imele posebno pomembno vlogo tudi naše bodoče 
kapitalske povezave z ES, ki pa morajo imeti v vidu tudi zaščito 
materialne substance našega gospodarstva. Nujnost restrukturi- 
ranja našega gospodarstva pa mora preiti v našo zavest. 

Strategija vključevanja slovenskega gospodarstva v Evropo je 
naša edina realna pot, vendar pa je povezana s korenito spre- 
membo gospodarske filozofije ter zlasti tudi z zahtevnimi procesi 
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Prestrukturiranje tu 
ne pomeni samo prestrukturiranja slovenskega gospodarstva 
v razvojno intenzivne in prodorne panoge, in tudi ne samo 
panoge, pač pa to pomeni zlasti tudi ekonomsko motivacijo (tudi 
za vključevanje v Evropo) tistih podjetij, ki so sposobna uspevati 
na zahtevnih tujih trgih - torej je tudi znotraj obstoječe gospodar- 
ske strukture treba tem podjetjem zagotoviti boljše razmere. Ob 
tem pa je treba graditi tudi drugačne partnerske odnose sloven- 
skih podjetij s podjetji v razvitem svetu in jih kapitalsko ter tudi 
drugače povezovati z multinacionalnim kapitalom. Vključevanje 
slovenskega gospodarstva v Evropski ekonomski prostor namreč 
ne pomeni le priložnosti za plasma naših izdelkov in storitev, 
temveč med drugim tudi zahtevo in izziv po višji kakovosti izdel- 
kov in storitev, kar edino lahko dolgoročno zagotavlja gospodar- 
sko trdnost ter materialno in duhovno blagostanje družbe. 

Možnost za integracijo in vključevanje celotnega sistema 
v Evropski ekonomski prostor je odvisna od stopnje kompatibilno- 
sti (skladnosti, konkurenčnosti)sistema z njegovim okoljem. 
Z naraščanjem stopnje skladnosti z evropskim trgom se veča 
možnost za vključevanje našega sistema v ta trg, s tem pa za 
njegovo uspešnost delovanja na tem trgu. Ker je sedanja stopnja 
skladnosti našega družbenoekonomskega sistema s sistemom ES 
relativno nizka, to za sedaj otežuje oz. v določeni meri onemogoča 
naše večje integriranje z ES ter poudarja nujnost po čimprejšnjih 
spremembah. 

Kljub deklariranemu poudarjanju načela odprtosti kot osnov- 
nega vodila v gospodarskih odnosih ES do nečlanic se bo spre- 
menjena gospodarska podoba evropskega ekonomskega pro- 
stora s povečano konkurenčno sposobnostjo razvitih evropskih 
gospodarstev izražala tudi v večjem protekcionizmu. Preferenci- 
alno obravnavanje za DVR se bo še ohranilo, vendar se bo razvi- 
jalo v smeri ustvarjanja ugodnejših pogojev za uvoz iz manj 
razvitih dežel v razvoju.kamor ne spada Jugoslavija ter še manj 
Slovenija.Omenjenega dejstva se najbolj zavedajo razvite države, 
kot so ZDA,Japonska kot tudi dežele EFTE.Zato želijo povečati 
svojo prisotnost na tem nastajajočem trgu .predvsem z vlaganjem 
kapitala v lastno podjetje v ES.z odkupom podjetij,z integracijo 
S podjetji v ES ipd. 

Tako se tudi gospodarstva, ki so na bistveno višji stopnji kot je 
Slovenija, resno prilagajo razmeram, saj postajajo brezposelnost, 
konkurenčnost na mednarodnem trgu in zagotavljanje gospodar- 
ske rasti resni problemi. Dejstvo, da smo skoraj na repu razvitosti 
v Evropi, dovolj zgovorno kažeta naš položaj in nujnost najti poti 
izhoda. Naša država je v nevarnosti, da zlasti tehnološko in eko- 
nomsko še bolj zaostane za evropskim in svetovnim razvojem- 
Škoda.ki jo je povzročil naš neustrezen politični in gospodarski 

sistem ter nefleksibilna in v mnogočem nepravilna ekonomska 
politika zlasti ob prvem in drugem naftnem šoku,ko so Zahodna 
Evropa ,ZDA in Japonska zasnovalesvoj razvoj na novih tehnologi- 
jah , kar se je pokazalo tudi s spreminjanjem mednarodnih eko- 
nomskih odnosov, dovolj zgovorno kaže . da časa za pregovarja- 
nje v Evropo 92 da ali ne ni. 

3. Institucionalne možnosti za naše 
povezovanje z evropskimi integracijami 

Proces odpiranja jugoslovanskega gospodarstva v Evropo in 
svet je bil v preteklosti že prisoten, še posebno v šestdesetih letih 
in tudi kasneje. Nenazadnje smo v tistem obdobju kot edina 
socialistična država dobili poseben status v Organizaciji za eko- 
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nomsko sodelovanje In razvoj(OECD), pristopili smo k sporaZ(J" 
mom, ki opredeljujejo GATT, imeli pa smo tudi eno največr 
stopenj rasti družbenega proizvoda. 

V proces vključevanja in prilagajanja sedanjim evropskim i">® 
gracijskim procesom, ki ga opredeljuje predvsem projekt EvroP" 
ske skupnosti Evropa po letu 1992 , je Jugoslavija kasno vstop1'®' 
šele s sklepi Predsedstva Jugoslavije o vključevanju v evrop5* 
integracijske procese s poletja 1989 ter s sprejeto Deklaradl 
Skupščine Jugoslavije o nadaljni integraciji Jugoslavije v evr°Pj 
ske procese , ki je bila sprejeta v začetku leta 1990, smo v drž® 
dosegli politični konsenz o nujnosti, da se vključimo v omenje^ 
procese. Vendar pa zgolj politični konsenz v času intenzivirali 
evropskih integracijskih procesov ni dovolj za naše polnopra*"<\ 
vključevanje in prilagajanje Evropi. Vsa dosedanja prizadeva11' 
Slovenije, da bi skupno z zveznimi organi našli organizacij^ 
oblike , ki bi tudi na ekspertski ravni povezale strokovnjake iz^ 
Jugoslavije, so bila zaman. j 

Precej časa smo v Sloveniji izgubili z neplodnimi razprava^ 
v Jugoslaviji ali je dovolj, da se Evropi samo funkcionalno Pr"aL 
jamo ali pa je potrebno tudi institucionalno povezovanje. V bis' ( 
gre za dva neločljivo povezana dela istega procesa, kajti K 

rezultat vzajemnega (funkcionalnega) interesa je Jugosla*' 
z zahodnoevropskimi integracijami vzpostavila tudi konkre< 
(institucionalne) oblike medsebojnega sodelovanja. S postopaj 
preraščanjem funkcionalnega sodelovanja v povezovanje. , j. 
v višje oblike sodelovanja(npr. skupna vlaganja, instituciona' 
rani politični dialog) prerašča tudi institucionalno sodelova 
v povezovanje. , 

Slovenija je zaradi mnogih posebnih okoliščin nujnost 
na Evropo po letu 1992 bistveno prej spoznala. Vendar zar 
odvisnosti naše republike glede izvajanja skupne jugoslovan' 
zunanje politike svojih akcij na mednarodnem področju ni rn°9 
odločneje zastaviti, zato bi morala Slovenija svoje cilje in ak^ 
sti vključiti tudi v skupno jugoslovansko zunanjo politiko, ka< , 
prednosti cilj mora biti polnopravna prisotnost v razviti, Zario'j. 
Evropi.Ob tem je Slovenija tudi vseskozi utirala spoznanje on 
nosti priprav na Evropo po letu 1992 v jugoslovanskem pros'to 

Mejnik v slovenskem političnem odnosu do evropskih in,e||(r 
cijskih procesov, so nedvomno Stališča in sklepi Skupščine 
venije z meseca maja 1989. Ta so kot naš dolgoročni cilj PoS lti 
polnopravno članstvo Jugoslavije v Evropski Skupnosti, se * ( 
zela za takojšen podpis sporazuma o coni svobodne trg" ^ 
z EFTO in za polnopravno članstvo v Združenju ter za P° 
pravno članstvo v OECD in Svetu Evrope. pc< 

Slovenija si je že dolgo nazaj utirala tudi svojo samostojno 
v Evropo. Praktično gre za aktivno desetletno delo Slo*® 
v Delovni skupnosti Alpe-Jadran ter aktivno regionalno sod0' p 
nje v Skupščini evropskih regij (AER), Delovni skupnosti e» 
skih obmejnih regij (AGEG), konferenci sredozemskih regij, ' j 
konferenci lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE), e%y 
ski regionalni delovni skupnosti za razvoj podeželja z obnovo^) 
(EALJ), mednarodni nevladni komisiji za zaščito alpskih p 
(CIPRA) in preostalih regionalnih organizacijah in sreča ^ 
Poleg tega ima Slovenija dobre delovne, politične in ekon"^ 
stike z nekaterimi evropskimi regijami. V Evropi bomo to SO jr 
vanje še okrepili, predvsem v okviru Delovne skupnosti Alp® ^ 
dran, Skupščini evropskih regij in v drugih mednarodnih a*' 
stih. Fyf0f> 

Za relativno majhne evropske narode je ideja o Združeni & 
, ki bo hkrati tudi Evropa regij, vabljiva, ker bi jim orn<^rtpVt 

varnost in mir kot najvišji vrednoti omenjene ureditve ob 0 

nacionalne identitete. Zato nedvomno lahko trdimo, da je P;^ 
pravna vključitev Slovenije v takšno bodočo združeno c 
naša življenjska nujnost in pogoj za naš razvoj. ^ 

Na žalost moramo ugotoviti, da Jugoslavija in v njenern 
Slovenija že dalj časa zamuja pri vključevanju v nastajajoči s 
ski ekonomski prostor, tako kot je 1.1985 zamujala pri prila<3 ^ 
notranjemu trgu Evropske Skupnosti. Ko se je ocenjevala b° s\i 
že sklenjenih preferencialov med Jugoslavijo in ES, so v 
viji vztrajali pri obstoječih dogovorih, kar nam dolgoročno< ^ 
škodi. Prav tako nismo pravočasno izpeljali vsejugoslo"* fls 
organizacijskih priprav na Evropo po letu 1992. V Jugosla1"! j/' 
sedaj, nekateri zagovorniki ohranjanja obstoječih preferen 
med Jugoslavijo in ES. -i i'l 

v Vzhodni E^e i( Zaradi dramatičnih političnih sprememb 
zaradi nepravočasnega odziva Jugoslavije na te sPrer" o6ti.,( 
zgubljamo komparativne politične in ekonomske Pre"ncsje ( 
smo jih imeli v primerjavi z državami realnega socializma 
države t.i. centralne in vzhodne Evrope že Izoblikovala ' ,n<". 
uuuuv<uya ouuoiuvanja, r\i jo pvuuuiia r\i j\j « r»'; 
z ES že od leta 1980. Poimenovali so jo pridruženo "ar1j.tflra%: 
se razlikuje glede na prejšnji tip asociacij, kot je med''® ^ IJ 
v preteklosti uporabljan za dežele z juga Evrope, ki s° (f" 
kandidirajo za polnopravno članstvo v ES. Jugoslavija 

priloga poroči* 



Jost, da v okviru t.i. evolutivne klavzule, ki je opredeljena v 58. 
členu Sporazuma EGS-Jugoslavija iz I. 1980, preide na reci- 
pročno trgovanje z ES , kar bi bil del prve faze našega postopnega 
vključevanja v Evropski ekonomski prostor. 

Ob navedeni je pomembna opcija za Jugoslavijo pri vključeva- 
nju v Evropski ekonomski prostor tudi možnost za polnopravno 
članstvo v EFTO oz. prehodno vsaj podpis sporazuma o coni 
Proste trgovine. Jugoslavija je edina država, s katero ima EFTA 
^Postavljene multilateralne stike, in to že od leta 1967. 

Pripravljenost jugoslovanske vlade za odprtje pogajanj o pod- 
Pisu sporazuma o coni svobodne trgovine ter o morebitnem 
'lanstvu je pri članicah EFTA na 13. zasedanju Mešanega komi- 
ka naletela na previdni pristanek, pri čemer so nam dali vedeti, 
da je nadaljnji razvoj odnosov predvsem odvisen od razvoja re'ormskih procesov v Jugoslaviji in od naše pripravljenosti na 
Prehod na recipročno trgovanje Na predlog Švice je EFTA usta- 
novila poseben Fond za industrijski razvoj Jugoslavije s kapitalom 
00 milijonov USJ. Menimo, da to potrjujeinteres članic EFTE za 

Pospeševanje procesov prenove v Jugoslaviji. 
Ce omenjeni ekonomski integraciji združujeta vzvod za evrop- 

države v ekonomski integracijski proces, Svet Evrope postaja 
Navnik političnega združevanja na evropski celini. Jugoslavija je 
'etos že zaprosila za polnopravno članstvo v Svetu Evrope, pogoji 

so v bistvu enaki kot pri ekonomskih integracijah, tj. vladavina 
Pravne države, spoštovanje človekovih pravic, večstrankarski par- 
arnentarni sistem ter izpeljava svobodnih volitev. Usmeritev 

Č'r*no ekonomijo kot pogoj za vključevanje v ekonomske integra- 
I® ie samo logična posledica prej omenjenih pogojev. 

, institucionalni vstop v Evropski ekonomski prostor Jugoslavija 
i« doseže s preraščanjem dftsedanjega tipa sodelovanja z ES 
in z intenziviranjem stikov z EFTO, pri čemer nam mora biti cilj 
J^prejšnje polnopravno članstvo v EFTA. Članstvo v Svetu 
j r°pe pa je neobhoden politični in kulturni vidik sodelovanja 

razvito Evropo. 
I •.Sloveniji menimo, da sta varovanje in spoštovanje človekovih 
Individualnih pravic eden glavnih dejavnikov družbenega razvoja 'udi sredstvo prilagajanja in vključevanja v evropske integracij- 

® 'okove. 
0 * sistemu OZN so bili sprejeti mnogi mednarodni sporazumi 
, ''ovekovih pravicah . Od skupno 22 mednarodnih sporazumov 
v '®9a področja jih je Jugoslavija ratificirala 20. V tem času je 

Postopku sprejemanja v Skupščini SFR Jugoslavije Fakultativni 
^o'okol k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih 

avicah, ki omogoča državljanom , da se pritožijo na mednarodni 

Pritožb or9an' potem ko se Okoristijo domača pravna sredstva 
|/ vstop v Svet Evrope moramo biti pripravljeni na podpis 
onvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

s-^oščin z Dodatnim protokolom, ki vzpostavlja Evropsko 
^'Sče za varstvo človekovih pravic. 
vendarle podpis konvencij o varstvu človekovih pravic ni dovolj 

j niihovo učinkovito varovanje. Le sodoben pravni sistem lahko 
9otavlja uresničevanje tovrstnih mednarodnih konvencij. Naše 

g aktično ravnanje pa bodo ocenjevali drugi, tudi Parlamentarna 
J^Pščina Sveta Evrope , ki se bo šele nato izrekala o našem 0r®bitnem članstvu. 

1 .^snovne usmeritve Izvršnega sveta Republike 
Avenije 

Usmeritve Izvršnega sveta republike Slovenije pri prilagajanju 
p0°

pskim integracijam se prvi del celovitih priprav našega 
bn Pne9a prilagajanja evropskim procesom. Zavedamo se, da k veiiko predlaganih rešitev povzročilo precejšnje težave in da 

Potreben čas za prilagajanje. Vendar pa so razvojne nujnosti in 
sedanji preživeti koncept našega razvoja breme, ki nas pritiska 
rf ^Pravimo spremembe za naš večji napredek, blaginjo in 

I Poslenost, kar lahko prinese vključevanje Slovenije v Evropo po i iu 1992. 
P prwradi največje možne jasnosti pri opredeljevanju namena tega 
i b|jL ^a dela slovenske Bele knjige Izvršni svet Skupščine Repu- 
, 0p®Slovenije na tem mestu poudarja , da je naš osnovni namen 

ES , eli'ev delovnih usmeritev pri prilagajanju notranjemu trgu 
PoQ 

s tem sočasno pri izgradnji kompatibilnega sistema , ki je 
' |?0I za uspešno prilagoditev. 

Post ek' Evropa po letu 1992 Evropske skupnosti v osnovi pred- 
I Pffia ''a' se države Danice sporazumejo o odpravi vsakršnih 

'ova 0 usklajevanju predpisov, o okrepitvi monetarnega sode- 
nje -?'a kot tudi o spremljevalnih ukrepih, potrebnih za spodbuja- 

li dati rtroPskih podjetij k sodelovanju. V Sloveniji se moramo zave- 
v prj 

da ie naš proces prilagajanja in povezovanja z Evropo zamuja 
' njeo 'eriavi s procesi v dvanajsterici , kjer pomeni projekt notra- 
> v vi«3 ,rga Prehod iz določene faze integracije(carinska unija) f lo obliko integracije(skupni trg). Projekt zatorej predstavlja 

:/ Pr"°ga poročevalca 

organsko rast določenega koncepta razvoja že dosedaj integrira- 
nih gospodarstev, ki so prestopila določen prag razvoja oz. kjer je 
dosežena konvergenca glavnih makroekonomskih agregatov in 
kjer je v določeni meri dosežena kompatibilnost sistemov. 

V ES v v prvi fazi pričakujejo pozitivne rezultate predvsem 
zaradi odprave očitnih ovir za trgovanje (administrativnih), v nada- 
ljevanju pa tudi dolgoročne pozitivne učinke zaradi konkurenč- 
nega pritiska na integriranem skupnem trgu, ter znižanja stroškov 
zaradi združevanja določenih funkcij, kar vse naj bi pospešilo nov 
investicijski ciklus v ES. 

Glede na to, je naša prva naloga prilagoditev tistim ukrepom ES, 
ki bi neposredno ovirali naš nastop na trgu ES, ob tem pa seveda 
etapna, evolutivna gradnja družbenega sistema , ki bo kompatibi- 
len z zahodnoevropskimi. Izvršni svet meni, da je slovenska Bela 
knjiga v prvi vrsti odprt dokument, sprejemljiv za spremembe, da 
predstavlja določeno kontinuiteto, da pa je glede na pristojnosti 
republiških upravnih organov predvsem usmerjen k gradnji 
sodobnega sistema s potrebno zakonodajo. 

V Izvršnem svetu se zavedamo, da je nastop naših podjetij 
v bodočem evropskem ekonomskem prostoru zelo odvisen od 
pravilne podjetniške strategije oz. od poznavanja pogojev za skle- 
panje poslov v Evropi po letu 1992. Ta naloga še precej ostaja 
pred nami, odločilno delo na tem področju pa bi morali opraviti 
pristojna gospodarska združenja in raziskovalne institucije. 
Naloga Izvršnega sveta pa je , da za to ustvari makroekonomske 
razmere. 

4.1. Izvršni svet republike Slovenije meni, da moramo pri institu- 
cionalnem vključevanju v evropske ekonomske grupacije upošte- 
vati postopnost (faznost) tega procesa. Zato je treba: 

a) oblikovati cono svobodne trgovine v obliki sporazuma o pro- 
sti trgovini z EFTO. Takšen sporazum, na katerega EFTA 
previdno pristaja, predvideva postopno ukinjanje medseboj- 
nih carin in trgovinskih ovir na podlagi reciprocitete in pote- 
ka običajno nekaj let. Nadaljnje faze integriranja so carinska 
unija ter nadalje različne stopnje gospodarske skupnosti do 
polnopravnega članstva. Takšen fazni proces je objektiven in 
nujen. Vključitev v cono svobodne trgovine je najugodnejše 
in tudi najbolj racionalno. V prvi fazi to ne vpliva na zunanjo 
politiko in trgovinsko politiko države s tretjimi državami 
, tako da država zadrži popolno samostojnost, hkrati pa 
pridobi značilnosti enakopravnejšega kapitalskega, podjet- 
niškega in reprodukcijskega povezovanja z ES. Toda uvedba 
reciprocitete v odnosih z razvitimi gospodarstvi ob sicer že 
liberalizirani zakonodaji in zmanjševanju carinskih in izven- 
carinskih dajatev tudi pomeni, da v Sloveniji ne zagovarjamo 
panožne usmeritve pri formiranju pogojev poslovanja, mar- 
več menimo, da moramo ustvariti sistem, ki bo enak za vsa 
podjetja brez izjem, in to v skladu s pogoji poslovanja v coni 
svobodne trgovine; 

b) polnopravno se vključiti v Svet Evrope. Za zagotovitev osnov- 
nih pogojev za vključitev je treba: 

- spremeniti zvezno in republiško ustavo ter kazensko zako- 
nodajo na tistih področjih, kjer so individualne človekove pra- 
vice omejevane. Še posebej menimo, da je treba v delu zvez- 
nega kazenskega zakona odpraviti nekatera kazniva dejanja iz 
poglavja, ki govori o kaznivih dejanjih zoper temelje sociali- 
stične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ. 
V Jugoslaviji moramo v mirnem času odpraviti smrtno kazen, 
in to že v tej fazi sprememb in dopolnitev zvezne ustave ter 
popolnoma odpraviti vzporedno kazensko zakonodajo. 

Zaradi doslednega spoštovanja zakonitosti in ustavnosti se 
bo Slovenija zavzemala tudi za odpravo vsakršne vzporedne 
zakonodaje, predvsem za ukinitev tajnih uradnih listov, ki še 
obstajajo v Jugoslaviji; 

- vztrajati pri usmeritvah, ki nas vodijo v večstrankarsko 
parlamentarno državo s svobodnimi volitvami kot instrumenta- 
rijem tega sistema; 

- vztrajati pri izpeljavi gospodarske reforme, ki bo v sistemu 
imela trajne mehanizme tržne ekonomije, ki bodo med drugim 
tudi omogočili nove stateške povezave z evropskimi integraci- 
jami; 

c) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo še nadaje krepil 
in razvijal sodelovanje v Delovni skupnosti Alpe-Jadran. Vse 
večji pomen, ki ga imajo regije v celostni podobi evropskega 
integracijskega procesa zahteva nadaljno aktivno sodelovanje 
Slovenije. V ta namen Izvršni svet proučuje vse domače in 
mednarodne pravne poti, da Slovenija dobi subjektiviteto med- 
narodnega javnega prava ter s tem možnost za podpisovanje 
pogodb mednarodnega javnega prava oziroma pravnih mož- 
nosti za ustanavljanje predstavništev, informacijskih centrov in 
preostalih aktivnosti, s čimer si bo Slovenija zagotavljala načr- 
tovano uresničevanje ciljev slovenske zunanje politike. 
(Podobni trendi so prisotni tudi v drugih državah oz. regijah, 
npr. Avstrije in Zvezne republike Nemčije.) 
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Posebni del priprav na Evropo po letu 1992 in krepitve 
regionalnega sodelovanja pa vključujejo odprtje slovenskega 
informacijskega-promocijskega centra v Bruslju. Slovenija bo 
še naprej razvijala ekspertsko sodelovanje z Bavarsko, s katero 
smo že vzpostavili stike na ekspertski osnovi glede prilagajanja 
Evropi po letu 1992. 

4.2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da bo 
možno do leta 1994 ob sedanjih deformacijah našega gospodar- 
skega in družbenega sistema vzpostaviti in uveljaviti tako po 
strukturi in po učinkovitosti sistem, ki bo zagotavljal večjo učinko- 
vitost in trajnost ter odpravil vse ovire, našega gospodarstva pri 
enakopravnejšem in konkurenčnejšem vključevanju v evropski 
ekonomski prostor. Za dosego blagostanja in kakovosti življenja 
naše in bodoče generacije bo treba sprejeti številne kvalitativno in 
kvantitativno ustrezne ukrepe. Ta proces bo etapen in evolutiven, 
upošteval pa bo tudi izkušnje uspešnejših sistemov. Hkrati pa bo 
treba na vseh področjih spodbujati tudi inovacije, saj nam bo le 
tako v hitro razvijajočem svetu uspelo doseči hitrejši razvoj in 
enakopravno sodelovanje v mednarodni tekmi. 

Za dosego omenjenega cilja bo Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije do začetka oktobra 1990 izdelal časovni plan po 
nosilcih za posamezna področja, ki bo osnova za izdelavo norma- 
tivno-zakonodajnega dela in konkretnega programa izvajanja oz. 
uporabe. (Delovna verzija dispozicije, ki jo bodo morali posa- 
mezni nosilci upoštevati, je v prilogi 2). 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v tej začetni, prvi fazi 
bele knjige poudarja osnovne usmeritve, ki po kriterijih ustrezajo 
kot podlaga za nadaljnje delo na normativno funkcionalnem prila- 
gajanju po posameznih področjih. V nadaljevanju obravnavamo 
22 področij, iz katerih pa tukaj poudarjamo naslednje: 

- Na področju zaščitne politike je potrebno najprej izdelati 
novo jugoslovansko zaščitno politiko po posameznih instrumen- 
tih te politike in ki bo upoštevala mednarodna trgovinska pravila, 
predvsem pravila GATT-a oz. bo skladna s temi pravili. Nadalje 
mora zaščitna politika temeljiti na zaščiti proizvodnje posameznih 
proizvodov in ne, kar na celih panogah ter po višini in področjih 
podobni zaščiti razvitih evropskih državftekstil, kmetijstvo). Sama 
raven pa mora biti racionalna s časovno opredeljenim zniževa- 
njem na raven ES s ciljem vzpostavljanja pogojev za ukinitev pri 
vključevanju v ES oz. EFTO. S funkcionalnim prilagajanjem pa je 
treba uskladiti in prilagoditi vse jugoslovanske prepise tako, da 
bodo skladni tudi z vzpostavljenimi normami v ES pri pretoku 
blaga, kot je uvedba Enotnega administrativnega dokumenta ipd. 
Ob izpopolnjevanju nove zaščitne politike bo treba v okviru 
sistema carinske zaščite nameniti največjo pozornost poenostavi- 
tvi carinskega postopka z vidika hitrejšega in lažjega pretoka 
blaga oziroma uvedbi takega carinskega (uvozni, izvozni oziroma 
tranzitni) dokumenta v postopek, ki bo po obliki, vsebini ustrezal 
enotnemu administrativnemu dokumentu, ki se uporablja v pro- 
metu med državami članicami ES oz. EFTA. 

- Pri standardizaciji se bo Slovenija ob preostalih aktivnostih 
zavzemala za neposredno prevzemanje mednarodnih standardov, 
za čimprejšnjo vzpostavitev sistema domačih mednarodno prizna- 
nih testnih laboratorijev ter za našo večjo aktivnost v komisijah 
mednarodnih orgarnizacij za standardizacijo ISO in IEC in za delo 
Zveznega zavoda za standardizacijo s tema dvema organizaci- 
jama 

- Če hočemo ohraniti delež kmetijskih izdelkov na trgu ES 
, moramo v kmetijstvu in za prehrano sprejeti evropske predpise 
v veterini, fitosanitarni kontroli, živinoreji, živilski industriji, ven- 
dar pa sama uskladitev ni dovolj, če se z mednarodnimi sporazumi 
ne vključimo v skupnostno politiko preprečevanja nalezljivih 
bolezni živali in omogočimo recipročno izdajo certifikatov. 

- V zdravstvu bo treba predvsem spremeniti zakonodajo, ki se 
nanaša na proizvodnjo, kontrolo, zaščito in nadzor nad farmacevt- 
skimi proizvodi, pripraviti zakonodajo za farmacevtske izdelke 
visoke tehnologije ter prilagoditi predpise, ki urejajo izobraževa- 
nje, specializacije, strokovnega izpopolnjevanje zdravnikov in far- 
macevtov, zahtevam direktiv in priporočil Evropske skupnosti. 

- V varstvu okolja se morajo vsi predpisi s tega področja 
uskladiti z evropskimi, saj bi v nasprotnem primeru lahko postali 
odlagališče za okolje nesprejemljive tehnologije. V praksi je treba 
uveljaviti načelo, da mora onesnaževalec nositi stroške odprave 
vzrokov in posledic onesnaževanje okolja ter v tem smislu dopol- 
njevati rešitve v zakonu o ekološkem dinarju. Na drugi strani je 
treba z davčnimi in carinskimi olajšavami spodbujati varčno rabo 
snovi in energije ter uvajanje čistih tehnologij. Vključiti se je treba 
v Evropsko agencijo za varstvo okolja. 

- Jugoslavija je zaradi svojega geografskega položaja nepo- 
sredno povezana s prometnim sistemom bodočega evropskega 
skupnega trga in v tem okviru enotnega evropskega transport- 
nega prostora. Harmonizacija prometnega sistema zajema pred- 
vsem vprašanje prometne infrastrukture, eksternih stroškov in 
pogojev dela posameznih panog prometa. Slovenija se bo zato 
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zavzemala za liberalizacijo prometa s ciljem izboljšanja r®v 

prometnih storitev ob sočasni skrbi za čisto okolje. . 
- Pri prostem pretoku oseb(notranje zadeve) moramo ponoV 

celostno obravnavati naš sistem varovanja državne meje. P001^ 
staviti moramo mejni nadzor nasproti zunanjim mejam Skup"0' 
z zmanjševanjem vseh policijskih in carinskih formalnosti. 

- Na monetarnem področju je za naše prilagajanje evrops*' | 
integracijskim procesom najprej treba stopnjo inflacije pribl" 
tisti v evropskih državah ter doseči trdnost in konvertibiln0. 
nacionalne valute.naše postopno prilaganje pa mora imeti . 
cilj,da izpolnjujemo vse pogoje za članstvo v bodoči evrop5 

monetarni uniji. jt 
- Pri finančnih in zavarovalnih storitvah je naše zaostajanj® 

razvitostjo finančnih sistemov,institucij in instrumentov v razvit® 
svetu tolikšno,da bo tudi na tem pomebnem področju naše Pr' 
gajanje postopen proces.Ob tem pa bo naša glavna naloga v P<0 
hodnem obdobju usposobitev naših finačnih institucij za nji^ 
enakopravno vključitev v mednarodno konkurenco, skladno s v . 
pa bo treba odpirati tudi domači trg finančnih storitev. Pri tem 9 
tudi pri pretoku kapitala v prvi fazi za vzpostavitev in uSp®*L 
delovanje trga kapitala.Postopna liberalizacija in v končnem ' 
diju prost pretok kapitala morata biti cilj, čeprav bo zaradi raz«, 
nih potreb posebna pozornost namenjena tudi pritegnitvi tuj0^ 
kapitala, zaradi podedovanih značilnosti našega gospodarstvi 
se bo treba zaščititi tudi pred begom kapitala. ^ 

- V fiskalnem sistemu so potrebne korenite reforme, da . 
možna čimvečja kompatibilnosti našega fiskalnega in davfine»} 
sistema s tistim v razviti Evropi, kar naj bo v funkciji razvoja, neL 
zgolj budžetskega zbiranja sredstev, kar pomeni tudi, da je » 
vpeljati sistem posrednih davkov (davka na dodano vrednost)' ^ 

- Pri intelektualni lastnini se mora jugoslovanski Pat®rs« 
zakon uskladiti s Konvencijo o dodelitvi evropskega patenta m t 
vljučiti v to konvencijo,zaščititi je treba računalniške Pr°9rJ|pO 
(softvvare) in topografijo polprevodnikov,preprečevati trg° . 
z lažnimi blagovnimi znamkami (counterfeit) ter odpraviti n® ^ 
pri različnem pojmovanju označb porekla proizvoda P°r ||i- 
blaga in morda skleniti sporazume o bilateralnem oziroma m 
lateralnem vzajemnem varstvu označb porekla proizvoda. . ~j| 

- Pri informacijskih storitvah je osnovna naloga identific1!' 
in odprava tehničnih, administrativnih in pravnih ovir za 
vanje v Evropski informacijski trg. Pri tem so prednostne n® ^ 
naslednje: standardizacija, intelektualna lastnina progr®1^ ,ei 
opreme, računalniška izdelava in generiranje dokumentov j(l 
avtentičnost elektronskih podpisov, razmerja med uporabni je 
informacijskimi servisi ter njihova odgovornost, spodbul^. 
zasebnega sektorja k uporabi informacijskih storitev javnega si 
torja, zaupnost v razmerju do informacijskih servisov, zaup 
pri iskanju po bazah podatkov in varstvo zasebnosti. _ trt 

- Prilagajanje izdelkov in storitev kakovosti , ki jo zahtev 
Evropske Skupnosti, pomeni samo po sebi tudi krepitev tun® 
privlačnosti Slovenije in možnosti za večji iztržek. Poleg vario fj. 
in dosegljive naravne in kulturne dediščine ter kakovostnih . jf 
tev in izdelkov pa je za turizem nujno zagotoviti odp^^o 
neoviran pretok potnikov, blaga in storitev preko meja, za j0 f' 
zaščito potrošnikov in ureditev standardov, ki se nanašaj ^ 
gostinstvo, turistično posredovanje in storitve različnih rek' 
nih in podobnih dejavnosti. . vZp«' 

- Pri varstvu potrošnika bo slovenski izvršni svet podprl ||t||rf 
stavitev neodvisnega javnega sistema , ki bo upošteval po^i' 
zahodnoevropskih držav na tem področju ter zaradi neodvjs g) 
potrebnih institucij tudi finančno podprl vzpostavitev 
sistema. nj» 

- Znanstvenoraziskovalno delo mora prekiniti naše z3°st®{jvCJ 

za razvitim svetom. To mora postati vzvod za našo pot v ino'» jar 
družbo. Ob dokajšnjem osiromašenju naše družbe in 
stva sredstev ne bo ravno na pretek. To pa je kvečjemu raZ 

da vzpostavimo ustrezno organiziranost znanstvenega 1,1 

za znanstvene raziskave namenimo vsa razpoložljiva sr 

znanost intenzivneje vključimo v svetovne tokove ter tako po 
šamo njene rezultate tudi za njihovo tržno uporabnost. Pf'' (0)v 
imelo posebno vlogo tudi pospešeno znanstvenotehfl 
sodelovanje v Jugoslaviji in z Evropo, usklajevati pa bo ,re.]a<;«F 
raziskave, ki so potrebne kot podlaga za naše uspešno Prl 

nje evropskim integracijskim procesom. g(iji(J, 
- V izobraževanju je treba nadaljevati z aktivnim vključe 

v vseevropske izobraževalne programe (izmenjava 5'U 
dijakov, učiteljev) ter že obstoječega sodelovanja v Svetu 
prav tako pa bo treba iskati poti,da se postopno na ne .£fi' 
področjih vključimo v programe ES, kot so ERASMUS, Gu ^ 
EAST, kar predpostavlja prilagoditev slovenskega f 
sistema s standardi in zahtevami zahodne Evrope,kar veli® v9n) 
začeto delo pri priznanju visokošolskih diplom in uski®l ( 
stopenj študija. uSfner' 

- V statistiki bo morala Jugoslavija svoje aktivnosti 

priloga poroči* 



v Prenovo metodologije obračuna družbenega proizvoda , napra- 
vi enotno klasifikacijo dejavnosti, ki bo primerljiva z medna- rodno nomenklaturo, napraviti novo klasifikacijo poklicev in stati- 
stik po posameznih dejavnostih , da bi do I. 1992 dosegli enotno 
Prikazovanje statističnih podatkov in vzpostavili komplementarni 
statistični sistem. 

~ Prilagajanje skupnemu evropskemu trgu zahteva tudi pre- 
vrednotenje zakonodaje, ki ureja neposredno kakor tudi posredno 
Področje prava družb in uskladitev z zahtevami ES. 

~ V socialnem varstvu in politiki zaposlovanja se bomo zavze- 
mali za dopolnjevanje obstoječe delovne zakonodaje, ki jo bomo 
Prilagajali razvitim evropskim družbam. Za preprečevanje naraš- 
čanja brezposelnosti bomo v Sloveniji pripravili posebne pro- 
arame v okviru aktivne politike zaposlovanja in proučili možnosti 
' *i jih ponuja alternativna politika zaposlovanja. 

~ V energetiki bo treba zagotoviti predvsem vsestransko raci- 
onalno oskrbo uporabnikov z energijo v obsegu,ki bo omogočal 
Načrtovano gospodarsko rast in kvaliteto ter ceno, da bo lahko 
gospodarstvo enakopravno nastopala na evropskem trgu. Zato bo 
raba energetsko politiko vsestransko proučiti in upoštevati ne le 
Skušnje in dosežene rezultate v razvitih evropskih državah,tem- 64 tudi ekološko obremenjenost prostora, v katerem živimo. 

"■ ZAŠČITNA POLITIKA 
1- Stan|e v ES 

2 vidika gospodarske integracije ES, ki gre po teoriji preko 
Področja svobodne trgovine, carinske unije in skupnega trga do 
ponomske in monetarne integracije, se za vzpostavitev skupnega r9a £s p0 |. 1992 poudarja, naj s prostim pretokom blaga, 
'oritev, delovne sile in kapitala ne bi bila povečana protekcioni- 
ern in zaščita domačega trga. Že od ustanovitve je EGS carinska 

, n'ia, kar pomeni, da ima odpravljene medsebojne carine in 
oiičinske omejitve (kvote, kontingenti) ter druge uvozne dajatve, 

tem pa ima enotno carinsko politiko do držav nečlanic. K zaš- 
!,r|i politiki pa lahko spadajo tudi predpisi o zaščiti okolja, fitosa- 
"arni in zdravstveni predpisi, predpisi o zaščiti potrošnikov ter 

0mdPisi 0 najrazličnejših administrativnih postopkih, kar vse "Jejuje pretok blaga in deloma storitev ali pa vsaj draži uvoz. 
d vsi ti ukrepi so veljali tudi za pretok blaga in storitev med 
ligami članicami ter pomenijo zlasti t.i. fizične, tehnične in 
I Jjalne ovire, z vidika uvoza iz držav nečlanic pa so predstavljali 
""i individualno necarinsko zaščitno politiko do tretjih držav. ES 
'Postavlja skupni trg ravno z odstranitvijo teh tehničnih in fizič- 

dH 0v'r Pr' Pre,°ku blaga, storitev in produkcijskih faktorjev med *avami članicami. Večji del teh ovir bo odstranjen do I. 1992, in 
v 

Cer na ta način, da bodo ustrezni predpisi usklajeni med drža- 
ji članicami, poenostavljen in zreduciran pa bo tudi njihov 
neu or Načrtovana je tudi odprava preostalih uvoznih kvot pri katerih članicah kot tudi regionalnih in nacionalnih kvot posa- 

**nih držav kot dela skupne kvote ES , tako da bodo vse uvozne 
g?6iitve uporabljene v celotni ES. To pomeni, da bo po letu 1992 

"led drugim vzpostavila tudi enotno necarinsko zaščitno poli- 0 do tretjih držav oz. da bodo ti predpisi izgubili funkcijo zaščite 
la,otrai ES. Ta pa bo vzpostavljena na neki dogovorjeni ravni, ki bo 
j"ko po strukturi izvoza tretjih držav v ES oz. v posamezne države 

®nice Vjgja an nj£ja od tiste v pogojih individualnih necarinskih 
bo politikah. Z vidika tretjih držav in s tem tudi Jugoslavije 
v realni učinek tudi nespremenjene ravni necarinske zaščite 

Posamezni državi članici večji, zaradi večje konkurenčnosti 
Oglednikov iz preostalih držav članic. Vsekakor pa je pričakovati, 
ai oodo v teh novih razmera proizvajalci iz posameznih držav ES 
p re9ij še bolj kot doslej, uporabljali kot zaščito antidumpinške 
Pov ka,erih ie sama sprožitev ne glede na končne posledice j »zroči negativne posledice izvoznikom iz tretjih držav (npr. 

pritisk na cene idr.). 
vis ^ se z vidika zaščite zavzema za ohranitev sedanje relativno 
l9q*e ravni zaščite v jeklarstvu, kmetijstvu in tekstila tudi po letu 
"•ur ^ar 'e razv'dn° iz njenih stališč v okviru Urugvajskega kroga tv ''lateralnih pogajanj v GATT-u. V mednarodni trgovini s stori- 
, kjer se bo oblikoval Splošni sporazum o trgovini s stori- 
j(a|rT*i (GATS) se sicer zavzema za liberalizacijo, vendar ne radi- 
*last°' ^ te^ P°9aianjih pravzaprav še ni pokazala svojih pozicij, s (j "..koliko je pripravljena liberalizirati trgovino s storitvami 
Cjjo

e»jimi državami. V glavnem ni pripravljena na večjo liberaliza- 
tev ,f'nančnih, transportnih in vitalnih telekomunikacijskih stori- 

i ^.Vsekakor pa bodo rezultati Urugvajskega kroga pogajanj, ki 
1 ,f0n se končala še letos, opredeljevali tudi zaščitno politiko oz. i jn

y0v'nsko politiko ES na »starem« področju GATT-a (carine itd.) 
jn ,udi na »novih« področjih (storitve in deloma jeklarstvo, tekstil 

^etijstvo). 
kupni evropski trg bo zaradi močne usmeritve našega gospo- 

poročevalca 

darstva na ta trg , na nas močno vplival. Obseg in globina posledic 
bo povečana tudi z za sedaj še nejasnim načinom sodelovanja 
med ES in EFTO, ki je že sedaj na ravni cone svobodne trgovine. 
Ti učinki bodo lahko tudi izredno negativni, zlasti če se jim ne 
bomo pravočasno ustrezno prilagodili na makro- in mikroravni. 

