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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob sprejemu Resolucije o predlogu za sporazumno 
razdružitev Socialistične federativne republike Jugoslavije 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji vseh zborov 20. februarja 
1991 ob tem, ko je sprejela Resolucijo 
o predlogu za sporazumno razdružitev 
Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, sprejela naslednji 

SKLEP 

Za pogajanja na podlagi Resolucije 
o predloau za sporazumno razdružitev 

Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije se imenuje delegacija Republike 
Slovenije v naslednji sestavi: 

- predsednik Predsedstva Republike 
Slovenije Milan Kučan, 

- predsednik Skupščine Republike 
Slovenije dr. France Bučar, 

- predsednik Izvršnega sveta Skupšči- 
ne Republike Slovenije Lojze Peterle. 

Predsednik Predsedstva Republike 
Slovenije, predsednik Skupščine Repu- 
blike Slovenije in predsednik Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije bo- 
do z vodji klubov delegatov sproti predla- 
gali in ocenjevali potek aktivnosti za 
uresničevanje predloga o sporazumni 
razdružitvi SFRJ, o svojih aktivnostih in 
stališčih obveščali klube delegatov ter 
Skupščini Republike Slovenije predlagali| 
potrebne aktivnosti, odločitve in ukrepe. 

Osnutek zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

PRIVATIZACIJO - ESA 148 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 62. seji 
dne 21. 2. 1991 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA 0 AGENCIJI REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA PRIVATIZACIJO, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi s drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. JOŽE MENCINGER, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, 

- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za zakonodajo, 

- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za industrijo in gradbeništvo, 

- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Osnutek zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatiza- 
cijo bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnavala ga bo tudi Komisija za preobrazbo družbene in 
zadružne lastnine kot matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo 

1. člen 
(1) Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, pravice in obvezno- 

sti Agencije Republike Slovenije za privatizacijo (v nadaljeva- 
nju: agencija). 

2. člen 
(1) Agencija je pravna oseba. 
(2) Agencija je javni zavod. 
(3) Sedež agencije je v Ljubljani. 

3. člen 
(1) Dejavnosti agencije je opravljanje strokovnih in drugih 

2 

nalog v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem 
podjetij z družbenim kapitalom po zakonu o privatizaciji po- 
djetij. 

(2) Agencija opravlja tudi svetovalne, promocijske, izobra- 
ževalne in druge strokovne storitve v skladu z zakonom. 

4. člen 
(1) V okviru izvajanja dejavnosti ima agencija javna poobla- 
stila za izdajanje licenc in drugih listin po zakonu o privatiza- 
ciji podjetij. 

5. člen 
(1) Agencija v okviru dejavnosti: 
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- organizira, izvaja, pospešuje in spremlja proces privati- 
zacije v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom o privatizaciji 
podjetij in podzakonskimi akti s tega področja; 

- daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podje- 
tij, določa standarde in načela za ocenjevanje vrednosti 
podjetij, in opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij v skladu 
z zakonom o privatizaciji podjetij; 

- daje navodila za izvajanje zakona o privatizaciji podjetij; 
- organizira in pospešuje izobraževanje oziroma stro- 

kovno izpopolnjevanje na področju privatizacije; 
- svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preobli- 

kovanju v konkretnih primerih; 
- opravlja druge posle v skladu z zakonom o privatizaciji 

podjetij in drugimi predpisi. 

6. člen 
(1) Pri opravljanju svojih dejavnosti agencija sodeluje 

z domačimi, tujimi in mednarodnimi strokovnjaki in organiza- 
cijami. 

7. člen 
(2) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje so- 

glasje: 
- na zaključni račun agencije s poročilom o delu agencije, 
- na finančni načrt za delovanje agencije s programom 

dela agencije. 

8. člen 
(1) Organ upravljanja agencije je svet agencije, ki ima pred- 

sednika in šest članov. 
(2) Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje Izvršni 

svet Skupščine Republike Slovenije iz vrst priznanih strokov- 
njakov. 

9. člen 
(1) Svet agencije sprejema zaključni račun agencije s poro- 

čilom o delu agencije, finančni načrt za delovanje agencije 
s programom dela agencije, sprejema statut in druge akte 
agencije, ustanavlja komisije agencije, pooblašča direktorja, 
komisije in delavce z posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
za opravljanje določenih nalog in opravlja druge zadeve 
v skladu s statutom. 

10. člen 
(1) Agencijo vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje in 

razrešuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

11. člen 
(1) Za izvajanje strokovnih nalog ima agencija komisije. 

I. 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so ob sprejetju pred- 

loga za izdajo zakona o Agenciji Republike Slovenije naročili 
predlagatelju, naj pri pripravi osnutka zakona prouči in 
ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so bili 
podani na razpravah v delovnih telesih skupščine. Predlaga- 
telj je pripombe, ki so se izoblikovale v teku skupščinske 
razprave pregledal in ugotovil, da so v pretežni meri poudar- 
jale potrebo, naj bo delovanje Agencije javno in nadzorovano, 
tako zaradi velikih pooblastil, danih v zakonu o privatizaciji, 
kot tudi zaradi načina financiranja iz republiških sredstev. 
Redkejše so bile pripombe, naj bo Agencija bolj samostojna, 
naj se ne financira iz proračuna ter naj zaračunava svoje 
usluge podjetjem po določeni tarifi. 

Upoštevajoč navedene pripombe, kot tudi temeljno zas- 
novo zakona o privatizaciji, ki uvaja načelo nadzorovane 
privatizacije s strani specializiranih republiških institucij, kot 
sta agencija in sklad, je predlagatelj jasneje poudaril ustano- 
viteljsko vlogo Republike Slovenije in izpeljal pravni status 
agencije. Ta posluje kot javni zavod in opravlja dejavnosti, ki 
so ji neposredno poverjene po zakonu o privatizaciji. Glavni 

(2) Svet agencije ustanovi komisije in določi sestavo, 
naloge in čas trajanja delovanja komisij. 

12. člen 
(1) Agencija ima statut, ki ga sprejema svet agencije, ob 

soglasju Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
(2) S statutom se podrobneje določijo: 
- firma in sedež agencije, 
- organizacija in način poslovanja agencije, 
- cilji delovanja agencije, 
- organi agencije in njihove pravice, obveznosti in pristoj- 

nosti, 
- pooblastila za zastopanje in predstavljanje agencije, 
- mandat članov sveta in drugih organov agencije, 
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 

agencije. 

13. člen 
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti 

na podlagi finančnega načrta: 
- iz sredstev republiškega proračuna 
- iz dotacij domačih in tujih organizacij, 
- s plačili za storitve po drugi, četrti, peti in šesti alinei 5. 

člena tega zakona, v skladu s sklepi sveta. 
(2) Agencija zaračuna podjetjem dejanske stroške, ki 

nastajajo pri opravljanju njenih dejavnosti iz prve alinee 5. 
člena tega zakona na podlagi sklepa sveta. 

14. člen 
(1) Agencija Republike Slovenije za pospeševanje pre- 

strukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, 
ki je bila ustanovljena z zakonom o Agenciji Republike Slove- 
nije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spod- 
bujanje prenove podjetij (Ur. I. RS, št. 14/90) nadaljuje delo 
kot Agencija Republike Slovenije za privatizacijo po tem za- 
konu. 

(2) Agencija uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dnneh 
po uveljavitvi tega zakona. , 

15. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 

o Agenciji Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturi- 
ranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Ur. I. RS, 
št. 14/90). 

16. člen 
(1) Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

okvir dela torej agenciji določajo določila zakona o privatiza- 
ciji podjetij, ki so državnega oz. splošnega pomena. Tiste 
storitve pa, ki so obče koristne in nujne za pravilno izvajanje 
zakona o privatizaciji in jih bo agencija opravljala na podlagi 
svoje zakonske vloge, je mogoče izvajati proti plačilu v skladu 
s sklepi sveta agencije. 

II. 
Z osnutkom zakona o Agenciji Republike Slovenije za priva- 

tizacijo se vloga in položaj agencije prilagaja pravni ureditvi 
privatizacije v Republiki Sloveniji, ki jih utemeljuje predlagani 
zakon o privatizaciji podjetij. 

Vlogo in položaj te institucije sedaj določa zakon o Agenciji 
Republike Slovenije za pospeševanje in prestsrukturiranje 
gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Ur. I. RS, št. 
14/90). Navedeni zakon je agencijo definiral v skladu z zvez- 
nim zakonom o družbenem kapitalu. Tega pa bo nadomestil 
republiški zakon o privatizaciji, ki tudi jasno in nedvoumno 
prikazuje vlogo in položaj republiške agencija za privatizacijo. 
Agenciji je omenjeni zakon iz meseca aprila zaupal delovanje 
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na področju prestrukturiranja gospodarstva, predlagani 
osnutek pa jasno opredeljuje osnovno dejavnost agencije 
- spremljanje in strokovno sodelovanje pri privatizaciji 
v Republiki Sloveniji. 

Agencija je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika 
Slovenija, za opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki jih 
določa zakon o privatizaciji podjetij. 

Dejavnosti, ki jih agencija opravlja pri izvrševanju določil 
zakona o privatizaciji, zagotavljajo strokovno uresničevanje 
narodno gospodarskih interesov. Za izdajanje licenc in drugih 
listin po zakonu o privatizaciji pa daje osnutek zakona agen- 

. ciji javna pooblastila. 
Agencija lahko opravlja tudi druge svetovalne, promocijske 

in izobraževalne storitve v skladu z zakonom. 

Naštete dejavnosti v 5. členu osnutka so prilagojene zahte- 
vanim strokovnim opravilom iz zakona o privatizaciji. Poudar- 
jeno je sodelovanje na mednarodni ravni. Obstoječa Agencija 
RS za pospeševanje prestrukturiranja in spodbujanje prenove 
podjetij je na tem področju že dosegla vidne rezultate tako 
z mednarodnimi seminarji, kot z iniciranjem vzpostavitve 
mednarodne mreže institucij za privatizacijo Vzhodne Evrope. 

Nadzor nad poslovanjem s sredstvi agencije in nad njenim 
strokovnim delom v celoti opravlja ustanovitelj preko Izvrš- 
nega sveta, ki kot pristojni organ za nazaj potrjuje zaključni 
račun agencije s poročilom o delu agencije, za naprej pa 
potrdi njen finančni načrt skupaj s programom dela ter daje 

soglasje k statutu agencije. Agencija izven teh okvirov ne 
more poslovati. 

Organi upravljanja agencije so svet in komisije, ustanov- 
ljene za posamezne naloge. V tem osnutku so dodatno opre- 
deljene glavne pristojnosti sveta agencije. Vsebina statuta je 
nazorneje opredeljena. 

Za opravljanje svojih dejavnosti agencija pridobiva sredstva 
predvsem iz sredstev republiškega proračuna. Predlagatelj je 
opredelil, da so lahko drugi viri pridobivanja sredstev dotacije 
in plačila za tiste storitve, ki jih agencija v skladu z zakonom 
lahko zaračunava v skladu s sklepi svojega sveta. Pri podelje- 
vanju licenc bo svet sprejel, po kakšnem stroškovniku se 
bodo krili stroški, ki bodo nastali pri teh postopkih. 

V primeru, da nastanejo pri določenem postopku, ki ga 
izvaja agencija, izredni dejanski stroški (stroški specifičnih 
strokovnjakov za posamezno področje), pa lahko svet agen- 
cije odloči, da takšne stroške v dejanski višini krije podjetje. 

Agencija RS za pospeševanje pretsrukturiranja in spodbu- 
janja prenove podjetij, ustanovljena z zakonom o Agenciji RS 
za pospeševanje prestrukturiranja in spodbujanje prenove 
podjetij in registrirana pri sodišču v decembru 1990, že redno 
posluje. Agencija razpolaga z ustreznimi prostori in se posto- 
poma kadrovsko usposablja za izvrševanje obsežnih nalog, 
katere ji nalagata zakon o privatizaciji podjetij in drugi zakoni. 
Agencija z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje svoje delo 
kot Agencija za privatizacijo po tem zakonu in se v 60 dneh 
z njim uskladi. 

Osnutek zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

- ESA 143 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 62. seji 
dne 21. 2. 1991 določil besedilo: 

-OSNUTKA ZAKONA 0 SKLADU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA RAZVOJ, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože MENCINGER, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, 

- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za zakonodajo, 

- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za industrijo in gradbeništvo, 

- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Osnutek zakona o Skladu Repubike Slovenije za razvoj 
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravna- 
vala ga bo tudi Komisija za preobrazbo družbene in zadružne 
lastnine kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Z zakonom je urejen položaj Sklada Republike Slove- 
nije za razvoj, ki se organizira kot delniška družba 
skladpo s tem zakonom. Sklad je ustanovljen s kapita- 
lom 150.000.000 DEM za financiranje privatizacije in 
upravljanje s sredstvi, pridobljenimi v procesu privatiza- 
cije, ter za financiranje razvojnih programov podjetij. 
Sklad posluje z dvema računoma: s privatizacijskim (v 
imenu in za račun Republike Slovenije) ter z investicij- 

skim (v svojem imenu in za svoj račun). Zakon omogoča 
Skladu naložbe in izdajo delnic v okviru investicijskega 
računa. S Skladom upravlja skupščina Sklada, ki jo 
sestavljajo lastniki navadnih delnic. Skupščina voli 
upravni odbor, imenuje direktorja, sprejema statut, 
poslovno politiko in plan naložb ter zaključni račun 
Sklada. Dokler se ne oblikuje skupščina Sklada oziroma 
dokler je Republika Slovenija edini delničar, opravlja 
naloge skupščine Sklada Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 
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OSNUTEK ZAKONA o Skladu Republike Slovenije za razvoj 

1. člen 
(1) Ta zakon določa naloge, pristojnosti, pravice in obvez- 

nosti Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljevanju: 
Sklad). 

2. člen 
(1) Sklad je pravna oseba. 
(2) Sklad se organizira kot delniška družba. 
(3) Sedež Sklada je v Ljubljani. 

3. člen 
(1) Republika Slovenije ustanovi Sklad kot finančno organiza- 
cijo za opravljanje naslednjih dejavnosti: 

- financiranje privatizacije podjetij in upravljanje s sredstvi, 
pridobljenimi v procesu privatizacije, 

- financiranje razvojnih programov in spodbujanje gospo- 
darskega razvoja. 

4. člen 
(1) Republika Slovenija vlaga v Sklad 150.000.000 DEM 

v dinarski protivrednosti na dan vplačila in sicer: 
100.000.000 DEM za nakup delnic Sklada, 
50.000.000 DEM kot vlaganje v rezerve Sklada. 

(2) Sredstva se vlagajo v denarju ali vrednostnih papirjih. 
(3) Vložena sredstva predstavljajo sredstva investicijskega 

računa Sklada. 

5. člen 
(1) Kapital iz 4. člena vplačuje RepubMka Slovenija sukce- 

sivno, vendar najkasneje do 30. 6. 1992. Če kapital do roka ni 
v celoti vplačan, lahko skupščina Sklada določi, da se kapital 
zmanjša, oziroma da se izda delnice drugim zainteresiranim 
investitorjem. 

(2) Za vplačani kapital izda Sklad Republiki Sloveniji del- 
nice. Delnice so navadne in nosijo lastniku glasovalne pra- 
vice, pravice'do dividende, ter pravice do neto vrednosti 
premoženja Sklada v primeru njegove likvidacije. Število in 
nominalno vrednost delnic, ki se izdajajo, rok in način njihove 
izročitve, določi statut oziroma Skupščina sklada s sklepom. 

6. člen 
(1) Vložek Republike Slovenije v Sklad se realizira: 
- s prenosom likvidnih sredstev in vrednostnih papirjev 

s privatizacijskega računa, s katerimi upravlja Sklad v imenu 
in za račun Republike Slovenije, na investicijski račun Sklada; 

- iz drugih sredstev Republike Slovenije. 

7. člen 
(1) Sklad lahko po ustanovitvi pridobiva sredstva s prodajo 

dodatnih delnic domačim ali tujim fizičnim in pravnim ose- 
bam. S statutom ali sklepom skupščine Sklada se določi 
število, nominalna vrednost in druge pravice ter obveznosti iz 
dodatno izdanih delnic. 

(2) Sklad lahko pridobiva sredstva tudi z izdajo drugih 
vrednostnih papirjev. 

8. člen 
(1) Sklad posluje s privatizacijskim in investicijskim ra- 

čunom. 
(2) Poslovanje Sklada na obeh računih je knjigovodsko 

ločeno. 

9. člen 
(1) Sklad upravlja s sredstvi na privatizacijskem računu 

v imenu in za račun Republike Slovenije. 
(2)Na privatizacijski račun se prenaša vrednost družbenega 

kapitala ob lastninskem preoblikovanju podjetij po zakonu 
o privatizaciji podjetij. 

(3) Sklad razporeja sredstva iz poslovanja s privatizacijskim 

računom po zakonu o privatizaciji podjetij ter drugih pred- 
pisih. 

(4) Nadzor nad poslovanjem s privatizacijskim računom 
Sklada opravlja republiški upravni organ za finance. 

10. člen 
(1) Sklad upravlja s sredstvi na investicijskem računu v svo- 

jem imenu in za svoj račun. 
(2) Na investicijskem računu se zbirajo sredstva, pridob- 

ljena na podlagi izdaje delnic Sklada in se uporabljajo za 
financiranje razvojnih programov. 

(3) Sklad plasira sredstva na investicijskem računu pred- 
vsem za nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev podjetij in 
drugih investicij, pri čemer izbira vrednostne papirje po krite- 
rijih varnosti in donosnosti naložb. 

(4) Skladno s svojo poslovno politiko lahko Sklad plasira 
sredstva tudi v obliki kreditov in izdaja garancije. 

(5) Podrobnejše namene in pogoje investiranja določi 
Sklad s svojimi akti. 

(6) Nadzor nad poslovanjem z investicijskim računom 
opravlja skladno s predpisi organizacije, pooblaščene za 
finančno revizijo. 

11. člen 
(1) Dobiček privatizacijskega računa Sklada pripada Repu- 

bliki Sloveniji. Sklad ga nakaže po zaključnem računu v korist 
proračuna Republike Slovenije. 

(2) Dobiček investicijskega dela Sklada se razporeja po 
sklepu skupščine Sklada na dividende ter rezerve. Dividende 
se razporedijo delničarjem v sorazmerju s številom delnic. 

12. člen 
(1) Pri izvrševanju svojih nalog Sklad sodeluje z drugimi 

domačimi in tujimi finančnimi institucijami. 
(2) Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svo- 

jih naložb domači ali tuji pravni osebi. 

13. člen 
(1) Organa upravljanja Sklada sta skupščina Sklada in 

upravni odbor. 
(2) Skupščino Sklada sestavljajo delničarji oziroma njihovi 

pooblaščeni, ki so lastniki delnic z glasovalno pravico. 
(3) Skupščina ima naslednje pristojnosti: 
- odloča o politiki finančnih naložb Sklada in finančnem 

načrtu, 
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu, 
- imenuje in razrešuje upravni odbor in direktorja Sklada, 
- opravlja druge naloge v skladu s statutom Sklada. 
(4) Upravni odbor ima predsednika in šest članov. Upravni 

odbor izvoli skupščina Sklada iz vrst priznanih domačih in 
tujih strokovnjakov. Upravni odbor ima pravice in obveznosti 
v skladu s statutom Sklada. 

14. člen 
(1) Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga 

imenuje in razrešuje skupščina Sklada. Soglasje k imenova- 
nju daje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

15. člen 
(1) Sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina Sklada. 
(2) S statutom se podrobneje določijo: 
- področje delovanja Sklada, 
- organizacija in način poslovanja Sklada, 
c pravice in obveznosti oz. pristojnosti skupščine, uprav- 

nega odbora in drugih organov Sklada, 
- pooblastila za zastopanje, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev Sklada, ki 

opravljajo dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi, 

- mandat članov upravnega odbora, direktorja in delavcev 
s posebnimi pooblastili 
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- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 
Sklada. 

16. člen 
(1) V obdobju, dokler je Republika Slovenija lastnik vseh 

navadnih glasovalnih delnic Sklada, se skupščina Sklada ne 
sestaja; njeno vlogo neposredno opravlja Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. Skupščina Sklada se konstituira po 
izdaji navadnih glasovalnih delnic Sklada drugim fizičnim in 
pravnim osebam, skladno s statutom Sklada. 

17. člen 
(1) Sredstva za izvajanje nalog pri upravljanju s privatizacij- 

skim računom zagotavlja Republika Slovenija. Sredstva se 
lahko zagotavljajo iz republiškega proračuna ali pa Republika 
Slovenija prepusti Skladu v ta namen del prihodkov iz privati- 
zacijskega računa. 

(2) Sklad pokriva stroške poslovanja z investicijskim raču- 

/. 
Zbori Skupščine Slovenije so ob sprejetju zakona o Skladu 

Republike Slovenije za razvoj naročili predlagatelju, naj pri 
pripravi osnutka preuči in ustrezno upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, ki so bili podani na razpravah v delovnih 
telesih skupščine. Predlagatelj je pripombe, ki so se izobliko- 
vale v teku skupščinske razprave pregledal in ugotovil, da se 
del pripomb nanaša na vprašanje konsistentnosti upravljalske 
strukture, delovanja in delitve dobička Sklada z zakonodajo, 
ki ureja delovanje delniških družb. V razpravi so bili podatni 
tudi nekateri pomisleki v zvezi z nevarnostjo prevelike kon- 
centracije finančne moči v Skladu. Nekatere zahteve so se 
nanašale tudi na financiranje delovanja Sklada, in sicer naj se 
Sklad financira v celoti iz svoje dejavnosti in ne iz proračuna. 
Postavljene so bile zahteve, da se sredstva Sklada prven- 
stveno uporabljajo za izplačevanje odškodnin bivšim lastni- 
kom odvzetega premoženja ter da se zagotovi večja možnost 
konkurence pri zbiranju sredstev Sklada z vgraditvijo tržnih 
principov. 

Predlagatelj je v novem osnutku zakona upošteval pri- 
pombe skupščinskih odborov, da se konsistentno opredeli 
organizacijska struktura in upravljanje Sklada. Upoštevane so 
tudi pripombe, da je treba jasneje opredeliti nadzor nad 
delovanjem Sklada in da je treba razbremeniti proračun stro- 
škov za delovanje Sklada. Upoštevaje navedene pripombe, 
kot tudi temeljne rešitve v zakonu o privatizaciji podjetij, je 
predlagatelj jasneje določil pravno in upravljalsko strukturo 
Sklada kot delniške družbe. Predlagatelj je v novem osnutku 
predvidel tudi osnovni kapital, ki ga prispeva Republika Slo- 
venija, in sicer s ciljem, da se tako omogoči realizacija investi- 
cijske funkcije Sklada ter uresničevanje določil zakona o pri- 
vatizaciji podjetij v zvezi z dodeljevanjem popustov državlja- 
nom Republike Slovenije pri nakupu delnic Sklada. Novi 
osnutek tudi jasneje razmejuje tisto dejavnost Sklada, kjer ta 
nastopa v svojem imenu in za svoj račun (investicijski del), od 
poslovanja s privatizacijskim delom, kjer je Sklad le skrbnik 
sredstev, ki dela v imenu in za račun Republike Slovenije, ter 
vse učinke tega poslovanja njej tudi predaja. Novi osnutek 
zakona se ne spušča v problematiko delitve sredstev iz privati- 
zacije, saj je ta v izključni pristojnosti Republike Slovenije in 
njene skupščine. 

II. 
Z osnutkom zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj 

se vloga in položaj Sklada prilagaja pravni ureditvi procesa 
privatizacije v Republiki Sloveniji. Trenutni pravni status 
Sklada je urejen z republiškim zakonom (Ur. list RS, št. 14/90), 
ki je definiral dejavnost in naloge Sklada na podlagi zveznega 
zakona o družbenem kapitalu, ki ga bo v Sloveniji nadomestil 
zakon o privatizaciji podjetij. Predlagani zakon bo prilagodil 
organizacijsko strukturo v vsebinskem in formalnem smislu 
novim zakonskim in dejanskim pogojem poslovanja. 

Sklad je organiziran kot delniška družba, katere osnovne 
naloge so financirati privatizacijo podjetij in upravljati s sred- 

nom s prihodki od svojih finančnih naložb ter z drugimi 
prihodki. 

18. člen 
(1) Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki je bil ustanovljen 

z zakonom o Skladu za razvoj (Ur. list Republike Slovenije št. 
14/90), nadaljuje delo kot Sklad za razvoj po tem zakonu. 

(2) Sklad uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 

19. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 

o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Ur. I. RS št. 14/90). 

20. člen 
(1) Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

stvi, pridobljenimi v procesu privatizacije, ter financirati raz- 
vojne programe podjetij. 

Ob ustanovitvi je edini delničar Sklada Republika Slovenija, 
ki prispeva osnovni kapital v višini 150.000.000 DEM (dinarska 
protivrednost). Sredstva, ki jih vlaga Republika Slovenija se 
ne dodelijo iz proračuna, temveč se dodeljujejo iz učinkov 
privatizacije. Tehnično se kapitalizacija izvrši s prenosom 
sredstev (v obliki vrednostnih papirjev in denarja) iz privatiza- 
cijskega na investicijski račun Sklada do navedenega zneska, 
zakon pa daje možnosti, da se kapital vplača tudi iz drugih 
sredstev, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, na primer 
iz vrednostnih papirjev in drugih naložb, ki jih ima v lasti. 

Višina osnovne glavnice Sklada je določena upoštevaje 
oceno potrebne minimalne velikosti Sklada, da bi ta lahko 
zaživel kot finančna institucija, ki plasira denar v dolgoročne 
vrednostne papirje (tu so upoštevane tudi mednarodne pri- 
merjave) in glede na oceno obveznosti Sklada za priznava- 
njem popustov državljanov na osnovi nakupa delnic Sklada 
po zakonu o privatizaciji podjetij. 

Za vplačani kapital izda Sklad Republiki Sloveniji delnice, ki 
prinašajo Republiki upravljalske pravice, pravice do divi- 
dende ter pravico do neto sredstev Sklada ob njegovi more- 
bitni likvidaciji. 

Sklad lahko pridobiva sredstva s prodajo dodatnih delnic 
domačim ali tujim fizičnim pravniom osebam ali z izdajo 
drugih vrednostnih papirjev. O dodatni izdaji delnic odloča 
skupščina Sklada oziroma do njenega konstituiranja, Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, kar preprečuje nenadzo- 
rovano spreminjanje lastniške in upravljalske strukture 
Sklada. 

Sklad posluje s privatizacijskim in investicijskim računom. 
Smisel združitve privatizacijskih in investicijskih nalog v eni 
instituciji je v tem, da bo Sklad za uresničevanje svojih nalog 
na privatizacijskem področju angažiral specializirane strokov- 
njake za investicijsko bančništvo in poslovanje z vrednostnimi 
papirji, enak profil pa je potreben tudi za uspešno delo inve- 
sticijskega sklada. Kvalitetni kadri in dober pregled nad 
podjetji, ki so izvršila proces lastninskega preoblikovanja bo, 
poleg ugodnejšega davčnega statusa Sklada, glavna privlač- 
nost za domače in tuje finančne investitorje, ki (zaradi viso- 
kega rizika) ne bi želeli investirati v naša podjetja direktno, 
pač pa le skozi obliko investicijskega Sklada. To pa ne 
pomeni, da se investicijski del Sklada kasneje, ko bi se trg 
kapitala v Sloveniji okrepil in razvil, ne bi mogli ločiti od 
privatizacijskega dela. 