2. Stanje v Jugoslaviji 
Z dosedanjimi ukrepi gospodarske reforme, predvsem liberali- 

zacijo zunanjetrgovinskega poslovanja in uvoza, so že storjeni 
zelo pomembni koraki k večji kompatibilnosti naše trgovinske 
politike s tistimi v razvitih državah. Sem sodijo bistveno znižanje 
blagovnih postavk na kontingentih, ki se je zelo približalo ravni 
v razvitih državah, ukinitev režima pogojno prostega uvoza (LBO), 
ukinitev omejitev pri plačevanju v tujino (DPRP in številne plačilne 
kvote), ukinitev omejitev oz. vezave uvoza in plačevanja storitev. 
Te omejitve in necarinske uvozne dajatve so z določili GATT-a in 
IMF-a na splošno prepovedane, Jugoslaviji pa so bile dovoljene 
zaradi plačilnobilančnih težav. V sprejetih sistemskih zakonih 
s področja ekonomskih odnosov s tujino so tudi dane ustreznejše 
osnove za uporabo ukrepov necarinske zaščite (fitopatoloških 
predpisov, predpisov o standardih, atestih in varstvu okolja, anti- 
dumpinga in zaščite potrošnikov) v skladu s predpisi GATT. Ob 
tem je treba ugotoviti, da sedaj Jugoslavija sploh nima izdelane 
zaščitne politike, predvsem pasivne - na strani uvoza. Vse carin- 
ske in necarinske dajatve so v funkciji financiranja proračuna, kar 
je tudi razlog za stalno povečevanje necarinskih dajatev v zadnjih 
osmih letih (in ker imamo velik del carinskih stopenj konsolidiran 
v GATT-u). Za obstoječo pasivno zaščito (uvozne dajatve) je tako 
značilna relativno nizka carinska zaščita in visoke necarinske 
uvozne dajatve, ki so povprečno dvakrat višje od carin in so vse 
linearne. Naslednja značilnost pasivne zaščite je, da se že dalj 
časa kombinira z aktivno zaščito v smislu izredno velikega števila 
oprostitev, ki le deloma izvirajo iz opredelitev spodbujanja razvoja 
določenih dejavnosti, zaradi česar se je splošna stopnja zaščite 
morala povečevati za zadovoljitev fiskalnih potreb. 
3. Potrebno prilagajanje 

3.1 Pri našem funkcionalnem in institucionalnem prilagajanju 
evropskim integracijskim procesom v zaščitni politiki je potrebno 
kot osnovni pogoj za kakršnokoli institucionalno vključevanje in 
prilagajanje ES oz. EFTI, najprej jugoslovansko zaščitno politiko 
podrediti oz. uskladiti s pravili mednarodne trgovinske politike, ki 
izhajajo iz GATT-a ter tudi drugimi mednarodnimi pravili, kot so 
npr.pravila o varstvu intelektualne lastnine ipd. V tem smislu bo 
treba čimprej ukiniti vse necarinske uvozne dajatve, ki so gene- 
ralno prepovedane z določbami GATT, razen davščine za carinsko 
evidentiranje. Ob čimprejšnji ukinitvi necarinskih uvoznih dajatev 
bo potrebno, zaradi fiskalnega karakterja le-teh, najti alterna- 
tivne proračunske vire. Ker tega verjetno ne bo mogoče izvesti 
takoj v celoti, pa je nujno potrebno takoj ukiniti vse izjeme in 
znižanja, razen za proizvodnjo za izvoz, za tuja vlaganja in za uvoz 
energentov. Te necarinske uvozne dajatve, ki so povprečno dva- 
krat višje od carin, ne glede na njihovo mednarodno legalnost, so 
bistvena ovira za integriranje v smislu oblikovanja cone svobodne 
trgovine z glavnim obeležjem odprave medsebojnih carin. Ob 
odpravi zaščitnih instrumentov, ki so z vidika mednarodnih trgo- 
vinskih pravil nelegalni, kamor sodijo tudi direktne subvencije in 
stimulacije (razen v kmetijstvu), pa je potrebno pričeti uporabljati 
mednarodno legalne zaščitne instrumente kot npr. antidumping, 
predpise o atestih in zaščiti potrošnikov idr. Najprej je torej treba 
uskladiti celotno jugoslovansko zaščitno politiko z zaščitnimi 
politikami razvitih zahodnih držav (in s tem z ES in EFTO). 

3.2 Nadalje je nujno treba čimprej izdelati nov sistem in politiko 
zaščite jugoslovanskega gospodarstva. Nova zaščitna politika 
mora temeljiti na osnovni usmeritvi odpiranja v svet in ne na 
avtarkičnem uvozno nadomestnem konceptu, kar pomeni, da 
mora biti raven zaščite racionalna in v skladu z mednarodnimi 
pravili in obveznostmi Jugoslavije (konsolidirana raven carin 
v GATT) ter da se mora konkretna zaščita posameznega proizvoda 
ob usklajenem delovanju vseh instrumentov zaščite, postopno 
v krajšem časovnem obdobju znižati na raven zunanje zaščite ES. 
Nadaljnje znižanje pa je upravičeno le ob načelu recipročnosti 
v okviru institucionalnega vključevanja v evropske integracije, pri 
čemer se znižanja ne razširijo na vse države, ampak le na članice 
integracije. Racionalna zaščita bi morala temeljiti na izraču efek- 
tivne ravni zaščite konkretnih proizvodov ter z usklajenimi raci- 
onaliziranimi razlikami pri zaščiti med samimi proizvodi in pano- 
gami. Pri tem je treba upoštevati tudi nadpovprečne razlike fiskal- 
nih in parafiskalnih obremenitev posameznih proizvodov (pov- 
prečne nevtralizira tečaj) in to reševati predvsem z ustrezno prila- 
goditvijo fiskalnih in parafiskalnih obremenitev. Izrednega 
pomena pa bo hkratna obravnava zaščitne in davčne politike pri 
prehodu našega davčnega sistema iz prometnega davka na davek 
na dodano vrednost. V tako formirani zaščitni politiki tudi ne sme 
biti mesta za vse sedanje izjeme oz. oprostitve ter znižanja. Za 
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določene cilje razvojne politike je potrebno uporabljati predvsem 
druge ukrepe s področja davčni in kreditno monetarne politike in 
tako odpraviti deformacije, ko se zaradi razvojne politike dolo- 
čene panoge ali regije z oprostitvami uvoznih dajatev subjektom 
iz teh panog ali regij ruši zaščita domače proizvodnje posamez- 
nega blaga. 

3.3 Vzporedno z novo zaščitno politiko je treba čimprej funkci- 
onalno prilagoditi sistem carinske zaščite (posamezne oprostitve 
in olajšave za uvoz nekomercialnega značaja itd.) kot tudi njeno 
tehnično izvedbo. V zvezi s tem so že pripravljene prve ocene 
možnosti za uvedbo enotnega administrativnega dokumenta 
v carinski postopek(oz. dokumenta, ki bi po vsebini ustrezal SAD, 
ki ga uporabljajo države članice ES in EFTE in nadomešča vse 
druge uvozne, izvozne ter tranzitne dokumente). 

3.4 Tekoča ekonomska politika mora biti v bodoče takšna, da ne 
bomo zabredli v ponovne plačilnobilančne težave in da gospodar- 
skih subjektov ne bo silila v kršitev mednarodnih pravil (npr. da 
tečajna politika ne bo silila podjetij v dumping ali pa zahtevala 
finančnih neposrednih izvoznih spodbud). 

3.5 Vse omenjeno prilagajanje jugoslovanske zaščitne politike 
pa je seveda v zvezni pristojnosti, zato bo naša republika morala 
predlagati ustrezne spremembe na zvezni ravni v smislu prilagaja- 
nja mednarodnim trgovinskim normam, ki so hkrati tudi osnovni 
pogoj za katerokoli obliko institucionalnega vključevanja v evrop- 
ske integracije. 

Z izsledki nižje navedenih raziskav bo izdelana ustrezna pod- 
laga za optimalno funkcionalno in institucionalno prilagajanje ter 
dana podlaga za kvalificirane in argumentirane predloge zveznim 
organom za makroekonomske, podjetjem pa tudi za mikroeko- 
nomske odločitve o nujnem prestrukturiranju našega gospodar- 
stva. S temi raziskavami bodo dobljene osnove za vodenje eko- 
nomske politike, ki bo s prilagajanjem in končno integracijo 
upravljala z vplivi in učinki odprave carin ter preostalih uvoznih 
dajatev na cene oz. stroške, ponudbo in povpraševanje, potroš- 
njo, proizvodnjo, uvoz, izvoz, proračun ter z alokativnim učinkom 
teh sprememb tudi na druge makroekonomske agregate. Hkrati 
bodo to tudi osnove za naša podajanja z evropskima grupacijama. 

Posamezne raziskave, ki se ukvarjajo z mednarodnim gospo- 
darskim sodelovanjem Slovenije in Jugoslavije ter tudi globalni 
učinki skupnega trga na položaj ter konkurenčnost jugoslovan- 
skega gospodarstva, so bile v Sloveniji že narejene, res pa je, da 
njihovi sklopi še niso sintentizirani z vidika vseh potreb našega 
prilagajanja evropskim integracijskim procesom. Upoštevane pa 
so bile tako pri izdelavi Analize razvojnih možnosti Slovenije glede 
na našo vezanost na bodoči skupni evropski trg, kot tudi pri 
pripravi srednjeročnega plana Slovenije. Za evidentiranje in kvan- 
tificiranje učinkov potrebnega prilagajanja oz. za spoznanje učin- 
kov odprave oz. postopnega zmanjševanja stopnje zaščite pri 
posameznih variantah možnega institucionalnega in funkcional- 
nega vključevanja v evropske integracijske procese so tudi že 
izdelane nekatere ekspertize posebej za vsako omenjeno grupa- 
cijo. V prvi fazi teh raziskav je bila tako raziskana elastičnost 
ponudbe in povpraševanja naših uvoznih in izvoznih proizvodov 
v menjavi z državami EGS. Podobno pa bo v kratkem tudi za 
EFTO. V drugi fazi pa bi se analizirala carinska in necarinska 
zaščita pri nas in tudi v evropskih grupacijah, na podlagi česar 
bodo s simulacijami odprave oz. zmanjševanja stopenj zaščite 
evidentirani in tudi čim bolj kvantificirani učinki raznih scenarijev 
liberalizacije v naši medsebojni trgovini. 

II.STANDARDIZACIJA IN MEDSEBOJNO 
PRIZNAVANJE ATESTOV 

1. Za pomembno nalogo pri nastajanju notranjega evropskega 
trga si je Komisija ES zadala cilj, da pospeši medsebojno prizna- 
vanje nacionalnih atestov in certifikatov v vseh državah članicah 
in v vseh produkcijskih sferah (product approval or market autho- 
rization procedures). Proizvodni certifikati oz. procedura odobri- 
tev za proizvode za trg naj bi postala veliko bolj transparentna in 
podrejena zelo jasnim in objektivnim kriterijem. Cilj je zagotoviti 
enak način za trženje proizvodov za vsa evropska podjetja. S pra- 
vili GATT-a naj bi bili zaščiteni tudi tuji producenti na trgu 
Evropske skupnosti. 

Prav tako si je Komisija ES zadala nalogo, da zagotovi izvajanje 
obstoječih evropskih standardov, kot tudi predpisovanje novih na 
področjih, kjer je to potrebno. 

ES je v sedemdesetih letih sprejela okoli 200 direktiv za standar- 
dizacijo, vendar se podjetja v ES še vedno srečujejo s tehničnimi 
omejitvami pri trgovanju. Kmetijski izdelki, hrana, farmacevtski in 
drugi proizvodi so dostikrat predmet posebnih nacionalnih kon- 
trol in zahtev, zato da bi se zaščitili domači potrošnik, okolje oz. 
lokalna proizvodnja. Razlike v merskih enotah, metodah merjenj, 
sistemu označevanj, zdravstvenih in veterinarskih standardih itd. 
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so bile v letih skupnega dela res zmanjšane, vendar so nekatere 
vedno ostale. „ 

T.i. »novi pristop« pri standardih in tehničnih predpisih, ki g ar 
napovedala Komisija ES v Beli knjigi iz 1.1985 opušča vključevani 
in opisovanje podrobnih tehničnih specifikacij v direktivah E9' 
predvsem zato, ker je potrebno soglasje pri glasovanju v Sve' 
ministrov zavlačevalo sprejemanje teh direktiv. Kjer pozitivni nac 
onalni predpisi glede zdravja, varnosti, zaščite potrošnika in ? 
vekovega okolja omejujejo svoboden pretok blaga, sedaj ES tez 

k harmoniziranju zakonodaje, ki pa naj v ukrepih ES vsebuje sa"1 

bistvene zahteve, medtem ko se tehnične norme sedaj predp|sU 

jejo v okviru dela posebnih evropskih organov za standardizacij 
Vpeljava kvalificirane večine pri glasovanju v Svetu ministr® 

ES, kar je omogočila Enotna evropska listina, je pospešila proč®, 
sprejemanja direktiv s tega področja, tako da so skupni predp1 

že sprejeti za enostavne posode pod pritiskom, igrače, konstfu* 
cijske materiale, električne aparate ter varnost strojev. |c 

Bistveni element v politiki »novega pristopa« je tudi na^ 
medsebojnega priznavanja, kot ga je potrdilo tudi EvropsK 

sodišče v znani sodbi, v primeru Cassis de Dijon. Načelo oJ*| 
goča, da ima blago, ki je bilo zakonito proizvedeno v eni drza 

članici,svoboden pristop v drugo državo članico. Kadar se harf^jti 
niziranje pravil in standardov ne jemlje kot bistveno pri zasc

a 
zdravja, varnosti ali potreb industrije, je kot obvezno pravilo tre 
spoštovati priznavanje različnosti. Vsak potrošnik v ES ima P'j 
vico izbirati svojega izdelovalca v katerikoli državi članici in P 
tem država uvoznica v načelu ne sme postavljati nobenih o' 
i',ev- „0* Komisija ES je za posamezna področja že poslala v postoP"j( 
predloge za uveljavitev splošnih načel medsebojnega priznava^ 
atestnih rezultatov proizvodov oz. certifikatov. . ,gC 

Za nečlanice ES novo načelo omogoča, da se tuji proizvajaj 
prilagodi tehničnim normam tiste države članice, ki mu na'% 
ustreza. To je velik napredek glede na sedanje stanje, ko 
izvoznik dobiti odobritev za vsako državo posebej. Če pa se ^ 
izvoznik odločil, da se prilagodi npr. italijanskim normam, 
moral v druge države članice izvažati preko Italije in ne nep^ 
sredno. (npr. v Francijo). Razlog tiči v racionalizaciji postoP^ 
v sami ES, saj bi v nasprotnem primeru posamezna država 
določene izdelke morala uveljaviti kar 12 različnih serij s' 
dardov. ji(fi 

V letu 1988 je Komisija ES sprejela pravilo GATT-a, ki '"{.jj. 
izdelovalcem omogoča enak pristop do nacionalnih certifiK® 
skih postopkov, kot domačim proizvajalcem. Certifikate tre) 
držav potrjuje Komisija ES v Bruslju. ,|(|< 

2. Po novem mora sprejeta direktiva ES imeti tehnično sP® je 
kacijo, ki jo bodo morala uporabljati podjetja v proizvodnji- ' -f. 
prepuščeno ali nacionalnim organom za standardizacijo, Jji 
DIN, AFNOR, BSI itd. ,oz. kjer so potrebni evropski stan0^. 
CEN-u (European Committee for Standardization) in c~,tlp 
LEC-u (European Committee for Electrotechnical Standard ^ 
tion). Organizaciji , ki predstavljata skupne evropske organ ^ 
standardizacijo imata sedež v Bruslju, sestavljajo jih države 
niče EFTE in ES, medtem ko polnopravno članstvo za 
države ni možno. v,(i 

Skupni evropski standardi se povečini sprejemajo na 
področjih, medtem ko se tak postopek za obstoječe proizv" 
dejavnosti predvideva v bodočnosti. trjj* 

Informacijska tehnologija in telekomunikacijska indu^ j|i 
imata poseben tretma pri načrtovanju politike standardizaciji 
to zaradi narodnogospodarskih in proizvodnih razlogov. 
evropski standardi na tem področju, so tehnična baza pri 'z=jj5l<' 
vanju močne in konkurenčne evropske IT in telekomunika<^ 
industrije. Članice EFTE in ES uskljajujejo tehnične norm^l 
nove izdelke, še predno so ti na trgu in to v skupnih telesih'p/*(3 
(European Telecommunications standards Institute) in 
(promoviranje skupnih standardov v evropski informacijski teef}C 
logiji). Podobne sisteme imajo tudi ZDA in Japonska, pri čem pfi 
tudi ti zaprti za tretje države, kar je močan argument t fl5ti 
ohranitvi omenjenega stanja. Na tem področju je v bodo® 
pričakovati zaostren konkurenčni boj treh najpomembnejši"1 

tovnih proizvajalcev. .ij o1 

3. Perspektive za ključna področja v ES pri standardizac J ,fiji 
uveljavjanju novega načina so različne. V avtomobilski in" (yp« 
se želi priti do t.i. tipske evropske odobritve (European^}) 
approval). Komisija ES na tem področju uresničuje, vendar p> 
neuspešno, aktivnosti že od začetka sedemdesetih let, zade 
se je premaknila šele v zadnjih letih, ko je bil dogovorjen n/jerP* 
sporazum o omejevanju uvoza japonskih avtomobilov. Do* 
ne bo doseženo popolno soglasje oz. drugače povedano. ^ 
ne bo evropski industriji uspel prodor na japonski trg. 
države članice ES verjetno še naprej blokirale tri preostale: t(1o 
tive iz te serije (41 jih je bilo že sprejetih), in to za gume, *arJla<\CW 
steklo ter za težo in dimenzije. Preostale direktive blokira r< 

• priloga porode**^ 



s tihim pristankom vseh preostalih držav članic. 
Sedanja praksa je zelo zapletena, saj so že sprejete skupne 

®vropske norme konsistentne in neobvezne glede na nacionalne, 
četudi je Komisija ES odločena, da bo dosegla t.i. evropsko tipsko 
°dobritev, je možno, da bodo posamezni konfliktni nacionalni 
standardi še vedno veljali. 

V farmacevtski industriji je leta 1985 začela v veljati direktiva, ki 
Ornogoča podjetju, ki želi tržiti proizvod v drugih državah člani- 
cah, da prijavi željeni proizvod, od države uvoznice pa je odvisno, 
al1 ga potrdi ali ne. 

Svet ministrov ES je I. 1988 potrdil direktivo o transparentnosti 
Oen farmacevtskih proizvodov, ki zahteva od nacionalnih oblasti, 
oa oblikujejo kriterije za postavljanje cen za izdelke, ki pridejo na 
"Mhov trg ter glede povračil za proizvode iz obstoječih socialnih 
»kladov. S to direktivo poizkušajo zagotoviti enakopravenost za 
*sa podjetja v ES, kajti dogajalo se je, da so imela domača 
Podjetja prednosti. 

V Komisiji ES še zdaj ni odločeno ali bo ES na tem področju 
uveljavilo načelo medsebojnega priznavanja, torej da se bodo 
'Oblikovali meddržavni registracijski postopki oz. se bo ustanovil 

®Vr°pski pandan ameriški Federal Drug Administration, ki ureja 
^adzor in prodajo zdravil v ZDA. Opazovalci razmer menijo, da se 
0° Es odločila za drugo varianto, saj bo tako farmacevtski indu- 
,Iriii prihranjen strošek, ki nastaja glede na potrebo po vsako- 

®tni registraciji in obsežnih testih v vsaki državi posebej. 
Trg za farmacevtske proizvode je za tretje države v ES zelo 

"Prt, tako da je neodvisnemu tujemu podjetju praktično onemo- 
gočeno enakopravno nastopanje. 

v telekomunikacijski industriji je ES naredila prvi korak za 
nedsebojno priznavanje I. 1986, ko so se države članice obvezale 
laifnavati medseb°ine testne rezultate. Komisija sedaj pripravlja a«onodajo, za popolno medsebojno priznavanje, kar bo olajšano 

sprejeto direktivo za ukinitev monopola PTT nad terminalno 
Premo kot tudi za razširitev pravil konkurence glede javnih 
p°čil za telekomunikacijski sektor. 

.Prav tako se pripravljajo direktive za odprtje trga javnega sek- 

. rja za telekomunikacijske storitve z redkimi izjemami, npr. za 
'0'onsko mrežo in teleks linije, 

j. Proizvodnji hrane je Komisija ES predlagala največ ukrepov 
s" svoboden pretok blaga, vendarle pa je celo notranja trgovina 

rirano še vedno zelo zapletena. Znova in znova se pojavljajo 
ove nacionalne zahteve, predvsem glede zdravstvene varnosti 

posameznih izdelkov. 
jJra tujce je trgovina še posebej težavna, saj ima po načelu, ki 
Sv'fa iz Cassis de Dijon primera, izdelek, narejen v eni državi, 
Prh en Prist°P v vse dru9e. medtem ko se morajo tuji izdelki d 'a9ajati posebnostim vseh dvanajstih držav. Vse to povzroča 
laJ.atne stroške, tako da podjetja, ki to zmorejo, odpirajo svoje s,ie filiale v ES 
v j

1 Enotni sistem standardizacije proizvodov, del in storitev 
N"9oslaviji ureja zakon o standardizaciji. Zakon je bil sprejet 8. 

a 1988. Sistem obsega sprejemanje in uporabo standardov in 
TOsov. ki jih določa zakon, ukrepe za zagotovitev tehnične in 
n "s,rukcijske varnosti in kakovosti proizvodov, del in storitev ter 

ozorstvo nad njihovim izvajanjem. 
sDart6Zn' 2avod za standardizacijo, ki po najnovejši reorganizaciji Hat« 3 k Zveznemu sekretariatu za trgovino, je iz več vzrokov, med 
tojrtmi so uskladitev zakona o standardizaciji z amandmajem 
di>a •. ** "stavi SFRJ, terminološko usklajevanje zakona o standar- 
Sp ®c'ii. z ustavnimi amandmaji IX do XLVII in zveznimi zakoni, 

P° 8. juniju 1988, ter posebno z zakonom o podjetjih, 
Ur6! odprave pomanjkljivosti, na katere je bilo opozorjeno med 
r uničevanjem zakona o standardizaciji ter zaradi ustvarjanja 
Oiza 6r za nada'inii razvoj in usklajevanje jugoslovanske standar- 
Preci|l,e 1 mednarodno standardizacijo, pripravil novembra 1989 o st °9 za sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
ir> D

an
L
dardizaclji. Osnutek zakona je bil poslan vsem republikam 

o n. ajinama z namenom, da sporočijo pripombe in mnenja yfadivu. 
Prg, 2adnjem letu sta se v svetu občutno razvili zakonodaja in 
sQrr*

a Pri zagotavljanju in dokazovanju kakovosti, atestiranju in 
nje postopkih, zato se glavni popravek nanaša na prilagaja- 
orq 

naš'h predpisov dokumentom oziroma praksi mednarodnih 
^'zacij za standardizacijo in Evropske skupnosti. V tem smi- 
*ako dvideva osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah jaiCe

na ° standardizaciji vzpostavitev sistema priznanih proizva- 
?900o' temelji na mednarodnih standardih ISO 9000 in EN ditir Ravno ,ako predvideva osnutek vzpostavitev sistema akre- 

'Moratorijev v skladu z dokumenti ISO in IEC in doku- 
VKlj'! ^S oziroma standardi EN 45000. Na ta način je omogočeno 
Poo^pvanje naših preizkusnih laboratorijev v mednarodni sistem 
1j6 'asčenih laboratorijev ILAC in s tem mednarodno priznava- ezultatov preizkušanja naših laboratorijev. 

*r"°ga poročevalca 

Gospodarska zbornica Slovenije in Splošno združenje elektro- 
industrije Slovenije sta imela načelne pripombe in ugotovitve 
v osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stan- 
dardizaciji, ki se med drugim nanašajo na neusklajensot osnutka 
z mednarodnimi dokumenti (ISO/IEC Guide iz leta 1986, sporazum 
0 tehničnih ovirah v okviru GATT iz leta 1979, mednarodni spora- 
zum o homologaciji vozil iz leta 1962), na nenačelnost pri predpi- 
sovanju neobveznosti standardov, na neustreznost pri preizkuša- 
nju proizvodov in medsebojnem priznavanju atestov oziroma cer- 
tifikatov ter na potrebo po doslednem upoštevanju standardov za 
zagotavljanje kakovosti ISO 9000, EN 29000 in EN 45000. Pripom- 
bam in ugotovitvam, ki so bile poslane Zveznemu zavodu za 
standardizacijo, se je pridružil tudi Republiški komite za industrijo 
in gradbeništvo. 

Osnutek zakona je trenutno še v fazi dopolnjevanja oziroma 
usklajevanja s pripombami in ugotovitvami republiških in pokra- 
jinskih organov. Pričakujemo lahko, da bo osnutek zakona glede 
na potreben postopek v ZIS-u sprejet predvidoma konec prvega 
polletja. 

5. Mednarodna organizacija za standardizacijo s področja elek- 
trotehnike IEC je pred časom uvedla mednarodni sistem IECEE za 
ugotavljanje skladnosti električne opreme z mednarodnimi stan- 
dardi. V okviru tega sistema deluje podsistem CB shema za 
priznavanje reultatov preizkušanja po standardih za varnost elek- 
trične opreme. CB shema omogoča članicam priznavanje rezulta- 
tov preizkušanja električnih in elektronskih naprav, njihovih 
sestavnih delov in sestavnih delov ustreznih električnih instalacij 
oz. dokazovanje njihove skladnosti z mednarodnimi standardi 
brez ponovnega preizkušanja v državah, katerih nacionalne orga- 
nizacije za standardizacijo (ZSS) so članice tega podsistema 
s »CB atestom«. 

Zvezni sekretariat za trgovino, katerega del je tudi Zvezni zavod 
za standardizacijo, ki kot član IEC izpolnjuje pogoje za vključitev 
v sistem IECEE oziroma shemo CB, je decembra 1989 predložil 
Zveznemu izvršnemu svetu v sprejem predlog sklepov o včlanje- 
nju ZZS v shemo CB. ZIS predloga zaradi prezasedenosti vpraša- 
nji prenove do 21.2.1990 še ni obravnaval, pričakovati pa je, da bo 
v najkrajšem možnem času prišel na dnevni red. 

Zakon o standardizaciji določa, da so v Jugoslaviji vsi standardi 
načeloma neobvezni. S predpisom pa se lahko določi, da je 
uporaba jugoslovanskega standarda v celoti ali delno obvezna. 
Obvezna uporaba jugoslovanskega standarda se lahko predpiše 
zaradi tipizacije in unifikacije delov in sestavov tehnično zahtev- 
nih proizvodov, tehnične in konstrukcijske varnosti, varnosti pri 
uporabi proizvodov, varstva človekovega okolja, zagotavljanja 
kakovosti in zadovoljevanja potreb ljudske obrambe in varnosti 
države. 

Da bi ugotovili, ali se načelna neobveznost jugoslovanskih 
standardov dejansko upošteva v praksi, so na Republiškem komi- 
teju za industrijo in gradbeništvo napravili v dveh časovnih 
obdobjih pregled vseh standardov, objavljenih v Uradnem listu 
SFRJ. Prvi pregled so napravili za obdobje od 10.6.1988 do 
2.6.1989. V opazovanem času je bilo v Uradnem listu SFRJ objav- 
ljenih 448 standardov, od česar je bilo 76 % obveznih, 1 % delno 
obveznih in 23 % neobveznih. Naslednji pregled so napravili za 
obdobje od 23.6.1989 do 26.1.1990, od tega je bilo 57% obveznih, 
1 % delno obveznih in 42 % neobveznih standardov. 

Koliko je bilo predpisovanje obveznosti standardov upravičeno, 
niso posebej razčlenjevali. Kljub temu lahko ugotovimo, da kaže 
stanje glede predpisovanja obveznih standardov težnjo po izbolj- 
ševanju oziroma večjemu upoštevanju zakonske neobveznosti 
jugoslovanskih standardov. 

6. Da bi dobili okvirno informacijo o stanju in aktivnostih na 
področju standardizacije v 20 večjih slovenskih podjetjih, pred- 
vsem s področja strojne, kovinskopredelovalne in elektroindu- 
strije ter proizvodnje prometnih sredstev, jim je RK za industrijo in 
gradbeništvo poslal krajši vprašalnik na to temo. 

Analiza odgovorov je pokazala, da se v podjetjih s problematiko 
standardizacije ukvarja od 2 do 16 oseb. Najaktivnejša na tem 
področju v domačem in mednarodnem merilu je Iskra V strokov- 
nih komisijah Zveznega zavoda za stadnardizacijo in IEC sodeluje 
239 njihovih strokovnjakov. Strokovnjaki Iskre so aktivni v osem- 
najstih komitejih IEC. Iskra Rotomatika Spodnja Idrija je kot prva 
firma v Jugoslaviji in v Vzhodni Evropi leta 1989 pridobila registra- 
cijo podjetja po standardih ISO 9002 in EN 29002. 

Med aktivnejšimi pri standardizaciji so še Gorenje Titovo Vele- 
nje, Sava Kranj, IMV Novo mesto, TAM Maribor in drugi. 

Vsa anketirana podjetja, nekatera bolj, druga manj, sledijo 
aktivnostim, ki v zvezi z realizacijo enotnega evropskega trga 
potekajo v Evropski skupnosti. Ravno tako vsi dokaj tekoče 
spremljajo izdane direktive in standarde ES s področja svoje 
dejavnosti. 

Do direktiv in standardov ter preostalih informacij v zvezi o pri- 
pravah ES na Evropo 1992, prihajajo podjetja na različne možne 
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načine, to je preko republiških informacijskih centrov (GZS, CTK), 
zveznega zavoda za standardizacijo, predstavništev v tujini ozi- 
roma filial, preko zunanjih sodelavcev, itn. 

Interni program prilagajanja direktivam in standardom ES 
obstaja ali ga pripravljajo v približno polovici podjetij. 

Problem medsebojnega priznavanja atestov oziroma certifika- 
tov pri izvozu v države ES in EFTA je še vedno odprt. Jugoslavija 
še nima (osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o standardizaciji jih že predvideva) lastnih mednarodnih priznanih 
laboratorijev za preizkušanje, zato naši izvozniki rešujejo proble- 
matiko pridobivanja atestov oziroma certifikatov individualno 
glede na zahteve držav kamor izvažajo, pri čemer jim večinoma 
pomagajo preizkusni laboratoriji v posameznih državah. 

Podjetja se skušajo po svojih zmožnostih in potrebah prilagajati 
Evropi 92 na različne načine. Vsem pa so skupna naslednja 
prizadevanja: prilagajanje proizvodnega programa, proizvodnih 
in kontrolnih postopkov zahtevam ES, prilagajanje mednarodnim 
standardom, aktivnejše vključevanje v informacijske tokove, 
izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev, itn. 

Prilagajanje politike standardizacije usmeritvam ES je gotovo 
ena prednostnih nalog, ki jih moramo s ciljem približevanja zahte- 
vam enotnega evropskega trga po letu 1992 kakovostno realizirati 
v največji možni meri. Na državnem nivoju bo glavni del bremena 
nosil Zvezni zavod za standardizacijo, ki je v zvezi s to problema- 
tiko pripravil skupaj z Gospodarsko zbornico Jugoslavije in osta- 
lim zveznimi organi vrsto dokumentov, katerih realizacija bo 
v naslednjih letih bistveno dvignila kakovostni nivo jugoslovanske 
standardizacije in hkrati omogočila dovolj kvalitetno spremljanje 
aktivnosti na področju mednarodnega standardizacije. 

Žal se kjub ustrezno koncipiranim dokumentom, zatika pri reali- 
zaciji nalog, ki jih le-ti predvidevajo. Dejstvo, je namreč, da je 
Zvezni zavod za standardizacijo zaradi pomanjkanja sodobne 
računalniške opreme, neustrezne organiziranosti, neprimerne 
kadrovske strukture, predvsem pa zaradi velik finančnih težav 
zelo neelastičen,neučinkovit in počasen pri modernizaciji jugo- 
slovanskih standardor oz. prilagajanju politike standardizacije 
mednarodnarodni standardizaciji. 

Organizacijska shema Zveznega zavoda za standardizacijo sku- 
paj s približno 300 tehničnimi komisijami, v katerih deluje okoli 
5.000 strokovnjakov s posameznih področij standardizacije iz vse 
Jugoslavije, namreč ni adekvatna organizacijski shemi evropskih 
organizacij za standardizacijo CEN in CENELEC oz. delovanju in 
medsebojni koordinaciji njunih komisij in podkomisij. 

Najenostavnejši in nahitrejši (in verjetno tudi najcenejši) način 
prilagajanja mednarodni standardizaciji je metoda direktnega 
prevzemanja mednarodnih standardov, ki bi jih v nespremenjeni 
obliki sprejeli kot nacionalne standarde. Podobne prakse se 
v veliki meri poslužujejo tudi druge države. To možnost nam sicer 
novi zakon o standardizaciji daje, vendar le za primere, ko za 
določene mednarodne standarde ne obstajajo ustrezni jugoslo- 
vanski standardi, kar predstavlja v praksi veliko oviro za tekoče 
prilagajanje tujim standardom. 

Za hitrejše in učinkovitejše prilagajanje naše standardizacije 
potrebam gospodarstva in družbe, bo potrebno v prvi vrsti poskr- 
beti za tekoče informiranje vseh subjektov, ki jih ta problematika 
zadeva v kakršnemkoli smislu. V Sloveniji smo s tem namenom 
poskrbeli za lastno informacijsko mrežo, ki omogoča potencial- 
nim uporabnikom učinkovit dostop do praktično vseh informacij 
v zvezi z aktualnimi dogajanji v ES. Centralna tehniška knjižnica 
pa hrani in sproto dopolnjuje zbirko direktiv in standardov ES (od 
leta 1982 dalje), na voljo pa so tudi mednarodni standardi ISO, IEC 
in DIN. Na ta način si je Slovenija zagotovila možnost ažurnega 
spremljanja in sprotnega prilagajanja aktivnostim, ki potekajo 
s ciljem unifikacije evropskega trga, ne oziraje se na informacije, 
ki jih s tem v zvezi največkrat z zamudo pošilja Zvezni zavod za 
standardizacijo. 

Informacijski tok bo potrebno v prihodnje še pospešiti z inten- 
zivnejšim objavljanjem informacij s področja standardizacije 
v vseh medijih javnega obveščanja, pričeti pa bi morali tudi 
z izdajanjem posebnih informativnih glasil, biltenov, revij ipd. po 
vzoru zahodnoevropskih dežel. 

Intenzivno spremljanje in bolj angažirano udejstvovanje naših 
strokovnjakov pri delu komisije mednarodnih organizacij za stan- 
dardizacijo ISO in IEC, katerih člani smo ter vzpostavitev paralel- 
nega in časovno sinhronega dela Zveznega zavoda za standardi- 
zacijo s tema organizacijama, je nujno potrebno za učinkovitejši 
pristop k mednarodni standardizaciji. 

Pomembno mesto v ukrepih za prilagajanje mednaroani stan- 
dardizaciji gotovo zavzema skrb za izobraževanje obstoječih 
kadrov na vseh nivojih, ki ga bo potrebno izvajati v obliki dopolnil- 
nega izobraževanja preko ustreznih seminarjev, simpozijev, pre- 
davanj in ostalih oblik podajanja informacij. Zavzemati se moramo 
tudi za dodatno izobraževanje v tujini in predavanja doma, na 
katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz EGS o aktivnostih na 
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področju formiranja skupnega evropskega trga, kjer igra en" 
najpomembnejših vlog ravno standardizacija. Standardizacijo t>° 
potrebno uvesti tudi kot univerzitetni predmet v okviru redneg® 
izobraževanja. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se bo skup« 
z ustreznimi republiškimi in zveznimi organizacijami zavzemal z® 
naslednje aktivnosti, ki so opredeljene v dokumentih, ki jih je 
obravnaval in potrdil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenij® 

- za optimalni program prehoda na sinhrono delovanje v 
slaviji z mednarodno organizacijo ISO (podobno velja tudi za ICE)' 

- za novo zasnovo jugoslovanske standardizacije; 
- za izboljšanje že obstoječega informacijskega sistema, kat«* 

rega osrednji del v Sloveniji predstavlja CEK, ki je podcent® 
INFOSES-a; 

- za izdelavo programa za zagotovitev kakovosti in atestiranj«' 
- za dodatno izobraževanje kadrov; , 
- za neposredno prevzemanje EN standardov (CEN-Cf 

NELEC); 
- za izgrajevanje novih informacijskih sistemov in njiho« 

povezovanje z evropskimi in svetovnimi. 

Ili. KMETIJSTVO 

Ureditev kmetijske politike Skupnosti devetdesetih let bo za 

Skupnost ena najtežjih nalog pri formiranju evropskega not' 
njega trga. Ustanovne članice evropske skupnosti so bile k 
evropske kolonialne države velike uvoznice hrane zato so spod'' 
jene z negativnini posledicami te odvisnosti ob ustanovitvi I« 
1957 kmetijsko politiko postavile v ospredje svojega delovanj. 
Rimska pogodba je določilanaslednje temelje skupne kmeti)®1 

politike a) povečanje storilnosti v kmetijstvu s pospeševani« 
tehnološkega razvoja, z usmerjanjem socialnega razvoja in z oP 
malno rabo kmetijskih proizvodnih tvorcev, predvsem del®;

tva 
zagotavljanje primerne življenske ravni kmetijskega prebival® 
z večjo storilnostjo, predvsem pa povečanjem dohodkov zapo=> 
nih v kmetijstvu; c) ustalitev kmetijskega trga; d) zagotavlja ' 
nemotene ponudbe kmetijskih pridelkov; e) zagotavlja i 
zadostne ponudbe kmetijskih pridelkov ob sprejemljivih cenan 
porabnika. he 

Brez pretiravanja smemo Skupnosti priznati velike usp0 .j, 
V šestdesetih letih so se samooskrbovali v 4 od 10 kmeti|S 
izdelkov, v osemdesetih letih pa je to razmerje že 9 proti 10. t 
največja svetovna izvoznica in uvoznica hrane. Velika stabiin 
trga je bila dosežena predvsem zaradi zaščitnih cen. 
uspešna politika pa je kmalu začela kazati negativne tez^ 
visoke cene so sicer omogočile hitrejšo rast proizvodnje od F> 8 
praševanja, kar je na koncu povzročilo v ogromne tržne Pr®s®»jn- 
(npr. maslo), kmetijskim proizvajalcem, katerega jedro so dru ^ 
ske farme ki so imele zaščiten dohodek z visokimi cenam . 
škodo nižjih slojev prebivalstva, z doseganjem samooskrbe P „ 
je kmetijski trg vedno bolj zapiral za države nečlanlce. Po*zpA 
poglavje evropske kmetijske politike, ki je predmet kritik . ^ 
(posebej še v Urugvajski rundi pogajanj GATT), so kmetij 
nadomestila. Kmetijske kompenzacije, ki so bile uvedene i® 
začasen ukrep, krnijo svobodno konkurenco ter umetno P° ^e\ 
rajo kmetijsko proizvodnjo v članicah s stabilno valuto,ve ' a 50 
proračuna skupnosti se porabi za kompenzacije, poleg tega P 
te idealno področje za špekuliranje. 

S prenovo kmetijske politike namerava Skupnost omejiti Pr
0tjj- 

vodnjo, zmanjšati zaloge hrane in ohraniti evropski model k" pi 
ske proizvodnje ter se povezati s svetovnim trgom. Te cii J 
dosegli z restriktivno politiko cen, selektivno intervenco. ktJpai 
tvijo fiksnih kvot in mej garancij na nižjih ravneh, krepitvijo sk j 
dogovorjenih davkov in uveljavljanjem avtomatičnih sanke J 
prekoračitvi dogovorjenih mej. 

Ukrepi Komisije ES v kmetijstvu so pri Beli knjigi P0 bOcl0 
z odpravo fizičnih, tehničnih in fiskalnih ovir, s katerimi ^0i 
olajšali promet s kmetijskimi izdelki znotraj Skupnosti ter zfflV|tev 

postavili tretjim državam stroge zdravstvene zahteve. Vzpost ^ 
evropskega notranjega trga bo neposredno vplivala na zn ^ 
cen. Potrošniške cene se bodo v srednjem obdobju zniževale „ 
4,5% do 7,7%. Na znižanje cen kmetijskih izdelkov bosta 
če bo uresničeno, tudi ukinitev denarnega nadomestila in Pr 

vanje cen v Skupnosti svetovnim. .t 
Jugoslovanski izvoz kmetijskih izdelkov nima 

mesta na trgu ES in zavzema delež okoli 1,1%. Stališče ES o ^ 
se v prihodnje ne bo bistveno spremenilo kot tudi do P'00 

dežel v razvoju. ..kreP"! 
Po sprejemu programa Bele knjige leta 1985 je kar 73 u kjn|t«' 

od predvidenih 300 namenjenih kmetijstvu. Ti ukrepi so ^itafri'n 

denarnega nadomestila, poenotenje sanitarnih in ,itosa!]njj^ 
predpisov (veterina, fitomedicina, sadjarstvo in vinograd 
semenarstvo, živinoreja), poenotenje predpisov o hrani. 
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etiketiranju (živilska industrija) ter poenotenje davka na dodano 
vrednost in davka na potrošnjo. 

Veterinarstvo obsega zdravstveno varstvo živali, pregled in nad- 
zor živil živalskega izvora,promet z živalskim semenom,nadzor 
nad veterinarskimi zdravili-promet in njihova uporaba.nadzor 
krmil za živali ter nadzor nad higieno zaposlenega osebja. Veteri- 
narski nadzor (živih živali in živila živalskega izvora: meso. mesni 
izdelki, mleko, mlečni industrijski izdelki jajca) se bo opravil 
v kraju odhoda, v namembnem kraju pa bi se opravil le nadzor 
certifikatov. Proizvodi, ki bi izpolnjevali vse te zahteve bi se 
označili s skupnim žigom za celotno Skupnost. Izvoz mesa v ES je 
zelo pomembna postavka našega izvoza na trg ES, zato nekatere 
klavnice že izpolnjujejo zahteve ES. Organi Skupnosti redno nad- 
zorujejo te izvozne klavnice. 

Semenarstvo ni ^pri dosedanjem uresničevanju evropskega 
notranjega trga osrednje kmetijsko področje. Jugoslovanski 
zvezni in republiški predpisi so v osnovi usklajeni z z evropskimi, 
vendar pa obstajajo velika odstopanja od izpolnjevanja teh določil 
(pri preverjanju razpoznavnosti, izenačenosti in nesprejemljivosti, 
Pri depozitu kontrolnega vzorca, registru sort, dvojnem kodiranju, 
Pri potrjevanju novo ustvarjenih sort oziroma dovolitvi introduk- 
cije tujih sort, pri pravilnem jemanju standardnih kultivarjev in 
Preverjanju vzdrževanja kultivarjev). Možnost za izvoz semen- 
skega materiala v ES omogoča tako imenovana ekvivalenca, ki jo 
v Jugoslaviji imamo le še za dve inštituciji (od prvotnih sedem) in 
za devet rastlinskih vrst. Ko gre za poljski nadzor, pa imamo 
možnosti za 35 vrst pese, krmnih rastlin, žit in oljnic, nimamo pa 
Prizanih vrtnin in krompirja. Zaradi hitrejšega usklajevanja in 
Prilaganja zahtevam ES moramo spremeniti jugoslovanski zakon 0 potrjevanju novo ustvarjenih sort in dovolitvi introdukcije tujih sort in varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin oziroma ga 
dopolniti tako, da bo izpolnjeval zahteve revidirane konvencije 
UPOV (International Union for the protection of new varities of 
Plants) s ciljem vključitve v to unijo. 

Poenotenje v živinoreji članic ES se pokriva predvsem z mlekom v njegovem celotnem proizvodnem procesu. Proizvodnja mleka in 
Mlečnih izdelkov presega potrebe Skupnosti, zato Skupnost želi 
? zaostrovanjem kriterijev pridelave, predelave in prometa mleka 
'n mlečnih izdelkov omejiti uvoz. Tako bodo direktive o mleku 
določale higieno mleka, vsebnost sestavin, bakteriološko sliko in s tem nadzor. Prilaganje naših predpisov je v Jugoslaviji možno le 
Postopno, in to zaradi posebnosti, ki vladajo v živinoreji (razdrob- 
'iena proizvodnja, slaba opremljenost kmetij, neenotni selekcijski 
Program, različno ovrednotenje mleka). Podobno kot namerava 
Skupnost, moramo tudi pri nas selekcionirati živino po istih krite- riiih za rodovnik, reprodukcijo in razmere reje za plemenske živali. 

Varstvo gojenih rastlin pred boleznimi in škodljivci ima vse večji 
Pomen v verigi pridelovanja hrane z ekonomskega, ekološkega in 
*a človeški organizem škodljivega (toksikološkega) stališča. v moderni fitomedicini se teži k takoimenovanemu usmerjenemu 
oziroma integralnemu varstvu gojenih rastlin, kar pomeni zmanj- 
šanje uporabe fitofarmacevtskih popravkov, obenem pa učinko- v'to (uspešno) zaščito gojenih rastlin pred biopatogenimi dejav- 
n'ki. Vsi fitosanitarni nadzori bodo podobno kot veterinarski 
v kraju odhoda, medtem pa bi se v namembnem kraju nadzirali 
Certifikati. 

Pri sadju so predpisi ES usmerjeni bolj v ugotavljanje in omeje- 
Vanje vsebnosti ostankov kemičnih sredstev za varstvo rastlin 
Pred boleznimi in škodljivci. Za nadalnji razvoj sadjarstva in vino- 
gradništva je nujno potrebno zagotoviti prosto izmenjavo sadil- ne9a materiala (podlag, cepičev, ključ in sadik). S tem bi se 
*a9otovil ustrezen sortiment, ki bo konkurenčen na evropskem Ir9u. Brez upoštevanja konvencij UPOV, ISTA in UNI si ne bomo 
mogli izmenjavati sadilnega materiala, kar bo zmanjševalo mož- 
nosti za izvoz sadja. 

Pri predpisih, ki določajo pridelavo grozdja in vin smo z ES 
pklajeni pri kakovosti vin, razen nekaterih malenkosti, kot so:po- 
menovanje vin z nazivom sorte,kljub temu da vino nima določe- 
na geografskega porekla,pri dožvepljanju in sredstvih dovolje- 
ni'1 za dosladkanje vin.Za zaščito geografskega porekla vina 
"?oramo čimprej izdelati vinogradniški kataster,ki je podlaga za 

K|epanje mednarodnih sporazumov o vzajemnem varstvu označb 
Porekla proizvoda. 

^ direktivami in priporočili na področju živil »zakon o hrani« želi 
51 uskladiti razlike v nacionalnih predpisih, ki zadevajo proizvod- 
lo in promet živil in na ta način preprečiti nepotrebne dodatne 

1 'roške in številne negativne pojave v samem načinu proizvodnje n prometu živil. Namen Komisije je zmanjšati število predpisov 
^nrani, ki je breme za proizvajalce in ovira za prosti pretok blaga. 

aniesto tega želi Komisija zakonodajo, ki bo jamčila uživanje 
sake hrane ter popolno obveščanje potrošnika z etiketo o sesta- 
vah hrane. Zakon o hrani je primer za ovire, ki lahko nastanejo 

® določenem področju. Vsakdo želi, da je hrana za uživanje Qrava in opremljena z ustreznimi etiketami. Neprave etikete so 

razumljivo vzrok za zaskrbljenost, ob tem pa je skupen interes 
Skupnosti, da se vse, kar se lahko trži v eni državi Skupnosti, 
lahko trži tudi v drugi državi, če ni ogroženo zdravje potrošnikov. 

Predlogi direktiv iz Bele knjige se nanašajo predvsem na suro- 
vine in predmete, ki pridejo v stik s hrano, globoko zamrznjena 
hrana, živila za posebno prehrano, dietna hrana, jemanje vzorcev 
živil in njihov nadzor... Posebej je poudarjeno vprašanje uporabe 
vseh vrst dodatkov (konzervansi, arome, emulgatorji). Enako- 
vredne jugoslovanske predpise s tega področja urejajo standardi 
in pravilniki, ki predpisujejo minimalne pogoje kakovosti živil 
v proizvodnji in prometu. V sodelovanju z resornimi zveznimi 
organi jih pripravlja in sprejema Zvezni zavod za standardizacijo. 

Pri prilagajanju Evropi 92 se ne smemo slepiti z možnostmi za 
bistveno povečanje izvoza. S prilagoditvami bomo le omogočili 
ohraniti dosedanjo raven izvoza, če bomo izpolnjevali vse zah- 
teve, kar pa ne pomeni tudi visokih cen. To prilagajanje je dvojno, 
se pravi enostranska prilagoditev direktivam ter sklenitev ustrez- 
nih konvencij, kot je npr. zdravje živali, razni nadzori (izdaja 
certifikatov). Izvoz v Skupnost bo obremenjen s stroški za razne 
certifikate, zato moramo v dogovoru s Skupnostjo določiti insti- 
tute za izdajo certifikatov in jemanje vzorcev. 

IV. ZDRAVSTVO 

1. Zdravila 

V ES želijo pri proizvodnji in nadzoru zdravil z direktivami in 
priporočili uskladiti razlike med posameznimi članicami v zvezi 
z zdravili in njihovim prometom. Pri tem je posebej poudarjena 
predregistracijska aktivnost, kar pomeni enotno vrednotenje labo- 
ratorijskega testiranja toksikološko farmakodinamskega in klinič- 
nega testiranja zdravil. Uvedena je t.i. Skupna registracija zdra- 
vila, kar pomeni, da ena registracija zdravila velja v več državah 
EGS. Za takšno poenotenje predvidenih aktivnosti je treba stan- 
dardizirati vse repromateriale (zdravilne učinkovine, embalažne 
elemente, polizdelke) in se dogovoriti o normativih za dobro 
proizvodno prakso pri proizvodnji in nadzoru zdravil, poenotiti 
nadzor končnega izdelka ter poskrbeti za mednacionalno inšpek- 
cijo proizvodnih obratov in distribucije zdravil. 

V Jugoslaviji to problematiko urejajo zakon o dajanju zdravil 
v promet in podzakonski predpisi, ki so v pristojnosti federacije. 
Zakon se je doslej dopolnjeval vsakih pet let. Tudi če ne bi bilo 
zahtev ES, bi ga zaradi napredka stroke in novih spoznanj morali 
popravljati že v bližnji prihodnosti. Zaradi tega je toliko bolj 
umestno razmišljati o novem zakonu o zdravilih, ki bi ga morali 
sprejeti že leta 1991, da bo ekonomskim in drugim subjektom 
omogočena njihova pravočasna prilagoditev. V ta namen so jugo- 
slovanski proizvajalci zdravil, združeni v farmacevtski sekciji 
JUSK (Jugoslovansko udruženje za osiguranje kvaliteta) skupaj 
z zavodi za farmacijo kot pooblaščenimi institucijami za redni in 
osebni nadzor zdravil, že ustanovili posebno delovno skupino, ki 
jo je potrdil Zvezni komite za delo, zdravstvo, vprašanja borcev in 
socialno politiko. Komisija ima že letos nalogo pripraviti osnutek 
novega zakona, ki mora biti usklajen z direktivami in priporočili 
ES kot tudi z drugimi novimi trendi v svetu (WH0, Evropsko 
združenje za kvaliteto zdravil, Komisija za hrano in zdravila FDA 
itd.). Osnovna naloga nove zakonodaje o zdravilih je, da te izdelke 
posebnega družbenega pomena dvigne na svetovno raven kako- 
vosti ter s tem omogoči varstvo domačega potrošnika kot tudi 
vključevanje farmacevtske industrije v mednarodno delitev dela. 
Vse naloge, ki izhajajo iz te problematike, se ne morejo reševati na 
republiški ravni. Samo usklajevanje predpisov ne bo povzročalo 
težav, pojavljale pa se bodo priz verifikaciji institucij, ki laborato- 
rijsko. toksikološko, farmakološko in klinično preizkušajo zdra- 
vila. Zato bo potrebna ustrezna pobuda na zvezni ravni. 

Kot izdelki visoke tehnologije se v ES obravnavajo tisti farma- 
cevtski izdelki, ki so nastali z uporabo biološkega inženiringa 
oziroma z uporabo najsodobnejših tehnoloških metod, sinteze, 
ekstrakcije, učinkovin in zdravil. Zaradi velikih razvojnih stroškov 
za zdravila se farmacevtska industrija hoče zaščititi pri prometu 
zdravil, ki so nastala kot konkretni rezultat visoke tehnologije. 
Zaščita je predvidena z ekskluzivno pravico prvega priznanega 
patenta in naj bi veljala za 21 let. To praktično pomeni, da se 
tistemu, ki je inovacijo prvi prijavil in jo uporablja, povrnejo visoki 
stroški razvoja in raziskav določenega zdravila in da drugi proiz- 
vajalci med tem časom nimajo pravice izkoriščati istih patentov. 

V naši državi nimamo posebne zaščite samo za farmacevtsko 
industrijo. Cene zdravil so pri nas pod družbenim nadzorom in se 
prosto ne morejo oblikovati. Ker zakonsko na tem področju pri 
nas še nimamo, jih bo treba pripraviti in urediti zaščito preko 
Zveznega zavoda za patente. Potreba za ustrezno zakonodajo 
tega področja pa je nujna zlasti zaradi zaščite izdelkov visoke 
tennologije, ki jo uporabljajo naši proizvajalci in z njimi konkuri- 
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rajo na svetovnem trgu ter zaradi nemotenega izvoza izdelkov 
visoke tehnologije in s tem omogočene preskrbe prebivalstva 
s sodobnimi zdravili visoke kakovosti. Velik problem pri vključeva- 
nju v Evropo 1992 pa bodo cene zdravil, ki trenutno ne dosegajo 
niti polovice cene na svetovnem trgu. 

2. Izobraževanje 
V izobraževanju in podiplomskem izpopolnjevanju zdravnikov 

v splošni medicinski praksi je ES v skladu s pripravami za uresni- 
čevanje skupnega trga določila pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
zdravniki, da jim diplome, pridobljene v eni državi članici, priznajo 
tudi v drugih državah članicah. Prav tako so določeni pogoji za 
pridobitev kvalifikacije v farmaciji, opravljanje pripravniške dobe, 
strokovno izpopolnjevanje in specializacijo farmacevtskega kadra 
ter medsebojno priznavanje diplom farmacevtov. V skladu s prila- 
gajanjem Jugoslavije na skupni evropski trg bo treba ugotoviti 
sedanjo stopnjo usklajenosti predpisov za izobraževanje in podi- 
plomsko izpopolnjevanje zdravnikov splošne prakse ter prevzeti 
vse potrebne ukrepe. Omenjeno področje je v izključni pristojno- 
sti republik, koristno pa bi bilo poenotiti te zadeve tudi v federa- 
ciji. Potrebne so zlasti spremembe zakona o zdravstvenem var- 
stvu, predpisov, ki urejajo izobraževanje, specializacijo, strokovno 
izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev (je v pripravi), nomenkla- 
turo zdravstvenih poklicev. Določeni bodo tudi ustrezni zdrav- 
stveni domovi, ki bodo lahko služili kot učne baze, izbrati pa bo 
treba še ustanove bolnišničnega tipa, ki bodo služile izobraževa- 
nju specialistov splošne medicine. 
3. Zdravstvene zahteve 

V ES so v določeni meri poenotene zahteve zdravstvenih pregle- 
dov oseb, ki so zaposlene pri proizvodnji mesnih izdelkov, vozni- 
kov motornih vozil, delavcev pri železniških napravah, posadk 
ladij ter drugih oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom. 

Omenjene zahteve bo treba upoštevati pri morebitnih spremem- 
bah ustreznih republiških predpisov. 

V. VARSTVO OKOLJA 
Evropska skupnost namenja varstvu okolja veliko pozornost. Na 
podlagi spoznanja, da so okoljevarstvene razmere del pogojev 
gospodarjenja, se postopno na območju vse skupnosti uvajajo 
enotni minimalni pogoji varstva okolja. S tem se želijo predvsem 
odpraviti gospodarske motnje zaradi neenakih razmer varstva 
okolja v različnih državah skupnosti. Za Slovenijo je pomembno 
predvsem to, da bodo ti enotni minimalni pogoji bistveno ostrejši, 
kot so okoljevarstveni pogoji v Sloveniji. Ker je Slovenija vpeta 
v gospodarske tokove skupnosti, so te razlike izhodišče za priča- 
kovanje resnih vplivov, pomembnih za varstvo okolja v Sloveniji. 

Milejše zahteve varstva okolja pri nas objektivno ustvarjajo 
ugodne možnosti za investicije, ki jih na območju skupnosti 
zaradi zahtev varstva okolja ne bi bilo mogoče izpeljati, oziroma bi 
bile bistveno manj donosne kot tam, kjer so ekološke zahteve 
milejše. Izenačitev in zaostritev okoljevarstvenih pogojev na 
območju skupnosti bo po pričakovanjih povzročila učinek tudi 
posrednega »izvoza umazanije«. V tem trenutku ne moremo oce- 
niti niti obsega, niti učinka tega pojava v SR Sloveniji, izrazimo pa 
lahko prepričanje, da se bo trg skupnosti zaprl za izdelke, ki so 
povezani z neposrednim (emisije škodljivih snovi na mestu proiz- 
vodnje) ali posrednim (emisija škodljivih snovi so prostorsko 
ločene od mesta proizvodnje izdelka) onesnaževanjem oz. ogro- 
žanjem okolja. 

Za Slovenijo je bila značilna dolgoletna nepovezanost med cilji 
gospodarstva in cilji varstva okolja. Procesi povezovanja v Evropi 
so dodaten motiv, da se ta zid razruši. Mehanizem, ki daje osnovo 
takšni zahtevi in pričakovanju, je dejstvo, da se bo trg skupnosti 
zaprl za izdelke, ki jih sam proizvaja, vendar po sorazmerno višji 
ceni zaradi spoštovanja zahtev varstva okolja. Podcenjeni izdelki, 
bodo zaradi nespoštovanja zahtev varstva okolja na trgu skupno- 
sti izločeni. V tej skupini se bodo znašli tisti izdelki slovenske 
industrije, v katerih je vključeno veliko električne energije, ki so 
povezani z velikim onesnaževanjem voda ali zraka, s proizvodnjo 
odpadkov, ki na račun družbe izginjajo »kjerkoli«. Tudi ta mož- 
nost utemeljuje potrebo, da Slovenija čimrpej izenači okoljevar- 
stvene pogoje s pogoji v Evropski skupnosti. To ni samo ekološka, 
ampak tudi ekonomska zahteva. 

Podrobnejša analiza razlik 

* splošna politika varstva okolja 
Najpomembneje zadevajo vlogo države pri varstvu okolja, je 

v ekonomski politiki ter presoji vpliva na okolje. Vloga države kot 
nosilca uveljavljanja interesa varstva okolja ni podprta z ustrez- 
nimi delovnimi razmerami, smotrno delitvijo pristojnosti, ustrez- 
nimi pogoji za delo ter iz tega izhajajoče stvarne odgovornosti 
pristojnih organov. Sprejetje zakona o zagotavljanju in uporabi 
sredstev za varstvo okolja je bilo v Sloveniji začetni korak h grad- 

nji ekonomskega sistema varstva okolja, ki zajema ekonomski 
pritisk na porabnike naravnih virov kakor tudi ekonomsko spod- 
budo pri uresničevanju ekoloških programov. Opozoriti je treba, 
da skupnost dosledno sledi načelu PPP (onesnaževalec plača 
stroške onesnaževanja) - medtem ko so v Sloveniji še vedno 
močni »apetiti« po vsesplošnem sodiarnostnem razreševanju 
vseh ekoloških vprašanj. Nikakor ne najmanj pomembna je razlika 
v vlogi mehanizma presoje vplivov na okolje, ki v Sloveniji samo 
v zametkih spominja na namen in izpeljavo te metode v deželah 
skupnosti. To vzbuja, ker je ravno ta presoja osnovni način pre-; 
ventive pred pritiskom »umazanega kapitala« in osnova sodobni 
politiki varstva okolja, 
kadrovska politika 

Varstvo okolja terja znatno število kadrov z ustrezno izobrazbo 
in tehničnimi ter materialnimi pogoji za njihovo delo. Pomanjka- 
nje strokovnih in upravnih kadrov na tem področju je v velikem 
nasprotju z obsegom nalog, ki stalno narašča in ki se bo zaradi 
potrebe po izenačevanju okoljevarstvenih pogojev z Evropsko 
skupnostjo še povečal. Linearno zmanjšanje zaposlenih v uprav- 
nih organih lahko ogrozi nekatere spodbudne premike, ki so bili 
doseženi v zadnjih letih, ravnanje z odpadki 

Niso toliko pomembne razlike v predpisih kot razlike v praksi; 
Novelacija naše zakonodaje je sicer potrebna, še posebej 
pomembno pa je s temi spremembami zagotoviti osnovne pogoje 
za izpeljavo zasnove ravnanja s posebnimi odpadki, 
ravnanje z nevarnimi snovmi Manjka nam predpis o obvezni 
predhodni prijavi novih nevarnih snovi, ki jo želi nek proizvajalec 
dati na trg. Med vrsto identificiranih razlik naj še opozorimo, da 
moramo sprejeti ustrezne predpise, ki bodo prepovedovali >1 
omejevali uporabo in trgovanje z nekaterimi posebnimi nevarnim1 

snovi in njihovimi pripravki (npr. polikloriranimi bifenili in terge; 
nili, azbestom, detergenti z manj kot 90% bioedegradabilnih snovi 
itd.). 
varstvo zraka 

Pri nas najbolj zaostajamo pri omejevanju emisij motornih voZJ'> 
bistveno milejše so tudi naše zahteve glede vsebnosti svinca 
žvepla v gorivih. Nekatere razlike k sreči odpravlja industrija sam« 
od sebe in ne čaka na poteze države. Tako industrija (seveda ne 
vsa) že pripravlja programe za nadomestilo nevarnih CFC-jeV 

(npr.. Zlatorog, LTH, nekaj programov je že realiziranih (Gorenje) 
Poudariti tudi kaže, da v Sloveniji emisijski predpis ustreza zahte- 
vam v skupnosti, kar pa ne velja za imisijski predpis, 
varstvo narave 

Pretežni del razlik temelji na funkcionalno nerazčiščenih raz- 
merjih med republikami/pokrajinama ter federacijo. Vsekaj 
moramo v najkrajšem času intencije in sprejemljive norme s teg» 
področja vključiti v republiške predpise. Pospešiti moramo rati'1' 
ciranje nekaterih konvencij (CITES, bonnska in bernska konven_ 
cija). Urediti moramo tudi vprašanje pristojnosti, da bo del" 
ustrezno usmerjano in usklajevano. 
varstvo pred hrupom . 

Močno zaostajamo za stanjem na ravni Evropske skupnos'. 
Praktično popolnoma nepokrito področje je področje dovoljenj 
emisij hrupa. Delna izjema so motorna vozila, vendar so tudi' 
določbe zastarele in ne ustrezajo sodobnim zahtevam. V spoš'0' 
vanje potrebnih emisijskih zahtev nas silijo predpisi o dovoljen' 
ravneh hrupa v okolju, o varstvu pri delu ter predpisi drža ■ 
v katere se naši izdelki izvažajo. 
varstvo voda k0 
Pomembne so razlike pri načinu obvladovanja problematike. Ta* 
skupnost, kot primer, ureja problematiko onesnažeanja voda P 
posameznih področjih in tehnologijah. Druge razlike so m°en 

podobne že naštetim razlikam pri drugih področjih. ,| 
Cilji izenačevanja okoljevarstvenih pogojev v Sloveniji s P°9 

ki jih uveljavlja skupnost, ne zahteva enkratne, prelomne 
(seveda) revolucionarne akcije. Nasprotno. Njegova uresniči' 
zahteva pretehtano akcijo postopnega prilagajanja. Nepresta 
izumljanje novega mora nadomestiti smiselno povzemanje 
znanih rešitev, ki zadevajo določitev in uveljavljanje okoljevarsi 
nih pogojev. . ^ 

Problem prilagajanja Slovenije okoljevarstvenim pogoj s0 
v Evropski skupnosti je širok in presega obseg aktivnosti, KL 
zapisane v tem poglavju. V prvi vrsti gre za to, da pomeni <ze° 
tev okoljevarstvenih pogojev v Sloveniji s pogoji v okviru Evrop®. 
skupnosti predvsem izpeljan prehod na drugačen način 
darjenja, ki obsega tudi drugačen način odločanja o celotn 
družbenem razvoju. Gre za globoka gospodarska, socialna, Ps'.|_e 
loška in politična vprašanja, ki v snovanju slovenske bele kni =* 
ne smejo ostati brez odgovora. m 

Naslednji poseben problem prilagajanja Evropi na Podr% 
varstva okolja so ostanki dogovornega načela reševanja ek0 ° ^0 
problematike, ki ne daje rezultatov. Za izpopolnjevanje progr° 0j 
nalog v nadaljevanju je smiselno zahtevati - kot osnovni poy

fg. 
dela - novo, sodobno in učinkovito organiziranost z jasno oP 
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deljeno vlogo institucij ter podanimi ustreznimi pristojnostmi in 
Možnostmi za delo. Sedanja organizacija dela na tem področju 
Slovenijo Evropi oddaljuje in ne približuje. 

Uresničitev tega operativnega programa je torej povezana z : 
- gospodarsko in politično stabilizacijo, 
- uspešno izpeljano reformo upravljanja (vključno z upravlja- 

nem z naravnimi viri oz. okoljem) ter 
- na sodobnih temeljih oblikovanja strategijo varstva okolja 

Jugoslavije. 

Vl.PROMET 

V vseh razvitih državah in tudi v ES sta učinkovitost gospodar- 
ja in njegov razvoj vse bolj povezana z učinkovitostjo delovanja 
Prometnega sistema. Učinki prometa so pogoj, pogosto pa tudi 
bistveni dejavnik uspešnosti gopodarjenja ter zapiranja družbene 
reprodukcijske verige za vse proizvode, ki jih ne prodajajo oz. 
Porabijo v kraju proizvodnje. Promet ima zaradi svojega hitrega 
'ehnološkega napredka in znanosti izredno pomembno vlogo pri 
razvoju sodobne družbe in gospodarstva ter postajata čedalje 
Pomembnejši dejavnik integralne povezanosti znotraj posamezne 
države kot tudi v mednarodnih okvirih. Promet izpostavlja ES kot 
enega pomembnih elementov pri ustvarjanju skupnega trga, pred- 
vsem zaradi znatnih gospodarskih posledic na proizvodnjo in 
!r9ovino. Problematika skupne prometne politike v državah ES pa 
[e bila prisotna ves čas, od podpisa Rimske pogodbe do danes. 
Opredeljena so bila načela prometne politike na osnovi svobodne 
Konkurence, ob tem pa je bilo s tega področja sprejetih več kot 

raznih predpisov (priporočil, direktiv, itd.). Kljub temu pa 
dogovorjeni cilji niso bili realizirani, razen deloma na nekaterih 
Področjih, predvsem v cestnem prometu, ker je vsaka od držav 
ženila, da je treba v danem trenutku zaščititi nacionalne interese 
Proti državam nečlanicam, pa tudi znotraj ES. Vendar pa se 
Mnenja in stališča spreminjajo, države ES pa se zopet vračajo 
* izhodiščnim opredelitvam, ki so naslednje: enak odnos do vseh Vrst prometa in prepoved monopola, finančna samostojnost pro- 
metnih podjetij, samostojnost prometnih podjetij in prosti pristop 
"a trg, uporabnikom prosta izbira prevoznikov, družbeno 
donosna vlaganja v prometne naložbe z minimalno koordinacijo 

ukinitev večine kontrol na mejah, uskladitev pravil poslovanja, 
Ustrezne zakonodaje in davčni sistem ter seveda poostritev kon- 
"Ole na zunanjih mejah ES. Vendar pa seveda avtomatska upo- 
[®ba načel proste konkurence zaradi razlik v stopnjah razvitosti, 
Po9ojev gospodarjenja in položaja posameznih vrst prometa, še 
*'asti železnice, ni mogoča sama po sebi. 

2a dejavnost cestnega tovornega prometa tako Bela knjige 
Predvideva ukinitev vseh kvantitativnih omejitev (kvote dovolilnic) Pri prevozih med državami članicami ter določitev natančnih 
Pogojev, pod katerimi bodo lahko prevozniki iz posameznih držav 
Jlanic ES opravljali prevoze v notranjem prometu v drugih drža- 

članicah. Prav tako je ugotovljena potreba po liberalizaciji 
storitev v cestnem potniškem prometu, v prevozih blaga po notra- 
njih vodnih poteh ter v zračnem in pomorskem prometu. Sprejeti 
Ukrepi pa so le del skupne politike za to področje, saj vsebuje Bela 
Kniiga še vrsto drugih ukrepov, ki neposredno ne vplivajo na sam 
Projekt skupnega in prostega notranjega trga, so pa zelo pomem- 
°®[i element te politike. Ti ukrepi opredeljujejo politiko pri držav- n,h subvencijah, izboljšanju financiranja železniškega prometa, 
^sklajevanju predpisov v cestnem prometu, planiranju infrastruk- Ure, investicijah, ipd. Večina ukrepov s tega področja naj bi bila 
sPrejeta že leta 1988 oz. 1989, ugotavljajo pa, da usklajevanje 
^ličnih stališč in interesov ne poteka tako, kot je bilo predvi- 
deno. Vzroki so v različnem geografskem položaju ter stanju 
Prometne infrastrukture v posameznih državah ter s tem v različ- n'h interesih držav članic. Najpomembnejše odločitve pri prevozu 

vendarle že usklajene, kljub temu pa je še mnogo odprtih vPrašanj, ki ovirajo prosti pretok prevoznih storitev ES. Sklenjeni 
bili novi dogovori, ki dovoljujejo, da opravljajo mednarodne 

Prevoze, medtem ko vprašanja pogojev opravljanja kabotaže (pre- 
vozi znotraj druge države članic) še niso rešena. Za zračni promet 
"ai bi bila večina potrebnih odločitev sprejetih že letos, preostali 

do leta 1992. Že letos pa naj bi se pripravili tudi ukrepi, ki se 
"anašajo na opravljanje linij, ukinitve različnih pogojev konku- r0nčnega nastopa, varnost letališč ter na procese liberalizacije. Za 
testni tovorni prevoz je sprejeta odločitev, da se do 1.1.1993 
ukinejo vse dovolilnice v prevozih med članicami ob hkratnih 
prepih, ki bodo zagotovili boljšo kakovost storitev. Veljajo pa že 
"0vi pogoji potrebne izobrazbe za poklicne voznike, pripravljeni 
^o tudi predlogi za prosto oblikovanje cen v tem sektorju. Vzpo- 
edno so v pripravi še ukrepi za liberalizacijo obmejne kontrole in 

dokumentacije, ki bo odstranila vzroke za zamude in čakanja na 
?®iah. Za dosego tega cilja so sprejeli ukrepe za prenehanje 
°oveznosti potrjevanja tovornega lista že v prehodnem obdobju 

o konca leta 1992, ko bodo ukinjene tudi dovolilnice. 

Razvite države iščejo svoj izhod za liberalizacijo prometnega 
trga oziroma ustvarjanja razmer za popolno uveljavitev tržnih 
zakonitosti v vseh prometnih panogah. Zavedajo se namreč, da je 
to edino zanesljiva pot za učinkovito delovanje velikih sistemov, 
saj je ekonomski optimum njihovega delovanja možno doseči le 
v razmerah, kjer dobre ali slabe posledice zadenejo neposredno 
tistega, ki jih je s svojo dejavnostjo povzročil, če so mu seveda 
dane možnosti, da o rezultatih svojega dela tudi suvereno odloča. 
To seveda ne pomeni, da se država v celoti odreka svojemu vplivu 
na delovanje teh sistemov, kjer gre za njen neposreden interes. 
Ravno nasprotno. Vloga države je izredno pomembna pri ustvarja- 
nju razmer za njihov najboljši družbenoekonomski razvoj, saj gre 
za njeno temeljno infrastrukturno dejavnost; država prevzema 
odgovornost za financiranje in razvoj železniške infrastrukture, 
enako kot to velja za ceste, po drugi strani pa si s posebnimi 
povračili v potrebnem obsegu zagotavlja izvajanje tako imenova- 
nih socialnih storitev oziroma storitev posebnega družbenega 
interesa. Iz navedenih obveznosti sledi tudi vpliv, ki naj ga država 
ima in ga mora imeti na poslovanje teh sistemov. 

Harmonizacija prometnega sistema zajema predvsem proble- 
matiko infrastrukture, eksternih stroškov in delovnih razmer posa- 
meznih prometnih panog. 

Po memorandumu, ki ga je sprejela Konferenca evropskih mini- 
strov za transport-CEMT, naj bi bile vse prometne panoge s stro- 
ški infrastrukture obremenjene enako. Ob tem da država prev- 
zame skrb za celotno infrastrukturo, je logično, da so posamezni 
prevozniki dolžni plačevati nadomestilo za njeno uporabo 
v skladu s stroški, ki jih povzročajo. To vprašanje je zlasti pri 
cestnih prevoznikih še neustrezno rešeno. 

Eksterni stroški (nezgode, onesnaževanje, hrup), ki jih posame- 
zen prevoznik povzroča s svojo dejavnostjo, so prav tako izredno 
pomembna postavka v strukturi lastne cene prevoza, pomemben 
dejavnik usmerjanja prevozov za okolje prijaznejšimi prevozniki in 
za izenačitev pogojev poslovanja med prevozniki na tem po- 
dročju. 

Liberalizacija prometa kot instrument prometne politike s ciljem 
izboljšanja ravni prometnih storitev in sočasno zagotovitvi zdra- 
vega človekovega okolja, je torej izredno celovita naloga. Pome- 
niti mora tudi harmonizacija razvoja, kajti nič ne pomeni svobo- 
den prometni trg, če se infrastruktura razvija le za eno panogo 
prometa, ki s tem edina lahko ponudi kakovostno storitev. 

Pravilno zastavljena liberalizacija je za izvajalce prometnih sto- 
ritev podbuda za poslovno usmerjeno obnašanje v skladu z nje- 
nimi primerjalnimi prednostmi in narodnogospodarskimi cilji. 
Pomeni iskanje notranjih rezerv, boljšo kakovost storitve, pa tudi 
ukinjanje tistih storitev, ki so se doslej opravljale neracionalno in 
na račun drugih. 

Na vsa ta vprašanja je treba v Jugoslaviji najti odgovore, če se 
želimo konsistentno in pod enakimi izhodiščnimi pogoji poslova- 
nja vključevati v blagovne in potniške tokove z zahodno Evropo. 
Vse direktive, ki smo jih v vseh skupinah za promet proučili, pa so 
pod neposredno zvezno pristojnostjo. 

Prometni sistem naše države gotovo ne ustreza potrebam 
našega gospodarstva in družbe in je postal eden izmed dejavni- 
kov, ki zavirajo naš nadaljnji razvoj. Pri tem bistveno zaostaja za 
sodobnimi transportnimi sistemi razvitejših evropskih držav, kar 
otežuje učinkovitejše in racionalnejše vključevanje naše države 
v evropski transportni sistem in mednarodno delitev dela; pro- 
metna politika pa ni dovolj učinkovita in brez ustreznih ekonom- 
skih instrumentov doslej ni mogla ponuditi enakih pogojev poslo- 
vanja vsem prometnim panogam oz. jim dati ustreznih mest glede 
na njihove tehnično-tehnološke značilnosti in prednosti. Ob tem 
smo neustrezno obravnavali promet enkrat kot gospodarsko 
dejavnost, drugič pa kot javno službo, kar je povzročilo vrsto težav 
pri pogojih gospodarjenja; gospodarski položaj večine prometnih 
panog je neugoden, marsikje pa so pereče nenehne izgube. Na 
trgu prometnih storitev so prisotne skrajno neugodne strukturne 
spremembe, delež železnice se je pri prevozu blaga precej zmanj- 
šal, medtem ko se je delež cestnega prometa povečal. Prometni 
sistem, zlasti železniški, v Jugoslaviji precej zaostaja za promet- 
nimi sistemi razvitih evropskih držav tudi glede kakovosti svojih 
storitev, neracionalna struktura prometa pa ima za posledico tudi 
neracionalno porabo energije. V Jugoslaviji ni bilo konsistentno 
izdelanega sistema financiranja investicij v prometno infrastruk- 
turo. Torej v prometu izhajamo iz bistveno nižje dosežene ravni, 
kot je ta dosežen v ES. Liberalizacija prometa je ena izmed 
temeljnih strateških usmeritev držav ES in pomeni za uporabnike 
svobodno izbiro prevoznika, za izvajalce pa delovanje v razmerah 
skoraj popolne konkurence, po vnaprej predpisanih pravilih in ob 
izenačenjih izhodiščnih pogojih poslovanja, vendar pa tudi brez 
vsakršnih administrativnih omejitev s strani države v korist ali na 
škodo posamezne prometne panoge. 

Za Jugoslavijo, ki je zaradi svojega geografskega položaja 
neposredno povezana s prometnim sistemom bodočega skup- 
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nega evropskega trga je to izziv, do katerega se ne moremo 
obnašati neprizadeto. Dejstvo je, da napovedane spremembe v ES 
nujno zahtevajo prilagoditev našega prometnega gospodarstva 
novo nastalim razmeram, saj je ta po eni strani pogoj za najugod- 
nejšo valorizacijo našega geografskega položaja, po drugi strani 
pa tudi pogoj za enakopravno vključitev našega prometnega 
sistema v Evropo po 1992. Noben napredek nr bil dosežen pri 
usklajevanju odprtih vprašanj pri cestnem potniškem prometu in 
kabotaži v pomorskem prometu. 

Železnica kot velik tehnološki sistem ima pri tej preobrazbi še 
posebno pomembno vlogo. Ne le zato, ker je v našem gospodar- 
skem sistemu že sama po sebi še vedno nerešen strukturni pro- 
blem, pač pa predvsem zaradi vpliva, ki ga lahko ima njena 
prenova na konkurenčnost gospodarstva, dinamizacijo proizvod- 
nje in investicij, kakovost življenja in ohranjanje zdravega člove- 
kovega okolja. Izguba nekdanjega monopolnega položaja želez- 
nice kot posledica naglo se razvijajočega in fleksibilnejšega cest- 
nega transporta, vedno večje dematerializacije prevoznega sub- 
strata, vedno višjih zahtev uporabnikov glede diverzifikacije in 
kakovosti storitev in ne nazadnje togosti in nizke kakovosti želez- 
nice same postavlja železnico in njeno mesto v družbi v popol- 
noma nov položaj. 

Izredno pomembni so razgovori, ki jih ima zvezna vlada z ES. 
Vse bolj je jasno, da so države EGS zainteresirane le za čimbolj 
enostaven, hiter in cenen tranzit čez našo državo. Pri tem dajejo 
prednost cestnemu prevozu. Pristajajo na načelo reciprocitete, 
vendar pa zahtevajo, da morajo biti vse naše aktivnosti in kon- 
kretno vlaganje v infrastrukturo usmerjene v odpravo kakršnihkoli 
omejitev pri tranzitu. Stališča naše delegacije so bila dosti širša, in 
sicer da je treba v sporazumu zajeti vso problematiko prometa 
med državami Skupnosti in SFRJ, zagotoviti našim prevoznikom 
popolnoma svoboden pristop na njihove trge, pridobiti potrebna 
sredstva za usposobitev naše infrastrukture ter s tem postopno 
omogočiti prost tranzit držav EGS čez naše ozemlje. Predstavniki 
ES so izrazili pripravljenost vlaganja sredstev v našo infrastruk- 
turo. Naše stališče je, da je predvsem treba zagotoviti sredstva za 
dokončanje transjugoslovanske avtoceste, cest po Osimskih spo- 
razumih, Pyhrnske ceste ter usposobitev železnice za kombinirani 
transport. 

Odprto je tudi še vprašanje cestnega tovornega prevoza z vidika 
kontingentov in tudi taks in nadomestil za uporabo cestne infra- 
strukture. Zahteva ES namreč je, da morajo biti njihova vozila 
v tranzitu oproščena vseh plačil v nadomestilu za njihova vlaganja 
v našo infrastrukturo. Naš interes pa je, da ostanejo naši prevoz- 
niki enakopravni na trgu cestno-prevoznih storitev v Evropi, kar 
pa je možno doseči le z ustrezno politiko pri kontingentiranju 
dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prometa. 