S privatizacijskim računom posluje Sklad v imenu in za 
račun Republike Slovenije, Republiki Sloveniji pa pripadajo 
tudi vsi učinki tega poslovanja. Stroške, ki jih ima Sklad 
v zvezi s tem delom poslovanja pokriva Republika iz prora- 
čuna, lahko pa tudi, in to je v tem osnutku novo, z odstopom 
dela prihodkov in privatizacije, s čimer se za ta del stroškov 
razbremeni proračun. Predlagatelj je upošteval pripombe za 
poostritvijo nadzora nad Skladom in predvidel, da nadzor nad 
poslovanjem s privatizacijskim računom opravlja Sekretariat 
za finance. 
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Investicijski račun predstavlja poslovanje Sklada v svojem 
imenu in za svoj račun. Sklad bo plasiral zbrana sredstva za 
financiranje razvojnih programov v podjetjih in sicer zlasti 
v obliki odkupa njihovih vrednostnih papirjev, ima pa možnost 
tudi klasičnega plasiranja v kreditni obliki oziroma z izdaja- 
njem garancij, kar vse določi Sklad podrobneje v svojem 
statutu in z drugimi akti. Kot kriterij za svoje naložbe bo Sklad 
upošteval načela varnosti in donosnosti. Dobiček od poslova- 
nja v investicijskem delu se razporeja na dividende in rezerve 
v skladu s sklepi organov uporavljanja Sklada. Sklad se v tem 
delu financira iz prihodkov svojih kapitalskih naložb in iz 
drugih lastnih virov. Nadzor nad investicijskim delom Sklada 
opravlja organizacija, ki je pooblaščena za opravljanje eko- 
nomsko finančne revizije v skladu s posebnimi predpisi. 

Predlagatelj je upošteval pripombe in prilagodil upravljal- 
sko strukturo Sklada delniški zakonodaji. Glavni organ uprav- 
ljanja je tako skupščina Sklada, ki odloča o politiki finančnih 
naložb, finančnem načrtu in zaključnem računu Sklada, spre- 
jema statut in imenuje upravni odbor in direktorja. Dokler je 
Republika Slovenija edini delničar Sklada, se skupščina 
Sklada ne oblikuje, pač pa njene naloge neposredno opravlja 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Ce se bo ta odlo- 
čil, da se izdajo delnice Sklada tudi drugim pravnim in fizič- 
nim osebam, ima Republika Slovenija v skupščini Sklada 
število glasov, ki je sorazmerno vloženemu kapitalu oziroma 
sorazmerno številu navadnih delnic. Izvršni svet bo v skupš- 
čino Sklada imenoval svoje predstavnike in določil način 
njihovega glasovanja. 

Osnutek zakona tudi določa, da Sklad za razvoj, ustanov- 
ljen po zakonu iz leta 1990, ki že redno posluje ter razpolaga 
z ustreznimi prostori in kadri, nadaljuje delo ter v roku 60 dni 
prilagodi svoje interne akte temu zakonu. 

III. 
Predlagatelj v osnutku zakona ni mogel upoštevati pri- 

pomb, ki se tičejo razdeljevanja sredstev iz privatizacije, saj to 
problematiko ureja zakon o privatizaciji. Sklad je institucija, ki 

upravlja s temi sredstvi v imenu in za račun Republike Slove- 
nije, in ne odloča o njihovem končnem namenu. 

Prav tako predlagatelj ni mogel upoštevati pripomb, ki 
zadevajo personalno sestavo upravnega odbora, saj je ta 
v pristojnosti organa upravljanja oziroma Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagatelj tudi ni sprejel sugestij za decentralizacijo te 
institucije, saj meni, da trenutno ni finančnih in kadrovskih 
možnosti za simultano ustanovitev več paralelnih institucij. 
Posebej to velja še, če se želi zagotoviti konsistentno upravlja- 
nje s privatizacijskim portfeljem, kjer je poudarek dan nalo- 
gam pri financiranju privatizacije, ne pa na klasičnem uprav- 
ljanju z državno lastnino. Decentralizacijo finančne moči, ki bi 
izvirala iz uspešno izvedene privatizacije podjetij je kasneje 
mogoče enostavno doseči s prenosom delov sredstev s priva- 
tizacijskega računa v upravljanje drugim finančnim institu- 
cijam. 

IV. 
Finančne in druge posledice zakona 

Zakon predvideva financiranje upravljanja s privatizacij- 
skim računom Sklada iz proračuna Republike Slovenije ozi- 
roma tako, da Republika Slovenija Skladu odstopi ustrezen 
del prihodkov iz tega računa. Sredstva za izvedbo zakona so 
za letošnje predvidena v proračunu. 

V investicijskem delu je predvideno, da Republika Slovenija 
vloži v Sklad 150.000.000 DEM kot osnovni kapital in prejme 
za to upravljalske delnice Sklada. Vložek republike se bo 
realiziral s prenosom sredstev iz privatizacijskega računa na 
investicijski račun Sklada, tako da ga ne bo potrebno zagotav- 
ljati iz proračuna. Republika Slovenija lahko zagotovi vplačilo 
svojega vložka tudi z drugimi sredstvi - vrednostnimi papirji, 
ki jih ima v lasti. 

V infesticijskem delu se bo Sklad financiral na podlagi 
prihodkov od svojih finačnih naložb in tako ne bo povzročil 
stroškov družbenopolitičnim skupnostim. 

Predlog zakona o ZADRUGAH — ESA 141 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 62. seji 
dne 21. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZADRUGAH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Marija MARKEŠ, namestnica republiškega sekretarja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Martina LIPPAI, svetovalka Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog zakona o zadrugah bodo obravnavali Družbenopo- 
litični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno- pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za 
preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot matično 
delovno telo. 
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PREDLOG ZAKONA o zadrugah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila čla- 

nov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih 
članov in temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem 
izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. 

Zadruga lahko ustanovi drugo podjetje ali pravno osebo in 
se lahko pridruži drugi pravni osebi, če se s tem uresničuje 
namen, zaradi katerega je bila ustanovljena. 

2. člen 
Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 

za vsako od teh dejavnosti predpisane pogoje. 
Če tako določajo zadružna pravila, lahko zadruga posle, ki 

jih sklepa s svojimi člani, sklepa tudi z drugimi osebami, 
vendar ne v takem obsegu, da bi imelo sodelovanje s člani 
podrejen pomen. Pogodba ali drug pravni posel, sklenjen 
v nasprotju s to prepo vedjo, je veljaven. 

II. USTANOVITEV ZADRUGE 

3. člen 
Zadrugo lahko ustanovijo najmanj tri fizične oziroma 

pravne osebe. 
Ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, morajo biti 

poslovno sposobni. 
V ustanovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi 

v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe. 

4. člen 
Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi. 
Ustanovitveni akt vsebuje: 
1) imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev, 
2) sklep o sprejemu zadružnih pravil, 
3) sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga 

izvoli ti v skladu z zakonom in s svojimi pravili, razen če so 
osebe, ki bodo prvič opravljale dolžnosti teh organov, dolo- 
čene že v zadružnih pravilih, 

4) datum in kraj ustanovnega občnega zbora, 
5) podpise vseh ustanoviteljev. 
Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so 

zadružna pravila. 

5. člen 
Zadružna pravila morajo vsebovati zlasti: 
1) ime (firmo) in sedež zadruge, 
2) dejavnost zadruge, 
3) morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo, 
4) morebitne posebne pogoje, zlasti odpovedni rok za 

izstop iz zadruge, 
5) razloge, na podlagi katerih je lahko član izključen iz 

zadruge, 
6) delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število 

obveznih deležev, če morajo člani vpisati več kot en obvezni 
delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega deleža ali 
števila obveznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati 
obvezni delež v različni višini oziroma različno število obvez- 
nih deležev, 

7) rok in način vplačila za najmanj eno četrtino obveznega 
deleža, 

8) druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja 
z zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne 
obveznosti uvedejo oziroma povečajo, 

9) odgovornost za obveznosti zadruge, 
10) podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo 

morebitnih izgub pri poslovanju, 
11) določbe o sklicu in odločanju občrrega zbora, če je 

občni zbor sestavljen iz predstavnikov, pa tudi o izvolitvi, 
odpoklicu in dobi, za katero so izvoljeni predstavniki, 

12) določbe o delovnem področju, izvolitvi, odpoklicu in 
mandat ni dobi predsednika in drugih organov zadruge, 

13) določbe o zastopanju in predstavljanju zadruge, 

14) način obveščanja članov o sklepih občnega zbora in 
določbe o poslovni tajnosti, 

15) način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu 
upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem 
postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli 
med člane. 

6. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga 

pravno in poslovno sposobnost. 

III. ČLANSTVO 

1. Sprejem v članstvo po ustanovitvi zadruge 

7. člen 
Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna 

izjava, iz katere izhaja, da se podpisnik strinja s pravicami, 
obveznost mi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna 
pravila. 

Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in število 
zadružnih deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot 
član zadruge, ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih 
pravil o jamstvu. 

Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo nastane 
z dnem, ko organ zadruge, določen v zadružnih pravilih, 
sprejme sklep o sprejemu pristopne izjave, ali pa že z dnem, 
ko je zadruga preje la pristopno izjavo. V vsakem primeru pa 
mora zadruga najpozneje v 60 dneh po prejemu pristopne 
izjave pisno obvestiti podpisnika, s katerim dnem je bil sprejet 
v članstvo. 

Če v roku iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila pod- 
pisnika o svoji odločitvi, se šteje, da je pristopna izjava zavr- 
njena. 

Zadružna pravila lahko določajo, da ima oseba, katere pri- 
stopna izjava je bila zavrnjena, pravico do pritožbe na občni 
zbor ali drug organ zadruge. 

Drugostopenjski organ mora o pritožbi odločiti in poslati 
svoj sklep osebi, ki je vložila pritožbo, v 30 dneh po njenem 
prejemu. 

Če zadruga v predpisanem roku ni obvestila podpisnika 
o sprejetju v članstvo oziroma o pritožbi, se šteje, da je 
pristopna izjava oziroma pritožba zavrnjena. 

2. Prenehanje članstva 

8. člen 
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične 

osebe, prenehanjem pravne osebe in s prenehanjem zadruge. 

9. člen 
Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi. 
Članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela pisno 

odpoved, če zadružna pravila ne določajo drugače. Zadruga 
mora v 30 dneh potrditi odpoved članstva. Če zadruga odpo- 
vedi ni potrdila,je članu ni treba ponoviti. 

Zadružna pravila lahko za izstop določijo odpovedni rok in 
tudi druge pogoje, vendar ti pogoji ne smejo glede na namen 
in dejav nost zadruge pretirano oteževati ali celo onemogo- 
čati izstopa člana iz zadruge. 

10. člen 
Zadružna pravila določajo razloge, zaradi katerih je 

mogoče izključiti člana iz zadruge. Ne glede na to pa je član 
izključen iz zadruge, če ne izpolni obveznosti glede vplačila 
prevzetega deleža niti v nadaljnjih 30 dneh po pisnem opo- 
minu, ki mu ga je zadruga poslala s priporočenim pismom, in 
je bil v opominu na to opozorjen. 

O izključitvi odloča organ, ki ga določajo zadružna pravila. 
Pred izrekom o izključitvi mora imeti član možnost, da pojasni 
vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. 

Sklep o izključitvi mora biti obrazložen. Če izključitve ni 
izrekel občni zbor, mora sklep vsebovati tudi pouk, da se 
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lahko izključeni član v 30 dneh po prejemu sklepa pritoži na 
organ, ki rešuje pritožbe članov, če takšnega organa zadruga 
nima, pa na občni zbor. Zadružna pravila lahko določijo daljši 
rok za vložitev pritožbe. 

Drugostopenjski organ mora odločiti in poslati pritožniku 
sklep v 30 dneh, potem ko je prejel pritožbo, sicer se šteje, da 
je pritožba zavrnjena. 

Izključeni član lahko zahteva varstvo svojih pravic pred 
pristoj nim rednim sodiščem v 30 dneh po prejemu sklepa, 
s katerim je občni zbor izrekel izključitev ali s katerim je 
potrjen sklep prvostopenjskega organa o izključitvi, oziroma 
v 30 dneh po izteku roka, v katerem bi moral občni zbor ali 
drug organ za druge, ki rešuje pritožbe članov, odločiti o pri- 
tožbi. 

11. člen 
Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljalske pra- 

vice in dolžnosti, ne prenehajo pa premoženjskopravne pra- 
vice, druge pravice in obveznosti, določene s pogodbo, 
zadružnimi pravili oziroma zakonom. 

12. člen 
Zadruga sproti vodi članski imenik/v katerega se vpisujejo 

ustanovitelji, nato pa drugi člani po vrstnem redu, kakor so 
bili sprejeti. 

V članski imenik je treba vpisati matično številko zadruge, 
enotno matično številko ter ime in prebivališče oziroma sedež 
vsakega člana, datum nastanka članstva, število deležev, ki jih 
je član vpisal, datum in znesek vplačila, datum in razlog prene 
hanja članstva ter datum izplačila deleža. 

Pristopne in odpovedne izjave ter druge listine v zvezi 
s prene hanjem članstva mora zadruga trajno hraniti. 

Vsak član, upnik zadruge ali druga oseba, ki izkaže pravni 
in teres, lahko zahteva vpogled v članski imenik in izpisek na 
svoje stroške. 

IV. ORGANI ZADRUGE 
1. Skupna določba 

13. člen 
Zadruga ima občni zbor in predsednika zadruge ter nad- 

zorni odbor ali najmanj enega preglednika. 
Zadruga, ki ima 10 oziroma več članov, ima tudi upravni 

odbor. 
V skladu z zadružnimi pravili ima zadruga lahko direktorja 

in druge organe. 

2. Občni zbor 

14. člen 
Najvišji organ zadruge je občni zbor članov. 
Občni zbor odloča: 
1) o sprejemu zadružnih pravil, 
2) o sprejemu letnega obračuna, uporabi presežka in porav- 

navi izgube, 
3) o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov 

upravne ga in nadzornega odbora ter direktorja, razen: 
- če v skladu s posebnim zakonom ali kolektivno pogodbo 

delavci, zaposleni v zadrugi in podjetju v zadružni lastnini, 
sodelujejo pri upravljanju zadruge, tako da volijo in odpokli- 
čejo določeno število članov upravnega odbora oziroma nad- 
zornega odbora; 

- če zadružna pravila določajo, da direktorja zadruge voli 
oziroma odpokliče upravni ali nadzorni odbor, 

4) o izdaji vrednostnih papirjev, 
5) o statusnih spremembah in prenehanju zadruge, 
6) o drugih vprašanjih, ki jih določajo zadružna pravila, in 

o vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organov zadruge. 
Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko za sodelova- 

nje in odločanje na občnem zboru pisno pooblasti drugega 
člana, če zadružna pravila ne določajo drugače. 

15. člen 
Zaradi velikega števila članov, velikosti območja, na kate- 

rem zadruga sodeluje s člani, različnih dejavnosti in podobnih 
razlo gov lahko zadružna pravila določijo, da se zadeve iz 
pristojnosti občnega zbora vseh članov prenesejo na občni 
zbor, sestavi jen iz predstavnikov, ki so jih izvolili člani. Na 

občni zbor, sestavljen iz predstavnikov, ni mogoče prenesti 
obravnave in sklepanja o revizijskem poročilu. 

Posameznega predstavnika volijo člani v določenem delu 
za druge, pri čemer pa mora biti vsakemu članu zagotovljena 
aktivna volilna pravica. 

Za predstavnika je lahko izvoljena poslovno sposobna 
fizična oseba, ki je član zadruge ali zakoniti zastopnik člana, 
pa tudi poslovno sposobna fizična oseba, ki je na podlagi 
članskega, delovnega ali kakšnega drugega pravnega raz- 
merja povezana s pravno osebo - članico zadruge. 

16. člen 
Vsak član lahko na občnem zboru ali pisno zahteva od 

predsednika zadruge, upravnega odbora ali direktorja 
zadruge podatke in obvestila o poslovanju in gospodarskem 
položaju zadruge kakor tudi vpogled v poslovne knjige in 
korespondenco zadruge, razen če gre za poslovno ali drugo 
tajnost, določeno v skladu z zakonom. Na pisno zahtevo mora 
zadruga odgovoriti članu najkasneje v 30 dneh. To pravico 
ima tudi nekdanji član ali njegov pravni nasled nik, dokler ne 
preneha njegova odgovornost za obveznosti zadruge. 

17. člen 
Pri odločanju na občnem zboru in pri volitvah ima vsak član 

oziroma predstavnik en glas, če zadružna pravila ne določajo, 
da ima na določeni podlagi lahko posamezni član oziroma 
predstavnik pravico do več glasov. 

18. člen 
Občni zbor je redni ali izredni. 
Redni občni zbor sklepa o sprejemu letnega obračuna in 

razporeditvi presežka oziroma poravnavi izgube, lahko pa 
tudi o drugih zadevah. Vsak drug občni zbor je izredni. 

19. člen 
Upravni odbor, če zadruga nima upravnega odbora, pa 

predsednik zadruge, mora sklicati redni občni zbor, tako da 
se sestane v šestih mesecih po izteku poslovnega leta, izredni 
občni zbor pa vedno, kadar to zahtevajo koristi zadruge. 

Sklic izrednega občnega zbora lahko zahtevajo tudi nad- 
zorni odbor, če ga je ustanovila zadruga, pa tudi najmanj ena 
desetina od vseh članov ali najmanj 100 članov, če zadružna 
pravila ne določajo manjšega dela oziroma števila. Zahteva 
mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj 
sklepa izredni občni zbor. 

Če organ, ki je upravičen sklicati občni zbor, najkasneje 
v dveh tednih, potem ko je prejel pisno zahtevo, občnega 
zbora ne skliče, lahko izredni občni zbor skliče nadzorni 
odbor oziroma člani, ki so v skladu z zakonom oziroma 
z zadružnimi pravili zahtevali sklic. 

20. člen 
Vabilo na občni zbor je treba objaviti na način, ki ga dolo- 

čajo zadružna pravila, ali pa osebno poslati vsem članom. 
Med objavo vabila oziroma dnem, ko so bila vabila odpo- 

slana, in občnim zborom mora preteči najmanj en teden, 
vendar ne več kot tri tedne. 

Vabilo mora vsebovati kraj, datum in uro občnega zbora ter 
pred lagani dnevni red. 

Občni zbor ne more odločati o zadevah, ki niso bile posebej 
uvrščene na dnevni red, predlagan v vabilu. Ne glede na 
dnevni red, predlagan v vabilu, pa lahko vsak občni zbor 
odloča o pred logu za sklic novega občnega zbora in o pred- 
logih, ki se nanašajo na vodenje občnega zbora, lahko pa tudi 
obravnava pobude in predloge članov. 

Na zahtevo člana je treba uvrstiti na dnevni red občnega 
zbora sklepanje o zadevi, če je zadruga prejela njegovo pisno 
zahtevo, še preden je bilo vabilo za občni zbor objavljeno 
oziroma odpos lano. 

Če občni zbor sklepa o letnem obračunu in delitvi presežka 
oziro ma poravnavi izgube, spremembi zadružnih pravil, sta- 
tusni spre membi ali prenehanju zadruge, morajo biti predlog 
letnega obračuna skupaj s poročilom o poslovanju in poroči- 
lom o pregledu letnega obračuna, predlog za spremembo 
zadružnih pravil kakor tudi predlog za statusno spremembo 
ali za prenehanje zadruge na vpogled vsakemu članu na 
sedežu zadruge od dneva, ko je bilo objavljeno ali poslano 
vabilo na občni zbor. 
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Zadružna pravila lahko določajo, da so predlogi iz prejš- 
njega odstavka na vpogled članom tudi na sedežu zadružnih 
enot oziroma na stroške zadruge poslani vsem članom. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena velja 
sklep, ki so ga soglasno sprejeli in podpisali vsi člani , kot 
sklep občnega zbora. 

21. člen 
Občni zbor lahko sklepa, če so navzoči in zastopani člani ali 

predstavniki, ki imajo več kot polovico od celotnega števila 
glasov. 

čez eno uro po sklicu lahko sklepa občni zbor ne glede na 
število glasov navzočih in zastopanih, če so bili člani ali 
predstavniki na to posebej opozorjeni v vabilu na občni zbor 
in v zadružnih pravilih ni drugače določeno. 

22. člen 
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih in 

zastopanih članov ali predstavnikov. 
Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ 

glasov. Ce sta dva ali več kandidatov za isto mesto dobila 
enako število glasov, odloči žreb. 

Z najmanj dvotretjinsko večino glasov sprejema občni zbor 
sklepe: 

1) o spremembi dejavnosti zadruge, 
2) o povečanju zneska ali števila obveznih deležev, 
3) o povečanju odgovornosti članov za obveznosti zadruge 

ali podaljšanju jamstvene dobe, 
4) o uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več 

glasov, 
5) o uvedbi ali povečanju obveznosti članov glede njiho- 

vega sode lovanja z zadrugo, 
6) o določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge, 
7) o zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob 

prenehanju zadruge, 
8) o statusnih spremembah zadruge (razdelitev, pripojitev, 

spojitev). 
Zadružna pravila lahko vsebujejo strožje pogoje za spreje- 

manje sklepov na občnem zboru. 
Član oziroma predstavnik, ki se ni strinjal z enim od sklepov 

iz tretjega odstavka in je še pred koncem občnega zbora 
zahteval, da se njegovo nesoglasje vpiše v zapisnik, lahko v 60 
dneh po končanem občnem zboru da odpoved in izstopi iz 
zadruge tako, da ta sklep zanj ne učinkuje. 

To pravico ima tudi član, ki ni bil na občnem zboru, če 
v enakem roku zadrugi pisno odpove članstvo zaradi nestri- 
njanja s takšnim sklepom, 

23. člen 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi, 

z moralo ali bistvom zadruge, je ničen. 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zadružnimi pravili 

ali daje neupravičeno korist enemu ali več članom oziroma 
drugim osebam v škodo zadruge, lahko posamezni član 
zadruge, član uprav nega ali nadzornega odbora ali direktor, 
ki je na občnem zboru posebej nasprotoval sprejemu takš- 
nega sklepa in zahteval, da se njegov protest vpiše v zapisnik, 
izpodbija s tožbo pri pristojnem sodišču v 60 dneh po konča- 
nem občnem zboru. 

Če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, lahko v roku iz 
prejšnjega odstavka vloži tožbo tudi član, ki ni bil izvoljen za 
predstavnika. 

Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora pa lahko kadar- 
koli zahteva vsakdo, ki ima pravni interes, celo tisti, ki je 
glasoval za takšen sklep. 

če tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa vloži 
organ, ki zastopa zadrugo, zastopa zadrugo v pravdi nadzorni 
odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki jih imenuje občni 
zbor. 

Pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali o raz- 
velja vitvi sklepa občnega zbora učinkuje za vse člane. 

24. člen 
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik. 
Zapisnik občnega zbora vsebuje kraj in čas občnega zbora, 

seznam navzočih članov oziroma predstavnikov in število 
glasov, ki pripadajo vsakemu članu oziroma predstavniku, če 
imajo posamezni člani ali predstavniki na občnem zboru 

različno število glasov, sprejete sklepe z navedbo izida glaso- 
vanja in morebitna ločena mnenja članov ali predstavnikov. 

Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar 
in naj manj en overitelj, ki ga izvoli občni zbor. 

V petih dneh po končanem občnem zboru mora biti zapis- 
nik na vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim čla- 
nom, ki to zahtevajo, pa tudi poslan njegov prepis ali fotoko- 
pija na stroške zadruge. 

3. Predsednik, upravni in nadzorni odbor zadruge 

25. člen 
Predsednik upravnega odbora je po položaju predsednik 

zadruge. 
Za predsednika zadruge oziroma v upravni in nadzorni 

odbor so lahko izvoljene fizične osebe, ki so po tem zakonu 
lahko izvol jene za predstavnika na občnem zboru. 

Za člana upravnega oziroma nadzornega odbora, vendar ne 
za pred sednika odbora, so lahko izvoljene tudi druge fizične 
osebe, vendar njihovo število ne sme presegati polovice od 
celotnega števila odbornikov. 

26. člen 
Upravni in nadzorni odbor odločata na sejah, ki jih na 

lastno pobudo, zahtevo katerega koli drugega odbornika ali 
na zahtevo direktorja skliče predsednik odbora. 

Pri odločanju ima vsak član upravnega ali nadzornega 
odbora en glas. Svoje dolžnosti mora član upravnega ali 
nadzornega odbora izpolnjevati osebno. Odbornikov namest- 
nik, če je bil izvoljen, stopi na mesto odbornika do izteka 
njegove mandatne dobe, samo če odbornik zaradi smrti ali 
drugega razloga trajno ne more izpolnjevati svoje dolžnosti. 

Če zadružna pravila ne določajo drugače, je upravni ali 
nadzorni odbor sklepčen, če je na seji navzočih več kot 
polovica odbor nikov, sklep pa je sprejet, če je zanj glasovala 
več kot polovica navzočih odbornikov. Ob enaki razdelitvi 
glasov se šteje, da o vprašanju ni bilo odločeno, če zadružna 
pravila ne predvidevajo, da je v takšnem primeru sprejet 
predlog, za katerega je glasoval predsednik. 

Če se število članov in njihovih namestnikov v upravnem in 
nadzornem odboru zmanjša, tako da odbor zaradi tega ne 
more več sklepati, morajo drugi odborniki nemudoma sklicati 
občni zbor. 

Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obravna- 
vata tudi na skupni seji, vendar morata vedno ločeno glaso- 
vati. 

Predsednik upravnega ali nadzornega odbora poskrbi, da je 
o vsaki seji sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči 
odborniki. Če kdo od navzočih odbornikov odreče podpis, se 
to vpiše v zapisnik kakor tudi morebitni razlogi, ki jih je 
navedel. 

27. člen 
Upravni odbor oziroma predsednik zadruge, če zadruga 

nima uprav nega odbora, sklicuje občne zbore, uresničuje 
sklepe občnega zbora in skrbi za smotrno poslovanje in 
organizacijo dejavnosti zadruge. 

Določene naloge s svojega področja lahko upravni odbor 
pisno prenese na svoje posamezne člane, direktorja, delavce 
zadruge ali druge osebe. Tudi predsednik zadruge, v kateri ni 
upravnega odbora, lahko določene naloge s svojega področja 
prenese na direktorja, delavce zadruge ali druge osebe. 

Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo. 

28. člen 
Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje pred- 

sednika zadruge, upravnega odbora, direktorja in delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter skrbi, da je 
občnemu zboru pravočasno predložen letni obračun. 

V nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je predsed- 
nik zadruge, član upravnega odbora ali direktor. 

Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko 
nadzorni odbor bodisi kot celota bodisi njegovi posamezni 
člani kadarkoli pregledujejo poslovne knjige, spise, listine, 
vrednostne papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premo- 
ženje zadruge. Upravni odbor, direktor ter delavci s poseb- 
nimi pooblastili in odgovor nostmi v zadrugi so dolžni dati 
nadzornemu odboru oziroma članom nadzornega odbora, ki 
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jih je za to pooblastil nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila. 
Nadzorni odbor mora sam nemudoma sklicati zbor, če 

zahtevajo to koristi zadruge, zlasti pa če ugotovi hujše nepra- 
vilnosti pri delu in poslovanju zadruge ali hujše kršitve 
zakona, zadružnih pravil oziroma sklepov občnega zbora. 

4. Direktor zadruge 

29. člen 
Direktor vodi poslovanje zadruge v skladu z zakonom, 

zadružnimi pravili,sklepi občnega zbora in upravnega odbora, 
če pa zadruga nima upravnega odbora , pa v skladu s smerni- 
cami predsednika zadruge. Direktor mora posebej skrbeti za 
to, da je poslovanje zadruge skladno z zakonom in drugimi 
predpisi. 

Direktor zadruge je lahko član ali druga fizična oseba. 
Direktor zastopa zadrugo v skladu s pooblastili, ki jih dolo- 

čajo zadružna pravila ali jih je prenesel na direktorja predsed- 
nik zadruge. 

Direktor ima pravico in dolžnost udeležiti se občnega zbora 
in sej drugih organov zadruge ne glede na to, ali je član 
zadruge oziroma izvoljen v upravni odbor ali drug organ 
zadruge, razen če občni zbor ali drug organ zadruge pri 
odločanju o posamezni zadevi sklene drugače. 

Direktor zadruge je lahko izvoljen brez javnega razpisa, če 
zadružna pravila ne določajo drugače. 

Če zadružna pravila ne določajo drugače, direktor sam 
izbere delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

5. Posebne določbe za občni zbor in druge organe zadruge 

30. člen 
Član oziroma predstavnik ne sme osebno niti po zakonitem 

za stopniku oziroma pooblaščencu glasovati na občnem 
zboru, če občni zbor sklepa o njegovi obveznosti do zadruge 
ali o obvez nosti koga drugega do zadruge, pa ima član 
oziroma predstavnik v tej zadevi, čeprav gre za obveznost 
druge osebe, zadrugi naspro ten interes. 

Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za zakoni- 
tega zastopnika oziroma pooblaščenca na občnem zboru. 

Predsednik zadruge ter drugi člani upravnega ali nadzor- 
nega odbora ter direktor zadruge na občnem zboru ne smejo 
glasovati o sprejemu letnega obračuna ter o uporabi presežka 
ali poravnavi izgube. 

Zadružna pravila lahko določajo, da člani, ki jim je bil 
poslan sklep o izključitvi, članstvo pa še ni prenehalo, ozi- 
roma člani, ki niso izpolnili obveznosti iz prevzetega deleža 
niti v tridese tih dneh po pisnem opominu, ki jim ga je zadruga 
poslala s pripo ročenim pismom,nimajo pravice glasovati na 
občnem zboru. 

Če zadruga sklepa s predsednikom zadruge ali z direktor- 
jem pogod bo, zastopa zadrugo nadzorni odbor, če pa 
zadruga nima nadzorne ga odbora, pa občni zbor ali pooblaš- 
čenec, ki ga posebej določi občni zbor. 

31. člen 
Predsednik zadruge, oseba, ki je bila izvoljena v upravni ali 

nadzorni odbor, oziroma direktor zadruge odgovarjajo za 
škodo, ki so jo s svojimi dejanji in opustitvami povzročili 
zadrugi, razen če dokažejo, da so v vsem ravnali skladno 
s svojimi dolžnostmi in jim ni mogoče očitati malomarnosti pri 
odvrnitvi škode. 

O vložitvi tožbe zoper osebe iz prejšnjega odstavka ali 
o opros titvi njihove odgovornosti odloča občni zbor, zadrugo 
pa zastopa nadzorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, 
ki jih je določil občni zbor. 

32. člen 
Član upravnega ali nadzornega odbora oziroma direktor je 

lahko kadarkoli odpoklican, če v zadružnih pravilih ni dru- 
gače določeno. Za zahtevke iz pogodbe, ki jo je odpoklicani 
sklenil z zadrugo, veljajo splošni predpisi. 

Pred odpoklicem je treba prizadetim osebam dati možnost, 
da pojasnijo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za to odlo- 
čitev. 

Upravni odbor ne more iz zadruge izključiti člana nadzor- 
nega odbora. O izključitvi člana nadzornega odbora odloča 
občni zbor. 

Nadzorni odbor lahko, če je tako predvideno v zadružnih 
pravilih, odstavi člane upravnega odbora, direktorja in 
delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če zaradi 
hujših kršitev njihovih obveznosti preti zadrugi večja škoda. 
V takem primeru mora nadzorni odbor nemudoma sklicati 
občni zbor in mu poročati o ugotovljenih nepravilnostih, do 
odločitve občnega zbora pa sam imenuje začasne člane 
upravnega odbora, vršilca dolžnosti direk torja oziroma delav- 
cev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

V. PREMOŽENJE ZADRUGE 

1. Splošna določba 

33. člen 
Premoženje (sredstva) zadruge sestavljajo stvari, pravice in 

denar. 
Viri zadružnega premoženja so deleži članov in drugi viri, ki 

jih je zadruga pridobila. 
Zadružno premoženje je v zadružni lastnini, za katero se 

smisel no uporabljajo predpisi o lastninski pravici, če ni s tem 
ali z drugim zakonom drugače določeno. 

Zadruga lahko izdaja vrednostne papirje v skladu s poseb- 
nim zakonom. 

2. Deleži 

34. člen 
Vsak član mora vpisati najmanj en delež. 
Denarna vrednost deleža je enaka za vse člane, če zadružna 

pravila ne določajo podlage, po kateri morajo posamezni 
člani vpisati obvezni delež v različni višini ali različno število 
obveznih deležev, odvisno od možnega ali dogovorjenega 
sodelovan ja z zadrugo oziroma velikosti ali drugih značilno- 
sti gospo darskih enot (kmetij, obratovalnic, gospodinjstev 
ipd.) članov. 

Pod pogoji, ki jih določajo zadružna pravila, lahko član 
poleg enega ali več obveznih deležev vpiše in vplača tudi 
enega ali več prostovoljnih deležev. 

35. člen 
Član vplača delež v denarnem znesku. 
Če zadružna pravila dopuščajo, lahko član v celoti ali 

deloma vplača delež tudi v nedenarnem sredstvu (v stvari ali 
materialni pravici), ki pa je izraženo v denarni vrednosti. 

Denarno vrednost nedenarnega deleža oceni upravni odbor 
oziroma drug organ zadruge, ki ga določajo zadružna pravila, 
na podlagi cenilnega zapisnika enega ali več strokovnjakov. 
Strokovnjake izbere upravni odbor oziroma drug organ, ki 
odgovarja za njihovo izbiro. 

Ce član vloži kot delež eno ali več stvari, se glede prehoda 
nevarnosti oziroma jamstva za stvarne in pravne napake smi- 
selno uporabljajo pravila o prodajni pogodbi. 

Če član vloži kot delež samo pravico do uporabe, tako da na 
stvari obdrži lastninsko pravico, odgovarja za stvarne in 
pravne napake po pravilih o zakupni oziroma najemni 
pogodbi. Če je kot delež vložena terjatev, član odgovarja za 
njen obstoj in iz terljivost. 

Če zadružna pravila določajo rok in način le za vplačilo dela 
deleža, odloča o načinu in rokih vplačila preostalega dela 
občni zbor. Zadružna pravila lahko tudi določijo, da se preo- 
stali del deleža vplača iz dela presežka, ki pripada članu po 
sprejetih letnih obračunih 

Ob popolnem ali delnem vplačilu deleža mora zadruga 
izdati članu pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih in 
prostovoljnih deležev pa trajno hraniti kot poslovne listine. 

36. člen 
Deleži se valorizirajo v skladu z zadružnimi pravili oziroma 

sklepi občnega zbora. 
Če tako določajo zadružna pravila, se deleži obrestujejo. 

Višina, način obračunavanja in izplačila obresti se določijo 
z zadružnimi pravili oziroma sklepom občnega zbora. 

37. člen 
Če član ne vplača deleža v roku, določenem z zadružnimi 

pravili, dolguje zadrugi tudi zakonite zamudne obresti. 
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če je sprejel sklep o roku vplačila deleža občni zbor, zač- 
nejo teči zakonite zamudne obresti od dneva, ko je bil član 
pisno opomnjen k plačilu. 

38. člen 
Nakdanjemu članu oziroma njegovim univerzalnim pravnim 

nasledni kom se vrne denarna vrednost deleža v višini, 
kakršno izkazuje letni obračun za poslovno leto, v katerem je 
prenehalo članstvo. 

Delež se vrne po enem letu od izteka poslovnega leta, 
v katerem je prenehalo članstvo. 

Ne da bi zaradi tega prenehalo članstvo, lahko član odpove 
prostovoljni delež in zahteva njegovo vračilo pod enakimi 
pogoji, kot so določeni za odpoved članstva in vračilo obvez- 
nega deleža. 

3. Odgovornost za obveznosti zadruge 

39. člen 
Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim pre- 

moženjem. 
če je nad zadrugo uveden stečaj in njeno premoženje ne 

zadostuje za popolno poplačilo upnikov, odgovarjajo člani 
zadrugi v stečaju za primanjkljaj na podlagi, ki jo določajo 
zadružna pravila. 

Skupaj s člani odgovarjajo tudi nekdanji člani oziroma 
njihovi univerzalni pravni nasledniki. Nakdanji člani oziroma 
njihovi univerzalni pravni nasledniki odgovarjajo še eno leto 
po izteku poslovnega leta, v katerem jim je članstvo prene- 
halo. Odgovornost nekdanjih članov oziroma njihovih univer- 
zalnih pravnih nasledni kov ne more biti večja kot takrat, ko je 
prenehalo članstvo, in o9o5 tudi ne večja od odgovornosti 
članov. 

Doplačilna obveznost posamezne osebe iz prejšnjega 
odstavka za poravnavo primanjkljaja upnikov v stečaju se 
določi po enakih delih, če zadružna pravila ne določajo dru- 
gačne podlage za določitev te obveznosti. 

Zadružna pravila lahko to odgovornost omejijo na določeno 
vsoto, lahko pa jo tudi povsem izključijo. 

5. Znižanje obveznih deležev in jamstva 

40. člen 
Če občm zbor odloči, da se znižajo obveznosti članov glede 

vpisa deležev, ali omeji odgovornost članov za obveznosti za 
druge, sklep učinkuje šele eno leto po vpisu spremembe 
zadružnih pravil v sodni register. 

6. Letni obračun 

41. člen 
V dveh mesecih po izteku poslovnega leta mora upravni 

odbor ali drug organ, ki ga določajo zadružna pravila, sesta- 
viti letni obračun (bilanco stanja, bilanco uspeha s predlogom 
za razpore ditev rezultatov poslovanja in s poročilom o poslo- 
vanju). 

Poročilo o poslovanju mora poleg sestavin, ki jih določajo 
poseb ni predpisi, navajati tudi številčno stanje članov s sta- 
njem vpisanih in vplačanih deležev. 

Letni obračun mora biti sestavljen, tako da omogoča čla- 
nom vpogled v premoženjsko stanje in dosežene poslovne 
rezultate zadruge. 

Letni obračun mora pregledati nadzorni odbor. Če 
zadružna pravila ne določajo, da ima zadruga nadzorni odbor, 
mora občni zbor za pregled letnega obračuna izvoliti enega 
ali dva preglednika. Občni zbor lahko vsakega preglednika 
kadarkoli odstavi, vendar mora na njegovo mesto takoj izvoliti 
novega. Mandatna doba pre glednika traja najmanj eno 
poslovno leto. Pri pregledu poslovan ja, pridobivanju podat- 
kov in obvestil ima preglednik enake pra vice in obveznosti 
kot nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor oziroma preglednik mora o svojem pre- 
gledu sestav iti poročilo in ga v enem mesecu skupaj z letnim 
obračunom izročiti organu, ki mu je letni obračun predložil 
v pregled. Nadzorni odbor oziroma preglednik lahko v svojem 
poročilu predla ga občnemu zboru sprejem, popravke ali 
zavrnitev letnega obračuna. Če je bil letni obračun spreme- 

njen, ga mora nadzorni odbor oziroma preglednik ponovno 
pregledati in sestaviti o tem poročilo za občni zbor. 

Poročilo podpišejo vsi člani nadzornega odbora oziroma 
pregled nik. Če posamezen odbornik oziroma preglednik 
poročila ne podpiše, je treba to posebej zapisati kakor tudi 
morebitne ra zloge. Posamezen član nadzornega odbora ozi- 
roma preglednik lahko da tudi ločeno mnenje o poročilu. 

Preden občni zbor odloči o letnem obračunu, je treba 
prebrati poročilo o pregledu. 

7. Delitev presežka 

42. člen 
Iz doseženega presežka zadruga oblikuje obvezne rezerve. 
Zadružna pravila določajo del presežka, ki ga mora zadruga 

nameniti za obvezne rezerve, lahko pa tudi višino obveznih 
rezerv, do katere obstoja ta obveznost. 

43. člen 
Poleg obveznih rezerv lahko zadruga, če tako določajo 

zadružna pravila ali sklene občni zbor, oblikuje še druge 
sklade in jim določi namen uporabe (prostovoljni skladi). 