Naša delegacija je izrazila pripravljenost tudi na sodelovanje 
v informacijskem sistemu, znanstvenih raziskavah, analizah in 
statistiki ter glede usklajevanja predpisov o osnovnih sredstvih, 
delovnem času in kadrih. Delegacija ES je pokazala pripravljenost 
sprejetja dogovora za promet. Kot predmet dogovora predlagajo 
predvsem tranzitni promet in izboljšanje in razvoj naše prometne 
infrastrukture z natančnim definiranjem projektov v cestni in 
železniški infrastrukturi, pri katerih bi pri financiranju sodelovala 
tudi EGS. Dogovor bi posebej uredil cestni promet, dovolilnice 
kakor tudi druge pogoje prevozov. 

1. ŽELEZNIŠKI PROMET 

Države zahodne Evrope so železnico med njenim celotnim 
razvojem uporabljale kot instrument svoje ekonomske in socialne 
politike in so imele do nje dvojni odnos Enkrat je bila železnica 
obravnavana kot gospodarska organizacija, ko je šlo za vprašanja 
financiranja, drugič pa kot javna služba, ko je šlo za vprašanje 
specifičnih obveznosti, ki jih druge vrste prometa nimajo. Ob 
nizkih in državno urejenih cenah prevoza ter stalnega poslovanja 
z izgubo, se je železnica tudi v razviti Evropi zelo počasi prilaga- 
jala tržnim razmeram in zaostaja za drugimi področji. Prednostna 
naloga pri realizaciji skupne prometne politike, ki jo je oblikovala 
tudi Mednarodna železniška unija (UIC), je zlasti: pospešena 
izgradnja železniške infrastrukture, ki bo omogočala večje hitro- 
sti, izboljšanje ponudbe železniških storitev, izboljšanje finanč- 
nega stanja železnice idr. Pri tem ES zastopa stališča, da se 
odnosi med državami ES in njenimi železniškimi podjetji urejajo 
z medsebojnimi sporazumi, dejavnosti železnice se razvrščajo na 
dejavnosti posebnega družbenega interesa (nekomercialne 
narave) in dejavnosti, ki jih železnica opravlja po tržnih načelih 
(komercialne narave) ter da morajo podjetja imeti popolno tržno 
avtonomijo in pravico za samostojno odločanje v poslovni politiki 
(marketing, proizvodni storitveni program ...) in da se mora ures- 
ničevanje javne funkcije točno vnaprej določiti s pogodbo med 
državo in železnico za najmanj pet let, država naj prevzema nase 
celotno finančno odgovornost za železniško infrastrukturo, želez- 

nica pa je dolžna plačati nadomestilo za njeno uporabo, 
1.1.1993 pa države ne bodo mogle dajati železnici nikakršne 
druge finančne pomoči, razen za uresničevanje javne funkcije'®. 
za skrb za železniško infrastrukturo. Ob tem se ES zavzema tuj) 
za enakomerno porazdelitev stroškov infrastrukture po nače|u 

»uporabnik - plačnik«. 

2. CESTNI PROMET 

Sprejeta je politika liberalizacije cestnega blagovnega promet^ 
ki velja samo za države članice ES, za nas pa to pomeni, da ima"1 

dostop do določenih skupnih kvot dovolilnic samo, če bol" 
člani. Takrat bo tudi potrebna ustrezna sprememba naše zvez" 
zakonodaje. Načelen dogovor pa je tudi, da se število dovolil"' 
vsako leto poveča za 40 %, drugače pa je sprejet dogovor o mor® 
bitnem postopku sprememb kvot dovolilnic. Za SFRJ kot neclI® 
nico ES in hkrati tranzitno državo je izredno pomeno, da bo SV® 
še odločil o uporabi aranžmajev za prevoz med državami čla" 
cami v tranzitu skozi države nečlanice brez diskriminacije tra" 
športa med različnimi državami članicami. Ker takega aranžmal 
ne more sprejeti sama ES, so se že začela pogajanja med ES ' 
tranzitnimi državami, med katerimi je tudi Jugoslavija. S 1.1 
so za prevoznike ES ukinjene vse kvote bilateralnih dovolil" 
med državami članicami in pa dovolilnic za tranzitni promet za 
iz držav nečlanic. Ob tem se zastavlja vprašanje, na katero mor 
naša prometna kot tudi ekonomska politika pravočasno n«l 
jasen odgovor v obliki recipročne ukinitve dovolilnic za na- 
vozila na ozemlju držav članic ES. Drugo vprašanje zahteva nas 
čimprejšnjo prilagoditev in pristop k trgu cestnih blagovnih sto' 
tev Skupnosti s sistemom licenc Skupnosti (koncesij), izdanih n 
temelju kvalitativnih kriterijev. Sedanje razmere pri razdelitvi 
distribuciji dovolilnic za mednarodni cestni blagovni promet 
pogoji proste konkurence zahtevajo takojšnjo komplementam 
ureditev v naši zvezni zakonodaji, kar zadeva tudi kabotažo. Pre 

vsem pa tudi tranzit in našo strategijo prilagajanja na te 

področju. ,nj 
V ES bodo pravno uredili tudi splošne pogoje za mednarou . 

prevoz potnikov v avtobusih ter predpisih o pogojih, pod kateri ^ 
lahko tuji prevozniki opravljajo cestni potniški promet v držav 
članicah. Določilo prvega so sprejemljiva tudi za naše prevozni* ' 
omogočena pa bodo tudi pogajanja z državami nečlanicaml ,j 
medtem ko je drugi predpis zaprtega tipa. Za uskladitev bodoi tu 
tu potrebne spremembe že omenjenega zveznega zakona, ki PJ 
jih bodo morale spremljati še spremembe preostale sistems* 
zakonodaje (zakon o podjetjih, zakon o tujih vlaganjih) 9le 

lastništva firm in delovnih razmer. 

3. POMORSKI PROMET 

S tega področja so sprejete štiri direktive, katerih osn°Vil! 
namen je olajšati in izenačiti tržne pogoje plovbe med država 
članicami ES. Postopoma nameravajo ukiniti bilateralne spo 
zume, razen sporazuma v okviru UNCTAD-a. Ti predpisi ne P° ■. 
gajo v našo zakonodajo in niso z njo v nasprotju. Za naše ladj" jn 
pomenijo izziv za učinkovito tehnološko posodabljanje ladi) 
opreme. 

4. ZRAČNI PROMET 

Tu so bili v ES sprejeti predpisi oz. priporočila glede cen,trfljj 
ipd., še vedno pa je vse še dokaj nedorečeno. Ob tem ^ 
Adria-Airways išče svoje podjetniške možnosti za aktivneje 
vključevanje v evropski trg s povezovanjem z večjimi tujim' ..j 
mami in v iskanju tehnološkega napredka, zlasti pri racionalna 
porabe goriva in povečanju varnosti zračnega prometa. 

5. PTT PROMET 

Sprejeta je direktiva glede rezervacij frekvenčnega PaS" bj|- 
uvedbo javnega panevropskega celularnega digitalnega mi ^ 
nega telefona. Usklajevanje z našimi predpisi ne bo povzr . 
večjih težav, pristojnost pa je na zvezni ravni. Nedvomno Pa

pff 
tudi v republiki čakajo številne naloge pri razvoju našega 
sistema. 

VII.PROSTO GIBANJE OSEB 
h ^ 

Evropski notranji trg ES pogojuje tudi prosto gibanje ose |p 
ozemlju Skupnosti, kar naj bi bilo doseženo z odpravo kontro . s0 
mejnih formalnostih na notranjih mejah Skupnosti. Predlagai 
ukrepi za ukinitev fizičnih meja, tako da je že bil dosežen sv 
zum v zvezi s predlogom Komisije za uvedbo skupnega P01 dan 
lista s katerim se potrjuje pripadnost k Skupnosti. Prav tako I 
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predlog za Izdelavo identifikacijskega sredstva, ki omogoča pri- 
stojnim organom, da takoj ugotovijo, ali oseba lahko svobodno 
prestopi mejo. Gre za t.i.zeleno ploščico. 

Policijska kontrola na notranjih mejah držav članic Skupnosti je 
močno povezana z bojem proti mamilom, terorizmu, kriminalu. 
Skupnost bo to reševala s približevanjem nacionalnih zakonodaj 
držav članic Skupnosti, navzven pa se to že sedaj ureja z medna- 
rodnimi sporazumi. Posledica ukinjenja meja znotraj Skupnosti 
bo okrepitev zunanje meje, zajadi česar bo potrebno sodelovanje 
med pristojnimi nacionalnimi oblastmi. 

Okrepitev zunanje meje Skupnosti bo izoblikovala notranji 
pravni prostor, ki bo šel v smeri poenotenja predpisov o orožju, 
mamilih, bivanju, prehodu v Skupnost in zaposlitvi državljanov 
držav, ki niso članice Skupnosti, in predpisov o skupni politiki viz. 

Pri nas urejajo prehajanje meja in mejno kontrolo zakon o preh- 
janju čez državne meje in gibanju v mejnem pasu, zakon o potnih 
lisitinah državljanov SFRJ, zakon o gibanju in prebivanju tujcev in 
drugi podzakonski predpisi, ki so vsi v zvezni prostojnosti. Naš 
potni list bi bilo treba poenotiti z vzorcem in dimenzijami potnih 
listin držav ES ter omogočiti strojno čitanje. Na področju prehanja 
oseb čez državno mejo je treba celovito obravnavati in prilagoditi 
naš sistem varovanja državne meje, pri čemer moramo poenosta- 
viti neracionalno in zapleteno opravljanje mejne kontrole, vpra- 
šljiva pa je v sedanjih razmerah tudi kategorija »mejnega pasu-, 
saj je njegova vsakršna širitev popolnoma v nasprotju s prizadeva- 
nji Jugoslavije za vključitev v Evropo. V prvi fazi moramo vse 
mednarode mejne prehode povezati v enoten računalniški infor- 
mativni sistem.Na področju problematike tujcev, ki jo obravnava 
naš zakon o gibanju in prebivanju tujcev, moramo nujno treba 
Posamezne določbe uskladiti s konvencijami OZN o človekovih 
Pravicah, evropsko konvencijo o človekovih pravicah ter upošte- 
vati deklaracijo o človekovih pravicah posameznikov, ki niso 
državljani države, v kateri živijo. 

Z novo zakonodajo o tujcih moramo predvideti več kategorij 
dovoljenj za bivanje tujcev, natančneje določiti razloge za odpo- 
ved prebivanja (zmanjšati diskrecije organa), upoštevati stopnjo 
integracije tujca pri vseh upravnih odločitvah organa ter dati večjo 
diskrecijo mejnim organom pri zavračanju nezaželenih tujcev. 

VIII. MONETARNI IN FINANČNI SISTEM 

1- Denar 
Po zlomu bretton-vvoodskega sistema fiksnih a prilagodljivih 

deviznih tečajev in prehodu na drseče tečaje se )e v mednarod- 
nem gospodarstvu pokazala potreba po večji stabilnosti medna- 
rodnega monetarnega sistema. Tudi v EGS so se kot odgovor na 
sistem drsečih tečajev v sedemdesetih letih intenzivirale aktivno- 
sti za sicer že konec šestdesetih let začeto monetarno integracijo 
EGS. Monetarna stabilnost, opazovana skozi splošno raven cen in 
9ibanje valutnih tečajev, je namreč ena od pomembnih spodbud 

zmanjšanje valutnih in tečajnih rizikov, večjo konkurenčnost, 
gospodarsko rast, koordinacijo ekonomskih politik in konver- 
genco gospodarstev držav članic (npr.konvergenco inflacijskih 
stopenj) ter s tem predpogoj in spodbuda za učinkovito funkcioni- 
ranje skupnega trga. 

Oblikovanje in razvoj evropskega monetarnega sistema (EMS) 
Pa nikakor nista potekala hitro, premočrtno in brez problemov. 
Nestabilnost mednarodnega, zlasti monetarnega okolja je imela 
namreč močan vpliv na članice, divergentnost njihovih gospodar- 
stev in ekonomskih politik pa je bila še vedno precejšnja. Države 
clanice so se zlasti nerade odrekale svoji monetarni suverenosti, 
kar bo v dokajšnji meri nedvomno veljalo tudi za nadaljnji proces 
'ntegracije v smeri evropske monetarne unije (EMU), njegove 
modalitete in dinamiko To pa bo brez dvoma tudi eno glavnih 
yprašanj, razmišljanj in pogajanj o evropski gospodarski in drugi 
integraciji tudi po I. 1992, ko naj bi bil predvidoma ustvarjen 
skupni trg. 
. Po specifičnem mehanizmu omejeno fleksibilnih deviznih teča- 
lev med valutami držav članic EGS - t.i. valutni kači, je bil I. 1979 
uveden EMS. Ta naj bi med drugim (in tudi je) prispeval k večji 
Monetarni stabilnosti in neodvisnosti Evrope, boljšim rezultatom 
9ospodarjenja ter integraciji gospodarstev EGS. 

Najpomembnejši element tega sistema, pri čemer pa v njem 
Naenkrat še ne sodelujejo vse države članice EGS, je specifičen 
Mehanizem v veliki meri fiksnih, a po določenih postopkih prila- 
9°dljivih deviznih tečajev. Ta mehanizem predstavljajo določeni 
Paritetni tečaji, iz njihovih razmerij pa so določeni centralni tečaji, 
ki opredeljujejo t.i. mrežo bilateralnih tečajev, določene pa so tudi 
J^eje dovoljenih nihanj tečajev (te so za nekatere manj razvite 
države večje) in poseben indikator divergence. Ob morebitnih 
drugih ukrepih na domačem monetarnem področju pa so predpi- 
sani tudi okvirne (simetrične) intervencije centralnih bank ter 
Posebni postopki za prilagoditev centralnih tečajev, ki v praksi 
Potekajo na podlagi vzajemnega dogovora. 

V središče EMS je postavljen ECU (European Currency Unit), ki 
je umetna valuta, njegova vrednost pa je sedaj sestavljena iz 
košarice vseh nacionalnih valut držav članic. Sestavljajo jo fiksni 
zneski valut držav članic ES, ki so izračunani na podlagi ponderja, 
določenega glede na gospodarski pomen države, košarica pa se 
revidira vsakih pet let (nazadnje sept. 1989). Zaenkrat je najpo- 
membnejša denarna funkcija ECU, ki pa spodbuja tudi druge 
njegove denarne funkcije, funkcija (stabilnejše) mere vrednosti. 
V funkciji uradne valutne enote EMS se ECU uporablja kot nume- 
raire centralnih deviznih tečajev, kot osnova za določanje indika- 
torja divergence, kot denominator za operacije intervencijskega 
in kreditnega mehanizma ter kot sredstvo poravnav med central- 
nimi bankami. ECU so bili emitirani s strani Evropskega fonda za 
monetarno sodelovanje (FECOM) na podlagi deponiranja dela 
zlatih in dolarskih rezerv članic. Poleg tega pa se ECU vse bolj 
uporablja tudi v zasebnih transakcijah, saj se tako med drugim 
zmanjšuje in med obe pogodbeni stranki enakomerneje porazde- 
Ijuje devizni rizik ter poslovnim strankam tako uporaba ECU 
omogoča diverzifikacijo deviznega portfelja. Z njimi se trguje na 
deviznih trgih, trgi finančnih instrumentov, ki so denominirani 
v ECU pa se vse bolj razvijajo. ECU se vse bolj uporablja tudi kot 
mera vrednosti pri vrednostnih papirjih in drugih finančnih instru- 
mentih, pri planiranju, računovodstvu, določanju cen zlasti 
v poslovnih transakcijah, kot hranilec vrednosti (depoziti in poso- 
jila v ECU). Določen napredek pa je opazen, nedvomno pa so tu 
tudi nadaljnje perspektive, tudi pri uporabi ECU v funkciji plačil- 
nega sredstva, kjer so transferji ECU depozitov možni predvsem 
ob ustreznem razvoju mehanizma plačil zasebnih ECU (obstaja že 
npr. tudi poseben klirinški sistem, za kar je formiran Mutual ECU 
Settlement Account - MESA, ki dela tudi v povezavi z Banko za 
mednarodne poravnave v Baslu - BIS). Sestavni del EMS pa so 
tudi mehanizmi, postopki ter pogoji medsebojnega kreditiranja 
(zelo kratkoročno financiranje, kratkoročna monetarna podpora, 
srednjeročna finančna pomoč), zaokrožujejo pa ga ukrepi za 
krepitev gospodarstev manj razvitih članic EMS. 

Ob pričakovanem napredku procesa evropske gospodarske in 
druge integracije so se članice ES odločile tudi za postopen in 
evolutiven proces monetarne integracije v smeri EMU. Ta bo 
omenjene integracijske procese še pospešila, hkrati pa bo tes- 
nejša gospodarska in druga integracija Evrope pospešila tudi 
evropsko monetarno integracijo in nastajanje EMU. Osnovne zna- 
čilnosti monetarne unije so poleg tistih, ki so značilne tudi za 
skupni trg (npr. neomejena zunanja in notranja konvertibilnost 
valut članic), predvsem: enotna (skupna) valuta - verjetno ECU 
(ob verjetni prehodni koeksistenci tudi z nacionalnimi valutami) 
oz. po blažji predhodni varianti, ki pa je zelo podobna, trajno 
fiksni tečaji med valutami držav članic ter skupne mednarodne 
monetarne rezerve, skupna monetarna politika in skupna cen- 
tralna banka. 

Še letos naj bi se začela 1. faza prehoda na EMU v kateri naj bi 
se predvsem okrepil in izpopolnil EMS ter koordinacija monetar- 
nih in drugih ekonomskih politik znotraj obstoječih institucional- 
nih okvirov (v predvideno izmenjavo informacij med centralnimi 
bankami pa se na določen način že v tej fazi lahko vključujejo tudi 
nečlanice). Oblikovano naj bi bilo enotno finančno področje, 
valute vseh članic pa naj bi vstopile v EMS. V naslednji fazi. ki pa 
časovno tako kot tudi 3. faza ni več opredeljena, bi ustanovili 
Evropski sistem centralnih bank-ESCB. Tu je seveda odprtih še 
vrsta vprašanj, med drugim tudi tistih, ki so povezana z (neodvis- 
nostjo centralnih in nacionalnih monetarnih institucij v funkci- 
onalnem, personalnem in finančnem smislu, kjer je za sedaj še 
precej razlik med posameznimi državami članicami, ter tistih, ki so 
v zvezi z upravljanjem deviznih rezerv in razmerij do tretjih valut 
idr.V drugi fazi bi bile meje nihanj tečajev zožene in postopoma 
odpravljene, v 3. fazi pa bi končno prišlo do oblikovanja mone- 
tarne unije. Prednosti monetarne unije so podobne kot tudi že 
omenjene prednosti vsake monetarne integracije. Ob tem pa so 
pri monetarni uniji tudi večji prihranki pri potrebnih mednarodnih 
monetarnih rezervah, manjše je skupno neravnotežje v plačilnih 
bilancah, zmanjšajo se stroški valutnih konverzij, monetarna unija 
pa lahko iz izdajanja mednarodno sprejemljivega denarja uživa 
prednosti seignioragea. Slabosti oz. stroški in težave pa so lahko 
za posamezno državo zlasti izguba monetarne suverenosti, 
izguba (ostanka) avtonomije države pri politiki deviznih tečajev, 
morebitna »asimetričnost« plačilnobilančnega prilagajanja ter 
potrebna koordinacija drugih ekonomskih politik (zlasti fiskalne). 
Ob aktiviranju obstoječih in predvidenih regionalnih ter struktur- 
nih razvojnih politik pa je prednosti in slabosti monetarne integra- 
cije s stališča posamezne države treba proučiti zlasti v okviru 
teorije optimalnega valutnega področja. 

Smeri razvoja procesa evropske monetarne integracije so sicer 
v določeni meri že dogovorjene in začrtane, vendar so še vedno 
dokaj negotove, predvsem glede modalitet in dinamike. Ome- 
njena vprašanja se bodo reševala predvsem v okviru pripravljeno- 
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stl držav članic za odstopanje monetarne suverenosti v korist 
skupnih monetarnih institucij in oblikovanja skupne monetarne 
politike. Nova vprašanja, še posebej pomembna tudi za nas, pa 
spodbujajo že tudi ideje o mednemški monetarni uniji. Nejasno pa 
je tudi še, kako se bo na monetarnem področju EGS povezovala 
s članicami EFTA, do česar imajo zadnje precej različna stališča. 
Omenjene zadeve pa so vsekakor pomembne tudi za naš proces 
prilagajanja evropski monetarni integraciji. 

Analiza pogojev, prednosti in slabosti naše vključitve v posa- 
mezne faze evropske monetarne integracije je eden od pomemb- 
nih elementov za izdelavo širše strategije Jugoslavije o njenem 
funkcionalnem oz. institucionalnem prilagajanju Evropi (pravza- 
prav gre za vzajemno pogojenost obeh sklopov). Ta analiza je 
pomembna vsaj zato, da ES vzamemo kot kriterij ob reformi 
našega monetarnega sistema in politike. Prilagajanje spremem- 
bam v Evropi na monetarnem področju je nedvomno nujno v boju 
proti avtarkiji in za ozdravitev ter učinkovito reformo našega 
gospodarstva v smislu njegove kompatibilnosti, konkurečnosti in 
večje povezanosti z gospodarstvi držav razvitega sveta. Glede 
našega institucionalnega prilagajanja pa bo treba poleg prednosti 
in slabosti posameznih variant upoštevati tudi dinamiko procesa 
ustvarjanja EMU, ko bo članstvo v ES in EMU verjetno medse- 
bojno pogojeno, pa seveda tudi pripravljenost te integracije, da 
nas pod določenimi pogoji podpre in sprejme. Takrat bo zlasti 
pomembna ocena, ali so v Jugoslaviji dosežene dovolj visoka 
stopnja monetarne in plačilnobilančne stabilnosti, ustrezna stabil- 
nost cen, finančna razvitost itd. 

Glede na to, da smo posamezne mehanizme in delovanje EMS 
in EMU, prednosti in morebitne slabosti monetarne integracije na 
podlagi raziskave »Evropska monetarna in finančna integracija in 
Jugoslavija« v okviru aktivnosti Delovne skupine za prilagajanje 
Evropi 92 na področju monetarnega in finančnega sistema v gro- 
bem že obdelali, bo za naše prilagajanje EMS na raziskovalnem 
področju treba nadaljevati z raziskavo »Vključevanje Jugoslavije 
v procese evropske monetarne integracije«. Ta naj bi predstavljala 
nadaljevanje, poglobitev, razširitev in aktualizacijo predhodne 
raziskave. Na njeni podlagi pa bi bil v končni fazi lahko izdelan 
program ukrepov in smeri našega prilagajanja. 

Jugoslavija je z nekaterimi ukrepi iz programa ZIS (zaenkrat 
dokaj specifična konvertibilnost dinarja, zamrznitev nominalnega 
tečaja in vezava tečaja dinarja na DEM, restriktivna monetarna 
politika, spremenjena vloga Narodne banke Jugoslavije v smislu 
njene večje samostojnosti in odgovornosti za stabilnost dinarja 
itd.) že naredila prve korake k prilagajanju procesom evropske 
monetarne integracije. Omenjene ukrepe pa bo seveda treba še 
ovrednotiti tudi s stališča našega optimalnega prilagajanja tem 
procesom tudi v bodoče. Za naše učinkovito prilagajanje bo treba 
skrbno proučiti še probleme vključevanja v EMS in EMU posebej 
glede na postopno vse bolj omejeno avtonomnost deviznotečajne 
in monetarne politike, značilnosti plačilnobilančnega prilagajanja 
v EMS in EMU, problematiko stabilnega deviznega tečaja dinarja, 
probleme v zvezi s koncepcijo multilateralizma ter konvertibil- 
nostjo in ohranjanjem vezave ter tudi samo vezavo (ter nivo 
vezave in mej fluktuacij) dinarja na ECU ali DEM ipd., probleme, ki 
jih bo prinašala načrtovana odprava kliringa, uporabnost ECU 
v različnih funkcijah denarja ter spodbuditev njegove uporabe 
(npr. s spodbujanjem tržnih operacij v zasebnih ECU, izdajanjem 
državnih obveznic v ECU, odpravljenimi deviznimi omejitvami, 
davčno politiko, informiranjem idr.), kar naj da tudi odgovor 
o optimalnem valutnem področju za Jugoslavijo. 

Gre v glavnem za spremembe ekonomskega sistema in politike, 
ki so po sedanji ustavni ureditvi v zvezni pristojnosti, zato si bo za 
ustrezne rešitve treba prizadevati zlasti na zvezni ravni. Reformni 
ukrepi bodo morali zlasti delovati protiinflacijsko, upoštevati pa 
bodo morali tudi potrebo, da makroekonomske indikatorje 
v Jugoslaviji čim bolj približamo tistim v razviti Evropi. Glede na to 
da je bil denar kot ekonomska kategorija v vseh socialističnih 
gospodarstvih dolgo zanemarjen in dostikrat zlorabljen, je prav na 
monetarnem področju naš zaostanek za razvito Evropo zelo velik. 
Če pa se spomnimo na težave pri usklajevanju interesov na zvezni 
ravni, npr. pri vprašanjih kliringa, tečajne politike, primarne emi- 
sije idr., je jasno, da bo naše prilagajanje procesom evropske 
monetarne integracije naletelo tudi na velike probleme pri uskla- 
jevanju interesov na zvezni ravni. Zato je na zvezni ravni potreben 
naš učinkovit in argumentiran nastop, v republiki pa se morajo 
pripravljati tudi alternativne variante. Denar je namreč izrednega 
pomena in je med drugim za narodno gospodarstvo tudi zelo 
pomembno informacijsko sredstvo (npr. za transparentnost stro- 
škov in tveganj), tako da tega področja nikakor ne smemo pustiti 
ob strani, če želimo, da načrtovane reforme uspejo. 

Smeri razvoja evropskega (in mednarodnega) monetarnega 
sistema bo treba na raziskovalnem in strokovnem področju inten- 
zivneje še naprej spremljati, na državni in meddržavni ravni pa 
aktivneje sodelovati v razpravah o možnih rešitvah za stabilizira- 

nje mednarodnih monetarnih razmer ter v tej smeri pravočasno in 
konsistentno prilagajati jugoslovansko regulativo in gospodar- 
stvo. Nujne bodo tudi določene intenzifikacije in ustrezne spre- 
membe v izobraževalnem sistemu, zlasti na postdiplomskem štu- 
diju oz. na širšem področju usposabljanja strokovnjakov, med 
prebivalstvom pa bo tudi z vsem tem nujno treba izboljšati 
»denarno in finančno pismenost oz. kulturol. 
2. Flnačne otoritve 

Glede na pomen, ki ga imajo finančne storitve za razvito gospo- 
darstvo ES (na tem sektorju pa se tudi v bodoče predvideva 
precejšnja rast), saj finančne storitve spremljajo in omogočajo 
blagovne, kapitalne in tudi druge storitvene transakcije, dajejo pa 
tudi pomembne inpute drugim sektorjem in so eden pomembnih 
elementov konkurenčnosti vsakega gospodarstva, se želi ES 
z liberalizacijo in skupnim trgom finančnih storitev prilagoditi t.i- 
globalizaciji (integraciji in določeni deregulaciji) svetovnega trga 
finančnih storitev ter dinamičnim finančnim inovacijam, ki so vse 
bolj prisotne na tem trgu. Sedanja razbitost trga finančnih storitev 
v ES, ki se kaže tudi v precejšnjih razlikah v cenah enakih storitev, 
naj bi se tako odpravila po uveljavitvi skupnega trga po I. 1992- 
Proces oblikovanja skupnega (enotnega, notranjega) trga finanč- 
nih storitev, čeprav bodo brez posebne škode za skupni trg na 
mnogih področjih ostale precejšnje razlike med državami člani- 
cami tudi v bodoče, je imel do pred nekaj leti dokaj omejene 
uspehe. Finančna integracija je sicer eno poglavij Bele knjig®- 
vendar bo na tem področju v ES potrebno še veliko dela. 

Prednosti enotnega in liberalnega trga finančnih storitev bi bil0 

predvsem hitrejše širjenje finančnih inovacij, povečana konku- 
renčnost finančnih institucij, večja izbira finančnih institucij in 
instrumentov oz. storitev za potrošnike, ekonomija obsega ter 
znižanje stroškov, večja učinkovitost finančnega posredovanja, 
večji prihranki in investicije itd. Ob tem je treba na tem mestu i0 

enkrat omeniti tudi povezanost, vzajemnost in pogojendst proce- 
sov finančne integracije, prostega pretoka kapitala ter razvoja 
EMS. 

V ES se želi doseči liberalizacija ustanavljanja finančnih in 
kreditnih institucij ter svobodna ponudba različnih finančnih sto- 
ritev tudi v drugih državah članicah. Liberalizacijo finančnih stori- 
tev in oblikovanje skupnega trga bo ob upoštevanju napredka 
tehnologije na tem področju omogočila uveljavitev načela ene 
same licence, ki temelji na načelu vzajemnega priznavanja regula- 
tiv drugih držav članic o ustanavljanju, poslovanju in nadzoru, ter 
načelo matične kontrole (kontrole v državi porekla). Da ne bi bilo 
prevelikih motenj, mora seveda priti tudi do prostega pretoka 
kapitala, vsaj minimalno pa morajo biti usklajeni tudi davčni ter 
pravni sistemi, zlasti pa tudi pravila glede nadzora, ki temeljijo na 

visokih standardih zaščite investitorjev in potrošnikov. To so pred' 
vsem pravila in merila o solventnosti kreditnih in finančnih institLi- 
cij, rizičnosti njihovega poslovanja, rezervah, zahteve glede kap1' 
tala, njegove lastninske sestave, skladov, managementa, sestav- 
ljanja in vsebine ter objavljanja bilanc, sanacij, reorganizacij 10 

likvidacij. Ob tem pa so sprejeta tudi pravila o dovoljenih aktivno- 
stih finančnih in kreditnih institucij. Sem sodijo ne samo komerci- 
alne bančne operacije kot so npr. depoziti in posojila, potrošniška 
in komercialna posojila, večji plasmani ter stanovanjsko varčeva- 
nje, tekoči računi, kreditne kartice, potovalni čeki, kreditna pisma, 
komercialne menice, hipotekami krediti, plačilni promet, izdaja 
garancij in devizno poslovanje, pač pa tudi investicijske aktivno- 
sti, kot so npr. izdajanje in trgovanje z vrednostnimi papir)1; 
vlaganje v nebančne organizacije, borzne posredniške in podje1' 
niške finančne aktivnosti - finančni leasing, forfait, svetovanj®' 
dajanje priporočil idr. 

Tudi pri finančnih storitvah se postavljajo številna vprašani® 
funkcionalnega oz. institucionalnega prilagajanja Jugoslavij® 
evropskim integracijskim procesom. Glede na to da bi naše insti- 
tucionalno prilagajanje verjetno sektor financ intenzivneje zajel® 
šele v poznejši fazi (gotovo pa se bo aktualno vprašanje reciproc^ 
tete pri blagovnih tokovih, ob upoštevanju Urugvajske rufT0 
GATT, v določeni meri preneslo tudi na področje liberalizadl 
finančnih storitev), bi moral biti zlasti v prvi fazi poudarek bolj H 
našem funkcionalnem prilagajanju. To naj bi bilo v funkciji razvpl 
našega finančnega sistema in njegove kompatibilnosti s tis"" 
v razvitem svetu ter izboljšanja konkurenčnosti našega gospoda 
stva in njegove povezanosti z evropskim. Za naše institucionain^ 
prilagajanje evropski finančni integraciji zaenkrat še velja, da n 
bi bilo nujno pogojeno z vstopom v EMS, v fazi EMU pa 
verjetno veljalo, da procesa monetarne in finančne integrac'1 
konvergirata. Glede na že omenjeno bo torej pri našem prilagal® 
nju treba upoštevati dinamiko in modalitete omenjenih integrac I 
skih procesov v Evropi, povezanost tega področja s pretok°irl 
kapitala in monetarnim sistemom, vsebino, dinamiko, prednosti 
slabosti posameznih postopkov in faz našega prilagajanja, ob ta 
pa tudi naše možnosti, našo finančno in gospodarsko odvisno 
od ES, pogajanja in bodoče odnose z ES ter tudi njihove zahtev 
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ki bodo seveda pogojene tudi s političnimi ter drugimi splošnimi 
interesi držav ES. 

Vsekakor bi nam prilagajanje evropskim integracijskim proce- 
som na področju finančnih storitev prineslo že omenjene koristi, 
ki ne bi bile omejene zgolj na sektor financ. Liberalizacija finanč- 
nih storitev in integracija z evropskim finančnim prostorom bi 
zahtevali predvsem odpravo različnih in številnih pravnih in admi- 
nistrativnih ovir, ki preprečujejo prost pretok finančnih storitev. 
Tako bi morali sprejeti vsaj minimalne že omenjene evropske 
standarde glede ustanavljanja, poslovanja in nadzora finančnih in 
kreditnih institucij ter tudi že omenjene standarde glede vrst in 
kvalitete finančnih storitev, s čimer bi verjetno formalno že izpol- 
njevali pogoje za v nadaljnjih pogajanjih dogovorjena načela ene 
same licence, matične kontrole in vzajemnega priznavanja. S tem 
bi se odprla pot (čeprav vprašanja recipročnosti glede opravljanja 
finančnih storitev v državah ES s strani nerezidentov še niso 
v celoti rešena) za enakopravnejši nastop naših bank na trgu ES, 
seveda pa bi bil s tem ogrožen tudi monopolni položaj naših bank 
na domačem trgu, kar pa samo po sebi ni stvar, za katero nam bi 
bilo lahko žal. Omenjeno bi sicer zaradi večje konkurenčnosti 
prineslo domačemu gospodarstvu in potrošnikom določene že 
omenjene prednosti, za domače banke pa bi to pomenilo tudi, 
sicer zaenkrat morda ne preveč pomembno, lažje konkuriranje na 
tujih trgih ter hitrejši prenos raznih finančnih inovacij. Po drugi 
strani pa bi bil neto efekt vsaj v določenem času, zaradi sedanje 
stopnje (ne)razvitosti našega finančnega sektorja s slabo razvito 
Jržno strukturo in ozkim spektrom finančnih instrumentov ter 
institucij, neustrezno regulativo (t i. finančno čudaštvo in zaosta- 
janje za razvito Evropo), ob slabem znanju o financah, pomanjka- 
nju kapitala, recesiji idr. verjetno negativen. Naše prilagajanje bo 
dolgoročnejši proces, posegi pa toliko manj boleči, kolikor bodo 
naše finančne institucije sposobne izboljšati svojo konkurenč- 
nost. Verjetno bi nam pri institucionalnem prilagajanju ES dopu- 
stila daljše obdobje prilagajanja, dodeljena pa nam bi tudi bila 
določena finančna podpora. Vendar bodo pred začetkom institu- 
cionalnega prilagajanja vsekakor potrebne radikalne spremembe 
v našem ekonomskem sistemu in politiki ter pravni regulativi, ki 
naj naš finančni sistem prilagodijo evropskemu ter omogočijo 
našim finančnim institucijam večjo konkurenčnost - torej prila- 
gajanje v funkcionalnem smislu. To pa je nujno, saj nas bodo 
drugače posledice avtarkije kmalu še bolj prizadele, naše gospo- 
darstvo pa bo v primerjavi z evropskim še dosti slabše in manj 
konkurenčno. 

Čeprav sta naš notranji finančni in tudi devizni trg še vedno zelo 
nerazvita, je bilo nekaj potrebnih ukrepov tudi z vidika našega 
Prilagajanja evropski finančni integraciji, zlasti od prejšnjega leta 
■ *e sprejetih (npr. spremenjena devizna zakonodaja, zakon o ban- 
kah in drugih finančnih organizacijah, zakon o finančnem poslo- 
vanju). Vendar bo tudi te treba z vidika prilagajanja Evropi 92 še 
dodatno kritično oceniti, brez dvoma pa tudi spremeniti in dopol- 
niti. 2 ustreznim reguliranjem našega finančnega sistema bo treba 
Ugotoviti neodvisnost poslovnih bank od centralne banke in (tudi 
te) od države, preprečiti zlorabe bančnega sistema za prerazpore- 
ditve, redefinirati politiko obrestnih mer, doseči trajnejše zunanje 
'inanciranje gospodarskih organizacij, ustrezno upravljanje jav- 
nega dolga, konsolidacijo finančnega sistema in sanirati banke, 
uvesti finančno disciplino, ustrezneje pa je treba urediti tudi 
Plačilni promet in še marsikaj. Vsekakor pa je treba čimprej 
^postaviti ustrezne tržne razmere, ki bodo spodbudile naravni 
razvoj bank in drugih finančnih institucij, raje ne po vnaprej 
Predpisanem enotnem kopitu. Nedvomno bo treba z razvito 
Evropo tudi na področju bančnega in finančnega sistema uskla- 
diti tudi obračunski sistem in računovodska pravila, kjer so v delo 
Preko Zveze računovodskih in finančnih delavcev Jugoslavije 
vključeni tudi strokovnjaki iz Slovenije, v republiki pa bo potrebnrf 
se veliko dela na raziskovalnem področju, kjer bo tudi vlada dala 
Pobude za potrebne ekspertize. Ob tem pa bodo potrebne tudi 
spremembe v izobraževanju. 

Zvezni zavod za standardizacijo in Združenje bank Jugoslavije, 
kamor je vključena tudi Ljubljanska banka, si intenzivno prizade- 
vata za prilagajanje ISO standardom v bančništvu, zaenkrat pred- 
vsem standardom za bančne telekomunikacije - sporočila 
0 transferju sredstev, nalogi za plačevanje po pošti ter standardi 
za formate medbančnih sporočil po teleksu. Sprejeti so tudi že 
ustrezni JUS standardi, ki so identični z ISO standardi, predvsem 
za poslovanje z občani - ček za tekoče račune občanov, identifi- 
kacijska finančna kartica, hranilna knjižica ter kode za predstav- 
'lanje valut. Do konca I. 1991 pa bi morali številnim ISO in drugim 
standardom v bančništvu prilagoditi tudi ostale standarde na 
Področjih poslovanja z občani, mednarodnega poslovanja, vred- 
nostnih papirjev in informatike, kar bo zelo konkretna, obsežna in 
zahtevna naloga. Ljubljanska banka se je z nekaterimi drugimi 
jugoslovanskimi bankami lani tudi vključila v mednarodno 
nnančno telekomunikacijsko omrežje SVVIFT (Society for World- 

wide Interbank Financial Telecommunications). Zato je za medna- 
rodna plačila že prevzela standardizirane in tipizirane enotne 
postopke, ki veljajo za vse banke v svetu, ki so članice tega 
sistema. Vse to pa je tudi izkoristila za avtomatizacijo velikega 
dela svojega finančnega poslovanja. Ustrezne potrebne predloge 
in spremembe v regulativi in pri številnih obrazcih za plačilni 
promet pa pripravljajo tudi v Narodni banki Slovenije. Ob tem se 
v Ljubljanski banki pripravljajo tudi na nadaljnjo izgradnjo moder- 
nega sistema plačil, kot ga poznajo tudi v državah ES (npr. 
European Payment System - EPS, Electronic Data Interchange 
for Administration, Commerce and Transport - EDIFACT). 