Samo če je tako določeno v zadružnih pravilih, ima nekda- 
nji član oziroma njegov pravni naslednik poleg pravice do 
vračila denarne vrednosti deleža tudi pravico do ustreznega 
dela prostovoljnih skladov. Če zadružna pravila ne določajo 
posebne podlage za določitev obsega te pravice (npr. obseg 
sodelovanja z zadrugo, trajanje članstva, število deležev in 
podobno), se ta del določi ob upoštevanju enake pravice 
drugih članov, če bi tudi njim prenehalo članstvo. Podlaga za 
izračun je letni obračun, sprejet za leto, v katerem je članstvo 
prenehalo. Za izplačilo dela, ki pripada nekdanjemu članu 
oziroma njegovemu univerzalnemu pravnemu nasledniku iz 
prostovoljnih skladov zadruge, veljajo enaki pogoji kot za 
vračilo deleža. 

Če je v roku za izplačilo deleža in ustreznega dela prosto- 
voljnih deležev nad zadrugo uveden stečaj ali likvidacija, ima 
nekdanji član oziroma njegov univerzalni pravni naslednik 
enake pravice do premoženja zadruge kot drugi člani, ki jim 
članstvo do uvedbe stečajnega oziroma likvidacijskega 
postopka ni prenehalo. 

44. člen 
Del presežka, ki ga zadruga ne razporedi v sklade ali ne 

uporabi za kakšen drug namen, se deli med člane v soraz- 
merju z njihovim poslovanjem z zadrugo. 

45. člen 
Zadruga lahko poravna izgubo iz obveznih rezerv. Če 

izgube ni mogoče poravnati iz obveznih rezerv, se lahko 
poravna iz drugih skladov zadruge. 

Občni zbor lahko tudi sklene , da se za znesek neporavnane 
izgube sorazmerno, če zadružna pravila ne določajo druge 
podlage, zmanjša vrednost obveznih in prostovoljnih deležev, 
ki so jih vpisali člani. 

Če se zaradi odpisa izgube vrednost deležev in skladov 
zadruge zniža za več kot polovico, mora občni zbor skleniti, 
da se deleži doplačajo v celotni odpisani vrednosti, če ne 
sklene predlagati, da se nad zadrugo uvede stečaj. 

VI. PRENEHANJE ZADRUGE 

46. člen 
Zadruga preneha: 
1) z iztekom časa, za katerega je bila ustanovljena, če je bila 

ustanovljena za določen čas, in občni zbor pred iztekom tega 
časa ne sklene, da zadruga nadaljuje s poslovanjem, 

2) če ji je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, 
ker ne izpolnjuje pogojev za njeno opravljanje, in v roku, ki ji 
je določen v izreku ukrepa, ne izpolni pogojev za opravljanje 
dejavnosti oziroma ne spremeni dejavnosti, 

3) če se spoji z, drugo zadrugo, pripoji drugi zadrugi ozi- 
roma razdeli na več novih zadrug, 

4) če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost 
njenega vpisa v sodni register, 

5) po končanem stečajnem postopku, 
6) če tako odloči občni zbor, 
7) če se število njenih članov zmanjša pod najmanjše šte- 
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vilo, predpisano z zakonom, neprekinjeno za najmanj šest 
mesecev 

8) v drugih primerih, določenih z zakonom. 
V primerih iz prejšnjega odstavka, razen po 3. in 5. točki, 

zadruga preneha po končanem likvidacijskem postopku. 
V primeru iz 6. točke prvega odstavka občni zbor ne more 

odločiti o predlogu za prenehanje zadruge, če najmanj trije 
člani še pred sklepom izrazijo željo, naj zadruga še nadalje 
obstaja. V tem primeru se mora glasovati poimensko, za tiste 
člane, ki so glasovali za sprejem predloga, pa velja, da so se 
s tem odpoved ali članstvu. Ta določba smiselno velja tudi za 
občni zbor predstavnikov, s tem da predstavniki ne morejo 
sprejeti predloga za prenehanje zadruge, če je zadruga še 
pred občnim zborom preje la pisne izjave najmanj treh članov, 
ki niso bili izvoljeni za predstavnike, da se ne strinjajo s prene- 
hanjem zadruge. 

47. člen 
Po poplačilu upnikov v stečajnem oziroma likvidacijskem 

postopku zadruge se najprej vrnejo članom prostovoljni, nato 
pa obvezni deleži. 

Drugo premoženje zadruge, ki ostane po poplačilu upnikov 
in vračilu deležev, razen premoženja iz 52. člena tega zakona, 
se razdeli med člane sorazmerno z obsegom njihovega sode- 
lovanja z zadrugo v zadnjih petih letih pred prenehanjem 
zadruge, če zadružna pravila za to premoženje ne določajo 
drugačnega namena oziroma ne določajo drugačne podlage 
za delitev. 

Premoženje iz 52. člena tega zakona se po prenehanju 
zadruge izroči zadružni zvezi, v katero je bila zadruga včla- 
njena. Zadružna zveza dodeli to premoženje drugi zadrugi, ki 
se najpoz neje v petih letih ustanovi s podobnimi nalogami na 
območju zadruge, ki je prenehala, če se druga zadruga ne 
ustanovi v petih letih od prenehanja prejšnje zadruge, uporabi 
zadružna zveza premoženje za razvoj zadružništva. 

VII. ZADRUŽNE ZVEZE 

48. člen 
Zaradi varovanja in pospeševanja skupnih interesov se 

zadruge in podjetja v zadružni lastnini združujejo v zadružne 
zveze. 

Zadružne zveze opravljajo za svoje članice zlasti naslednje 
naloge: 

- dajejo strokovno organizacijsko, tehnično, pravno, eko- 
nomsko, administrativno pomoč, vključno z revizijo, če so 
pooblaščene zanjo, 

- zastopajo interese zadružništva v gospodarskih zbornicah 
in pred državnimi organi, 

- organizirajo izobraževanje članov in delavcev v zadru- 
gah, 

- dajejo pristojnim organom mnenja in predloge za spre- 
jem predpi sov oziroma ukrepov, pomembnih za razvoj 
zadružništva, ter sode lujejo pri pripravi teh predpisov in 
ukrepov, če pristojni organ za to zaprosi, 

- skrbijo za ohranjanje in razvijanje poslovnih zvez med 
članica mi, 

- oblikujejo rizične in jamstvene sklade za pomoč članicam 
ob nelikvidnosti oziroma izgubi. 

Zadružne zveze lahko opravljajo tudi posamezne naloge iz 
prejšnjega odstavka. 

Za zadružne zveze se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o zadrugah, če v tem ali drugem zakonu ni drugače 
določeno. 

VIII. REVIZIJA 

49. člen 
Revizije so obvezne za vse zadruge. 
Redna revizija se opravi v vsaki zadrugi enkrat na dve leti. 
Izredna revizija se opravi po zadružnih pravilih, ki veljajo za 

redno revizijo, ob utemeljenem sumu, da so pri poslovanju 
zadruge nastale resne nepravilnosti. 

Stroške redne revizije poravna zadruga. 
Stroške izredne revizije poravna tisti, ki jo je zahteval, razen 

če se izkaže, da je bila zahteva utemeljena. 

IX. FIRMA, SEDEŽ, DEJAVNOST, ZASTOPANJE IN VPIS 
V SODNI REGISTER 

50. člen 
Firma zadruge mora vsebovati besedo »zadruga« ali njeno 

okrajšavo »z.« in označbo odgovornosti članov za obveznosti 
zadruge: 

- »z neomejenim jamstvom« ali okrajšavo »z n. j.«, ce 
odgovor nost članov za obveznosti zadruge ni omejena na 
določeno vsoto niti ni ta odgovornost z zadružnimi pravili 
izključena, 

- »z omejenim jamstvom« ali okrajšavo »z o. j.«, če je 
odgovor nost članov za obveznosti zadruge po zadružnih 
pravilih omejena na določeno vsoto, 

- »brez jamstva« ali okrajšavo »b. j.«, če je odgovornost 
članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih izklju- 
čena. 

Pravico in obveznost, da uporabljajo v imenu firme 
zadružno ime, imajo samo zadruge in druge oblike zadruž- 
nega organiziranja v skladu s tem zakonom. 

51. člen 
Glede firme, sedeža, dejavnosti, zastopanja zadrug in njiho- 

vega vpisa v sodni register se smiselno uporabljajo predpisi 
o pod jetjih, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

X. VRAČANJE ZADRUŽNEGA PREMOŽENJA IN ZDRUŽE- 
NIH, VLOŽENIH ALI PRENESENIH SREDSTEV TER LASTNI- 
NJENJE PREMOŽENJA, USTVARJENEGA V TRAJNEJŠEM 
SODELOVANJU Z ZADRUGO ALI ZADRUŽNO ZVEZO 

52. člen 
Premoženje zadruge ali zadružne zveze, ki je bilo po 9. 5. 

1945 brez nadomestila preneseno na druge uporabnike, se na 
način, pod pogoji in v postopku, določenimi s tem zakonom in 
zakonom o denacionalizaciji, vrne zadrugi ali zadružni zvezi. 

Sredstva, ki jih je zadruga ali zadružna zveza po 9. 5. 1945 
na podlagi pogodbe ali samoupravnega sporazuma združila, 
vložila ali prenesla v podjetja oziroma druge pravne osebe, 
niso pa bila vrnjena niti ni prenehala pravica do vračila, se 
z uveljavitvijo tega zakona štejejo za sredstva zadruge ozi- 
roma zadružne zveze. Na tej podlagi ima zadruga oziroma 
zadružna zveza na svojo zahte o9o5 vo pravico do sodelova- 
nja pri upravljanju takega podjetja oziroma druge pravne 
osebe in pravico do udeležbe pri dobičku oziroma pravico, da 
se ji na podlagi dokumentirane zahteve vrne valorizi rana 
vrednost združenih, vloženih ali prenesenih sredstev. 

Premoženje podjetij ali organizacij združenega dela, ki je 
nasta lo na podlagi trajnejšega poslovnega ali proizvodnega 
sodelovanja z zadrugo ali zadružno zvezo, postane zadružna 
lastnina. Na tej podlagi ima zadruga ali zadružna zveza na 
svojo zahtevo pravico do sodelovanja pri upravljanju takega 
podjetja oziroma druge pravne osebe in pravico do udeležbe 
pri dobičku. 

Za premoženje iz prvega odstavka se ne šteje premoženje, 
ki je bilo kot državna lastnina na podlagi odločitve državnega 
organa preneseno na zadrugo ali zadružno zvezo, razen če 
gre za premoženje, ki ga je pred prehodom v državno lastnino 
imela zadruga ali zadružna zveza. 

53. člen 
Zahtevo za vrnitev oziroma pridobitev zadružnega premo- 

ženja po prejšnjem členu lahko vloži upravičenec. Upraviče- 
nec po tem zakonu je: 

1) zadruga, ki je s svojim delovanjem in z delovanjem svojih 
zadružnikov ustvarila premoženje, ki se vrača po tem zakonu; 

2) če takšne zadruge ni, zadruga, ki je njen pravni nasled- 
nik; 

3) če druge zadruge, ki bi izpolnjevala pogoje iz prejšnje 
točke, ni, zadružna zveza, ki posluje na območju, na katerem 
je poslova la prejšnja zadruga, in združuje zadruge z isto ali 
podobno dejavnostjo kot prejšnja zadruga. 

Upravičenec do vrnitve zadružnega premoženja, ki je bilo 
odvzeto zadružni zvezi, je zadružna zveza, ki _deluje na 
območju prejšnje področne zadružne zveze. Ce takšne 
področne zadružne zveze ni, je upravičenec področna 
zadružna zveza, ki deluje na območju republike. 
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54. člen 
Postopek za vrnitev oziroma pridobitev zadružnega premo- 

ženja vodijo upravni organi oziroma pri njih ustanovljene 
komisije po zakonu o denacionalizaciji. 

Določbe o zavezancih po zakonu o denacionalizaciji se 
uporabljajo tudi za vračanje oziroma pridobitev premoženja 
po prvem in drugem odstavku 52. člena tega zakona. 

Premoženje iz prvega in drugega odstavka 52. člena se 
upravičencem po tem zakonu vrne na način, pod pogoji in 
v postop ku, določenimi v predpisih o denacionalizaciji. 

Premoženje iz tretjega odstavka 52. člena pridobijo upravi- 
čenci po tem zakonu na podlagi vloge v upravnem postopku. 
Pri določanju obsega premoženja se upošteva trajanje in 
obseg sodelovanja. Podrobnejša merila za ugotavljanje pre- 
moženja iz tega odstavka predpiše Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije. 

Postopek za vračilo oziroma pridobitev zadružnega premo- 
ženja se začne na vlogo upravičenca. 

Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: firmo in sedež 
upravičenca ter firmo oziroma ime in sedež zavezanca; imena 
zastopnikov in pooblaščencev; premoženje, ki se zahteva; 
dokazila o upravičenosti do vračila oziroma pridobitve premo- 
ženja. 

55. člen 
Do izdaje novih predpisov o vpisih v zemljiško knjigo se 

nepremičnine v zadružni lastnini iz prejšnjega člena vpišejo 
v zemljiško knjigo kot last zadruge oziroma zadružne zveze 
z zaznambo, da so nedeljive med zadružnike. 

56. člen 
Sporazumi o vrnitvi zadružnega premoženja, sklenjeni pred 

uvelja vitvijo tega zakona, so veljavni. 

57. člen 
Pristojni organ v smislu zakona o privatizaciji podjetij je 

republiški upravni organ, pristojen glede na dejavnost zave- 
zanca. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

58. člen 
Z denarno kaznijo od 4.500 do 45.000 din se kaznujeta za 

prekršek: — zadruga, če ne vodi članskega imenika ali ne 
omogoči vpogleda zainteresiranim v ta imenik (četrti odsta- 
vek 12. člena); 

- zadruga ali druga oblika zadružnega organiziranja, če ne 
upo rablja v firmi zadružnega imena, druga pravna oseba pa, 
če upo rablja v firmi zadružno ime (drugi odstavek 50.člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se kaznuje odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
59. člen 

Obstoječe zadruge, temeljne zadružne organizacije in 
temeljne organizacije združenega dela v sestavi zadrug, 
temeljne in de lovne organizacije kooperantov, sestavljene 
zadruge ter zadružne zveze uskladijo svojo organiziranost in 
poslovanje s tem zakonom do 31. decembra 1993. 

Predlog novih zadružnih pravil v zadrugi, v delovni organi- 
zaciji kooperantov oziroma temeljni organizaciji kooperantov, 
ki ni v sestavi delovne organizacije kooperantov, ter v sestav- 
ljeni zadrugi, ki še niso uskladile svoje organiziranosti z zvez- 
nim zakonom o zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 3/90, popravek 
11/90), določi njihov zadružni svet. V zadrugah, ki so svojo 
organizira nost uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, 
pripravi nova zadružna pravila upravni odbor, če pa zadruga 
nima upravnega odbora, pa komisija, ki jo imenuje občni 
zbor. V zadružni zvezi pripravi nova zadružna pravila organ, ki 
po statutu zadružne zveze pripravlja predloge za občni zbor 
članic, skupščino ali drug organ upravljanja zadružne zveze. 

O sprejemu novih zadružnih pravil odločajo člani zadruge 
oziroma kooperanti delovne organizacije kooperantov ali 
temeljne organizacije kooperantov, ki ni v sestavi delovne 
organ izacije kooperantov, po predhodni obravnavi na način, 
določen s splošnim aktom organizacije. 

O sprejemu novih zadružnih pravil zadružne zveze odloča 
občni zbor vseh članic, skupščina ali drug ustrezen organ 
upravljanja zadružne zveze. 

60. člen 
O spremembah organiziranosti temeljnih organizacij 

v zadrugi oziroma v delovni organizaciji kooperantov in 
o organiziranju temeljne organizacije kooperantov v zadrugo 
od[očajojo člani, kooperanti in delavci. 

Ce ima zadruga oziroma delovna organizacija kooperantov 
v svoji sestavi temeljne organizacije, pa temeljna organizacija 
ne sprejme predloga nove organiziranosti, ki ga je določil 
zadružni svet zadruge oziroma delovne organizacije koope- 
rantov, se šteje, da je ta temeljna organizacija sprejela sklep 
o izločitvi. Zavr nitev predloga v temeljni organizaciji ne ovira 
drugih temeljnih organizacij, ki so sprejele predlog zadruž- 
nega sveta, da nadal jujejo s postopkom uskladitve. 

Za veljavnost sklepa o izločitvi temeljne organizacije zdru- 
ženega dela iz sestave zadruge oziroma delovne organizacije 
kooperantov je potrebno soglasje večine članov oziroma 
kooperantov zadruge oziroma delovne oeganzacije koope- 
rantov, če je bilo premoženje te temeljne organizacije ustvar- 
jeno tudi z njihovim delom. 

6|. člen 
V delu podjetja, organiziranem iz nekdanje temeljne organi- 

zacije kooperantov, mora biti najpozneje v šestih mesecih po 
uvelja vitvi tega zakona zagotovljeno osebno izjavljanje 
kooperantov in delavcev tega dela podjetja o organiziranju 
zadruge. 

Prvi zbor, na katerem kooperanti in delavci tega dela 
podjetja obravnavajo možnost za organiziranje v zadrugo, 
skliče na pobudo organa podjetja ali posameznega koope- 
ranta družbeni pravobranilec samoupravljanja, morebitne 
naslednje zbore pa oseba, ki jo izberejo kooperanti in delavci. 
Ce se je večina od skupnega števila kooperantov in delavcev, 
od tega več kot polovi ca kooperantov, odločila za organizira- 
nje tega dela podjetja v zadrugo in so z večino glasov od 
skupnega števila kooperantov sprejeta pravila novoorganizi- 
rane zadruge, ta zadruga uredi premoženjska in lastninska 
razmerja s podjetjem in drugimi prav nimi osebami po določ- 
bah, ki veljajo za vračilo nekdanjega zadružnega premoženja. 

62. člen 
Premoženje obstoječih zadrug in delovnih organizacij 

kooperantov, temeljnih organizacij v zadrugah, temeljnih 
organizacij kooperan tov, sestavljenih zadrug in zadružnih 
zvez, razen premoženja, ki ga morajo te organizacije vrniti po 
predpisih o denacionaliza ciji, in premoženja, ki ni zadruž- 
nega izvora in se izloči na zahtevo delavcev, z dnem uveljavi- 
tve tega zakona postane zadružna lastnina. 

Za premoženje, ki ni zadružnega izvora, se šteje premože- 
nje v družbeni lastnini, ki je bilo od drugih pravnih oseb brez 
nadomestila preneseno na organizacijo iz prejšnjega 
odstavka. 

Za izločitev premoženja, ki se mora vrniti prejšnjim lastni- 
kom v skladu s predpisi o denacionalizaciji, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o privatizaciji podjetij, ki urejajo 
varstvo pravic razlaščenih lastnikov in njihovih dedičev. 

Do uskladitve organiziranosti s tem zakonom lahko delavci, 
ki delajo s premoženjem iz drugega odstavka tega člena, pod 
pogoji, ki veljajo po zakonu o združevanju kmetov za organizi- 
ranje in izločitev temeljne organizacije, ustanovijo podjetje 
z družbenim kapitalom. 

63. člen 
Sedanji član zadruge, ki je vplačal delež pred uveljavitvijo 

zveznega zakona o zadrugah, pa mu doslej ni bil vrnjen, ima 
pravico, da se mu revalorizirana vrednost plačanega deleža 
všteva v izpolnitev obveznosti iz prevzetega deleža po novih 
zadružnih pravilih, morebitni presežek nad to obveznostjo pa 
vrne. 

Pravico iz prejšnjega odstavka imajo tudi osebe, ki jim je 
članstvo prenehalo po uskladitvi organiziranosti zadruge 
z zveznim zakonom o zadrugah oziroma s tem zakonom, 
kakor tudi njihovi dediči. 

Vplačani delež iz prvega odstavka tega člena se od vplačila 
pa do vračunanja oziroma izplačila valorizira v skladu s sploš- 
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nim gibanjem maloprodajnih cen v Republiki Sloveniji. 
Če bi izplačilo deležev po tem členu lahko ogrozilo nor- 

malno poslovanje zadruge, lahko zadruga podaljša rok iz 
drugega odstav ka 38. člena tega zakona, vendar ne več kot 
na deset let. 

64. člen 
Revizija se začne izvajati v skladu s posebnimi predpisi. 

65. člen 
Do uveljavitve posebnega zakona iz 3. točke prvega 

odstavka 14. člena tega zakona imajo delavci, zaposleni 
v zadrugi, pravico, da sodelujejo pri upravljanju zadruge 
preko svojega zbora ali delavskega sveta in določenega šte- 
vila svojih predstavnikov v upravnem oziroma nadzornem 
odboru zadruge, če z drugimi predpisi ni drugače določeno. 

Delavci zadruge lahko izvolijo delavski svet, če zadruga 
zapos luje najmanj 50 delavcev. 

Delavski svet oziroma zbor delavcev, če delavski svet ni bil 
izvoljen, daje predhodno mnenje o predlogu sklepov, ki jih 
sprejemajo drugi organi zadruge, če se predlog sklepa 
nanaša na vse delavce ali na določeno skupino delavcev 
v zadrugi in ne gre za odločitve o posamičnih pravicah, 
obveznostih in odgovor nostih delavcev. 

Pristojni organ zadruge mora pred odločitvijo obravnavati 
mnenje delavskega sveta ali zbora delavcev. Število predstav- 
nikov delavcev v upravnem oziroma nadzornem odboru 
zadruge ne sme presegati ene tretjine od celotnega števila 
odbornikov. Predstavniki delavcev imajo pri odločanju uprav- 
nega in nadzornega odbora enake pravice, obveznosti in 
odgovornosti kot odborniki, ki jih je izvolil občni zbor 
zadruge. 

Pravico do sodelovanja pri upravljanju zadruge po tem 
členu imajo poleg delavcev, zaposlenih v zadrugi, tudi delavci 
podjetja ali druge pravne osebe, v kateri ima zadruga na 
podlagi delnic ali deležev več kot polovico od celotnega 
števila glasov, in delavci podjetja ali pravne osebe, če zadruga 
neomejeno odgovarja za njene obveznosti. 

66. člen 
Zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/ 

86) se uporablja za vse zadruge in druge oblike zadružnega 
organiziranja na področju kmetijstva, ki svoje organiziranosti 

do uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 37/90) še niso uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, 
dokler svoje organiziranosti in poslovanja ne uskladijo s tem 
Zav°zadrugah in drugih oblikah zadružnega organiziranja, ki 
so svojo organiziranost do uveljavitve ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slo- 
venije uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, se do uskla- 
ditve njihove organizira nosti s tem zakonom uporabljajo 

*Ne alede na določbe prejšnjih odstavkov lahko člani ozi- 
roma koopertanti v enem letu od uveljavitve tega zakona pod 
Doqoii ki so z zakonom o združevanju kmetov do oceni za 
organiziranje in izločitev temeljne organizacje, iz dela kmetij- 
ske zadruge, njene temeljne zadružne organizacije ali iz dela 
temeljne organi zacije koopertantov ustanovijo samostojno 
zadrugo. 

67. člen 
Prehod premoženja v zadružno lastnino po tem zakonu se 

ne šteje za promet z nepremičninami oziroma drugimi sred- 
stvi. 

Za opravila, ki so v zvezi z vračanjem zadružnega premože- 
nja, se ne plačujejo upravne oziroma sodne takse in tudi ne 
davek od prometa z nepremičninami. 

68. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- poqlavje» III. ZADRUGE« - /58. do 79. člen/ obrtnega 

zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89)); - poglavje »V. 
STANOVANJSKE ZADRUGE« /103. do 131. člen/ zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81, 34/89, 24/ 
85, 1/86 in 11/88); - 2. člen zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o združevanju kmetov (Uradni list RS, št. 14/90). 

Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uskladitve 
organiziranosti zadružnih organizacij, organizacij kooperan- 
tov in zadružnih zvez s tem zakonom. 

69. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Repub like Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju 20. in 
21. novembra 1990 sprejeli predlog za izdajo zakona o zadru- 
gah z osnutkom zakona. Predlagatelju so naložili, da pripravi 
predlog zakona in pri tem upošteva pripombe, ki so jih k pred- 
logu za izdajo zakona in osnutku zakona dala delovna telesa 
in zbori Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagatelj ni mogel pripraviti predloga zakona, preden ni 
bil seznanjen s predvidenimi rešitvami v zakonu o denaciona- 
lizaciji in zakonu o privatizaciji podjetij. Nekatere rešitve 

predlogu zakona o zadrugah so namreč povezane z reši- 
tvami v omenjenih dveh zakonih. Glede na to, da sta 
v postopku sprejemanja v Skupščini Republike Slovenije 
osnutek zakona o privatizaciji in predlog za izdajo zakona 
o denacionalizaciji z osnutkom zakona, zakon o zadrugah 
o zadrugah pa je v lazi predloga, obstaja možnost, da rešitve 
v zakonih o denacionalizaciji in privatizaciji ne bodo identične 
v osnutkih teh zakonov, na katere se zakon o zadrugah 
sklicuje, in bo zato treba zakon o zadrugah po sprejemu 
navede nih zakonov spremeniti oziroma dopolniti. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse 

pripombe iz skupščinske razprave in tudi druge pripombe, ki 
jih je prejel od zadružnih in drugih organizacij ter političnih 
strank in sindikatov. V nadaljevanju obrazložitve so pojas- 
njena stališča predlagatelja do danih pripomb ter razlogi, 
zaradi katerih je predlagatelj spreminjal oziroma dopolnjeval 
osnutek zakona. Če obrazložitve k posameznemu členu ni, 
pomeni, da je ostal člen nespremenjen. 

K 1. členu: 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije je v prvem 

odstavku 1. člena osnutka nepotreben tisti del besedila, ki 
opredeljuje zadrugo kot organizacijo »vnaprej nedoločenega 
števila članov«. 

Predlagatelj meni, da pripomba ni utemeljena, saj sta 
- pole g posebnega namena zadruge - spremenljivo število 
članov in spre menljiva višina kapitala bistveni značilnosti 
zadruae v primer javi z drugimi vrstami pravnih oseb. V ena- 
kem besedilu opredel juje zadrugo tudi večina predpisov 
v primerjalnem pravu (npr. 1. paragraf starojugoslovanskega 
zakona o gospodarskih zadrugah, 1. paragraf avstrijskega 
oziroma nemškega zakona o pridobitnih in gospodarskih 
zadrugah, 2520. člen italijanskega državljanskega zakonika, 
1. paragraf finskega zadružnega zakona). 