Vendar pa je od tega »tehnično-tehnološkega« še zahtevnejše 
naše »vsebinsko-kvalitativno« prilagajanje. Spodbujati bo treba 
nova znanja in njihovo uporabo pri opravljanju zahtevnejših 
finančnih in deviznih transakcij. Poleg ustreznih sprememb na 
področju regulative in prakse raznih odkupov in zamenjav naših 
dolgov v tujini (na podlagi teh operacij bo treba npr. preprečevati 
morebiten prepoceni izvoz kapitala) ter drugih inovativnih oblik 
razdolževanja Jugoslavije (novo kreditno zadolževanje bo 
v bodoče za nas vse manj perspektivna oblika dotoka potrebnega 
svežega denarja, ki pa je za potrebno prestrukturiranje našega 
gospodarstva nujno, naša zunanja zadolženost pa bo pri prilaga- 
janju nedvomno pomembna omejitev; smo pa v Sloveniji pred 
kratkim sicer realno brez večjih možnosti za uspeh kandidirali tudi 
za sedež Evropske banke za obnovo in razvoj v Ljubljani, nadalj- 
nje napore pa bo potrebno zlasti usmeriti v pravočasno informira- 
nje o oblikovanju banke ter v zagotovitev ustrezne zastopanosti 
Jugoslavije v upravnem odboru in drugih telesih banke in v nje- 
nem osebju), mislimo predvsem na odpravo ovir (tudi spremembe 
regulative) za večjo uporabo kreditnih instrumentov in instrumen- 
tov deviznega poslovanja, ki zavarujejo pred valutnimi in tečaj- 
nimi, obrestnimi in kombiniranimi riziki ter na spodbuditev upo- 
rabe teh instrumentov za poslovanje z devizno aktivo. Seveda tu 
mislimo tudi na številne ovire, ki otežkočajo oz. onemogočajo 
naše kvalitetnejše vključevanje v tuje finančne in devizne trge, kar 
pa zahteva tudi ustrezne spremembe npr. v deviznem sistemu, ki 
bodo omogočile učinkovito in še bolj liberalizirano delovanje 
deviznega trga ter sočasno razvijanje višjih oblik njegovega delo- 
vanja. Ta od lani sicer spet deluje, v kratkem pa se že načrtuje 
vnovična sprememba devizne zakonodaje. Čeprav so njene zad- 
nje spremembe določen korak naprej, bodo nadaljnje potrebne 
spremembe in dopolnitve zelo pomembne. Predvsem bo treba 
vzpostaviti kolikor toliko trajen, liberaliziran in tržen devizni 
sistem, ki ne bo temeljil na omejitvah. Ob tem bo treba reševati že 
dalj časa odprte probleme v zvezi s - samo na prvi pogled 
- terminološkimi vprašanji (npr. opredelitev devize, tuje valute, 
deviznega trga, rezerv, deviznih bilanc idr.). Preostala odprta 
vprašanja pa se navezujejo na celoten koncept delovanja deviz- 
nega trga (borze), (terminskih) prodaj in nakupov deviz za dinarje 
(pa tudi neposredno), devizno kreditiranje znotraj države, neka- 
tere segmente plačilnega prometa s tujino, vnos in iznos deviz, t.i. 
občanske in menjalniške devize idr. Nenazadnje je za naše gospo- 
darske subjekte treba oblikovati tudi ustreznejšo regulativo ter 
izboljšati prakso uporabe pravnih (npr. zaščitne monetarne vred- 
nostne klavzule (npr. spodbuditi uporabo ECU v zasebnih transak- 
cijah) - te lahko ob v svetu splošnem uveljavljenem načelu 
monetarnega nominalizma in v dobi floatinga, združenega pone- 
kod z visoko in diferencirano inflacijsko stopnjo, dokaj enostavno 
zavarujejo pred rizikom sprememb stvarnih vrednosti valut, valut- 
nimi in tečajnimi riziki; ob tem pa tudi akreditivi, garancije, inkaso 
vrednostnih papirjev idr.) ter drugih sredstev za zavarovanje pred 
riziki neplačil oz. nepravilnih plačil in drugih nepravilnih izpolni- 
tev pogodbenih obveznosti. Glede omenjenega bodo na podlagi 
predvidenih ekspertiz predlagani konkretni ukrepi za uspešnejše 
delovanje našega gospodarstva na področju mednarodnih gospo- 
darskih odnosov. 

Večina stvari s področja finančnih storitev je v zvezni pristojno- 
sti( v zveznih upravnih organih npr. v Zveznem sekratariatu za 
finance, so se pred kratkim že začeli pripravljati na potrebno 
prilagajanje Evropi 92 na finančnem področju ), zato bo na zvezni 
ravni potreben naš energičen in argumentiran nastop. Ob tem pa 
se je na potrebne spremembe treba ustrezno pripravljati tudi 
v Sloveniji, in to tudi na mikro nivoju podjetij. Po svojih zmožno- 
stih bi se tako morali vključiti v procese t.i. evrosinergije -strate- 
gije povezav, pridruževanj in nakupov oz. morebitnega povečanja 
števila bančnih izpostav. Ljubljanska banka tako npr. že namenja 
vso skrb izboljšanju obsega in kvalitativnih kazalcev poslovanja 
svojih lastnih in mešanih bank zlasti v Evropi, da bi se tako lahko 
prilagodila konkurenci in evropskim standardom finančne stabil- 
nosti. Čakajo pa jo tudi druge naloge. Za Slovenijo pa bi bila pri 
njenem prilagajanju Evropi 92 velikega pomena tudi uskladitev in 
večje sodelovanje bančnih sistemov v Delovni skupnosti Alpe-Ja- 
dran. 
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3. Kapital 
Poleg potrebne harmonizacije pravil držav ES o vrednostnih 

papirjih je v zadnjem času posebne pozornosti ES deležen tudi 
prost pretok kapitala, in to ne samo med državami članicami. To 
pa je trend tudi v drugih državah OECD (npr. Code ol Liberalisa- 
tion of Capital Movements, ki bo pomemben tudi ob našem 
polnopravnem včlanjenju V to mednarodno organizacijo) in hkrati 
predmet tudi sedanje runde pogajanj znotraj GATT. Tudi v Beli 
knjigi je poudarjen sicer že dalj časa deklarirani cilj liberalizacije 
kapitalnih tokov kot eden ključnih elementov integracije ES 
v smeri skupnega trga. Dokajšnji napredek je bil na tem področju 
v šestdesetih letih sicer v EGS že dosežen, vendar so se kasneje 
zaradi znanih monetarnih razmer, zlasti nekatere države članice, 
vse bolj zatekale k uporabi zaščitnih klavzul (možnosti njihove 
uporabe so sicer omejene s posebnimi razlogi za njihovo uporabo 
ter postopki, v prihodnje pa bodo časovno omejene in postopno 
ukinjene), kar jim je ob plačilnobilančnih težavah oz. motnjah na 
trgu kapitala omogočala že sama Rimska pogodba. Tako so sedaj 
v stopnji liberalizacije kapitalnih tokov med državami ES znatne 
razlike. Dogovorile pa so se, da do 1.7.1990 odpravijo preostale 
omejitve (to seveda ne izključuje pravic držav, da uporabljajo 
posebne ukrepe obdavčevanja ter kontrole za administrativne in 
statistične cilje, tako da bo proces liberalizacije tokov kapitala 
zahteval tudi usklajevanje fiskalnih politik), kar jim bo sicer v pred- 
videnem roku težko uspelo. Za nekatere, zlasti manj razvite čla- 
nice pa sta tu predvidena daljše prilagoditveno obdobje, in sicer 
do I. 1992 oz. 1995, in posebna finančna podpora v temu procesu. 

Po vrstah so kapitalne transakcije v regulativah ES razdeljene 
na posamezne skupine, in sicer po predvideni padajoči stopnji 
liberalizacije ter s tendenco, da posamezne kapitalne transakcije 
prehajajo iz nižjih v skupine z višjo stopnjo liberalizacije. Prost 
pretok kapitala seveda zahteva določeno harmonizacijo različnih 
nacionalnih regulativ, zahteva pa tudi odpravo deviznih omejitev, 
enoten tečaj za kapitalne in tekoče transakcije, razširitev konverti- 
bilnosti s tekočih tudi na kapitalne transakcije ter prehod z zuna- 
nje tudi na notranjo konvertibilnost. Pri tem seveda trčimo ob sam 
namen deviznih omejitev pri kapitalnih transakcijah. Ta je npr. 
lahko v preprečevanju odliva kapitala ali pa tudi njegovega priliva 
(npr. zaradi poslabšanja zunanje konkurenčne sposobnosti izvoza 
in oteževanja avtonomne monetarne politike). Zato se za vnaprej 
tudi postavlja vprašanje, kako bo s konsistentnostjo med fiksnimi 
deviznimi tečaji v EMS in avtonomno monetarno politiko brez 
ustrezne kontrole kapitalnih tokov. 

Proces poenotenja pravil, liberalizacije in prostega pretoka 
kapiala v ES sedaj poteka dokaj hitro . Intenzivno usklajujejo 
pravila in liberalizirajo transakcije z vrednostnimi papirji, ki jih 
emitirajo institucionalni investitorji - ustanove za kolektivno inve- 
stiranje v prenosne vrednostne papirje (UCITS). To naj vsem 
vlagateljem omogoča enako zaščito ne glede na sedež ustanove 
(ena sama licenca, harmonizacija bistvenih standardov, kontrola 
v državi porekla, s specifikacijo zahtev, ki zadevajo obvezna poro- 
čila, pristojne organe in postopke ter vzajemno priznavanje), 
usklajujejo pravila o prevzemanju firm, določila o objavljanju 
informacij o delnicah (posebej večinskih deležev) in izdajateljih, 
pravila o trgovini na podlagi nepubliciranih informacij (t i. insider 
trading), podobno kot pri UCITS pa bo tudi pri hipotekarnih 
kreditih. Potrebni bodo tudi še ukrepi, ki bi liberalizirali operacije 
kot so izdajanje ter trgovanje z vrednostnimi papirji, ki predstav- 
ljajo rizični kapital, transakcije z vrednostnimi papirji, ki jih emiti- 
rajo institucije ES, ter dolgoročni trgovinski krediti. Ob tem se 
dela tudi pri usklajevanju pravil in zahtev za pristop na borze ter 
pri odpravi ovir zaprenos med različnimi borzami, sistemu kupo- 
prodaje vrednostnih papirjev mednarodnega pomena ter na elek- 
tronskem povezovanju borz. Nameravajo pa tudi harmonizirati 
nacionalne regulative glede registracije, zahtev glede kapitala, 
minimalnih standardov poslovanja ter pristopa na borze za 
nebančne organizacije. 

Pričakujejo, da bo liberaliziran pretok kapitala med članicami 
pripomogel k večji odprtosti ES tudi navzven in konkurenčnosti 
nacionalnih kapitalskih trgov tudi nasproti evrotrgom. To bo tudi 
prispevalo k večji diverzifikaciji finančnih instrumentov, pestrejši 
izbiri za investitorje, zmanjšanju ter izenačevanju stroškov kapital- 
nih transakcij, ekonomiji obsega, modernizaciji, specializaciji in 
hitrejšemu prenosu finančnih inovacij ter optimalnejši alokaciji 
kapitala (v Evropi namreč že sedaj obstaja realni potencial za 
povečano povpraševanja in ponudbo kapitala). Treba je tudi 
poudariti, da bo ob formirani EMU prost pretok kapitala prispeval 
k odpravi tečajnih, obrestnih in kombiniranih rizikov znotraj ES 
ter s tem k njihovi konkurenčnosti. Za korekcijo »napak« prostega 
trga kapitala pa je predviden tudi t.i. strukturni sklad. 

Vsekakor bo treba v procesu našega institucionalnega oz. funk- 
cionalnega prilagajanja evropskim integracijskim procesom na 
področju liberalizacije pretoka kapitala upoštevati vzajemno 

pogojenost vseh omenjenih procesov, njihovo dinamiko v ES ter 
morebitne zahteve in pogoje ES, ob tem pa tudi naš pogajalski 
položaj, sedanje stanje na tem področju pri nas, predvsem pa tudi 
prednosti in slabosti posameznih faz našega prilagajanja. Vsa) 
določeno funkcionalno prilagajanje pa je že sedaj zares nujno 
tako z vidika razvoja našega gospodarstva in njegove kompatibil- 
nosti z evropskim kot tudi, ker nam grozi relativno upadanje tujih 
vlaganj v Jugoslaviji in s tem težje prestrukturiranje, verjetno pa 
tudi ne zanemarljiv beg domačega kapitala. 

Žal smo komaj pred nedavnim začeli sprejemati nekatere 
bistvene normativne možnosti in potrebne ukrepe za vzpostavitev 
in uveljavljanje integralnega trga (npr. zakon o vrednostnih papir- 
jih, Zakon o trgu denarja in kapitala), kar je na sektorju kapitala 
zelo pomembno tudi z vidika usmerjanja prihrankov v produktivne 
in rentabilne investicije. Ob dobrem funkcioniranju finančnega 
sistema je mogoče tako vsaj deloma kompenzirati relativno zao- 
stajanje denarne akumulacije, pomembno pa je to tudi z vidika 
naše zunanje zadolženosti (pri tem je v mednarodnih kreditnih 
odnosih naša država precej vezana na ES, posamezne države 
članice in njihove banke, pa tudi na npr. Evropsko investicijsko 
banko). Gre torej tudi za našo regulacijo vrednostnih papirjev, ki 
so tudi z omenjenega vidika zelo pomembni še posebej, ker 
v svetu mednarodno finančno poslovanje prehaja iz klasičnih 
kreditnih odnosov vse bolj na uporabo vrednostnih papirjev 
(securitization). Ob tem, da je poslovanje z evrovalutami že precel 
poenoteno, je treba omeniti v svetu vse večjo standardizacijo 
poslovanja z vrednostnimi papirji, pri čemer zlasti aktivno sode- 
luje ISSA (International Society of Securities Administrators)- 
Poleg primarnega pa je pomemben tudi sekundarni trg kapitala- 
Tako smo tudi v Ljubljani kot prvi v Jugoslaviji ustanovili borzo, 
veliko pa bo še dela tako pri samem (tudi notranjem) reguliranju, 
kot tudi uveljavljanju in razvoju sekundarnega trga, pri čemer so 
mišljene tudi ustrezne povezave s svetom. Naš zaostanek na 
sektorju kapitala je namreč zaradi podedovanih značilnosti vsa- 
kega socialističnega gospodarstva prav tu največji. Pri vsem tem 
prilagajanju in oblikovanju naše domače že omenjene regulative. 
prilagajanju davčnega in carinskega sistema ter politike in urejaj 
nju javnih financ, pa bi morali koristno uporabiti in v veliki meri 
tudi prevzeti evropske izkušnje in že omenjene standarde. Zato bo 
treba pospešiti prizadevanja tako na izobraževalnem kot tudi 
raziskovalnem področju, kar v republiki na vladni ravni že načrtu- 
jemo. Izboljšati moramo seznanjenost širokega kroga ljudi z vred- 
nostnimi papirji in delovanjem trgov kapitala, dosežena javnos 
poslovanja podjetij pa mora spodbuditi poslovno ofenzivnost- 
Kritično bo treba tudi ovrednotiti že sprejete ukrepe, in to pred- 
vsem tudi z vidika zahtev našega potrebnega prilagajanja evrop- 
skim integracijskim procesom na sektorju kapitala, ohraniti te 
razširiti bo npr. treba konvertibilnost dinarja ter postopno in 
argumentirano odpravljati obstoječe devizne omejitve in kontrol 
ter druge, zlasti administrativne, omejitve prostega pretoka kap 
tdld 

Ob že omenjeni zakonodaji sta npr. Zakon o podjetjih in Zakon 
o prometu in razpolaganju z družbenim kapitalom postavljena n» 
bistveno drugačnih osnovah in že v določeni meri ustrezno ure- 
jata pretok kapitala v državi, imata pa omenjena zakona tudi ven 
pomen za mednarodne kapitalne transakcije. Ta regulativa np^ 
skupaj z zakonom o tujih vlaganjih precej liberalizira možnosti z 
ustanavljanje lastnih in mešanih podjetij v tujini ter doma ' 
sprošča možnosti za transfer profita in repatriacijo vloženega 
tujega kapitala. Z novo zakonodajo o kreditnih odnosih s tujino P 
naj bi bila dosežena določena liberalizacija tudi na tem področju, 
pri čemer naj se ne bi znova pospešilo nekontrolirano in nerent 
bilno zadolževanje. Žal naši dosedanji pogosto spreminjani pre« 
pisi o tujih vlaganjih ter tudi druge okoliščine za tuje vlagate'1 
niso bili najbolj stimulativni. Zato bo treba na vse načine s 
naprej, a kvalitetneje spodbujati tuje direktne pa tudi portfo 
investicije v naše gospodarstvo. To bo seveda zahtevalo obsez 
spremembe našega pravnega in ekonomskega sistema ter p< 
hodno ureditev številnih tudi globalnih problemov s podrocj 
lastnine, upravljanja, transferja profitov, davčnega sistema, za 
čite industrijske lastnine ter zaščitne politike na sploh, itd. PJ® 
vsem pa bi k tem ciljem bistveno pripomogli s stabilizacijo (o°'9.|. 
ročno) naših političnih razmer ter vsemi aktivnostmi, ki bi izt>o 
šale nezadiviljiv country-risk Jugoslavije ter investicijsko klin 
v naši državi. Našemu razvoju so za prestrukturiranje narnr 
življenjsko potrebni tuja akumulacija, tehnologija, know-n° • 
management in marketing, kar bi dalo tudi pozitivne zunanjetrg . 
vinske učinke idr. Neodvisno od tega (kar je večinoma v zve* 
pristojnosti, zato se bo morala Slovenija zlasti angažirati tud 
tej ravni) pa bo treba uporabljati tudi razne druge možnosti. K' ^ 
nam na voljo za zavarovanje pred političnimi in drugimi riziki- 
mislimo tako na razne sporazume, ki predstavljajo mednaroo 
javnopravno zaščito investicij, kot tudi na razne možnos | 
zavarovanje pri zavarovateljih, tudi mednarodnih (npr. Multila 
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Investment Guarantee Agency - MIGA), ob tem pa bo za pritegni- 
tev posameznih mednarodnih fondov k investiranju v Jugoslaviji 
treba izboljšati tudi naš »poslovni know-how«, v državi pa orga- 
nizirati tudi posebne promocijske in druge potrebne institucije za 
pritegnitev tujih vlagateljev. Ustanoviti bo treba tudi ustrezne 
finančne in svetovalne ustanove, specializirane organizacije za 
pregledovanje bilanc podjetij, ocene bonitete, solventnosti ter 
vrednosti premoženja idr. 

IX. ZAVAROVALNIŠTVO 

Zavarovanje zagotavlja večjo gospodarsko varnost fizičnih in 
pravnih oseb saj s tem, da na podlagi zakona velikih številk 
disperzira rizike na več potencialnih oškodovancev, zavarovance 
in narodno gospodarstvo, bolj ali manj zavaruje pred nastankom 
škodnih dogodkov. Zaradi velikega pomena zavarovanja in zava- 
rovalništva za vsako narodno gospodarstvo, kar pa je v razvitih 
družbah še toliko bolj pomembno, je zavarovanje pomemben 
segment evropskega finančnega in drugega gospodarstva. Med- 
narodno sodelovanje na področju zavarovalništva ima relativno 
dolgo zgodovino, svetovni zavarovalni trg pa se zlasti zadnje čase 
dinamično razvija in vse bolj odpira. Riziki namreč tako po veliko- 
sti kot tudi po številu pogosto presegajo gospodarsko moč posa- 
mezne zavarovalnice, tako da so prisiljene s pozavarovanjem 
doma ali v tujini zavarovati svoje presežke in s tem zase zagotoviti 
Potrebno gospodarsko varnost. 

Glede na velik in rastoč pomen zavarovalništva za gospodarstvo 
EGS ta že dalj časa želi s formiranjem skupnega trga (zlasti 
navznoter tudi liberaliziranega trga finančnih storitev, kamor pa 
spada tudi zavarovalništvo) v zavarovalništvu »dvigniti« in čim 
bolj poenotiti evropske standarde, izboljšati konkurenčnost svojih 
zavarovalnih organizacij (zavarovateljev), jih medsebojno še bolj 
povezati ter s tem izboljšati celotno konkurenčnost gospodarstev 
držav članic ES, s povečano konkurenco zavarovateljev na skup- 
nem evropskem trgu pa dati potrošnikom zavarovalnih storitev 
večjo možnost za izbiro tako med različnimi zavarovalnicami kot 
tudi med njihovimi pogoji in zavarovalnimi instrumenti ter hkrati 
Potrošnike tudi ustrezno zaščititi. 

Za formiranje skupnega trga zavarovalnih storitev in njihov 
prost pretok med državami članicami ES je pot praktično že utrta, 
cilj pa že dalj časa načrtovan. Ambiciozni načrti pa so bili v prete- 
klosti preoptimistični in dokaj zaletavi. Uresničeni so bili tako že 
dosti zgodaj v glavnem le pri pozavarovanju in sozavarovanju, kjer 
Pa je bila naloga zaradi narave pozavarovanja in sozavarovanja 
dokaj lahka. Ob tem je že skoraj 30 let znotraj EGS dosežen prost 
Pretok kapitala pri plačilih in izplačilih premij za vse oblike zavaro- 
vanja. Od I 1973 oz. 1979 (za življenjsko zavarovanje) se v ES 
intenzivno usklajujejo in so v dobršni meri tudi že usklajena 
Pravila in načini kontrole zavarovateljev in njihovega premoženj- 
skega stanja ter finančne stabilnosti (solventnost, rezerve, zak- 
ljučni računi, likvidacije zavarovalnih organizacij itd.), kontrolne 
institucije v državah članicah EGS pa tesno sodelujejo. Prav tako 
Pa je že skoraj uresničeno tudi načelo prostega ustanavljanja 
Podružnic. To pa v praksi intenzivno poteka, ob tem pa je v Evropi 
'ntenzivno tudi čezmejno vlaganje v že obstoječe zavarovalnice. 

S sprejemom Bele knjige nameravajo v ES še intenzivirati pro- 
ces omenjene integracije v smeri formiranja skupnega trga. Kot 
Pri drugih finančnih storitvah naj bi se tudi skupni trg zavarovalni- 
ških storitev po I. 1992 dosegel z vsaj, kar je realna možnost, 
minimalno harmonizacijo standardov nadzora idr., načelom med- 
sebojnega priznavanja ter kontrolo v matični državi (razen 
v posebnih primerih, kadar je kontrola zaradi zaščite potrošnika 
Potrebna drugje). Poleg že omenjenih so bile za formiranje in 
delovanje skupnega trga sprejete s področja zavarovalništva tudi 
številne druge direktive. Mnoge od njih pa so tudi že našle svoje 
mesto v nacionalnih regulativah. Gre za harmonizirano ureditev 
zavarovalne pogodbe, direktivo o zavarovanju pravnih stroškov, 

' zavarovanju odškodninske odgovornosti vozil in direktive 
o direktnem zavarovanju (tudi življenskem) ter za direktivo o kre- 
ditnem zavarovanju. Ob tem je treba glede zavarovanja izvoznih 
kreditov omeniti še, da so zasebne in državne institucije za zava- 
rovanje izvoznih kreditov in investicij v tujini že pred več kot 50 leti 
ustanovile Mednarodno združenje zavarovateljev izvoznih kredi- 
tov (t.i. Bernsko unijo) z več kot 38 članicami iz 30 držav, ki skrbi 
za dokaj izenačene pogoje tega zavarovanja. NekŽj dela pa ES na 
Področju zavarovanja vseeno še čaka, npr. glede bolniškega zava- 
rovanja, vendar vlada glede uresničitve ciljev s področja zavaro- 
valništva po raznih ocenah precejšen optimizem. 

Tudi za naše prilagajanje evopskim integracijskim procesom na 
Področju zavarovalništva velja, da je to nujno potrebno ter da bi 
Prineslo številne že omenjene koristi tako za naše potrošnike kot 
•udi za narodno gospodarstvo. V prvih fazah mora biti to pred- 
vsem funkcionalno prilagajanje, saj bi imela takojšnja popolna 

liberalizacija našega trga zavarovalnih storitev glede na razvitost 
našega zavarovalništva za naše zavarovatelje, dokler ne bi bili 
usposobljeni za enakopravo tekmo s tujo konkurenco, negativne 
efekte. Pozitivni učinki, ki bi jih ob institucionalnem prilagajanju 
dal lažji pristop naših zavarovalnic na evropski trg, vsekakor ne bi 
bili niti približno taki kot pri drugih finančnih storitvah, saj naše 
zavarovalnice zaradi pomanjkanja kapitala vsaj še nekaj let ne 
bodo mogle odpirati svojih podružnic v ES. Pač pa tudi negativni 
efekti liberalizacije zlasti z vidika potrošnikov in narodnega 
gospodarstva, ne bi bili tako močni. Zatorej bi tu proces liberaliza- 
cije lahko potekal hitreje kot pri drugih finančnih storitvah. Ob 
upooštevanju v bližnjih pogajanjih z EGS verjetno poudarjene 
zahteve po reciprociteti, bi se predvidena liberalizacija z blagov- 
nih tokov deloma lahko razširila tudi na zavarovalne storitve (to bi 
bila lahko npr. naša koncesija za željeno znižanje evropskih carin 
na uvoz našega blaga). Naš dolgoročen cilj pa vsekakor mora biti 
prost pretok zavarovalnih storitev oz. vsaj izpolnjevanje pogojev 
za to. 

Spodbudno je, da je Jugoslavija že sedaj vključena v evropski 
zavarovalni trg, zlasti preko pozavarovanja, kar je ob raznih bloka- 
dah, ki jih doživljamo v državi, zadnje čase še zlasti nujno. Tako 
stanje pa so narekovala tudi pravila stroke o disperziji rizikov tudi 
izven države. Narava zavarovanja pa je tudi prispevala k temu, da 
je naša regulativa, kljub določenim razlikam na področju zavaro- 

„ vanja že sedaj dokaj podobna tisti v razvitem svetu in Evropi. Naše 
institucionalno prilagajanje pa bo zahtevalo odpravo ovir, ki pre- 
prečujejo prost pretok zavarovalnih storitev. Podobno kot pri 
drugih finančnih storitvah bo treba spodbuditi tuja vlaganja 
v naše že obstoječe oz. novoustanovljene mešane zavarovalnice, 
dopustiti tudi ustanavljanje in delovanje zavarovalnic v izključni 
tuji lasti. Koristno bi bilo, če bi ta vprašanja (npr. glede organiza- 
cijskih oblik zavarovalniških družb, oblik tujih vlaganj, bilanc, 
načinov in oblik kontrole itd.) tudi z vidika potreb našega prilaga- 
janja Evropi 92 ustrezno rešil, po načrtih že v letošnjem letu 
sprejet nov zakon, ki bo nadomestil sedaj veljavni zakon o teme- 
ljih sistema zavarovanja premoženja in oseb ter drugi ustrezni 
podzakonski akti, ki jih bo tudi še treba sprejeti. Postopno bi tako 
morali sprejeti tudi druge že omenjene evropske standarde na 
področju zavarovalništva, s čimer bi izpolnjevali že omenjene 
pogoje za v nadaljnjih pogajanjih dogovorjena načela matične 
kontrole in vzajemnega priznavanja. Pri tem bi poenotenje osnov- 
nega materialnega zavarovalnega prava, urejenega z zakonom 
o obligacijskih razmerjih, zahtevalo bolj kozmetične kot pa vse- 
binske spremembe. Mnogo več dela pa bi bilo z ustrezno prilago- 
ditvijo naše ureditve zdravstvenega, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja tisti v razviti Evropi. So pa nujne tudi nekatere 
spremembe na posameznih področjih našega zavarovalništva 
v smislu njegove prilagoditve Evropi 92. Npr. naše zavarovalno 
pravo in praksa ne poznata instituta zavarovanja pravnih stroškov, 
številne so razlike med našo in evropsko pravno ureditvijo zavaro- 
vanj odškodninske odgovornosti vozil, precej pa tudi zaostajamo 
pri zavarovanju izvoza, izvoznih kreditov, investicij v tujini ipd., 
zlasti pred t.i. nekomercialnimi riziki. Tu bodo potrebne ustrezne 
spremembe - zlasti JUBMES (ta npr., čeprav izpolnjuje pogoje, ni 
članica omenjene Bernske unije). Pri transportnih zavarovanjih ne 
bo potrebno, razen pri življenskih zavarovanjih, bistveno spremi- 
njati sedanje ureditve v zakonu o pomorski in notranji plovbi. Pač 
pa bi bilo na tem področju treba pospešiti sprejem nekaterih 
protokolov in mednarodnih konvencij (npr. Protokol h konvenciji 
o prevozu blaga v cestnem prometu, podobno pa je tudi pri 
zavarovanju odgovornosti ladjarjev, letalskih prevoznikov, ladje- 
delništvu, marinah ipd ). 

X. FISKALNI SISTEM 

Fiskalni sistem v modernih državah sestavlja celoto javnih pri- 
hodkov in javnih izdatkov. Za olajšanje sodelovanja s subjekti iz 
EGS in olajšanje našega morebitnega prehoda v članstvo je pred- 
vsem pomembno, da si prizadevamo za izpolnitev naslednjih 
temeljnih pogojev: 

- primerljivost davčnih virov, 
- primerljivost glavnih vrst davkov, 
- primerljivost davčnih osnov, odmere in plačevanja davkov 

z določenim sistemom nadzora, 
- uvedba sistema posrednih davkov (ter tudi npr. ev. oprostitev 

za tujce), ki bo omogočil neposredno vključitev v evropski sistem 
mednarodnega trženja, torej tudi, da se cena v trženju oblikuje na 
enak način. 

Z ustavnimi amandmaji k Ustavi SR Slovenije je bila dana 
najnujnejša podlaga za prilagajanje poprejšnjega sistema zahte- 
vam tržnega gospodarstva in za opredelitev vloge države. Ukinjen 
je bil sistem prispevkov, ki je obremenjeval stroške, dohodek ali 
dobiček podjetja, ne da bi v prihodkih države izražal to prerazdeli- 
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tev. Ker so v prehodnem obdobju viri in osnove še vedno ostali 
razdrobljeni, bo v I. 1990 še vedno težko izdelati analizo bilance 
podjetja z ugotovitvijo bonitete. Tuji partner bo imel tudi težave 
pri izračunu neto donosnosti svojih vlaganj, kar pomeni, da bo 
previdnejši pri ocenjevanju skupne naložbe, predvsem -pri oceni 
cene delovne sile. 

V sistemu posrednih dajatev bodo v EGS predstavljala hrbte- 
nico poenotena pravila in usklajene stopnje davka na dodano 
vrednost. Jugoslavija je pač izrazila namero, da vpelje sistem 
davka na dodano vrednost (VAT), vendar predvidoma po I. 1992, 
to bo pa tudi zahtevalo precej časa. Če bi »vstopili v Evropo«, 
preden bi se v Jugoslaviji ta sistem, ki obdavčuje proizvod v vsaki 
fazi trženja in ne le v končni fazi kot naš prometni davek, uporab- 
ljal, bi s tem povzročili neravnovesje med domačimi in tujimi 
cenami ne le pri končnih izdelkih v prodaji na drobno, ampak tudi 
pri reprodukcijskem materialu. Zato bi bilo treba čimbolj pospešiti 
prehod s prometnega davka na VAT Davek na dodano vrednost 
mora biti enotno urejen na celotnem ozemlju države. 

Poenotenje neposrednih davkov ni v pristojnosti EGS, zato tudi 
ni potrebno, da je ta sistem v Jugoslaviji ali v katerikoli republiki 
istoveten s prevladujočimi v Skupnosti. Kot smo že poudarili, pa 
mora lastniku kapitala omogočiti oceno dobičkonosnosti vlaganj, 
delavcu in delodajalcu pa dati možnost za komparacije pri odloča- 
nju o mobilnosti dela in strukturi proizvodnje. Zato bi bilo pri- 
merno približati sistem tistemu, ki prevladujev državah Skupnosti. 
Davek iz dobička bi bilo treba strukturirati tako, da bi se nanašal 
na pravne osebe. Pravne osebe bi po našem mnenju morale 
plačevati t.i. »Corporation tax«, ki naj bi imel čim manj izjem. 

Fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, bi bilo treba 
pri obdavčevanju izenačiti z občani, ki pridobivajo dohodek iz 
dela in iz premoženja. Načrtovanje takšnega sintetičnega davka 
se je že pričelo. Predvidevamo pa, da bi bili v Jugoslaviji bistveno 
večji problemi pri obdavčevanju in pri realizaciji kot za davek iz 
dobička zaradi nezadovoljive in neenotne informacijske podlage. 
Upoštevati je treba tudi, da se bodo z ekonomsko reformo in 
s povezovanjem z Evropo določeni zaslužki iz dela izenačevali 
z evropskimi, in to hitreje od povprečja. Ob pogoju, da je prometni 
davek spremenjen v davek na dodano vrednost, s čimer v repro- 
dukciji postane enak za vse, bi s takšnim davkom, ki bi v najmanjši 
stopnji vseboval le prispevek k socialnim izdatkom, z višanjem 
lestvice pa pomenil zmerno progresivno obdavčitev zaslužkov, 
izenačili obveznosti prebivalstva ne glede na način pridobivanja 
dohodka in olajšali mobilnost delovne sile med sektorji gospodar- 
stva. 

V transformaciji sistema obdavčitve fizičnih oseb bi bilo 
potrebno poiskati način obdavčevanja kmetijske dejavnosti, ki bi 
obremenjeval potencial. Obdavčitev po katastrskem dohodku je 
že podlaga za to, vendar bi morali posodobiti način ugotavljanja 
katastrskega dohodka. V Jugoslaviji je zato potrebno ponovno 
proučiti, ali je primernejše subvencioniranje proizvodnje ali 
porabe hrane, saj še vedno paralelno uporabljamo oboje. 

Ob vstopu v Evropo Slovenija ne bi bila izraziteje manj razvito 
področje, zato bi bilo treba pri načrtovanju strategije nadaljnjega 
razvoja proučiti vprašanje, ali spodbujati zaposlovanje preko pre- 
strukturiranja, to je selektivno s financiranjem delovnih mest, ali 
z davčno politiko. Potrebno je ne s fiskalnega, ampak z operativ- 
nega in razvojnega vidika, tako kot tudi na drugih področjih 
fiskalnega sistema, začeti razpravo o uvedbi obdavčevanja delo- 
dajalcev po delovnih mestih. 

Ob taki odločitvi je potrebna enaka previdnost kot ob odločanju 
o drugih dodatnih, namenskih obdavčitvah, od »ekološkega 
davka« do dajatev za določene socialne programe - »samski 
davek«. V perspektivi je treba pretrgati pretesno povezavo med 
zagotavljanjem in porabo sredstev za posamezne namene, ki 
povzroča negotovost in nenačelnost v sistemu obdavčevanja. 
Sredstva za potrebe, v republiki in za skupno dogovorjene 
potrebe v Jugoslaviji, bi se morala zagotavljati s temeljnimi daja- 
tvami, sredstva za posebne lokalne potrebe pa z lokalnimi daja- 
tvami, ki bi morale biti del »cene« opravljanja dejavnosti oz. 
bivanja na določenem območju. 

Za prilagoditev Evropi bo morala biti država s svojim instrumen- 
tarijem konkurenčna preostalim članicam in zato sposobna sode- 
lovati v gospodarskih posegih in korekcijah. Zato je treba nadalje- 
vati proces oblikovanja državnih inštitucij, ki so sposobne sodelo- 
vati v takih posegih, po prvi sanacijski fazi pa zagotoviti, da te 
institucije delujejo čimbolj samostojno in selektivno. Eden od 
pogojev za to je večja pristojnost na republiški ravni in manjšanje 
zveznih gospodarskih intervencij povsod, razen na področju 
monetarnega sistema in sistema bančnih institucij. Predvsem je 
treba transformirati sistem pospeševanja manj razvitih območij in 
ga združiti s sistemom pospeševanja gospodarskih dejavnosti. 
V republikah je treba razen tekoče proračunske bilance vzposta- 
viti tudi zametek trajne premoženjske bilance, s katero bo repu- 
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blika postala kreditno in jamstveno sposobna za sodelovanja 
v večjih, predvsem infrastrukturnih načrtih, ne da bi kratkoročno 
radikalno spreminjala davčno politiko in ravni obdavčevanja. 
XI. 
INDUSTRIJSKA IN INTELEKTUALNA LASTNINA 

Ko govorimo o industrijski lastnini, se moramo najprej otresti 
zmotnega, a žal kar precej razširjenega prepričanja, da je indu- 
strijska lastnina sestavina inovacijske dejavnosti, predvsem izumi- 
teljstva. Seveda so patenti pravno sredstvo za varstvo izumov, 
vendar je njihova vloga predvsem gospodarska oz. tržna. Poleg 
tega je industrijska lastnina pojem, ki ne zajema zgolj patentov. 

Naj za uvod zato najprej ponovimo, kaj spada v industrijsko 
lastnino: Pariška konvencija za zaščito industrijske lastnine, ki jo 
je podpisala in ratificirala tudi Jugoslavija (Ur. list SFRJ, št. 5/74), 
pravi, da so predmet varstva industrijske lastnine patenti, upo- 
rabni modeli, industrijski vzorci in modeli, tovarniške in trgovin- 
ske znamke, storitvene znamke, trgovinsko ime in označba izvora 
ter zatiranje nelojalne konkurence. 

Razen industrijske lastnine se v zadnjem času uporablja še 
pojem »intelektualna lastnina«, ki poleg industrijske lastnine 
zajema še varstvo avtorskih in njim sorodnih pravic. 

Industrijska lastnina se nanaša na gospodarjenje: nosilec 
patenta, modela, znamke itd. ima edino pravico do gospodar- 
skega izkoriščanja zavarovane pravice. Zavarovane pravice so 
kršene, če nekdo neupravičeno, brez dovoljenja nosilca pravice to 
pravico (patent, znamko itd.) izkorišča v gospodarske namene 
Slika zavarovanega modela ali lepe blagovne znamke, obrazloži- 
tev delovanja patentiranega izuma v šoli vrsta kršitev. 

S tega vidika je zato industrijska lastnina sestavni del instituci- 
onalizacije trga. Nastanek evropskega notranjega trga je nepo- 
sredno povezan s harmonizirano zaščite intelektualne lastnine 
v državah članicah ES. Na tem področju so se pravzaprav le 
intenzivirale nekatere aktivnosti Skupnosti, ki trajajo z občasnimi 
prekinitvami že od nastanka Evropske gospodarske skupnosti leta 
1957. S stališča gospodarstva v Skupnosti so skupni »standardi« 
o zaščiti intelektualne lastnine bistvenega pomena za omogoča- 
nje prostega pretoka idej, tehnologije in proizvodov znotraj Skup- 
nosti. Razlike med posameznimi predpisi držav članic imajo nepo- 
sredne in škodljive posledice za trgovanje v Skupnosti. S spreje- 
mom direktiv in uredb se bodo nacionalni zakoni držav članic 
toliko poenotili da bodo podjetja v Skupnosti imela notranji trg za 
enotno okolje gospodarske aktivnosti. 

Področja poenotenja so opredeljena v točkah 145 do 149 Bele 
knjige Evropske skupnosti, in sicer: patenti, znamke, pravna zaš- 
čita topografije polprevodnikov, biotehnološki izumi in zaščita 
računalniških programov. 

Po zaslugi Muenchenske konvencije, sklenjene oktobra 1973 
o t i. Evropskem patentu je že v prejšnjem desetletju prišlo na 
področju patentnega prava do precejšnjega poenotenja in ta 
proces bo do leta 1992 končan tudi v nekaterih državah, ki so 
pristopile pozneje in so relativno manj razvite (Grčija, Portugai" 
ska, Španija). 

Konvencija o podelitvi patenta za skupni trg (Luksemburška 
konvencija iz leta 1975), s katero bi se podeljeval enoten in 
nedeljiv nadnacionalni patent Skupnosti za vseh 12 članic Skup- 
nosti, še ni začela veljati. Patent se podeli za 20 let za vsak izum,1(1 

je nov, temelji na izumiteljski dejavnosti in je gopospodarsko 
uporaben. Nov jugoslovanski zakon o patentih ni usklajen 
z evropskimi patentnimi konvencijami, saj ne omogoča patentne 
zaščite zdravil. Pristop k Luksemburški konvenciji bo po njen' 
uveljavitvi mogoč le članicam Konvencije o podelitvi evropskega 
patenta (Muenchenska), za kar pa trenutno ne izpolnjujemo pogo- 
jev. Naš patentni zakon moramo spremeniti tako, da se s paten- 
tom zaščitijo tudi kemijske snovi, zlasti snovi z zdravilnim učin- 
kom (substance), ter zaprositi za članstvo v evropski patentn1 

konvenciji. , 
V tej zvezi je že konec I. 1989 Zvezni zbor Skupščine SFRJ 

sprejel sklep, da se sprejme Muenchenska konvencija. 
Znamke: (blagovne in storitvene) od predvidenih ukrepov je bil® 

sprejeta le direktiva o približevanju nacionalnih predpis^ 
o znamkah. Ta direktiva določa razloge zaradi katerih se znamk3 

ne more registrirati, pravice nosilca znamke ter posledice neup0' 
rabe znamke. V primerjavi vsebine te direktive z veljavnim za^°' 
nom o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanj® 
(Ur.SFRJ 34/01,3/90) ni večjih razlik med razlogi, ki preprečuje!" 
registriranje znamk. S spremembo 112. člena je sprejeta enak" 
določba, po kateri nosilcu znamke, če je v 5 letih od registacije 
znamke ne uporablja, preneha pravica do znamke. Razlika )e 

v tem, da sta pri nas poudarjeni pravica in obveznost nosilca 
uporabljati znamko, po direktivi ES pa je poudarjena pravica 
nosilca prepovedati uporabo znamke v tržne namene brez nie9°. 
vega soglasja. Z uredbo o znamki ES se bo ustanovila znamk 
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Skupnosti z veljavo v vseh državah članicah. Znamka se bo regi- 
strirala pri Uradu ES za znamke za 10 let od dneva vložitve prijave. 
Poleg državljanov Skupnosti in njenih rezidentov bodo za podeli- 
tev znamke lahko zaprosili državljani nečianic pod pogojem, da 
njihove države omogočajo državljanom Skupnosti enako varstvo 
kot svojim. 

V okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) 
je bil na diplomatski konferenci lani v Madridu dopolnjen Madrid- 
ski sporazum o mednarodni registraciji znamk s protokolom, ki bo 
omogočil povezavo med sistemoma. Jugoslavija je ta protokol 
podpisala, je pa tudi že od prej članica Madridske pogodbe 
o mednarodni registraciji znamk. 

Z direktivo o pravni zaščiti topografije polprevodnikov bodo 
države članice uskladile predpise o zaščiti topografije (designa) 
polprevodnikov. Njen namen ni samo zaščititi ustvarjalca, ampak 
tudi urediti prosti pretok polprevodnikov o Skupnosti. Maja 1989 
le naša država sodelovala na mednarodni konferenci v VVashing- 
tonu, kjer je bil sprejet Sporazum o intelektualni lastnini v zvezi 
z zaščito integriranih vezij. Tega sporazuma niso podpisale 
vodilne tehnološke države, kot sta ZDA in Japonska. Pogoj za 
veljavnost konvencije je, da jo ratificira 5 držav. Za zaščito jugo- 
slovanskih proizvajalcev je treba pripraviti zakon, ki bo upošteval 
določila konvencije in direktive ES. 

Z direktivo o zaščiti biotehnoloških izumov bodo države članice 
Skupnosti z usklajevanjem nacionalnih zakonov omogočile 
patentiranje živih stvari, opredelile namen zaščite biotehnoloških 
izumov s patenti, zagotovile odvisnost licenc za rastlinske vrste, 
Uredile depozite, dostope in ponovne depozite mikroorganizmov 
in preostalih »kopirajočih« stvari. To področje je verjetno zaradi 
naše tehnološke zaostalosti pravno zelo slabo urejeno. Jugoslo- 
vanski zakon o potrjevanju novih rastlinskih sort se mora dopol- 
niti tako, da bo izpolnjeval pogoje za članstvo v UPOV konvenciji 
(International Union for the Protection of new Varities of Plants). 
Poleg tega je treba čimprej ratificirati Budimpeštanski sporazum 
o depozitu mikroorganizmov. 

2 direktivo o zaščiti računalniških programov se bodo ti zaščitili 
z eksluzivnimi pravicami po določilih avtorskega prava-podobno 
kot literarna dela. Obstojiči jugoslovanski zakon o avtorski pravici 
moramo najmanj dopolniti z zaščito računalniških programov. 
Ustrezna akcija se je že začela. 

Jugoslavija je svetovni proizvajalec vina, vendar je naš izvoz 
v nižjih cenovnih razredih tudi zato, ker geografska porekla za 
naša kakovostna vina niso ustrezno zaščitena oziroma poznava- 
nje pomena geografskega porekla ni zadostno(podobno velja tudi 
*a nekatere druge izdelke). S spremenjenim patentnim zakonom 
smo dobili pravno podlago za sklepanje mednarodnih sporazu- 
mov o vzajemnem varstvu označb porekla proizvoda. Za zaščito 
geografskega porekla naših izdelkov moramo začeti z ustvarja- 
njem razmer (npr.izdelava vinskih katastrov), ki nam bodo omogo- 
čale v dvostranske razgovore vključevati to vprašanja z namenom 
sklepanje takšnih sporazumov (in večstranskih, npr. z ES). Naš 
Pravni mehanizem je še nedorečen. Priznavanje označb blaga je 
Prepuščeno republikam, pa imamo zato npr. poleg kraškega (pra- 
vega) tudi makedonski teran. 

Prodaja proizvodov, opremljenih z lažnimi blagovnimi znam- 
kami (counterfeit), ki v zadnjem času povzročila ogromno škodo 
svetovnim proizvajalcem predvsem iz razvitih držav. Uredba ES 
Pooblašča carino, da blago, uvoženo iz tretjih držav (če obstaja 
utemeljen sum), zadrži in če se morebiti ugotovi kršitev blagovne 
znamke, se takšno blago uniči. Podobno rešitev bi bilo treba 
vključiti v naše predpise, vendar bi bilo izvajanje neracionalno 
brez reciopročnosti, zato si moramo prizadevati za naš pristop 
k eventuelni večstranski sporazum med ES in EFTO. 

Ne glede na to da idealno harmonizacija zaščite intelektualne 
lastnine v EGS do leta 1992 ne bo doseženo.bo splošna težnja 
k poenotenju, pripomogla k ustreznejšemu pravnemu varstvu. 
Glede prostega pretoka blaga ne bo po letu 1992 prišlo do kakšnih 
'emeljitejših sprememb v primerjavi z dosedanjo prakso. 

Najbrž je v pripravah Jugoslavije na Evropo devetdesetih let 
ključni problem, da končno le dojamemo, da je intelektualna 
lastnina pomembno pravno področje, ki je lahko ovira ali pa 
spodbuda za naš izvoz. S sprejetjem novih predpisov in posamez- 
nih konvencij bomo dosegli večjo zaščito, kar bo omogočilo 
našim investorjem lažji dostop do svetovne tehnologije. Večja 
stopnja zaščita tuje tehnologije pozitivno vpliva na potencialne 
tuje vlagatelje ter bo ponovno okrepila zaupanje poslovnega sveta 
do nas. 

XII. INFORMACIJSKE STORITVE 

Podlaga za vključevanje v evropski informacijski trg (trg infor- 
macijskih storitev) je odločitev (sklep) Sveta evropskih skupnosti 0 določitvi programa nalog za organizacijo trga informacijskih 

storitev. (88/524/EEC), sprejeta z namenom: 
- da se vzpostavi notranji informacijsko storitveni trg do konca 

leta 1992 v skladu z Belo knjigo glede oblikovanja notranjega trga; 
- da se spodbudi konkurenčna sposobnost evropskih oskrbo- 

valcev z informacijskimi storitvami ob upoštevanju vloge in potreb 
majhnih'in srednje velikih podjetij; 

- da se pospeši uporaba ustreznih informacijskih storitev 
v Skupnosti v svetovnem trgu; 

- da se okrepijo združena prizadevanja za dosego skladnosti 
v skupnosti s spoštovanjem politike na področju informacijskih 
storitev. 

V Republiki Sloveniji so zaradi prilagajanja temu programu 
nalog potrebne aktivnosti in naloge, ki se nanašajo na odpravlja- 
nje tehničnih, administrativnih in pravnih ovir, na zboljšanje sode- 
lovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter na zboljšanje knjiž- 
ničnega sistema. Opredeljene so kot izhodiščne na strateški ravni, 
kar pomeni, da moramo v nadaljnjih razpravah določiti naloge na 
taktični in operativni ravni, njihove nosilce in potrebna sredstva za 
realizacijo. 
Odpravljanje tehničnih, administrativnih In pravnih ovir 

- poenostavitev in standardizacija dostopa do storitev baz 
podatkov; 

- evidentiranje pravnih in administrativnih ovir in priprava 
predlogov o možnih načinih njihove odprave z naslednjimi pred- 
nostnimi področji: intelektualna lastnina na področju programske 
opreme, računalniška izdelava in generiranje dokumentov ter 
avtentičnost elektronskih podpisov, razmere med uporabniki in 
informacijskimi servisi, varstvo uporabnikov in odgovornost infor- 
macijskih servisov, zaupnost v razmerju do informacijskih servi- 
sov, zaupnost pri iskanju po bazah podatkov in varstvo zaseb- 
nosti; 

- priprava predlogov za izboljšanje pogojev za povečanje 
obsega nudenja in uporabe nformacijskih storitev s poštnimi in 
telekomunikacijskimi storitvami (JUPAK, ISDN). 
Zboljšanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem 

- spodbujanje vzpostavitve in oblikovanja inforamcijskega sek- 
torja s posebnim poudarkom na informacijskih storitvah in na 
vključevanju v informacijski trg v Evropi po letu 1992; 

- usposobitev (funkcionalna in organizacijska) javnega sek- 
torja za dajanje informacij, katerih uporabniki so lahko tudi sub- 
jekti zunaj javnega sektorja; 
- spodbujanje subjektov izven javnega sektorja k uporabi infor- 
macijskih storitev javnega sektorja in priprava ustreznih spodbud- 
nih ukrepov, kot so npr. pogoji neposrednega oskrbovanja s stori- 
tvami, podatkovnih baz javnega sektorja, cenovna politika itd. 

Zboljšanje knjižničnega sistema 
- spodbujanje uvajanja in uporabe novih informacijskih tehno- 

logij; 
- priprava projekta za medsebojno povezavo knjižnic v državi 

in v okviru Evropske skupnosti. 
Statistični sistem 
- prilagoditev statistike zahtevam z vidika vključevanja v evrop- 

ski informacijski trg. 

XIII. TURIZEM 
1. Integralni turistični prostor Evrope kot del skupnega evrop- 

skega trga se je kot ideja pojavila že ob nastanku Evropske 
gospodarske skupnosti. Vendar pa ES dolgo časa ni izvajala 
posebnih, skupnih turističnih akcij, dokler ni z opredelitvijo za 

, projekt Evropa 92 Komisija pripravila dokument z naslovom Turi- 
stični sektor-horizont 92, ki opredeljuje osnovne usmeritve bodo- 
čega razvoja turizma v ES, ki ni samo ekonomski, marveč tudi 
ideološki in politični faktor harmonizacije v Evropski skupnosti. 

Ekonomski kazalci kažejo, da je v Skupnosti turizem 
pomembna gospodarska dejavnost. Po analizah Evropske turi- 
stične komisije iz leta 1980 pa celo predvidevajo, da bo še pred 
koncem stoletja turizem »najmočnejša gospodarska dejavnost« 
v Evropi in v svetu. Glede na pomen turizma je študija že takrat 
predlagala, da se turistične storitve opredelijo tudi v okviru 
GATT-a. 

V ES menijo, da je turizem ena ključnih in ena redkih gospodar- 
skih dejavnosti, ki lahko zagotavlja nova delovna mesta. V tem 
smislu je turizem pomemben tudi za enakomeren razvoj regij 
v evropskem prostoru. 

Evropska skupnost vztraja pri tem, da nacionalne turistične 
politike upoštevajo potrebo po skupnem turističnem prostoru. 
Usklajevanje politike turizma so v ES naložili 7. Generalnemu 
Direktoratu Komisije ES, ki je drugače pristojen za transport. ES 
bo sicer skupne akcije usklajevala tudi z mednarodnimi turistič- 
nimi institucijami, predvsem z OECD, Svetovno turistično organi- 
zacijo-WTO, Evropsko turistično komisijo-ETC ter z Mednarod- 
nim birojem za socialni turizem. 
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Glavne spremembe, ki bodo predvidoma pozitivno vplivale na 
razvoj turizma v Evropski skupnosti zaradi nastajanja notranjega 
trga, so: 

a) mejne formalnosti med državami članicami zaenkrat še 
vedno obstajajo. ES predvideva sprejem direktiv, ki bi mejne 
formalnosti odpravile, s tem, da bi se meje ES delile na notranje in 
zunanje, pri čemer bo pri zunanjih nadzor poostren. Odprte meje 
bodo verjetno ugodno vplivale na povečanje notranjega turistič- 
nega prometa v zahodni Evropi. 

b) ES misli v bodoče vložiti veliko materialnih sredstev v razvoj 
turizma, pri čemer želijo doseči boljšo sezonsko porazdelitev 
turistov kot tudi boljši geografski razpored turističnega prometa. 
V ta namen se bodo odvajala namenska finančna sredstva, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za investicijske projekte 
in znanstveno raziskovalne programe, iz Evropskega socialnega 
sklada za razvoj kadrov v turizmu ter iz Evropskega sklada za 
razvoj kmetijstva pa predvsem za razvoj kmečkega turizma. Po 
grobih ocenah naj bi se iz omenjenih skladov namenilo 13 milijard 
ECU za financiranje turističnih projektov do leta 1993. Namenska 
posojila za razvoj turizma oz. za infrastrukturne projekte bosta 
dajali še Evropska investicijska banka in Evropska skupnost za 
premog in jeklo. Tudi države bodo ob upoštevanju pravil lojalne 
konkurence neposredno intervenirale v turizmu, pri čemer bodo 
skupno podprle program ES za Sredozemlje. 

Posebna pozornost bo namenjena enakomernemu turističnemu 
razvoju regij, pri čemer je turizem vključen v celovito evropsko 
regionalno politiko. 

c) Promet je v funkciji integralnega razvoja turizma ter celotne 
gospodarske dejavnosti v ES. Skupna politika, ki temelji na kon- 
kurenci na tem področju ter na vprašanjih varnosti in racionalno- 
sti, se predvideva v vseh vejah prometa. 

d) Plačilni promet v ES se bo liberaliziral, kar bo precej vplivalo 
tudi na turistični promet (dvig konkurenčnosti, poenostavitev 
poslovanja). V tem okviru je predviden popolnoma svoboden 
transfer deviz, uvajajo se novi poenoteni načini plačevanja (npr. 
z elektronskimi karticami), v plačevanje pa se uvaja ECU, zaenkrat 
kot mera vredosti za turistične in prometne storitve. 

e) Promotivno dejavnost bo vsaka država članica še naprej 
izvajala sama, pri čemer mislijo nacionalne turistične agencije 
tesno sodelovati z Evropsko turistično komisijo, ki združuje 23 
držav. Vendar pa nekatera turistična združenja v Skupnosti zahte- 
vajo, da ES promotivni dejavnosti nameni finančno podporo. 

f) Informacijski sistemi oz. enotni evropski informacijski sistem 
za turistične storitve so dolgoletna priorioteta v ES. Največja 
težava je poenotenje nacionalnih standardov. Do sedaj v ES 
deluje program TEDIS, ki je širši elektronski program za izme- 
njavo podatkov v komercialne namene, ter program STAR, ki se 
nanaša na financiranje in stalno uvajanje novih sodobnih teleko- 
munikacijskih mrež na ravni Skupnosti (digitalna tehnika, nove 
kapacitete). Skupnost pa se je tudi pripravljena finančno angaži- 
rati glede povezovanja dveh sistemov za avio booking, tj. AMA- 
DEUS in GALILEO. 

g) Predvidena notranja svoboda gibanja bo imela nekatere 
praktične, ugodne posledice za prebivalce ES, kot npr. možnost 
za bivanja v drugi državi članici na podlagi kateragakoli doku- 
menta, s tem da se uvaja tudi posebna evropska potna listina za 
potovanja v tujino. Prav tako se odpravljajo omejitve in fiskalne 
kontrole za blago, ki ga uvažajo turisti. Za prebivalce v ES se uvaja 
tudi enotna zdravstvena kartica, ki jim bo omogočala zdravstveno 
zaščito na celotnem ozemlju dvanajsterice. 

2. V Sloveniji potekajo razmeroma usklajene akcije za večjo 
kompatibilnost našega trga z evropskim. 

Akcije v Sloveniji bodo še nadalje sledile usmeritvam: - ki težijo 
k spremembi turističnega marketinga, ki bo temeljil na predstavi- 
tvi Slovenije kot turistične dežele, - v okrepitev marketinške 
aktivnosti na evropskem turističnem trgu z novimi, specifičnimi, 
turističnimi proizvodi, ki naj bi bili usmerjeni na spremenjene 
segmente povpraševanja, - na razvijanje in poudarjanje specifič- 
nih lastnosti slovenske turistične ponudbe (individualnost, poseb- 
nost itd ), - na povezavi javnih in poslovnih informacijskih siste- 
mov z Evropo (Ob tem je treba povedati, da je ES angažirala 
francosko podjetje SEEDA za izdelavo predloga informacijskega 
sistema v turizmu za Jugoslavijo z možnostjo povezovanja 
z evropskimi. Delo bo opravljeno v letu 1991.), - uvajanje standar- 
dov Evrope na vseh področjih, - poenostavitvi mejnih formalnosti 
(z letošnjim letom tujci lahko prihajajo v Jugoslavijo le z osebnimi 
izkaznicami), - gradnji sodobnega cestnega in PTT omrežja 
, - varstvo okolja in kulturne dediščine . 

Prilagajanje učnih programov s tistimi v svetu vključno z Evropo 
in pospeševanje izobraževanja zaposlenih , zlasti na mednarod- 
nem nivoju, bo vplivalo na dvig kakovosti naše turistične 
ponudbe. • 

Izvajali bomo tudi akcije za naš bolj enoten in usklajen nastop 
pri: 
a.) označevanju blaga z blagovno znamko« Made in Slovenia« 
b.) tujih vlaganjih »Invest in Slovenia« 
c.) turističnem servisu« Come to Slovenia.« 

Za ustrezno uvrstitev in predstavitev Slovenije kot turistične 
dežele ter za predstavitev njenih izdelkov in storitev, je treba 
izdelati posebno študijo, ki naj opredeli vrsto in kakovost naših 
izdelkov in storitev, blagovno znamko, ter da usmeritve za privab- 
ljanje kapitala in spodbujanje potrošnje. 

XIV. VARSTVO POTROŠNIKOV 

Osnovne naloge politike varstva potrošnikov v ES so bile opre- 
deljene v programih iz I. 1975 in 1981. Ta dva programa sta 
zahtevala predvsem zaščito potrošnika pred nevarnostmi, ki ogro- 
žajo njegovo zdravje in varnost, zaščito potrošnikovih gospodar- 
skih interesov, izboljšanje pravnega položaja potrošnikov 
(pomoč, svetovanje, ...), izboljšanje izobraževanja in obveščanja 
potrošnikov, ustrezna posvetovanja s potrošniki in sodelovanje 
pri sprejemanju vseh odločitev, ki zadevajo njihove interese. 

Vsa sedanja aktivnost ES na tem področju je nadgradnja pol'" 
tike varstva potrošnikov, ki je opredeljena v omenjenih programih 
Politika varstva potrošnikov je postala bistveni sestavni del poe- 
tike uresničevanja skupnega evropskega trga tako z vidika večje 
ekonomske učinkovitosti kot tudi z vidika zagotavljanja blagosta- 
nja. Svoja sedanja prizadevanja je ES usmerila zlasti na naslednje 
tri večje sklope nalog: 

- proizvodi, s katerimi se bo trgovalo v novi ES, bodo moral' 
ustrezati določenim varnostnim in zdravstvenim zahtevam, 

- potrošnikom mora biti omogočeno, da bodo uživali vse ugod- 
nosti, ki jih bo ponujal skupni trg, 

- interesi potrošnikov se bodo morali bolj upoštevati tudi P" 
oblikovanju drugih politik v ES. 

V Sloveniji in Jugoslaviji v preteklih letih varstvu potrošnike1' 
nismo posvečali posebej velike pozornosti. Potrošnika smo ko' 
enakopravnega subjekta sicer formalno vključili v proces spreje- 
manja odločitev, čeprav za to ni bil niti strokovno niti organizacij 
sko sposoben. 

V skupni evropski trg se bo glede na omenjene trende nujno 
treba vključiti tudi z vidika varstva potrošnikov, kajti prav kakovos' 
in varnost proizvodov bosta bistvena pogoja za naš uspešen 
nastop na tem trgu. To pomeni, da bomo najprej morali oblikovat' 
nov sistem varstva potrošnikov z ustreznimi institucijami in pral- 
nimi podlagami za njegovo uresničevanje, treba pa bo spreje" 
tudi ustrezno politiko varstva potrošnikov. Pri oblikovanju tega 
sistema moramo čimbolj upoštevati izkušnje in smeri razvoja 
sosednjih razvitih držav pa tudi jugoslovanske specifičnosti, poj!" 
tiko varstva potrošnikov ter s tem povezano zakonodajo Eb

h 
Potrošniki so pri nas organizirani po krajevnih skupnostih v svetih 
potrošnikov kot delovnih teles samoupravno organiziran"1 

potrošnikov. Namen svetov potrošnikov ni le zagotavljan!® 
ustrezne preskrbe potrošnikov z dobrinami, ampak tudi vplivanj® 
potrošnikov na proizvodnjo potrošnih dobrin in na delovanje 
s tem povezanih dejavnosti (trgovina, obrt, gostinstvo, ...). Vzp°' 
redno s tem pa naj bi potrošniški sveti z organiziranjem predavani' 
predstavitev itd. potrošnike tudi izobraževali in vzgajali. 

Da ta sistem ni učinkovit, je pokazala analiza organiziranost 
potrošnikov v nekaterih krajevnih skupnostih. Večina potrošnik0 

ni obveščena o namenu in delu potrošniških svetov, povezanos 
potrošnikov z drugimi subjekti na trgu ni ustrezna in večin 
potrošnikov kljub delovanju potrošniških svetov ne pozna svoF' 
pravic in jih ne zna uveljavljati. K temu je treba dodati še to, 0 

z odpravljanjem dogovorne ekonomije, od proizvajalcev in trg? . 
cev ne moremo več zahtevati, da bi se s potrošniki dogovarja 
o svoji poslovni politiki, ker takšno obnašanje tržna ekonom1! 
izključuje oz. ga vzpostavlja zgolj iz konkurenčnih razlogov. 

Pri oblikovanju novega predlaganega sistema organiziranost 
varstva potrošnikov smo upoštevali različne sisteme organiziran 
sti varstva potrošnikov v nekaterih razvitih državah. Zanje je zn 
čilno, da imajo vladne resorje, ki se ukvarjajo s politiko varst 
potoršnikov, v teh državah delujejo strokovne institucije za P , 
merjalno testiranje, ki z obveščanjem o rezultatih teh tes,ir®z. 
pomagajo potrošniku. Večina razvitih držav ima tudi centre 0 

enote za svetovanje potrošnikom, imajo pa tudi druge institudl • 
kjer potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice. .. 

Značilnosti novega predlaganega sistema organiziranosti va 

stva potrošnikov so naslednje: gp 
- oblikovanje posebnega organa v okviru Izvršnega sveta » 

Slovenije, ki bo pristojen za varstvo potrošnikov: te naloge lan 
ustrezno opravlja tudi poseben sektor v bodočem Republike 
sekretariatu za trgovino in turizem, 
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- oblikovanje svetovalnih organov - centrov za varstvo potroš- 
nikov v okviru predvidenih enot Republiškega tržnega inšpekto- 
rata, 
- ustanovitev odbora za varstvo potrošnikov v Skupščini Slove- 

nije, 
- oblikovanje sodišč za potrošniške spore v okviru rednih 

sodišč ter 
- oblikovanje zveznega organa v okviru Zveznega izvršnega 

sveta, pristojnega za politiko varstva potrošnikov. 
Vsem predlaganim spremembam v sistemu varstva potrošnikov 

nioramo zagotoviti ustrezno zakonsko podlago. Spremembe in 
dopolnitve republiške in zvezne zakonodaje bodo potrebne zlasti 
na področjih organizacije in dela upravnih organov, blagovnega 
Prometa, tržne inšpekcije in rednih sodišč, kar ureja republiška 
*akonodaja. Na področju zvezne zakonodaje pa bodo potrebne 
ustrezne aktivnosti in spremembe v standardizaciji, pravdnem 
Postopku. Proučiti moramo tudi možnosti za zakonsko ureditev 
Področij na zvezni ravni, ki doslej niso bila ustrezno urejena oz. še 
niso urejena, kamor spadajo predvsem preprečevanje nelojalne 
konkurence, jamstvo proizvajalcev in dobaviteljev za proizvode, 
Popusti, potrošniška posojila in razprodaje ter reklamiranje izdel- 
kov in storitev (npr. preprečitev zavajalne propagande). 

Pri novi zakonodaji ter spremembah in dopolnitvah obstoječe 
*akonodaje moramo nujno upoštevati tudi smernice Evropske 
skupnosti. Tako smo z vidika pravne urejenosti pri nas proučili 
smernice Sveta Evropske skupnosti, ki se nanašajo na označeva- 
le cen živil in neživilskih proizvodov in na izdelke, za katere se 
?di, da so nekaj drugega, kot so v resnici in zato ogrožajo varnost 
m zdravje oseb. Ugotovili smo, da ta področja pri nas niso urejena ali da so urejena pomanjkljivo, zato bo treba ta vprašanja uskladiti 
s smernicami Sveta Evropske skupnosti. 
.Predlagane spremembe za izpopolnitev sistema varstva potroš- 

nikov korenito spreminjajo sedanji sistem varstva potoršnikov. 
predlagane aktivnosti za spremembo organiziranosti varstva 
Potrošnikov se nanašajo na številna področja iz zvezne in republi- 
ke pristojnosti, zato jih bo treba uresničevati postopoma. 

XV. ZNANSTVENO RAZISKOVANJE 

Cilji integracije ES so nedvomno tudi njen razvoj, zlasti pa razvoj 
tropskega gospodarstva, znanosti in tehnologije ter s tem pove- 
dana povečana konkurenčnost evropskega gospodarstva in 
Jnianjšanje razlik v tehnološki in drugi razvitosti med državami 
"anicami. Hiter razvoj novih tehnologij v svetu in izredni dosežki v *nanosti, kar je izrazito predvsem v zadnjih desetletjih ter v pri- 
merjavi s tem relativno zaostajanje Evrope, zlasti za ZDA in Japon- 
sko, so spodbudili ES, da poskuša odpraviti omenjene neugodne 
'rende v znanosti in raziskovanju ter s tem povezanega tehnolo- 
škega razvoja. Integrativni procesi v Evropi in močan skupni trg 
nai bi bili podprti tudi z intenzivnim znanstveno - raziskovalnim 
'n tehnološkim napredkom ES. Integrativni procesi v znanosti in 
fa*iskovanju naj bi prav tako pomagali odpraviti nepotrebno drob- 
ile že tako dokaj omejenih sredstev, namenjenih za znanstvene 
^iskave, ter usmerili znanstvenoraziskovalno politiko v ES 
k skupnemu cilju, ustvarili nujne in potrebne znanstvene komuni- 
*acije ter prispevali k premostitvi omenjenega zaostajanja za 
a°sežki v drugih vodilnih državah na tem področju, zlasti v prpul- 
?IVr>ejših vejah, kot so npr.: razvoj tehnologij povezanih s procesi- rar>jem in telekomunikacijami, novimi materiali, biotehnologijo, 
energetiko, ekologijo idr. 

Ob dozorelem spoznanju, da je znanje v razvitih družbah najpo- 
membnejši produkcijski tvorec, znanstvenoraziskovalno delo pa 
9'avna podlaga napredka in najbolj učinkovito sredstvo za primat 
na 9ospodarskem področju v svetu, namenja ES za raziskave in 
razvoj izjemno velika sredstva. Ta sredstva se zbirajo v posebnih 
skladih ES za financiranje komunitarnih programov za znanost in 
'ehnologijo, kar je svojevrsten način financiranja raziskav, pred- 
vsem namenjenih za trg, čeprav jih v glavnem financirajo državne 
Institucije. Čeprav znanost in raziskovanje nista zajeta v Rimski 
Pogodbi in Beli knjigi, so razvoj in omenjene potrebe ES pripeljali 

določene dokaj nerigidne skupne politike in programov na 
Področju znanstvenega raziskovanja in razvoja. Ti programi pote- 
kajo v sklopu Okvirnega komunitarnega programa EGS, ki je bil 
Pfed kratkim sprejet tudi za obdobje 1990-1994. ni pa še v celoti 
Potrjen. Glavna področja tega programa so zlasti informacijske in 
ndustrijske tehnologije ter materiali, okolje, tehnologije za življe- 
le, energija ter človeški potenciali in mobilnost. 
Omenjeni program je nastal na podlagi prevetritve prejšnjega, 

iaSdar sedaj še veljavnega, okvirnega programa za obdobje '987-91 in naj bi bil bolj selektiven, prilagodljiv in elastičen kot 
Prejšnji ter še tesneje povezan s COST programom (European 
-ooperation on the Field of Scientific and Technical Research), ki Slcer ostaja še nadalje komplementaren okvirnemu programu 

EGS, po sklepu ministrskega sveta EGS iz junija 1989 pa je 
v nekaterih delih (projekti A kategorije) sestavni del komunitar- 
nega programa. V tem okviru pa se bodo tudi izvajali posamezni 
komunitarni programi v celoti ali delno kot COST projekti. COST 
program, ustanovljen 1971 (ustanovilo ga je 19 evropskih držav, in 
sicer vse sedanje članice EGS, vse članice EFTA brez Islandije ter 
Turčija in Jugoslavija), s tem dobiva popolnoma drugačen pomen 
in razsežnost, ki je za Jugoslavijo v njenih prizadevanjih za vklju- 
čevanje v komunitarne programe EGS še toliko bolj pomembna, 
saj nam je s tem kot COST državi v načelu odprta pot tudi 
v komunitarne programe, ki niso zaprti za nečlanice. COST pro- 
gram je doslej pokrival naslednja področja: informatiko, teleko- 
munikacije, promet, oceanografijo, materiale, varstvo okolja, 
meteorologijo, kmetijstvo - biotehnologijo, živilsko tehnologijo, 
sociotehnologijo in medicino, vendar se glede na novo vlogo 
v zadnjih mesecih širi tudi na nova področja, kot so: družbene 
vede, kemija, lesnopredelovalna industrija, gradbeništvo itd. Iz teh 
razlogov se število projektov, zajetih v ta program, od lanskega 
leta bistveno povečuje. Pri uresničevanju sprejetih programov 
pozna ES zlasti naslednje oblike: 

- lastne raziskave v skupnih raziskovalnih centrih, 
- sofinanciranje raziskav (cost-sharing, research contracts) 

ter 
- usklajene raziskave; pozna pa tudi t.i. komplementarni pro- 

gram (joint-undertaking, participation in national/international 
programmes) ter številne oblike finančne pomoči (štipendije ipd.). 

Ne moremo reči, da se ES na področju znanosti in raziskovanja 
zapira, kvečjemu je na posameznih področjih njihova politika 
selektivna, pravila igre pa so dokaj jasna. Od I. I988 je tako npr. 
EGS tudi največji slovenski in jugoslovanski znanstveno-tehno- 
loški partner. Ta prioritetna usmeritev naše znanstveno-tehnolo- 
ške politike pa se je izkazala za pravilno, kar bo nedvomno še bolj 
veljalo tudi za vnaprej. Po Sporazumu o znanstveno-tehnolo- 
škem sodelovanju med SFRJ in EGS iz I. 1980 je bil I. 1988 
sklenjen Aranžman o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 
med SFRJ in EGS, ki je dvignil to sodelovanje na višjo raven in 
dolgoročneje opredelil skupne akcije, predvidel pa je tudi ustano- 
vitev Skupnega odbora namesto prejšnje Delovne skupine SFR- 
J-EGS za znanstveno-tehnološko sodelovanje, ki naj sprejema 
dogovore o letnem skupnem javnem razpisu kandidatur za znan- 
stvene projekte. Naša udeležba v COST programih se je od 
začetka I. 1988 (5 projektov od skupno 36) bistveno povečala, 
ustreznejši pa je tudi velik delež Slovenije v teh programih (pove- 
čanje gre zlasti na račun Slovenije). Tako trenutno sodeluje Jugo- 
slavija v 8 projektih (Slovenija 4), v fazi podpisovanja memorandu- 
mov pa je še 9 projektov (sodelujejo samo slovenske organiza- 
cije), dane pa so tudi že pobude za vključitev v 4 nove projekte (od 
tega 1 iz Slovenije). Ob tem slovenske raziskovalne institucije 
izvajajo oz. so v zadnjem času že uresničile 12 mednarodnih 
projektov v sodelovanju z znanstvenimi institucijami EGS 
(področja ekologije, trgovinskih odnosov in blagovnega prometa, 
umetne inteligence, računalništva, elektrotehnike, kmetijstva, 
medicine in meteorologije), v pripravljalni fazi pa je še 16 takih 
projektov (področja tehnologije, lesarstva, agrohidrologije, tele- 
komunikacij, jedrske tehnologije, računalništva, kristalov, ekolo- 
gije in robotike). Poleg skupnih raziskovalih projektov pa imamo 
z EGS na znanstveno-raziskovalnem področju tudi še naslednje 
oblike sodelovanja: štipendije za podoktorsko izpopolnjevanje oz. 
priprava skupnih projektov, skupne kolokvije idr. 

Pri našem nadaljnjem znanstveno-tehničnem sodelovanju 
mora biti prednostno sodelovanje z EGS v prihodnje še bolj 
izraženo. Vsekakor je finančna pomoč EGS v vrednosti 2,8 mio 
ECU v I. 1989 zadostna spodbuda za utrditev našega dosedanjega 
sodelovanja. Naše prihodnje vključevanje v znanstveno - tehno- 
loške programe EGS pa je seveda odvisno od našega poznavanja 
le-teh, njihove odprtosti ter naših interesov in možnosti. Članstvo 
v COST programu nam odpira precejšnje število komunitarnih 
programov EGS in zagotavlja polno obveščenost o teh programih, 
vključno z možnostjo za sodelovanje naših predstavnikov v vseh 
telesih komunitarnih programov. To bi morali znati izkoristiti, kot 
smo to že izkoristili tudi npr. v preteklem letu pri sodelovanju 
v telesih COST programa (med 6 jugoslovanskimi delegati v komi- 
tejih COST so 4 iz Slovenije). Za našo kompatibilnost in možnost 
vključitve pa je treba tudi izboljšati mehanizme raziskovalnega 
dela v smislu stimuliranja vključevanja v mednarodne projekte. Pri 
tem bosta potrebni tudi boljše in širše poznavanje pogojev in 
modalitet naše vključitve v omenjene programe ter evidentiranje 
naših interesov in možnosti (ob tem je treba odpravljati razdrob- 
ljenost in nepovezanost dela naših raziskovalnih institucij, 
finančne omejitve ter pomanjkljivosti pri načrtovanju, pospeševati 
pa bo treba tudi specializacijo), v okviru znanstvenoraziskovalne 
politike pa bo treba te interese selekcionirati in rangirati. Pred- 
vsem pa moramo tudi hitreje reagirati in sporočati naš interes za 
sodelovanje pri posameznih projektih. Prav tako moramo 
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podobno, kot to velja za COST programe to zagotoviti tudi za tiste 
komunitarne programe, ki so nam za sodelovanje kot tretji državi 
odprti, ob tem pa na področju visokih tehnologij izrabiti tudi 
možnosti EUREKE. Ta je načeloma odprta tudi za naša podjetja 
oz. raziskovalne institucije, vendar po naši v preteklosti napačni 
ideološko obarvani zahtevi po sui generis položaju, le preko 
mreže koordinatorjev, članic in drugih sodelujočih, kamor pa se je 
nekaterim jugoslovanskim organizacijam vsemu navkljub ven- 
darle uspelo vključiti. Za uspešnejše sodelovanje z Evropo na 
znanstveno-tehničnem področju pa bo potrebno tudi izrabiti 
možnosti, ki jih nudi Svet Evrope ter številne evropske agencije in 
združenja. 

Večje vključitve v evropsko integracijo na področju znanosti in 
raziskovanja pa ne bomo dosegli, če ne bosta zlasti naša nova 
organiziranost in pa tudi znanstvenoraziskovalna ter tehnološka 
politika komplementarni s tisto v razvitem svetu. Znanost in znan- 
stveno-raziskovalna politika namreč že po svoji sodobnih značil- 
nostih zahtevata ustreznejše modele, ki pa so dinamični in ne 
vnaprej dani in togi (namesto push discovery - push demand). Po 
odpravi SIS za raziskovalno dejavnost se kot življenjsko nujna še 
posebej kaže čimprejšnja ustrezna vzpostavitev nove organizira- 
nosti znanosti v Sloveniji. Ta bi morala biti komplementarna s tisto 
v razvitem svetu, ker je le taka lahko ustrezna podlaga za našo 
v preteklosti zgolj deklarirano usmeritev v inovativno družbo. 
Omenjeno zahteva tudi čimprejšnjo' vzpostavitev novega avto- 
nomnega mehanizma, ki bi izražal potrebe znanosti, hkrati pa 
deloval tudi kot institucija v prid stvarnega, znanstveno utemelje- 
nega razvoja družbe. Razprave in ustrezne pobude glede omenje- 
nega so se v slovenski znanstvenem in drugem okolju že začele. 
Temelji tako zamišljene evropske komplementarne organizirano- 
sti naše znanosti so zlasti: 

- skupščina, ki na predloge posebnega »odbora za znanost«, 
v katerega morajo biti vključeni tudi uporabniki, na podlagi svojih 
političnih odločitev o znanstveni in razvojni politiki, odloča 
o splošnih usmeritvah znanstvene politike, 

- kot referenčni prostor za v skupščini oblikovano znanstveno 
politiko se ustanovi neodvisno stanovsko telo - »znanstveni 
forum«, sestavljeno iz kvalificiranih in reprezentativnih strokov- 
njakov vseh znanstvenih strok, pri katerem in s pomočjo katerega 
skupščina verificira svoje politične odločitve s področja znanosti 
(kar pa sicer spada tudi v pomemben sklop znanosti o znanosti), 

- Izvršni svet tudi na področju znanosti predstavlja izvršno 
oblast (poudarjena pa mora biti zlasti servisna vloga države), ki 
deluje po smernicah Skupščine. Imenuje in razrešuje člane 
»upravnega odbora znanstvenega sklada«, ki ima seveda 
potrebno administrativno osebje, upravlja pa sredstva za naci- 
onalni program (pribl. 1000 FTE, ustrezna infrastruktura, program 
mladih raziskovalcev), 

- konkretni razrez sredstev znanstvenega sklada pa opravi 
»znanstveni svet« kot strokovno znanstveni organ fonda, 

- v zvezi z uresničevanjem nacionalnega programa ima seveda 
posebne naloge tudi Republiški komite za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo, ki mora imeti tudi svoja lastna sredstva za znan- 
stveno-raziskovalne programe (tudi izborjene v skupščini 
v okviru proračuna), še posebej pa bi bil zadolžen tudi za koordi- 
nacijo financiranja s samostojnimi sredstvi, ki jih za potrebe 
razvoja tehnologije in strokovnega znanja deloma že imajo in 
morajo imeti tudi druga vladna ministrstva, ter za usklajevanje 
programov, ki se preko sredstev (sklada) za šolstvo namenjajo 
znanstveno - raziskovalni dejavnosti obeh Univerz kot nacional- 
nih raziskovalnih in pedagoških ustanov. Posebna naloga komi- 
teja bi bila tudi, da vključi v sistemske tokove financiranja znano- 
sti in tehnologije tudi velike sisteme, ki morajo imeti svoje sklade 
in organe in tako del svoje akumulacije namenjati in usmerjati 
predvsem v aplikativne raziskave in razvoj tehnologije, s čimer bi 
se dosegalo tudi potrebno tržno preverjanje znanstvenega dela. 

Taka organiziranost bi bila komplementarna s tisto v razvitem 
svetu in bi omogočila, da znanost relativno avtonomno v sodelo- 
vanju z drugimi pomembnimi družbenimi subjekti presoja rezul- 
tate znanstvenega dela, ugotavlja njihovo prodornosti, medna- 
rodno primerljivost in komunikabilnost ter je tako podlaga in 
kontrola državne znanstvene politike (povratna kontrolna zanka). 
Pospešila bi tudi mednarodno sodelovanje znanstvenikov in znan- 
stvenih institucij ter pripomogla k temu, da bi se Slovenija priklju- 
čila na tiste relacije in punkte, kjer v praksi v svetu poteka pretok 
znanja. Omenjeno sodelovanje bi se tako verjetno zlasti koncen- 
triralo v znanstveno -tehnoloških centrih, ki so v svoj razvoj, 
kadre in programe ob upoštevanju komparativnih prednosti in 
delno specializacije, dolgoročno investirali. Podobna organizira- 
nost znanosti je razen v Črni gori in Sloveniji v drugih jugoslovan- 
skih republikah v nekaterih pomembnih elementih (npr. glede 
samostojnega nacionalnega znanstvenega fonda) že vzpostav- 
ljena. Večja povezanost znanosti in raziskovanja v Jugoslaviji pa 

je sedaj tudi nujen pogoj za naše prilagajanje evropskim integr9' 
cijskim procesom na tem področju. 

Drug del našega prilagajanja Evropi 92 na področju znanost'1 

raziskovanja pa so raziskave vezane na ta sklop. V Sloveniji J 
realiziranih oz. tik pred realizacijo približno 20 raziskav oz. e*5' 
pertiz s tega področja. Posredno pa se na ta sklop veže tudi ve 
kot 10 drugih raziskav, ki so bile izdelane v zadnjih letih, precej P 
jih je bilo narejenih tudi že pred tem. Zaenkrat nad temi razisK®' 
vami v republiki še nimamo pravega pregleda in sinteze njihov 
ugotovitev. Mnoge od teh raziskav pokrivajo zgolj posamezn 

področja našega prilagajanja evropskim integracijskim proces^ 
(npr. informacijski sistemi, ekologija, živilska tehnologija in vel® 
rina, politične razsežnosti mednarodnega sodelovanja Sloveli 
in Jugoslavije, energetika, standardizacija in tehnološka polit'iK. 
večina pa jih je s področja ekonomije in našega mednarodne^ 
gospodarskega sodelovanja), vendar je večina od teh kot tu 
nekaj globalnejših raziskav, ki pokrivajo bolj ali manj cel®': 
evropskih integracijskih procesov in našega prilagajanja, t>°| 
informativnih in ne dajejo podrobnejših ocen morebitnih efe^° 
oz. ugotovitev ter konkretnih usmeritev in vseh potrebnih Pre" ». 
gov za naše prilagajanje tem procesom, opazna pa je tudi dok9' 
nja nepovezanost naročnikov raziskav, prav tako pa je majf1^ 
dostopnost teh raziskav tudi drugim potencialnim uporabnik"^ 
Ob tem pa so tudi preostale raziskave zlasti zaradi upor^ 
različnih metod in parametrov pri obdelavi podatkov glede rez" 
tatov v precejšnji meri nekompatibilne. Se pa tudi v Slovenij1 1 

načrtuje več drugih, nadaljevalnih in tudi bolj poglobljenih/3^ 
skav in ekspertiz. Za potrebno racionalizacijo bo treba uvesti tu, 
ostrejša merila ob načrtovanju, registraciji, spremljanju in ob j® 
rezultatov ter povečati delež sredstev neposrednih vlaganj *ain'e 
resiranih podjetij in drugih republiških institucij v te raziskav: 
Konkurenca med izvajalci pa lahko v določeni meri zagotovijo tu, 
tuji izvajalci. Verjetno bomo potrebovali tudi vnaprej dogovori6 

sistem zbiranja rezultatov oz. nekakšno osrednjo raziskavo, v. 
katero bi se v določeni obliki lahko vezali posebni deli oz. rS* 
skave ali ekspertize s ciljem oblikovanja »teorije našega prilag3' 
nja« ter definiranja potrebnih aktivnosti za naše prilagajaj 
Delovna skupina za znanost in tehnologijo bo v kratkem priprav 

oceno dosedanjih temeljnih raziskav, njihovih rezultatov 
pomankljivosti, ki bo tudi podlaga za načrtovanje še po,ret, rlo 
raziskav. Za svoje delovna področje pa bodo podobno oce 
naredile tudi ostale delovne skupine, tako da bo omenie 
delovna skupina lahko v celoti izdelala program pokritja zaenJt„o 
še odprtih področij in vprašanj. S tem se bo precej onemogoča 
nepotrebno podvajanje in morebitno streljanje v prazno. 

XVI. IZOBRAŽEVANJE 

V Evopskem parlamentu in Evropski komisiji prevladuje Spjj, 
nanje, da socialno in gospodarsko skladnega in uspešnega no' 
njega trga ne more biti brez ustreznega prispevka izobraževanj. 
Pri svojih posegih v izobraževanje se je Evropska komisija P'v5j 
vsem sklicuje na pravico, ki temelji na dogovorih EGS, da se . 
delojemalci in njihovi družinski člani lahko svobodno selijo, t0' ,|6 
pravici do svobodnega zaposlovanja in naseljevanja. Zato so D i(1 
tudi pripravljene smernice za vzajemno priznavanje diplo^ .. 
spričeval in dogovor, ki vsebuje splošna načela za poklicno 
braževanje. Vse to prispeva k skladnejšemu razvoju naciona1 

gospodarstev in skupnega trga. kUp- 
Z odstranitvijo fizičnih kontrol na meji pa bodo državljani S* s 

nosti še vedno omejeni pri uveljavljanju pravice do svobod;1 m 
gibanja v Skupnosti. Ta omejenost se kaže tudi pri oprav i® ^ 
dejavnosti oz. pri nadaljevanju študija. Problem izhaja iz raz'"^« 
izobraževalnih oz. šolskih sistemov ter pristopov. Izobraževani ^ 
v osnovi predmet racionalne politike, zato so bili v evrops*, 
prostoru najprej sprejeti ukrepi na področju mobilnosti sU.gfl\D 
nih profilov. Posebno pozornost so namenili zlasti medsebojn® ^ 
priznavanju različnih vrst spričeval in diplom, kar predposta 
primerljiv izobrazbeni standard ter obseg znanja ter hkrati 0 v 
goča bolj množično izmenjavo in večstranski pritok strokovni® ^ 
v Skupnost. Predvideva se priprava tako imenovane evroP^o 
izobraževalne kartice, ki bo njenemu lastniku potrjevala sp10 

priznan izobraževalni standard. n0rij 
Ob teh splošnih prizadevanjih za priznavanje pridobljenih * jfi 

so poseben problem pravice ljudi do študija, izpopolnjevani 
zaposlitve v drugi državi članici Skupnosti. Trenutno ima 
vsaka država članica specifičen izobraževalni sistem s specif|C 

standardom znanja pri posameznih strokovnih profilih. 0ie- 
Po 1.1960 je Skupnost pričela odpravljati ovire, in to s P°e.Vgrii'1 

njem nacionalnih standardov in izobrazbenih stopenj na raZ].gi\* 
ravneh izobraževanja. Na voljo so nam npr. informacije s P?" te< 
zdravstva, kjer so izobraževanje zdravnikov, zobozdravnico v 
veterinarjev poenotili s skupnimi standardi in na ta način 
čili njihovo dejavnost v celotni Skupnosti. Podobno je tudi v 
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'"jstvu, gozdarstvu ter rudarstvu. Vse to že prispeva k pospeševa- niu izmenjave in pretoka ljudi, idej ter izkušenj in s tem oblikova- 
lcu evropskega standarda znanja na posameznih področjih. Kljub 
'akšnim ukrepom, pa v Skupnosti pri teh kategorijah poklicev ni 
(''o opaziti večjih migracij. Za mnoge druge poklicne skupine pa 
" standardi še niso doseženi niti oblikovani, saj je to dolgotrajen 
Proces. Za dogovor o skupnih izobraževalnih standardih so 
Potrebna pogajanja in usklajevanja in to primerjalno za vsak 
'Zobraževalni profil posebej, saj mora biti poenotenje opredeljeno 

Tinogih podrobnostih. 
Komisija je ob podpori šefov držav članic aktivirala idejo 

®. splošnem sistemu medsebojnega priznavanja diplom. Tak 
"'stem ne bo temeljil na predhodnem usklajevanju izobraževanja, 
fimvei na medsebojnem zaupanju držav članic, da bodo v svojem 
"Scionalnem šolskem sistemu zagotovile skupno dogovorjene 
standarde in obseg znanja. 

Za vzgojnoizobraževalni sistem v naši državi sta bila v povojnem 
Odobju značilna tesna navezanost na vladajočo ideologijo in 
'ePosredno vmešavanje politike na vsa področja šolskega ls'ema. To velja tako za opredeljevanje ključnih smeri razvoja in 
®'ovanja šolskega sistema kot tudi za neposredno organizacijo 

s'9ojnoizobraževalnega dela. Posledica takšnega stanja in odno- 
pa tudi materialne zapostavljenosti tega področja je šolski stem, ki je bil preveč usmerjen v razreševanje dnevnih proble- 

I 0v. premalo pa je spodbujal k sprejemanju sodobnih spoznanj 
tietod iz razvitega sveta. Tako imamo po eni strani šolski s'em, ki je nedorečen, nekonsistenten, na drugi strani pa imamo 

nožico strokovnih in znanstvenih spoznanj, ki nimajo dovolj 
v °žnosti, da se operacionalizirajo in postanejo nova kvaliteta 

razvoju šolstva in njegove integrativne in selektivne funkcije 
"ašem okolju. 

t„yz9ojnoizobraževalni sistem v Sloveniji mora izražati pozitivne 
Prirt'6 razvitega dela sveta ob upoštevanju vseh civilizacijskih 
n 

Qobitev kulturnega in nacionalnega razvoja. Preseči je treba 
Sativne ideološke okvire, ki ovirajo ustvarjalen in human vzgoj- 

j Zobraževalni proces. Temelji naj na ustvarjalnih, razvojnih in 
v^stveno utemeljenih strokovnih spoznanjih tudi pri uresniče- 
pJJiu konceptualnih rešitev, ki naj omogočajo optimalen razvoj 
steznika in širše družbene skupnosti z upoštevanjem evrop- 
p0. kulturnih in civilizacijskih okvirov. Z najširšo družbeno pod- 
ya. 0 se je treba odločiti za takšno materialno, kadrovsko, razisko- 
vk,no ter razvojno infrastrukturo, ki bo zagotovila prilagajanje in 

JUčevanje v Evropo devetdesetih let. 
Evr i sistem, ki ieli biti primerljiv in usklajen z združeno 
na °P° in tudi s širšim komunikacijskim prostorom, mora temeljiti 
"at i rs'ih primarnih osebnostih in izkustvenih vrednotah. To 
S(l e|o zahteva ustrezno razvite primarne psihofizične sposobno- 
laP°Pulacije, ki jih moramo doseči z redefinicijo smotrov, oblik in 
C življenja v najzgodnejšem otroštvu. Toge organizacijske in 
n0 |'

nske stereotipe moramo nadomestiti s pestrostjo in fleksibi- 
len!0 ot>l'k in Pr'stopov že v predšolskem obdobju, z vključeva- 
ien 

a"emativnih pristopov ter z organsko in funkcionalno vraš- 
VjQ°

sti,° predšolske vzgoje v šolski sistem.Nacionalne standarde 
'na 8 'n iz°braževanja je treba prilagoditi evropskim standardom 
njin?13, kar pomeni, da jih moramo prenoviti in prilagoditi nasled- 

il sodobnim izhodiščem: 
Pro0'Oblikovati novo izobraževalno doktrino, ki bo vljučevala 

1 'nter"16 skladne s časom, v katerem živimo, in s potrebami in djn 
6si otrok, mladine in študentske populacije, pb upoštevanju a,nike sprememb v združeni Evropi; 

1 iVhr Upoštevati spoznanja sodobnih znanosti, ki se ukvarjajo 1 % £ anii 0,r0ka i" mladostnika, pa tudi zrele populacije; pospe- 
Sv6t|'

ltl0v° vključitev v sodobne trende, ki nastajajo v Evropi in 
i Sist. 

,er zagotoviti mehanizme za pritok novih spoznanj v šolski •srn; 
Po ^postaviti sistem permanentnega izobraževanja celotne 

i l Hov -i'6 na kar naiSirših področjih, še zlasti pa pri seznanjanju 
i Oelu i tehnologijami ter uvajanju novih znanj, pa tudi pri tistem 
i hja .Populacije, ki profesionalno deluje pri prenosu novega zna- 

Sist izkušenj. Ob tem je treba posebej poudariti tudi celoten 
j stor 

111 izobraževanja odraslih, ki je v celotnem evropskem pro- 
i ^ v nenehnem vzponu; 
' %Dn

POspešiti Pretok šolajoče populacije ter učiteljev na vseh i šolskega sistema v mednarodni prostor ob upoštevanju 
V||e Prednostnih nalog ter strategij.Te usmeritve naj bi zagoto- 

' 'n obStrezne'^e vrednotenje znanja in iz njega izhajajočih pravic 
' 'istiil^fosti, na drugi strani pa povečanje odgovornosti vseh i ra*v jim je naložena skrb za učinkovit in racionalen družbeni 
I usmeritve zahtevajo tudi spoznanja, da v sodobnih 
' "r®ža Prihaja do hitre intelektualizacije delovnih procesov, 
" ^'h ^Poslevanja ljudi in njihovega delovanja na povsem nasprot- ^'ofiij. hitrega povečevanja števila »dislociranih« ljudi, ki 
' ^°sDoh 0 svoi° matično domovino in se naseljujejo drugje iz I barskih, pa tudi političnih razlogov, določene izgube pre- 

gleda nad informacijami, hitrih nacionalnih, mednacionalnih in 
celo medcelinskih komunikacij, čedalje večjih socialnih razlik ter 
razlike med usposobljenimi in neusposobljenimi, alternativnosti 
vsakega položaja, potrebe po pravilni izbiri, usposobljenosti za 
selekcijo, izredno povečane negotovosti med ljudmi in naraščanja 
splošne aksioznosti ter hitrih in korenitih sprememb v političnih 
sistemih držav in nepredviljivosti političnega položaja itd. 

V odnosu do Skupnosti je naša prva naloga, da se kar najbolj 
vključimo v evropske izobraževalne programe oz. programe za 
izmenjavo študentov in učiteljev kot so: ERASMUS, COMETT, 
EAST, PHARE, YES in druge. Vključevanje v te programe je 
večinoma povezano s članstvom v ES. V odnosu do Sveta Evrope 
pa je naša naloga, da se kot doslej vključujemo v vse navedene 
projekte, zlasti pa v programe Sveta za univerzitetna vprašanja 
(CC/PU), katerega član smo postali s podpisom Evropske kulturne 
konvencije, ki se v svojem programu priližuje in prilagaja pro- 
gramu ES. Pri tem pa se seveda moramo zavedati, da mora biti 
tudi predhodno izobraževanje primerljivo z znanji, ki so potrebna 
za takšno internacionalizacijo. Ob tem je nujno treba tudi ugoto- 
viti, kaj so to t i. evropski standardi in kakšno pot jih je oz. jih bo 
Evropa dosegla, kaj so evropske države in drugi storili, da bi se 
posamezni narodi med seboj bolj spoznali (spremembe pri učenju 
zgodovine, zemljepisa, maternega in tujega jezika ( npr. tuj jezik 
kot učni jezik pri domačih predmetih, umetnosti in državljanski 
vzgoji itd ). Pri potrebnih spremembah našega izobraževalnega 
sistema je treba upoštevati tudi trende v evropskih državah, da 
traja obvezno izobraževanje devet ali več let, izobraževanje pred 
vstopom v visoko šolo pa trinajst let (pri nas dvanajst). Organiza- 
cijsko je že med obveznim šolanjem praviloma v vseh državah 
izvedena t.i. diferenciacija. Že po četrtem ali petem letu obvez- 
nega šolanja se šole delijo na vsaj dve ali tudi več zahtevnostnih 
ravni, npr. gimnazija in meščanska šola, lahko pa je tudi v okviru 
iste šole več zahtevnostni k ravni po posameznih predmetih. 

Pripraviti bi torej morali koncepcijo prehoda iz radikalnega 
razumevanja šolske enakosti v šolo enakih možnosti, ki odkriva in 
spodbuja nadarjenost in interese. Potrebna bi bila tudi analiza 
organizacije in vsebin zlasti še osnovnega in srednjega izobraže- 
vanja ter stanja in možnosti za uresničitev izobraževalnih progra- 
mov, posebno še družbenega položaja učiteljev, njihovega izobra- 
ževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Prav tako imajo pose- 
ben pomen stopnja izobrazbe učiteljev, njihova učna in delovna 
obveznost, možnosti in obveznosti strokovnega izpopolnjevanja 
in usposabljanj. Nujno bo treba že v kratkem pripraviti program 
prehoda in operacionalizacijo izvedbenih ukrepov za našo prila- 
goditev razviti Evropi na tem področju. 

Druga pomembna naloga pa je takojšen pričetek postopka za 
oblikovanje evropskih standardov znanja na posameznih ravneh 
šolskega sistema, še zlasti v visokošolskem izobraževanju, kjer sta 
primerljivost in potreba največji. Pomemben del tega procesa je 
tudi postopek priznavanja visokošolskih diplom in stopenj izo- 
brazbe v državah članicah Skupnosti in Sveta Evrope, kar bo tudi 
zmanjšalo razlike na področju izobraževalnih ekvivalenc. Pred- 
vsem pa mora zaživeti spremenjen šolski sistem, eksperimentalno 
preverjen v praksi, stabilen v svojem delovanju in avtonomen pri 
vključevanju vsega dokazano koristnega in dobrega s strani zna- 
nosti ter stroke, mednarodnih evaluacij, pa tudi učiteljev, staršev 
in otrok. 

XVII. KULTURA 

Kultura je zelo pomemben člen v procesu evropske integracije, 
saj se bo Evropa 90.let razvijala kot Evropa narodov, zato je 
vprašanje koeksistence njenih različnih kultur in njihovega med- 
sebojneg prepletaja prvorazrednega pomena. Vse evropske orga- 
nizacije od Sveta Evrope od Nordijskega sveta ministrov, Evrop- 
ske skupnosti in drugih regionalnih organizacij (OECD pa tudi 
UNESCO) združuje na področju kulture identičen interes 

Na kulturnem področju se že 4 desetletja sem uresničujejo 
številni evropski projekti, programi in druge aktivnosti, zlasti 
v okviru Sveta Evrope. S tem ko je Jugoslavija konec 1987. leta 
pristopila k Evropski kulturni konvenciji Sveta Evrope, je nastala 
možnost za naše takojšnjo vključitev v programe, ki jih vsebuje 
Svet za kulturno sodelovanje Sveta Evrope Ti programi segajo 
praktično na vsa kulturna področja, se prepletajo s področjem 
izobraževanja, znanosti, komunikacij, so torej interdisciplinarni in 
v kar največji možni meri usmerjeni v sodobne tehnologije. 
V osnovi teh programov je ideja evropske identitete, toda ob 
hkratnem ohranjanju izvirnosti nacionalnih kultur. Dialektično 
nasprotje med skupnim - evropska identiteta - in posameznim 
- nacionalne kulture, regionalne posebosti - prihaja na kultur- 
nem področju kar najbolj do izraza. Ta vprašanja se v Svetu 
Evrope obravnavajo na različne načine: v obliki konvencij, pripo- 
ročil, velikih projektov, kratkoročnih aktivnosti in na druge 
načine. Za področje kulture je nadalje značilno, da se na nekaterih 
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področjih uporabljajo nekateri univerzalni pravni akti (npr. na 
področju avtorskih pravic), ki so že doslej obvezovali na enotno 
obnašanje. Nasploh pa je stopnja prvne normiranosti in upravlja- 
nje (v najširšem pomenu besede) od države do države zelo raz- 
lično. Področja kulture tudi ni mogoče standardizirati oziroma 
normirati (razen na nekterih področjih sodobnih medijev), zato je 
potrebno pri vključevanju v kulturno komunikacijo z Evropo raz- 
mišljati o drugačnih vsebinah in drugačni organiziranosti kulture. 

Skupna evropska strategija se bo razvijala v naslednjih progra- 
mih: identifikacija in razvoj kulturnih politik, oblikovanjein razvoj 
evropskega demokratičnega človeka, interkulturno izobraževanje 
migrantov, multikulturnost, izmenjava inforamcij o kulturnih 
dogodkih, kulturne poti in arheološka ter arhitekturna dediščina, 
proučitev kulturnih politik, književno ustvarjanje in sodobno pre- 
vajalstvo, učenje in pouk živih jezikov, uvajanje novih tehnologij 
v knjižnice, arhive, kinematografija in A V mediji, ekonomika v kul- 
turi in davčne in druge olajšave gospodarstvu pri sponzoriranju 
kulture, ustanavljanje različnih mrež kulturnih institucij, stro- 
kovno izobraževanje za audiovizuelne poklice, skupni standardi 
za umetnike, itd. 

V zvezi z navedenim bo potrebno v procesu našega prilagajanja 
kulturnim procesom na kulturnem področju v Evropo spodbuditi 
naslednje aktivnosti: 

- temeljito proučiti kulturne programe vseh različnih evropskih 
organizacij, fondacij idr. institucij, da bi se lahko vanje vključili, ko 
bodo za to pogoji dozoreli. Posebej pa se je potrebno osredotočiti 
na programe Sveta Evrope, kjer imamo že sedaj vse možnosti, da 
se vanje vključimo; 

- proučiti bo treba mednarodne konvencije, priporočila in 
druge dokumente in ugotoviti, kako jih izvajamo v naši praksi, 
bodisi v pravni ureditvi posameznega kulturnega področja bodisi 
v konkretnih aktivnostih; 

- na novo organizirati upravljanje na področju kuture v pogojih 
tržnega gospodarstva, da bi zagotovili lažji kulturni pretok. Pri 
tem se lahko uporabijo že do sedaj v evropskem okviru elabori- 
rane izkušnje (npr. projekt Sveta Evrope o ekonomiki v kulturi, 
proučevanje kulturnih politik) To področje je potrebno obravna- 
vati interdisciplinarno, predvsem v tesni povezavi s področjem 
komunikacij, informatike, izobraževanja, znanosti. Sproti je 
potrebno tudi ugotavljati, ali in kako se spreminja pomen meddr- 
žavnih programov prosvetno-kulturnega in znanstveno-tehnič- 
nega sodelovanja z evropskimi državami glede na to, da se vse- 
bine multilateralnega sodelovanja že vključujejo v vsebine dvo- 
stranskih programov; 

- v tem kontekstu bi bilo utemeljno pričeti z ustanavljanjem 
raziskovalne institucije za proučevanje kulturnega razvoja; 

- spodbujati aktivno sodelovanje naših strokovnjakov v različ- 
nih evropskih strokovnih asociacijah in drugih telesih, kjer se 
oblikujejo različni dokumenti o enotnem urejanju vprašanja na 
posameznih področjih v združeni Evropi; 

- večje tržišče utegne pozitivno vplivati na kulturno potrošnjo. 
Zato je potrebno spodbujati ukrepe, ki bodo stimulirali umetniško 
ustvarjalnost, poustvarjalnost tudi glede komecialnega plasmaja 
in kulturno posredniško dejavnost tudi sodobno organizirati; 

- večji pretok ljudi, višji standard, več prostega časa, potreba 
po boljši kakovosti življenja bo dvignila potrebe po kulturni izrabi 
prostega časa. Zato je potrebno ustvarjati pogoje za razvoj kultur- 
nega turizma. 

XVIII. STATISTIKA 

Statistika je nujna podlaga za analizo stanja na posameznih 
področjih, za načrtovanje in vodenje v okviru posamezne politike. 
Glede na medsebojno odvisnost posameznih nacionalnih gospo- 
darstev in družb potekajo na mednarodni ravni številne aktivnosti 
za poenotenje in usklajevanje nacionalnih statističnih sistemov, 
klasifikacij, nomenklatur in metodologij. Za še večjo usklajenost 
statistike v ES je Komisija ES leta 1988 sprejela statistični program 
za obdobje 1989-92 s predlogom odloka o ustanovitvi Komiteja 
za spremljanje statističnih programov, ki mu predseduje direktor 
Statističnega urada ES (EUROSTAT). Cilj programa je zagotoviti 
točne in pravočasne informacije za učinkovito spremljanje učin- 
kov evropskega skupnega trga. Evropski sistem statističnih infor- 
macij po letu 1992 naj bi obsegal predvsem statistične inforam- 
cije, namenjene skupni politiki na področjih okolja, prostorske 
politike, socialne razsežnosti skupnega trga, spremljanja medna- 
rodnih migracij in svobodnega pretoka ljudi, ugotavljanja življenj- 
skega standarda, socialne zaščite, zaposlenosti in izobraževanja 
ter spremljanja statističnih informacij o podjetjih in finančne stati- 
stike. Za uresničitev teh ciljev pa bodo morale biti izpolnjene 
številne naloge s področij, kot so: organizacija in delovanja stati- 
stičnih služb ter v zvezi s tem usklajevanje statistične aktivnosti, 
poenotenje konceptov in zmanjšanje stroškov, modernizacija in 
zagotovitev ustreznih delovnih razmer (predvideno je kontinu- 

irano sodelovanje z mednarodnimi organizacijami pri statističn'^ 
projektih skupnega pomena, nov način pa je predviden tudi P' 
posredovanju podatkov iz statistične baze podatkov ob ob up0' 
rabi različnih medijev), uporaba registrov, razvoj in poenoteni 
statističnih nomenklatur, primerljivost med NACE in ISIC, raz"fl 
mednarodnih klasifikacij ekonomskih aktivnosti, pretoka blaga | 
storitev, vključno s trgovinsko klasifikacijo, razvoj metodologij, 
poenotenja ekonomskih statistik (družbenih računov, revizija SN 
in ESA, omenjeni razvoj pa naj bi omogočil tudi poenotenje 1 

usklajevanje statistik z različnih področij npr. statistika delo^J 
sile z družbenimi računi in bilancami), kmetijske statistike, sta' 
stika energije, statistika prometa, industrijska statistika (zbiranj 
podatkov za srednja in majhna podjetja, leasing, produktivno' 
visoke tehnologije), statistika storitev, metodološko delo 
poenotenje družbenih in demografskih statistik, popisi prebil 
stva in stanovanj. 

Za uresničitev teh ciljev v statistiki bo v ES nujno treba Prila®(,. 
diti nacionalne standarde potrebam skupnosti ter sprejeti in izP . 
polniti skupne evropske standarde. Pri tem se pojavljajo in 
bodo v Evropi še pojavljali problemi, kot so: relativno n'^. 
stopnja standardizacije, različnost razvoja družbenega in statist 
nega sistema, različne možnosti za delovanje nacionalnih sta 
stik, odnos do uporabnikov podatkov na ravni EUROSTAT 
nacionalnih statistik, standardizacija in prilagajanje administra' 
nih evidenc za potrebe statistike, zaščita podatkov, povečaj 
stroškov skupnega programa in pa tudi spoštovanje rokov. V V , 
  K-.. 

a""" fnO' stičnih standardov. V organizacijskem pogledu pa naj bi EUn 

s standardizacijo podatkov bo sprejeta ustrezna zakonodaja., k. 
kateri bodo standardi Skupnosti postali ogrodje nacionalnih S'8^ 

STAT centraliziral vsa področja statistike. , $ 
Običajno je, da nacionalne statistike v svetu iz mednaroO 

izkušenj in priporočil mednarodnih organizacij jemljejo le 
del njihovih standardov, predvsem tisti, ki je nujen za mednaroo 
primerjave, posamezne države pa po svojih potrebah te standa 
dopolnjujejo. Jugoslovanska statistika je preko Zveznega za*tco 
za statistiko dokaj aktivno vključena v mednarodno statisti* j(1 
stroko, v nekoliko manjši meri pa to velja tudi za republiškV 
pokrajinske zavode. Rezultati našega prilagajanja tem staP°a(i m i i t i ii lil nn nnr4ii/\rwriA KaIii^i Aa ca K/% II iHOSlv dom razvitih držav pa bodo nedvomno boljši, če se bo jugoslo f, 
ska statistika odločila za spremembo načela mednarodne P""aCii 
jave tako, da ji s prevzemom nekaterih mednarodnih klasi"* ike JU • w IUI»V I J ' W f i w » i »wi > 1 w ^ j | 
ne bo potrebno vedno znova preučevati in preračunavati_ra 

s standardi razvitega sveta, ampak bodo primerljivi na nižji f 
kot je npr. to že doseženo pri statistiki zunanje trgovine. ,j> 

Z Evropo in EUROSTAT-om na področu statistike že sooe
g(ft. 

Zvezni zavod za statistiko in to predvsem na področjih ekon j(1 j 
skih odnosov s tujino, industrije, prometa, družbenih računo 
kmetijstva. Kljub dolgoletnemu sodelovanju pa ostajajo %f 
trebne specifičnosti, ki so odraz našega političnega in gosp0 jp 
skega sistema. Predvsem gre tu za razlike v klasifikacija ^ 
metodologijah, ki zahtevajo stalna prevajanja jugoslovanskih 
tističnih agregatov v mednarodne standarde, otežujejo vklju j(t- 
nje v mednarodna informacijska omrežja, ter dražijo ceno P 
kov in informacij. .^niC 

V Jugoslaviji je že v pripravi srednjeročni program statisi tj- 
raziskovanj, tudi tistih, ki so potrebne za prilagajanje naše n- 
stike Evropi 92. Zlasti gre tu za harmonizacijo statističnih n°'' fl(V 
klatur (enotna klasifikacija dejavnosti), izdelavo širokega ^ 
cepta obračuna družbenega proizvoda (SNA) in družbenih „j|i 
nov nasploh ter harmonizacijo standardov na drugih pome" 
področjih 

Ob vsem tem si bo potrebno prizadevati za ustrezno v^ikO1' 
podatkov jugoslovanske statistike v mednarodne baze P° kglt\ i11 

v večjo mednarodno primerljivost podatkov v klasifikaciJsK ^ 
metodološkem smislu, v prenos znanja in sodelovanje pri <° m* 
klasifikacij in metodologij, v vključitev mednarodnih stan?atK"v' 
v administrativne evidence in racionalizacijo zbiranja P°^U(i'cl 

tako poenotenje kategorialnega aparata pa bo olajšalo kolJLd<"' 
ranje s svetom, tako na mikro nivoju (podjetja) kot tudi na (" 
žavni-ravni. .ctiK6'' 

Za našo uspešno prilagajanje Evropi 92 na področju stat|S 

v prvi vrsti potrebno racionalno razmejiti pristojnosti in n ^ 
izboljšati mednarodno sodelovanje tudi republiških in P°. 
skih zavodov, omogočiti pretok izkušenj ter se v čim ved 
izogniti nepotrebnemu podvajanju. 

XIX.. PRAVO DRUŽB 
hJrr 

Za delovanje skupnega trga je v ES potrebna določena .o 
nizacija prava družb, saj je to pravo dokaj različno in 0"v.nal,,ll 
razvoja pravne ureditve posameznih dokaj različnih naci ^ ' 
gospodarstev. Predvsem gre za razlike med kontinenta 0f' 
common law sistemom. Za delovanje skupnega trgai 5^ 
potrebna popolna unifikacija, isti cilj je namreč mogoče 
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'udi z uskladitvijo nacionalnih zakonodaj, z odpravo le tistih 
razlik, ki so nezdružljive z delovanjem skupnega trga. Harmoniza- 
cija mora seveda upoštevati stopnjo razvitosti posameznih naci- 
onalnih gospodarstev, tradicijo ter v zgodovinskem razvoju uve- 
'lavljena pravila, ki zadevajo trgovinske družbe. Z omenjeno har- 
^onizacijo se bo na skupnem trgu sicer dopustil soobstoj različ- 
nih organizacijskih in pravnih oblik družb, vendar bo njihova 
različnost prispevala h konkurenčnosti teh oblik in njihovemu 6volutivnemu razvoju. 

Omenjena harmonizacija nastaja in bo nastajala na temelju 
^mske pogodbe, pogodb, sklenjenih med državami članicami, ter 
Ppgodb, sklenjenih s tretjimi državami. Unifikacija in harmoniza- Clia teh predpisov pa bosta tudi v prihodnje potekali s sprejema- 
niem raznih pravnih aktov Skupnosti. 

Unifikacija prava trgovinskih družb naj bi bila sicer že dokaj 
posežena s konvencijo o vzajemnem priznavanju trgovinskih 
°ružb in korporacij, konvencijo o pristojnosti in izvršitvi odločb 

,r9ovinskih in civilnih zadevah ter konvencijo o pravu pristojnem a pogodbene obveznosti, ki pa še niso začele veljati. Prevladu- 
s k namre' mr>enja, da bi bilo podobne cilje mogoče doseči tudi "armonizacijo pravnih redov držav članic. V drugi fazi namera- alo urediti tudi t.i. Evropsko trgovinsko družbo (Societas Euro- 
^ea), ki naj bo primerna pravna oblika za mednarodno združeva- 

le kapitala v okviru EGS in bi imela kot institut meddržavnega ava v vseh državah članicah status domače pravne osebe. 
Harmonizacija prava družb v EGS je na ravni Skupnosti v veliki 

^ri že dosežena s sprejetimi direktivami. To velja zlasti tudi za 
^inimalne standarde za kvalifikacijo revizorjev poslovnih knjig in 
J^Prtje podatkov o delniškem lastništvu, ko doseže določeno aven , javnost ter objavljanje podatkov o različnih delniških 
^uibah. Večja prizadevanja pa bodo potrebna za ustrezno prila- 
goditev nacionalnih zakonodaj. Gre za direktive, ki se nanašajo 

~ poenotenje formalno pravnih vidikov trgovinskih družb (jav- 
in zasebnih), kjer se predvidevajo enotni pogoji za vpis v trgo- 

vski register, objavjanje podatkov o vpisanem kapitalu, letnih 
P0ročilih, statutih in imenih direktorjev, kar ima poseben pomen Ut)i za ureditev t.i. ultra vires sklenjenih poslov; 
i ~~ opredelitev minimalnega zahtevanega kapitala za ustanovitev lavie trgovinske družbe; 
I " enotna pravila o povečanju ali zmanjšanju kapitala družbe, aaji delnic, delitvi dividend ipd.; 
j,- združevanje trgovinskih družb znotraj posamezne države anice ter čez notranje meje, kar naj bi ob statusnih spremembah 
Jl^vsem zagotovilo ustrezno zaščito družbenikov, upnikov, anagementa in zaposlenih; 

Poenotenje oblike letnih zaključnih računov, načine vredote- 
a
la Premoženja družb, finančni nadzor in minimalni obseg javno 

Se9ljivih informacij; 
_ "J posebne oblike statusnih sprememb t.i. razcepitev ter 

^elavsko participacijo. 
(j^a drugih pravnih področjih, ki se posredno nanašajo na prav 
a 

u*b in so pomembna z vidika unificiranega poslovanja gospo- 
p rskih organizacij na skupnem trgu, pa si bo v ES treba še precej 
s, *adevati za nujno uskladitev posameznih sklopov gospodar- 
eča pogodbenega prava. Ta kritična področja so zlasti dokaj 
-"notna pravila o poroštvu ter odškodninah, razne oblike 
b0|

arn° pravnega zavarovanja, stečaju in likvidacijah ter medse- 
'nern priznavanju družb kot pravnih oseb. 

te5
a "spešno gospodarjenje morata biti ustavna politična uredi- 

lon?1 celo,en gospodarski sistem zasnovana na objektivnih eko- 1^ !^skih zakonitostih. V tem smislu so lani sprejeta dopolnila 
vstavi SFR v družbenoekonomskem smislu največji poseg 

t e'ie družbene in gospodarske ureditve v povojni Jugoslaviji. iis. lrajnejše zagotavljanje gospodarskih rezultatov je treba, 
narfvn° ureditev in celotni gospodarski sistem zasnovati na spoz- 
Kot ot)jektivnih ekonomskih in družbeno razvojnih zakonitostih. 
|jai £e*ultat teh dopolnil uvaja zakon o podjetjih dvojnost uprav- 
ah®3 ,eme|ia tako dela kot kapitala (družbenega, zadružnega, Sr65 ne9a in mešanega - tudi tujega). Zakon se je naslonil na 
Šl(0 Neevropsko tipologijo trgovinskih družb, predvsem na nem- 
poa 'h avstrijsko ureditev, čeprav je mogoče ugotoviti nekatere 
*aki? osti tuc" s 'rancoskim in italijanskim pravom. Podoben 9oa ^o sprejet tudi za negospodarske dejavnosti. Zakon omo- 
fori3 av,or>omijo gospodarskih subjektov in sledi opredelitvam 
g0 'e,r>iškega oz. korporacijskega prava razvitih držav tržnega 
gieP'odarstva, uzakonil je načelo enakopravnosti vseh podjetij ne 
žjr 

e "a status lastnine. Podjetja so po tem zakonu lahko organi- 
*ako V raz|iCnih pravno organizacijskih oblikah, s tem da se je 
°t>lik '*°9nil pretiranemu normiranju pravno organizacijskih 'n jih ureja le v njihovih najbolj temeljnih značilnostih. 
^ien

Prirneriavi z evropsko zakonodajo na tem področju ima ome- 
t>r6s|*ak°n še vedno precej pomanjkljivosti. Tako so zaenkrat še 

Kromno obdelana problematika osnovnega kapitala v delni- 

ških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, njegovo var- 
stvo, povečanje in zmajšanje, sestava in položaj organov posa- 
meznih družb, udeležba delavcev, postopek ustanovitve in status- 
nih sprememb družb ter varstvo družbenikov, položaj manjšinskih 
delničarjev, odgovornost za obveznosti itd. 

Za ustreznejše normiranje gospodarskega področja ter naše 
prilagajanje omenjenim integracijskim procesom v Evropi bo 
treba našo zakonodajo s tega področja temeljito kritično presoditi 
tudi z vidika vzpostavitve sistema, kompatibilnega z razvitim 
gospodarstvom. Gre za pomembna vprašanja statusne ureditve 
ter konsistentnega okvira poslovanja gospodarskih podjetij, ki bo 
omogočal gospodarsko učinkovitost in potrebno pravno varnost. 
Osnovni problemi našega prilagajanja razvitemu svetu na tem 
področju so zgodovinsko pogojeni z ideološkim konceptom druž- 
bene lastnine, ki je onemogočal evolutiven gospodarski razvoj. 
Omenjeni problemi se bodo kazali v nujni preobrazbi družbenih 
podjetij na kapitalskih temeljih (preoblikovanje statusnih oblik, 
privatizacija itd.), ob tem pa tudi pri vzpostavitvi celovitega gospo- 
darskega sistema tako s področja lastninskih odnosov, davčnega 
sistema, sistema ekonomskih odnosov s tujino itd. Večina teme- 
ljev nove gospodarske ureditve bo nastajala na zvezni ravni , pri 
čemer bo naloga republike dajati ustrezne predloge. Pri preo- 
brazbi gospodarskega sistema pa bodo potrebne tudi številne 
aktivnosti na republiški in mikro podjetniški ravni. 

XX.EVROPSKI SOCIALNI PROSTOR TER PROST 
PRETOK DELOVNE SILE 

1. Ideja evropske integracije v širšem smislu, zajema tudi ustvar- 
janje evropskega socialnega prostora in to že od podpisa Rimske 
pogodbe naprej. Le ta , sicer ni podrobneje obravnavala socialne 
komponente integracije, je pa v svojih določilih opredelila enako- 
pravnost obeh spolov pri delu, se zavzela za socialno varstvo 
migrantov, opredelila principe glede politike usposabljanja delav- 
cev ter se zavzela za ustanovitev Evropskega socialnega fonda 
z omejenimi pooblastili. 

V začetku sedemdesetih let, so v ES opustili filozofijo, po kateri 
gospodarska rast avtomatično zagotavlja tudi socialni napredek 
in polno zaposlenost. 1974 je bil sprejet nov akcijski program 
s tremi poglavitnimi cilji, tj. polna in kvalitetnejša zaposlenost, 
izboljšanje delovnih in življenjskih razmer ter udeležba delavcev 
in družbenih partnerjev pri odločanju. 

Za dosego prvega cilja, so med drugim, na novo opredelili 
naloge socialnega sklada ES, ki je sedaj financiran iz proračuna 
ES ter je odprt za zahteve javnega in privatnega sektorja. Sklad 
predvsem podpira programe za zaposlovanje mladih ljudi, ki 
imajo manj kot 25 let (75 % sredstev) ter skrbi za čim enakomer- 
nejši razvoj vseh regij. Kljub povečani učinkovitosti delovanja 
sklada glede na rast brezposelnosti, je bilo že pred časom ugotov- 
ljeno, da sklad ni zmožen sam reševati brezposelnosti za veliko 
število delavcev brez zaposlitve, kar ostaja glavna težava ES, pa 
čeprav imajo na drugih področjih dobre rezultate. 

Politika zaposlovanja v ES je še vedno v pristojnosti držav 
članic. Dogovarjajo pa se glede skupnega načrtovanja. 

S projektom Evropa 92, ki je nastal na pobudo najpomembnej- 
ših evropskih poslovnežev, Skupnost želi doseči večjo konkurenč- 
nost evropskega blaga, porast družbenega proizvoda ter seveda 
s tem povezano rast zaposlenosti. Ob tem je ES predvidela dolo- 
čene socialne ukrepe v najširšem smislu, ali drugače , predvidena 
je uresničitev evropskega socialnega prostora. 

V ta namen je Skupnost začrtala spremembe v delovanju evrop- 
skih strukturnih skladov, ki naj bi se jim finančna sredstva podvo- 
jila. Tako reorgarnizirani finančni instrumenti ES so usmerjeni 
k petim glavnim ciljem: razvoju strukturno nerazvitih regij, razvoju 
regij z zastarelo industrijo, dolgoročnemu boju proti brezposelno- 
sti, pomoči pri zaposlovanju mladih ter prilagajanju kmetijske 
strukture. 

Že v letu 1989 so v ES zaznamovali povečanje gospodarske 
rasti, povečanje povpraševanja po delavcih, vendar se problem 
dolgotrajne brezposelnosti, še vedno kaže kot dolgoročni trend. 

1988 je ES sprejela t.i. Marinov dokument, v katerem so oprede- 
ljene smeri razvoja evropskega socialnega prostora. Med pred- 
nostne cilje socialne politike uvršča izboljšanje delovnih in živ- 
ljenjskih razmer, pri čemer bo poudarek na sprejetju programa za 
izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in higienskih razmer na 
delovnem mestu z upoštevanjem socialnih problemov, ki bodo 
nastali zaradi tehnične harmonizacije in standardizacije; zagotav- 
ljanju prostega pretoka delovne sile, pri čemer bosta zagotovljena 
pravica do nastanitve, priznavanje diplom in spričeval v okviru 
razvoja izoraževalnih in tehnoloških programov ES; zaščita delav- 
cev na razširjenem trgu delovne sile s finančno podporo progra- 
mom, ki bodo to zagotavljali; razvoju regij s specifičnimi pro- 
blemi, ki jim otežujejo dosegati pridobitve notranjega trga (npr. 
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mejne regije, regije z neustrezno gospodarsko strukturo itd.), ter 
dialogu med socialnimi partnerji. 

Za oblikovanje notranjega ekonomskega prostora je bistvenega 
pomena tudi v letu 1986 sprejeta Enotna evropska listina. V zvezi 
s to listino naj omenimo določbe o socialni politiki in ekonomski 
in socialni koheziji, s katerimi se države obvezujejo, da bodo 
spodbujale k izboljšanju zdravstvenih in varnostnih razmer delav- 
cev na delovnem mestu. Za svoj cilj naj države članice določijo 
usklajevanje pogojev na tem področju. Določba 118. člena pa 
zavezuje Komisijo, da si prizadeva za dialog med delodajalci in 
delavci, ki bi lahko privedel do razmerij, temelječih na sporazumu. 
Splošni cilj določb na področju ekonomske in socialne kohezije je 
zmanjšanje razlik med področji in pospešitev razvoja defavorizira- 
nih regij. 

Končni cilj navedenih ukrepov pa je trdnejša ekonomska in 
socialna povezava med vsemi državami članicami. 

Posebej naj omenimo težnjo ES, da skupni trg ne sme odpreti 
vrat brezobzirni notranji konkurenci, ki temelji na izkoriščanju 
delavcev. Za zaščito tega določa Enotna evropska listina, da se 
lahko sprejmejo odločitve o minimalnih socialnih razmerah za 
izboljšanje človekovega okolja in higiensko-tehničnega varstva 
delavcev z večino glasov v Svetu ministrov in ne več soglasno. 
Posamezna država članica pa lahko predpiše tudi podrobnejše 
pogoje. 

Socialna politika Evropske skupnosti ni usmerjena k poenote- 
nju vseh evropskih zakonov in prakse. Aktivna socialna politika pa 
skrbi, da sprejeti ukrepi na ekonomskem področju ne bodo ogro- 
zili dosežene ravni socialnega varstva v državah članicah. 

V ES je bila konec 1989 sprejeta tudi Socialna listina (angl. 
Social Charter), ki je dokument, s katerim naj bi bile delavcem 
zagotovljene temeljne socialne pravice v Skupnosti. 

Listina zavezuje države članice, da v skladu z nacionalno prakso 
zagotovijo temeljne socialne pravice iz te listine in uveljavijo 
potrebne ukrepe za skupni trg, kot dela strategije ekonomske in 
socialne integracije. Evropski svet je pozval Komisijo, naj čimprej 
da pobude za uresničitev vseh tistih pravic, ki so v pristojnosti 
Skupnosti in z delovnega področja Komisije, ob upoštevnaju 
zakonskih sredstev, primernih za učinkovito vpeljavo, da bo 
skupni trg zaživel. Navedene temeljne socialne pravice, ki zade- 
vajo pristojnosti Republiškega komiteja za delo, razen pravice do 
nacionalne pokojnine, so že vsebovane v naših zakonskih in 
drugih predpisih. 

Ob tem pa bi bilo treba omeniti, da bo ES verjetno to listino 
konkretizirala s kvantitativnimi opredelitvami teh pravic. Ustrez- 
nost te kvantifikacije pa bo prilagojena materialnim zmožnostim 
držav članic, kar pa za našo državo prav gotovo še nekaj časa ne 
bo dosegljivo. 

2. Glede svobodnega pretoka delovne sile smo v Sloveniji /RK 
za delo/ že proučili ukrepe, ki se posredno ali neposredno nana- 
šajo na njihovo področje dejavnosti. Bela knjiga ES zadeva nji- 
hove pristojnosti, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo tehničnih 
ovir pri svobodnem gibanju delavcev in oseb s svobodnimi poklici 
v korist državljanov Skupnosti. Mednje sodijo ukrepi za odpravo 
ovir za svobodno gibanje delavcev in oseb s svobodnimi poklici in 
s tem zagotovljeno popolno svobodno gibanje migrantov iz držav 
članic Skupnosti; odpravo zapletenih administrativnih postopkov, 
povezanih z izdajanjem dovoljenj za bivanje; izdelavo primerljivo- 
sti kvalifikacij o poklicni usposobljenosti; izdelavo splošnega 
sistema za medsebojno priznavanje univerzitetnih diplom; 
uvedbo »evropske izkaznice o usposobljenosti«; povečanje pod- 
pore programom sodelovanja med visokošolskimi ustanovami ter 
dejavnost za štipendiranje študentov, ki želijo del študija opraviti 
v neki drugi državi članici idr. 

Nekaj teh ukrepov je bilo v ES že sprejetih. Po razdelitvi spreje- 
tih direktiv po delovnih skupinah sodijo v pristojnost delovnih 
skupin za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo 
ter raziskovanje in razvoj. Republiški komite za delo bo sodeloval 
pri vključevanju teh določb v naš pravni sistem. Nesporno bodo 
določbe vplivale na izboljšanje možnosti za migracije naših delav- 
cev v države članice Evropske skupnosti. 

Nekatere direktive, navedene v Beli knjigi, terjajo tudi spre- 
membe in dopolnitve jugoslovanskih standardov in tehničnih nor- 
mativov. Predpisovanje tehničnih standardov in tehničnih norma- 
tivov sodi v pristojnost Zveznega zavoda za standardizacijo, pri 
čemer morajo biti ustrezno vključene tudi zahteve za varno oprav- 
ljanje dela. Ukrepe in normative za varstvo pri delu v tehnično- 
-tehnoloških delovnih procesih pa predpisuje zvezni upravni 
organ za delo. 

3. Ureditev delovnopravne zakonodaje je v državah članicah 
Evropske skupnosti različna. Stališče Evropske skupnosti je, da 
obstoječih razlik ni mogoče premostiti s poenotenjem predpisov, 
pač pa je treba težiti k harmonizaciji delovnih predpisov. V Evrop- 
ski skupnosti so že v pripravi predpisi, ki bodo pripomogli 
k postopnemu izravnavanju obstoječih razlik. Ob upoštevanju, da 
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smo sprejeli republiški zakon o delovnih razmerjih, lahko zatr* 
dimo, da predlagane rešitve sledijo težnjam delovnih predpisov 
držav članic Skupnosti (uveljavljanje kolektivnih pogodb kot avto- 
nomnih pravnih virov, uvajanje fleksibilnejših oblik delovnih raz- 
merij, skrajšanje delovnega časa, enako obravnavanje delavce* 
ne glede na spol itd.). 

4. Z oblikovanjem aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji v pr«' 
teklem letu smo postavili nekaj strateških ciljev, ki bodo aktuain' 
še daljše obdobje. Prednostne naloge politike zaposlovanja v SI": 
veniji so : produktivna oziroma racionalna zaposlenost na ravn' 
podjetja in optimalna zaposlenost delovno sposobnega prebivaj 
stva na republiški ravni; ustvarjanje zadostne akumulacije 
njeno usmerjanje k novim delovnim mestom in za ustrezno usp0' 
sabljanje kadrov, kar je pogoj za učinkovitost podjetniških aktiv* 
nosti; zagotavljanje primerne ravni socialne in materialne varnos' 
za tisti del delovno sposobnih, ki brez svoje krivde nimajo zaposli' 
tve; krepitev strokovnih funkcij, ki uravnavajo tokove zaposlovfl' 
nja, ter zagotavljanje zadostnih sredstev za zaposlovanje. 

Za njihovo uresničevanje smo postavili tudi pogoje, med katef° 
uvrščamo zlasti uvajanje primernih ukrepov za reševanje aktua f1 

problematike, krepitev strokovnih funkcij in znanja ter zagotavlja* 
nje primernega obsega sredstev. Ukrepi aktivne politike zaposio 
vanja se nanašajo tako na oblikovanje ponudbe kadrov in prilag8. 
janje povpraševanja, na povečanje samega povpraševanja P 
delovni sili oz. na odpiranje novih delovnih mest in usklajevan) 
med obema. Za uresničevanje načrtovane politike in potrebni 
programov so že sprejete nekatere zakonske rešitve, podlaga 1 

njihov sprejem pa so ustavni amandmaji k ustavi SRS, ki določal ( 
ukinitev SIS-ov za zaposlovanje. V pripravi pa so tudi zakoni, Ko 
npr. zakon o delovnih razmerjih, zakon o pokojninskem in inva!11 . 
skem zavarovanju, zakon o ustanovah in drugi. Posebej pa n ' 
omenimo, da je v pripravi tudi novi zakon o zaposlovanju 
zavarovanju za primer brezposelnosti, s katerim bodo v nekate' 
primerih povečane pravice brezposelnih delavcev. Predvideno I 
tudi organiziranje javne službe zaposlovanja - ustanovitev rep 
bliškega zavoda z evropsko prilagojenim sistemom upravljal 
Povečanim pravicam in aktivnim pristopom v zaposlovanju, ki 
predvsem razvojno usmerjeni, bo sledilo tudi bistveno več sr 
stev za ustvarjanje pogojev zaposlovanja, usmerjenih v ta na1 

iz različnih virov (sredstva zaposlovanja, delavec, delodajai 
država, sredstva iz obveznic SR Slovenije in sredstva skia 
skupnih rezerv Slovenije.) , vo 

5. Za uresničitev nalog na zvezni ravni, ki zadevajo n|in" a 
področje in so rešljive le z meddržavno dejavnostjo, so na R* 
delo predlagali potrebne aktivnosti, le-te pa se predvsem n® 
šajo na ustanovitev delovne skupine pri Zveznem sekretariatu , 
delo, zdravstvo, vprašanje borcev in socialno politiko v z..vj 
s problematiko prilagajanja Evropi 92 ter na to, da si naša drz iz 
prizadeva za sprejem določil, ki bodo zagotovila uporabo nace 
45. člena Sporazuma o sodelovanju med SFRJ in EGS. (45|£|, 
Sporazuma med drugim določa, da uživajo delavci, ki so jug0 fll 
vanski državljani, in njihovi družinski člani, ki živijo z njim • ifj 
področju socialnega zavarovanja režim, ki jih ne diskrirn |Z 
zaradi nacionalnosti, da se jim seštevajo zavarovalne d0Piani' 
naslova zaposlitve ali bivanja, dosežene v raznih državah c j(, 
cah, glede pokojnin in rent ter zdravstvenega varstva zanLBjO 
njihove družinske člane, ki živijo v Skupnosti, da jim P£'P®d(1o- 
družinski prejemki za njihove družinske člane, ki živijo v "•"jjfiir' 
sti, ter da imajo pravico do prostega transferja starostnih poK« a|i 
in rent, rent in invalidnin ob smrti ali poškodbah pri del 
poklicnih boleznih idr.). n0s'' 

Opozorili so tudi na negativne učinke neizpolnjene obvei ^ 
iz 46. člena Sporazuma pri uveljavljanju pravic iz sociai r j, 
zavarovanja delavcev, ki so bili zaposleni v dveh ali več drz 
članicah Skupnosti. lova^1' 

Takoj bi se morala pričeti tudi dogovarjanja o nadalje ^ 
stikov med ES in SFRJ na socialnem področju. Proučiti .P® ef»' | 
morale tudi potrebne aktivnosti za sklenitev dvostranskih »H ^ 
zumov o pošiljanju delavcev naših OZD v tujino za opca 
pogodbeno dogovorjenih del. 

XXI. JAVNI SEKTOR - ODPIRANJE 
NACIONALNIH TRGOV 

iU 
L. 1989 je v ES začela veljati direktiva, ki spreminja in dop° ^ 

že I. 1962 sprejeto direktivo o usklajevanju postopkov ra^jjV 
javnih nakupov. Kot dopolnilo k tej direktivi je bila I. 198 
Ijena tudi direktiva o pritožbenih postopkih v zadevah do" 'ces 

nja poslov javnih nakupov in del. S temi spremembami jey.etf0' 
nastajanja notranjega trga ES dobil nove razsežnosti. Javn^a; 10& 
je namreč pomemben del tega tržišča, ki pa je bil do seo g^ir 
zelo zaprt. Njegovo odpiranje tržišča spodbuja konkurenco, ^r1 

goča združevanje nekaterih podjetij čez nacionalne meje t® 
vpliva na realno zmanjševanje cen. 
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Javni nakupi in dela predstavljajo okoli 15 % družbenega proiz- 
voda držav ES (po posameznih državah je sicer različen - med 12 
in 22 %), kar pomeni pribl. 550 mlrd ECU. Ocenjuje se, da gre za 
Precejšen del tržišča in da je le kakih 2 % javnih nakupov in del 
dodeljeno podjetjem iz držav, ki niso razpisnice nakupov ali del. 

Z odpiranjem tega dela trga ima ES kljub že pred leti izraže- 
nemu namenu velike težave. Prva direktiva o odpiranju tega dela trga je bila sprejeta že pred 17.leti, dopolnjena je bila pred 10 leti, 
Pa vendar so šele nove spremembe v I. 1989 omogočile resnično 
odpiranje. 

Leta 1989 se je odprl trg javnih nakupov, razen v vodnem 
9ospodarstvu, telekomunikacijah, energetiki in transportu. Tudi 0 odpiranju teh področij pa naj bi se dogovorili še letos, ko se 
°^pira tudi trg javnih del. 

Glede na to, da je ES že več kot desetletje poskušala brez UsPeha razbiti monopole nad javnimi nakupi in deli, so zadnje 
spremembe predvsem natančno določile postopek dodeljevanja 
"6h poslov in postopek pritožbe zaradi kršenja dogovorjenih 
Pravil. 

Direktive zavezujejo javni sektor (državne in paradržavne orga- 
nizacije), da na začetku svojega finančnega leta objavijo svoje n®črte nakupov in del. Tej objavi sledi objava o tem ali bo licitacija 
Popolnoma odprta ali pa omejena na določen krog dobaviteljev 
°z izvajalcev. Vse razpise javnih nakupov oz. del je treba objaviti 
Hlradnem listu ES, hkrati pa se vnašajo tudi v bazo podatkov TED 
^enders Electronic Daily/, ki je dostopna on line. 
Javni sektor mora pri načrtovanju in razpisovanju nakupov in 

i®1 upoštevati skupne standarde, kjer so že sprejeti. S tem določi- 
lom se omejuje možnost vztrajanja pri posebnih nacionalnih stan- 
dardih, ki bi preprečevali konkurenco ponudnikov iz drugih držav. 

V načelu morajo biti vse licitacije odprte neomejenemu krogu 
Ponudnikov iz držav ES. V določenih primerih (zaradi nesoraz- 
mernih stroškov javne licitacije ali zaradi specifičnosti proizvo- 
dov, ki se kupujejo) so dovoljene omejene licitacije, ko se pozo- 
eio le določeni ponudniki. Le izjemoma je dovoljeno sklepanje 

Pogodbe brez licitacije, ko se investitor ali kupec iz javnega 
tf,. rja neposredno dogovarja z enim ali več izvajalci oz. dobavi- 

li ■ 
£e kupci oz. investitorji ne spoštujejo z direktivo določenih 

Postopkov, imajo ponudniki, pa tudi Komisija, pravico do pisne 
Brazložitve restrikcij, pa tudi pravico do izpodbijanja odločitve 

pr'sodišču ES 
. ^azen vodnega gospodarstva, telekomunikacij, energetike in ansporta so vse gospodarske panoge odprte konkurenci vseh 
|j0 djetij, ki so subjekti prava držav ES. Še za letos je predvideno, 

bo Komisija predložila Evropskemu svetu v razpravo predlog 
lrektive tudi o odpiranju štirih za sedaj še zaprtih področij. 
Javne licitacije so predpisane za vse nakupe, katerih vrednost 

[J ®sega 200.000 ECU, ter za vsa javna dela, katerih vrednost 
esega 500.000 ECU. Javne licitacije za nakupe na področju 

gJ?^°munikacij naj bi bile obvezne, če njihova vrednost presega 
^r °00 ECU, v vodnem gospodarstvu, energetiki in transportu 

0-000 ECU in za distribucijo električne energije 200.000 ECU. 
jI Opiranje trga javnega sektorja je bilo do sedaj omejeno na 

anice ES. V novih predlogih pa se predvideva tudi odpiranje za 
nudnike iz držav, ki niso članice ES. Proti takemu odpiranju, 

^ 'r°ma za zelo omejitveno politiko na tem področju pa se zavze- 
®IO nekatere države kot so Francija, Italija, Španija in Belgija, 
®otem ko so pogledi drugih bolj liberalni, 

lila darW' predlogi, ki ne zadevajo držav s katerimi je ES sklenje- 
j4 

a večstranske ali dvostranske dogovore o možnosti ponudnikov 
Por> av na ,eh držav, omejujejo možnost za nastop gc- ^dnikov iz tretjih držav na licitacijah javnega sektorja znotraj 
Cen s,av'ia se ,udi preferenčni tretma ponudbe iz držav ES (če d"® Ponudbe iz ES ni višja več kot 3 % od cene ponudbe iz tretje 
**>. Vseh 12 članic ES se strinja, da bodo pristale na odpiranje 
l^aj'

e9a trga javnega sektorja tretjim državam le, če bodo dobile 
% S

V 2arneno. V Komisiji prevladuje stališče, da je zahteva po 50 
si<j.es,avin ES v proizvodih namenjena predvsem krepitvi pogajal- 
$ekt P02icii v pogajanjih o svetovnem odpiranju trga javnega J0ria, ki poteka v okviru Urugvajske runde (GATT). 
v g,a odpiranje trga javnih nakupov in javnih del v Jugoslaviji in 
d6| 0ver|iji zaenkrat ni bilo posebnega zanimanja. Odpiranje tega 
*no ,r9a res nima neposrednih učinkov (ker gre za odpiranje 
evr'

rai ES) na naše gospodarstvo, pač pa posredne. Mnoga 
in u

Ps^a Podjetja se namreč združujejo in se na ta način krepijo 
P0(jSPosabljajo za nastop na novem velikem trgu. kar bo našim 
°Prarem Porr|enilo novo konkurenco tudi zunaj Evrope (npr. pri 
fy>le an'u investicijskih del na trgih držav tretjega sveta in SEV). nove konkurence, pa se tudi na tem področju pričakuje 
v e<?c cen v ES. Večja odprtost nacionalnih tržišč naj bi tako cene 

Iz /rT1aniSala za okoli 5 %. 
Sabij e9a navedenega sledi, da je potrebno podpreti treba uspo- 'anje našega gospodarstva za pričakovano povečano konku- 
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renco. Kljub poudarjanju prednosti majhnih in srednjih podjetij, 
kar je tudi naša usmeritev pri nujnem prestrukturiranju, pa je 
v svetu opazen tudi trend združevanja in povezovanja še dovče- 
rajšnjih konkurentov. Tako združevanje ne pripelje do monopolov 
(to preprečuje tudi protimonopolna zakonodaja), saj ne prihaja do 
združevanja na majhnem trgu, kjer je konkurentov malo, temveč 
na velikem evropskem in celo svetovnem trgu (tako imenovani 
cross border mergers & acquisitions), kjer še vedno ostaja dovolj 
konkurentov. 

Tudi v Jugoslaviji je treba pospešiti te procese, vendar ne 
omejeno le na Jugoslavijo ali celo le na Slovenijo. Procese združe- 
vanja in povezovanja je treba spodbuditi na mednarodni ravni in 
našim podjetjem omogočiti vstop v večje evropske poslovne 
sisteme s prodajo dela družbenega kapitala tujim velikim poslov- 
nim sistemom ali pa z delom pri skupnih projektih. Država lahko 
med drugim to omogoči z beneficiranjem posojil za take projekte. 
To bi bila lahko tudi ena od nalog razvojne banke, katere ustanovi- 
tev predvidevamo. 

Poleg tega je nujno treba odpreti naš trg javnih nakupov in 
javnih del tujim in tudi evropskim podjetjem. Mednarodne licita- 
cije, na katerih domači ponudniki ne uživajo prednosti (vsaj preti- 
rane ne), morajo postati pravilo. Jugoslovanska zakonodaja to 
dopušča, tako da bi Slovenija s posebnim predpisom lahko zave- 
zala svoje državne organe ter javna podjetja za mednarodni razpis 
večjih nakupov in del. V jugoslovanski zakonodaji bi bilo treba 
razmisliti o določilu 39. člena zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju, ki zahteva uporabo jugoslovanskih standardov ob 
oddaji investicijskih del tujcem. Verjetno bi, še posebej ob naši 
integraciji, tudi evropski standardi ustrezali. 

Ker je oprema, ki bi jo uvažali na podlagi javnih razpisov tudi na 
listi K, je treba zagotoviti kontingente za mednarodne licitacije 
. Potreben bi bil torej dogovor o prednosti dodeljevanja kontin- 
gentov za večje nakupe, saj so ravno tu prihranki lahko največji. 

Ob odpiranju našega trga javnih nakupov in del pa je treba 
pogajati z ES o njenem odpiranju za ponudnike iz Jugoslavije oz. 
Slovenije. 

XXII. ENERGETIKA 

S stališča energetskega gospodarstva razumemo Evropo 92 
predvsem kot primerjavo energetskih politik in njenih ciljev ter 
približevanje naše energetske politike energetski politiki in ciljem 
razvitih držav. Znano je, da ta skupnost kot osnovni cilj poudarja 
ustrezne dobave energije za rast ekonomske moči po primerni 
ceni. Pri tem pa je treba upoštevati lastne specifične pogoje 
obstoječe infrastrukture pridobivanja energije ter medsebojno 
odvisnost splošnih ekonomskih pogojev, ekologije in kvalitete 
življenja z energetsko politiko. Čeprav smo tudi v Sloveniji sprejeli 
takšen cilj, pa menimo, da še niso zagotovljeni vsi pogoji za 
njegovo hitrejše uresničevanje: 

- domači viri primarne energije (premog, uran, zemeljski plin) 
so skromni in dragi v primerjavi z drugimi republikami in drža- 
vami, 

- velika energetska odvisnost, 
- relativna zastarelost tehnoloških procesov oziroma naprav za 

pridobivanje in distribucijo energije, ki med drugim tudi zelo 
negativno vplivajo na okolje, 

- zaostajanje pri vlaganjih v novogradnje in revitalizacijo ener- 
getskih objektov v smislu večje učinkovitosti pretvarjanja primar- 
nih virov in večje ekološke sprejemljivosti, 

- relativno nizka cena električne energije (ki ne pokriva niti 
stroškov enostavne reprodukcije) nespodbudno vpliva na upo- 
rabo alternativnih virov in lastno pridobivanje energije (industrij- 
ske in individualne), 

- relativno nizka cena energije je (poleg pomanjkanja sredstev 
za razširjeno reprodukcijo v gospodarstvu) zelo negativno vplivala 
na prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v smislu varčnejše 
porabe energije in rasti končne predelave materialov, kar vse bi 
imelo za posledico znižanje porabe energije na enoto družbenega 
proizvoda in predvsem njegovo hitrejšo realno rast, 

- obstoječa organiziranost energetskega gospodarstva omo- 
goča njegov monopolen položaj na trgu, 

- Jugoslavija v zadnjem desetletju ni imela in še vedno nima 
jasne in operativno izvedljive energetske strategije, kar je imelo 
močan vpliv na v bližnji preteklosti oblikovano politiko energetske 
samozadostnosti za »vsako ceno« v Sloveniji. 

Na podlagi sprejetih glavnih ciljev in analize strukture energet- 
skega področja bo potrebno postaviti naslednje podcilje energet- 
ske politike v Sloveniji: 

1. Za uvajanje trga na področju energetskega gospodarstva, kar 
predpostavlja vrednotenje investicijskih projektov elektrogospo- 
darstva in premogovništva, je treba omogočiti enakovredno kon- 
kurenco tako med projekti sistema elektrogospodarstva in premo- 
govništva kakor tudi nasproti projektom lastne in individualne 
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proizvodnje energije v podjetjih in v zasebnem sektorju, in projek- 
tom za zniževanje povpraševanja po energiji; ter še večjo pove- 
zavo z energetskimi gospodarstvi tako zahodne kot vzhodne 
Evrope kakor tudi z državami tretjega sveta za izmenjavo oziroma 
uvoz energije. Kakovost energetskih virov, še zlasti naftnih deriva- 
tov, deloma pa tudi električne energije (v nekaterih regijah), je 
potrebno izboljšati tako, da bo ustrezala normativom kvalitete, ki 
so jih sprejele zahodnoevropske države. 

Posledica tega pa bo postopno izločanje z narodno gospodar- 
skega vidika predragih in za okolje preveč obremenjujočih proiz- 
vajalcev energije ter najbolj energetsko intenzivne proizvodnje na 
eni strani, na drugi pa povečanje zanesljivosti oskrbe in kakovosti 
energije ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

2. Pospeševati bo treba diverzifikacijo uporabe virov in vrste 
proizvodnje (projekti za kombinirano pridobivanje električne in 
toplotne energije za komunalne in industrijske namene, projekti 
širitve rabe zemeljskega plina, še zlasti v široki potrošnji in pro- 
jekti, ki bodo zagotavljali enakomernost in kakovost oskrbe vseh 
področij Slovenije z energijo, itd.). 

3. Če ostane enoten način oblikovanja cene (električne) ener- 
gije na ravni države, bo treba zaradi specifičnosti virov in načinov 
proizvodnje začasno uvesti egalizacijski sklad, tako da bo ener- 
getsko gospodarstvo lahko doseglo prihodke, ki bodo pokrivali 
nujne stroške enostavne in vsaj dela razširjene reprodukcije, 
kakor tudi vse ekološke stroške. Vse to pa v okvirih, ki bodo 
omogočili našemu gospodarstvu konkurenčno sposobnost na 
svetovnem trgu. Glede na strukturo proizvodnje in porabe ener- 
gije bo treba izdelati takšne tarifne sisteme, ki bodo bolj pospeše- 
vali racionalno porabo energije in njeno ekološko sprejemljivost. 

4 Podpora razvojnim raziskovalnim in demonstracijskim pro- 
jektom na področjih pridobivanja, transformacije, prenosa in 

porabe energije. Nujno je, da se na energetskem področju vklju- 
čujemo v projekte EUREKA in druge podobne raziskave, ki pote- 
kajo v svetovnih okvirih. 

5. Primernejše organiziranje energetskega gospodarstva.V 
Izvršnem svetu je že pripravljen predlog nove organiziranosti 
elektrogospodarstva in premogovništva, ki bo korenito posege' 
v urejanje ekonomskih odnosov. Ekonomski odnosi bodo 
v bodoče urejani s pogodbami med javnim podjetjem in družbe; 
nimi podjetji, ki jih bo ustanovilo javno podjetje. Ustanovitelj 
javnega podjetja bo Izvršni svet, ki bo z ustanovitvijo nadzornega 
odbora v javnem podjetju zagotavljal nadzor nad tekočim poslo- 
vanjem in razvojem ter s tem seznanjal javnost. Ker tržni mehani' 
zem sam ne more uresničiti vseh ciljev energetske politike, bo 
treba upravnim organom zagotoviti večje pristojnosti pa tudi 
ustrezna sredstva za spodbujanje projektov uporabe ekološko 
čistejših energetskih virov in racionalnejšega pridobivanja, Pre' 
nosa, distribucije in porabe energije. 

Večina teh podciljev je opredeljena v spremembah in dopolni' 
tvah dolgoročnega plana Slovenije za obdobje od I. 1986 do 2000 
Zato je treba predvsem tekoče nadzorovati in usmerjati uresnifi®' 
vanje planov, jih prilagajati novim razmeram, po potrebi pa tud' 
redefinirati cilje energetske politike v zvezi s spreminjajočimi s® 
splošnimi ekonomskimi razmeram in tehnično-tehnološki"1 

napredkom razvite Evrope in sveta. 
Energetsko gospodarstvo oziroma njegov elektroenergetski de1 

se je pričel zelo zgodaj povezovati z razvito Evropo (15 let pove' 
zave - integracije z UCPTE - Union pour la coordination de 
Production et du Transport de I Electricite in 25 let od ustanovit*'® 
južnega kraka tega sistema - SUDEL), kar omogoča medsebojne 
dobave električne energije. 

SEZNAM OKRAJŠAV 

AER - Skupščina evropskih regij (Assembly of Euro- 
pean Regions) 

AFNOR - Association francaises de normalisation 
ASEAN - Združenje jugovzhodnih azijskih držav (angl. 

Association of Southeast Asian Nations) 
BSI - British Standards Institution 
CEN - European Commitee for Standardization 
CENELEC - angl. European Committee for Electrotechni- 

cal Standardization 
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze Edvar- 

da Kardelja v Ljubljani 
DPRP - Družbeno priznane reprodukcijske potrebe 
ECU - angl. European Currency Unit 
EEP - Evropski ekonomski prostor (angl. European 

Economic Space) 
EFTA - Evropsko združenje za svobodno trgovino 

(angl. European Free Trade Association) 
ES - Evropska skupnost (angl. European Commu- 

nity) 
ETC - Evropska turistična komisija (European To- 

uristic Commission) 
FDA - Food and Drug Administration 
GATT - Splošni sporazum o carinah in trgovini (angl. 

General Agreement on Tariffs and Trade) 
GATS - Splošni sporazum o trgovini s storitvami 

(angl. General Agreement on Trade in Services) 
EC - International Electrotechnical Commission 
IMF - International Monetary Fund 

INFOSES - Informacijski sistem za prenos podatkov in 
informacij iz Evropske skupnosti do uporab- 
nikov 

ISO - Mednarodna organizacija za normiranje 
(standardizacijo) (angl. International Organiza- 
tion of Standardization) 

JUBMES - Jugoslovanska banka za mednarodno sode- 
lovanje 

JUS - Jugoslovanski standardi 
OECD - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in 

razvoj (angl. Organization of Economic Coope- 
ration and Developement) 

SAD - Enotni administrativni dokument (angl.Singl 
Administrative Document) 

TEDIS - angl. Trade Electronic Data Information Sy- 
stem 

UNCTAD - Konferenca Združenih narodov za trgovino in 
razvoj (angl. United Nations Conference on Tra- 
de and Developement) 

UN/EDIFACT - Standard za računalniško izmenjavo podat- 
kov (angl. Eletronic Data Interchange for Admi- 
nistration Commerce and Transport) 

UPOV - Mednarodna unija za zaščito novih vrst rast- 
lin . 

WHO - Svetovna zdravstvena organizacija (ang1 

World Health Organization) 
WIPO - Svetovna organizacija za intelektualno lastni' 

WTO - Svetovna turistična organizacija (angl. World 
Tourism Organization) 
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Priloga 1 

Seznam sklenjenih sporazumov med 
tropskimi skupnostmi in SFR Jugoslavijo 

1 Uredba o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in EGS o trgovini 
'bombažnimi tkaninami s prilogami (Uradni- list SFRJ - MP, št. l7/76, str. 451) 
t 2. Uredba o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med SFRJ in 

(Uradni list SFRJ - MP, št. 22/76, str. 551) 3 Uredba o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in EGS o trgovini 
tekstilnimi izdelki (Uradni list SFRJ - MP, št. 8/79, str. 614) 

4. Zakon o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje 
/ropske akcije v zvezi z izdelavo projekta o uporabi elektronske 
str™6 na magistralnih cestah (Uradni list SFRJ - MP, št. 12/80, 
|5 Uredba o ratifikaciji začasnega protokola med SFRJ in EGS, 
. se nanaša na predčasno izvajanje protokola št. 2 Sporazuma 

sodelovanju (Uradni list SFRJ - MP, št. 12/81, str. 730) b Uredba o ratifikaciji začasnega sporazuma med SFRJ in EGS 
trgovinski menjavi in trgovinskem sodelovanju (Uradni list SFRJ MP, št. 4/82, str. 111) 

tom ^redba 0 ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim sve- 
tvj ^uP!>čine SFRJ in Komisijo evropskih skupnosti o ustanovi- oc' Privilegijih in imunitetah njene delegacije v SFRJ (Uradni list hRJ - MP, št. 8/82, str. 415) 
n 

8 Uredba o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in EGS o trgovini 
in;P°dr°čju ovčjega in kozjega mesa (Uradni list SFRJ - MP, št. 

'8?. str. 572) 
c*Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ ter državami člani- 
Sfd ^ za premog in jeklo in ES za premog in jeklo (Uradni list - MP, št. 1/83, str. 3) 
Spd Zak°n o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in EGS (Uradni list 

- MP, št. 2/83, str. 15) 
Zakon o ratifikaciji dopolnilnega protokola k sporazumu 

pr ° 
SFRJ ter državami članicami ES za premog in jeklo in ES za 

lis,in jeklo po pristopu Republike Grčije k Skupnosti (Uradni 'SFRj _ MP 10/83, str. 277) 
o SnH

Zakon 0 ratifikaciji dopolnilnega protokola k sporazumu 
lj ^delovanju med SFRJ in EGS po pristopu Republike Grčije 

,*uPnosti (Uradni list SFRJ - MP, št. 3/84, str. 73) 
9osri ^redt)a 0 ratifikaciji uskladitvenega sporazuma Evropske 
Dodr arske skupnosti COST o skupnem projektu akcije na 
(Coiw'u fizikalno-kemičnega obnašanja onesnaževalcev zraka 

(i, T Projekt 61 a bis) 
l4^dni list SFRJ - MP, št. 2/84, str. 53) 

6vro Uredba o ratifikaciji memoranduma o soglasju za izvajanje 
Pskega raziskovalnega projekta za proizvodnjo enoceličnih 

proteinov in prehrano z njimi (COST projekt 83/84) 
(Uradni list SFRJ - MP, št. 2/84, str. 57) 
15. Uredba o ratifikaciji uskladitvenega sporazuma Evropske 

gospodarske skupnosti COST o skupnem raziskovalnem projektu 
na področju teleinformatike (COST projekt 11 bis) 

(Uradni list SFRJ - MP, št. 2/84, str. 64) 
16. Uredba o ratifikaciji uskladitvenega sporazuma Evropske 

gospodarske skupnosti COST o skupni akciji na področju učinkov 
termične obdelave živil in njihove delitve po kakovosti in hranljivi 
vrednosti (akcija COST 91) 

(Uradni list SFRJ - MP, št. 7/84, str. 231) 
17. Uredba o ratifikaciji memoranduma o soglasju za izvedbo 

evr&pskega raziskovalnega projekta o mineralnem prihranjevanju 
osnovnih posevkov (COST projekt 86) 

(Uradni list SFRJ - MP, št. 7/84, str. 238) 
18. Uredba o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvedbo 

evropskega raziskovalnega projekta o digitalnih lokalnih komuni- 
kacijskih omrežjih (COST projekt 202) 

(Uradni list SFRJ - MP, št. 7/84, str. 244) 
19. Uredba o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in EGS o trgovini 

s tekstilnimi izdelki (Uradni list SFRJ - MP, št. 11/84, str. 534) 
20. Uredba o ratifikaciji sporazuma Skupnosti v zvezi s skupnim 

akcijskim projektom na področju analize organskih mikroonesna- 
ževalcev v vodi (projekt COST 64 b bis) 

(Uradni list SFRJ - MP, št. 1/85, str. 8) 
21. Uredba o ratifikaciji sporazuma o obliki izmenjave pisem, ki 

določa nekatere modalitete uporabe SSP (splošna shema prefe- 
renc) po uveljavitvi sporazuma med državami članicami ES za 
premog in jeklo (CECA) in ES za premog in jeklo ter SFRJ (Uradni 
list SFRJ - MP, št. 10/85, str. 367) 

22. Uredba o ratifikaciji izmenjave pisem, ki se nanaša na 2. 
točko izmenjave pisem med EGS in SFRJ o trgovini z ovčjim in 
kozjim mesom (Uradni list SFRJ - MP, št. 14/85, str. 623) 

23. Zakon o ratifikaciji drugega protokola o finančnem sodelo- 
vanju med SFRJ in EGS (Uradni list SFRJ - MP, št. 1/88. str. 3) 

24. Zakon o ratifikaciji dopolnilnega protokola k sporazumu 
o sodelovanju med SFRJ in EGS, s katerim se vzpostavlja nov 
trgovinski režim, z aneksi in prilogami (Uradni list SFRJ MP, št. 
1/88, str. 7) 

25. Zakon o ratifikaciji protokola k sporazumu o sodelovanju 
med SFRJ in EGS po pristopu Kraljevine Španije in Republike 
Portugalske k skupnosti - s prilogami (Uradni list SFRJ - MP, št 
9/89, str. 3) 

26. Zakon o ratifikaciji protokola k sporazumu med SFRJ ter 
državami članicami ES za premog in jeklo in ES za premog in 
jeklo po pristopu Kraljevine Španije in Republike Portugalske 
v Skupnost s prilogo (Uradni list SFRJ - MP, št. 8/89, str. 3) 
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SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 226. seji dne 5. 
aprila 1990 ob razpravi sprejel Usmeritve Izvršnega sveta Repu- 
blike Slovenije pri prilagajanju evropskim integracijskim proce- 
som z naslednjimi sklepi: 

1. Usmeritve Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
predstavljajo prvi del kompleksnih priprav Republike Slovenije na 
Evropo po letu 1992. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje priložene 
usmeritve v razpravo občinskim izvršnim svetom zaradi dopolni- 
tve razprave v Skupščini Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poudarja, da je 
namen priloženih usmeritev opredelitev nalog za izgradnjo 
sistema, kompatibilnega z zahodnoevropskimi državami. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da se mora 
slovensko gospodarstvo seznaniti s priloženimi usmeritvami ter 
predlaga, da o njih razpravlja Gospodarska zbornica Slovenije in 
njena Splošna združenja, z namero, da se opredelijo do priloženih 
usmeritev. Gospodarska zbornica Slovenije se naj tudi opredeli 
glede podjetniškega nivoja vključevanja slovenskega gospodar- 
stva v evropski ekonomski prostor. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga, da se 
gradivo predloži v razpravo na prvo naslednje zasedanje Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

4. Po opravljeni razpravi se da gradivo v obravnavo Skupščini 
Republike Slovenije ter slovenski delegaciji v Skupščini SFR 
Jugoslavije, kot podlaga za njeno nadaljno delo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pošilja usmeritve 
Zveznemu izvršnemu svetu, da jih obravnava in da tudi on sprejme 
ustrezne usmeritve za prilagajanje evropskim integracijskim inte- 
resom. 

5. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje in ugo- 
tavlja, da organizacija dosedanjega dela ne ustreza potrebam 
procesa prilagajanja in vključevanja v evropske integracijske pro- 
cese ter predlaga, da se v okviru Republiškega komiteja za med- 

narodno sodelovanje okrepi obstoječa delovna skupina za Evropa 
po letu 1992 oz. da se ustanovi poseben organ pri Izvršnem sv0'u 

Republike Slovenije za omenjene naloge. 
Vsekakor pa je potrebno dosedanjo delovno skupino strokov"" 

in kadrovsko okrepiti ter za nadaljnje delo predvideti finanfin3 

sredstva v okviru proračuna. 
6. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje, da I 

koordinacija pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenji® 
opravila pomembno vlogo pri načrtovanju aktivnosti dela usklaF 
vanja Izvršnega sveta Skupščine Republike in drugih organ" 
v republiki in predlaga, da se ohrani omenjeno koordinacijo ali P 
Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ali v okviru Skup5 1 

čine Republike Slovenije. : 
7. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo skuM 

z Gospodarsko zbornico Slovenije in Ljubljansko banko d.d. odP^ 
informatvino promocijski center v Bruslju. Center bo deloval P° 
imenom: 
Informativno-promocijski center 
Ljubljanska banka 
Republika Slovenija. 

Ljubljanska banka takoj prične s potrebnimi akcijami (iskali j 
prostorov ipd.) za ustanovitev centra, da bi le-ta lahko začel de' 
s 1.7. 1990. 

Izvršni svet skupščine Republike Slovenije, Gospodarska zd 
niča Slovenije in Ljubljanska banka d.d. sprejmejo sporazuj 
s katerim se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z financiranie 

in dejavnostjo tega centra. v,. 
8. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira ustan" . 

tev specializiranega evropskega dokumentacijskega centra P8 
ekonomski fakulteti, ki je nosilec tudi evropskega informacijsk®^ 
sistema INFOSES. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
za ta namen zagotovil del zagonskih sredstev. , 

9. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je razprav^ 
o predlogu kandidature TV Slovenije, da kandidira za se 
EURONEVVS v mestu Ljubljana. Izvršni svet Skupščine Repu" . e 
Slovenije s tem v zvezi ugotavlja, da TV Slovenija izpolni 
osnovne pogoje za kanididranje, zato bo podprl to kandidatu 

40 priloga poro< 
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