Predlagatelj pa je sprejel pripombo Zakonodajnopravne 
komisije k določbi o udeležbi zadruge v drugih pravnih ose- 
bah (drugi odsta vek 1. člena), tako da se prvotni pojem 
»udeležba- zadruge v drugih pravnih osebah izrazi opisno 
z možnostjo, da zadruga ustanovi druge pravne osebe in se 
pridruži drugim pravnim ose bam, vendar meni, da mora tud 
pri tem zadruga upoštevati namen, zaradi katerega je bila 
ustanovljena. Zaradi ločene sis (emat/2acve predp/sw o prav- 
nih osebah (v zakonih o zadrugah, podjetjih, društvih n 
podobno) predlagatelj meni, da je izrecna določba » 
zadruge do ustanavljanja drugih pravnih oseb m c/ans(\/a 
v teh pravnih osebah, če zadruga na tej podlagi laze oziroma 
sploh lahko dosega svoj namen, smiselna in potrebna. 
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K 2. členu: 
Upoštevana je pripomba Zakonodajnopravne komisije in je 

tretji odstavek 2. člena iz osnutka črtan. 

K 3. členu: 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije lahko nastopajo 

kot usta novitelji zadruge samo fizične, ne pa tudi pravne 
osebe. Komisija opira svoje mnenje na določbe amandmaja 
XXII in amandmaja XXIII k ustavi Republike Slovenije, po 
katerih združujejo v zadrugah svoje delo in sredstva delovni 
ljudje in občani oziroma kmetje. Določbo, da so ustanovitelji 
zadruge lahko tudi pravne osebe, pa je izrecno podprlo pred- 
sedstvo Sveta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. 

Predlagatelj meni, da tudi z ustavnimi določbami članstvo 
prav nih oseb v zadrugi ni prepovedano. Če bi sprejeli restrik- 
tivno stališče, da se torej pravna oseba ne more včlaniti 
v zadrugo, bi se zastavilo vprašanje, ali bi bila zadruga 
v skladu z 8. točko amandmaja XIII k ustavi R Slovenije 
v enakopravnem položaju s podjetji in drugimi gospodarskimi 
subjekti, v katerih so lahko člani tudi pravne osebe (delniška 
družba, družba z omejeno odgo vornostjo, družba z neome- 
jeno solidarno odgovornostjo in koman ditna družba). Tudi 
s povsem praktičnega, gospodarskega vidika bi prepoved 
včlanjevanja pravnih oseb v zadruge verjetno povzročila 
zadrugam precejšnje težave. Obrtniki in kmetje (če upošte- 
vamo samo področji, kjer je trenutno zadružništvo najbolj 
razvito) kakor tudi druge fizične osebe namreč po zakonu 
o podjetjih lahko ustanavljajo podjetja v zasebni lastnini, 
obratovalnice in kmetijska gospodarstva z lastnostjo pravne 
osebe, kar bi ob omenjeni restriktivni razlagi ustavnih določb 
oteževalo ali celo onemogočalo njihovo članstvo v zadrugi. 

Zakonodajnopravna komisija je v zvezi z drugim odstavkom 
3. člena postavila vprašanje, ali je treba v zakonu določati, da 
morajo biti ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, 
poslovno sposob ni. Predlagatelj je proučil pripombo in meni, 
da je določba o poslovni sposobnosti ustanoviteljev zadruge, 
ki so fizične osebe, potrebna, zlasti z vidika njihove odgovor- 
nosti za obveznosti, ki bi v imenu zadruge nastale od ustano- 
vitve zadruge do njenega vpisa v sodni register. 

K 4. členu: 
Predlagatelj je proučil pripombo Zakonodajnopravne komi- 

sije o primernosti določbe (3. točka drugega odstavka 4. 
člena), da so lahko osebe, ki bodo prvič opravljale dolžnosti 
organov zadruge, določene že v zadružnih pravilih. Predlaga- 
telj meni, da gre za dispozitivno določbo, ki utegne, če usta- 
novitelji sprejmejo predvideno rešitev, prispevati k poenosta- 
vitvi postopka za ustanovitev zadruge in njen vpis v sodni 
register. 

K 5. členu: 
Predlagatelj ni sprejel predloga nekaterih zadružnih organi- 

zacij, da bi bilo popolno plačilo deleža v enkratnem znesku 
pogoj za sprejem v članstvo. Predlagatelj meni, da mora 
zakon dopustiti možnost za obročno vplačilo deležev. Takšno 
možnost dopuščajo celo predpisi o delniški družbi, ki spada 
med kapitalske družbe. 

Predlagatelj tudi meni, da v zakonu ne bi bilo smiselno opre 
deljevati sodelovanja z vsemi tržnimi presežki kot splošno 
premoženjsko obveznost zadružnikov. Takšna določba bi bila 
npr. smiselna le za določene vrste zadrug, nikakor pa ne za 
vse (npr. posojilne, potrošniške in stanovanjske). 
K 6. členu: 

Po mnenju Zakonodajnopravne komisije določba o pridobi- 
tvi pravne in zlasti poslovne sposobnosti zadruge z vpisom 
ustanovitve v sodni register ni potrebna. Predlagatelj pri- 
pombe ni sprejel, ker vsebuje smiselno enako določbo tudi 
drugi odstavek 185. člena zakona o podjetjih, po kateri z vpi- 
som v sodni register podjetje pridobi pravno in poslovno 
sposobnost. Glede na to predlagatelj meni, da je zaradi jasne 
in nedvoumne ureditve takšna določba potrebna tudi 
v zakonu o zadrugah. 

K 7. členu: 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije je nepotrebna 

določba, ki kot posebno sestavino pristopne izjave zahteva še 
poseben, izrecen prevzem odgovornosti za obveznosti 
zadruge. 

Predlagatelj je pripombo proučil in meni, da je posebna 
izjava o poznavanju zadružnih pravil o jamstvu potrebna 
zaradi pravne varnosti zadružnikov in tudi upnikov, v interesu 
katerih je urejena odgovornost zadružnikov za obveznosti 
zadruge. Tudi po 998. členu zakona o obligacijskih razmerjih 
mora biti poroštvena izjava za določeno obveznost dana 
v pisni obliki. Toliko bolj je utemeljeno, da novi član s pri- 
stopno izjavo izrecno prevzame odgovornost za obveznosti 
zadruge. Ta odgovornost sicer ni pogod bena, temveč status- 
nopravna in splošna, saj se nanaša na vse obveznosti 
zadruge, nastale do prenehanja zadruge. Iz zgodovine 
zadružništva v drugih državah so znani primeri, da so neka- 
tere zadruge v svojih pravilih izpuščale določbe o jamstvu, da 
ne bi odvračale novih članov. Tudi člani v svojih pristopnih 
izjavah niso zadružnega jamstva posebej oziroma izrecno 
prevzemali. Prav zaradi tega, ker jamstvo ni bilo omenjeno 
v zadružnih pravilih, se je ob stečaju zadruge uporabila dom- 
neva o neomejeni osebni premoženjski odgovornosti zadruž- 
nikov za obveznosti zadruge. Iz teh razlogov tudi predpisi 
o zadrugah v primerjalnem pravu, če predpisujejo osebno 
premoženjsko odgovornost članov za obveznosti zadruge, 
določajo izjavo o prevzemu zadružnega jamstva kot obvezno 
sestavino pristopne izjave. 

Po mnenju Zakonodajnopravne komisije bi bilo primer- 
nejše, če bi se predlagatelj odločil za eno od obeh možnosti 
glede načina, kako nastane članstvo v zadrugi (tretji odstavek 
7. člena), medtem ko je v zvezi s četrtim odstavkom 7. člena 
po mnenju komisije primernejše osnovno besedilo. Prilagatelj 
je pripombi proučil in meni, da kaže ohraniti obe možnosti za 
nastanek članstva v zadrugi (sistem sprejema v članstvo, 
poleg tega pa tudi sistem prejema pristopne izjave, če je tako 
poprej določeno v zadružnih pravilih), saj obe skupaj članom 
dopuščata širšo izbiro, drugim osebam pa utegneta olajševati 
sprejem v članstvo, s čimer je poudarjeno tudi načelo odprto- 
sti zadruge. 

K določbi o pravnem varstvu zavrnjenega kandidata za 
članstvo so bile ob obravnavi osnutka zakona dane tudi dru- 
gačne pripombe. Po predlogu (Kluba delegatov SDP) bi bilo 
treba z zakonom zagotoviti pravno varstvo oseb, ki jim je 
zadruga odrekla sprejem v članst vo. Predlagatelj meni, da 
v tržnem gospodarstvu ni mogoče uredi ti načela odprtosti 
zadruge tako, da bi lahko odločba sodišča ali drugega držav- 
nega organa nadomestila prostovoljno odločitev zadruge ozi- 
roma njenih članov o sprejemu novih zadružnikov. Glede na 
različne dejavnosti zadruge je treba upoštevati tudi možnost, 
da že objektivni razlogi (npr. popolnoma zasedene gospodar- 
ske zmogljivosti zadruge) ne dopuščajo sprejema novih čla- 
nov. Upoštevati pa je treba tudi potrebo po medsebojnem 
osebnem zaupanju zadružnikov. 

Glede pritožbe in sodnega varstva koristi osebe, ki ni bila 
sprejeta v članstvo, je predlagatelj upošteval pripombo 
Zakono dajnopravne komisije in črtal variantno določbo 
k četrtemu od stavku tega člena. 

K 8. členu: 

V 8. členu se je beseda »oziroma« nadomestila z besedo 
»in«, kakor je iz redakcijskih razlogov predlagala Zakonodaj- 
nopravna komisija. 

K poglavju »III. Članstvo«: 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, Klub delegatov SDP, 

Zadružna zveza Slovenije in več posameznih drugih zadruž- 
nih organizacij so predlagali, naj bi v zakon uvrstili tudi 
izrecno določbo, po kateri bi lahko postali člani zadruge tudi 
njeni delavci. Po nasprotnem mnenju pa naj bi bila z zakonom 
izključena možnost, da delavci, zaposleni v zadrugi, posta- 
nejo njeni člani. 

Skupna utemeljitev teh pripomb, da bi moral zakon urediti 
članstvo delavcev v zadrugah vsaj kot možnost, je stališče, da 
delavci v zadrugah ne bi smeli biti v slabšem položaju kot po 
predpisih o (zlasti avtonomni) privatizaciji podjetij. Po nekate- 
rih pripombah bi moral zakon izrecno predvideti možnost, da 
tudi delavci lahko postanejo člani zadruge ali celo pravico 
delavcev do članstva in solastništva na delu premoženja 
(kapita la) zadruge, medtem ko naj bi po drugih predlogih 
zakon o zadrugah uredil nakazano za možnost sodelovanje 
delavcev pri upravljanju. 
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Predlagatelj meni, da sta članstvo v zadrugi in delovno 
razmerje z zadrugo dve različni in medsebojno neodvisni 
pravni razmerji. Prav tako je članstvo v zadrugi drugačno 
razmerje od družbeniškega razmerja v kapitalskih družbah, 
v katere naj bi se preoblikovala podjetja z družbenim kapita- 
lom po predpisih o olastninjenju. Zato je težko na splošno 
zastopati stališče do enakopravnega položaja delavcev in 
članov zadruge na eni strani oziroma do enakega položaja 
zadružnikov in delničarjev ali članov družb z omejeno odgo- 
vornostjo. Tudi po predvidenih predpisih o privatizaciji ne 
bodo imeli vsi zaposleni enakih pravic do solastništva na 
sedanjem družbenem kapitalu, saj so izvzete npr. gospodar- 
ske dejavnosti posebnega družbenega pomena, družbene 
dejavnosti, banke, druge finančne organizacije in zavaroval- 
nice. .. .. 

Ob upoštevanju opredelitve zadruge kot organizacije čla- 
nov (ne več kot organizacije združenega dela posebne vrste) 
in načela obojestranske prostovoljnosti pri sprejemanju 
v članstvo predla gatelj ni mogel upoštevati predloga, naj bi 
zakon prepovedal članstvo delavcev zadruge, niti predloga, 
da imajo ti delavci že po zakonu ne glede na pogoje, ki jih za 
sprejem v članstvo moreb iti določajo zadružna pravila, in ne 
glede na odločitev organov zadruge, pravico do članstva. 
Vprašanje, ali bodo delavci lahko člani zadruge, je po mnenju 
predlagatelja stvar zadružne avtono mije, zlasti pa pogojev, ki 
jih za sprejem v članstvo glede na namen in dejavnost 
zadruge določajo zadružna pravila. Po mnenju predlagatelja 
ni utemeljenih razlogov, da bi zakon omejeval ali celo prepo- 
vedoval članstvo npr. delavcem potrošniških, stano vanjskih, 
posojilnih in podobnih zadrug. Takšna prepoved bi lahko 
popolnoma onemogočila tudi nastanek proizvodnih (delav 
skih) zadrug, v katerih bodo člani izključno ali vsaj pretežno 
delavci. 

O pripombah k sodelovanju delavcev, zaposlenih v zadrugi, 
pri up ravljanju zadruge pa predlagatelj meni, da so bile 
dejansko že o73 upoštevane v osnutku zakona, po katerem 
lahko delavci v skladu s posebnim zakonom ali s kolektivno 
pogodbo izvolijo določeno število svojih predstavnikov 
v upravni in nadzorni odbor (14. člen osnutka zakona). Po tej 
določbi bi imeli zaposleni v zadrugi po mnenju predlagatelja 
kot delavci (ne kot člani!) večje pravice do sodelovanja pri 
upravljanju v primerjavi z delavci podjetja v mešani ali zasebni 
lastnini po veljavnem zakonu o podjetjih, ki vsebuje o tem 
vprašanju samo načelno deklaratorno določbo, po drugi 
noveli celo odpravlja delavski svet kot obvezen organ za 
podjetja, ki niso izključno v družbeni lastnini. _ 

Predlagatelj meni, da ustavnih določb (4. točka amandmaja 
IX in 4. točka amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije), ki 
delav cem zagotavljajo pravico do sodelovanja pri upravljanju 
ne glede na pravno obliko gospodarskih subjektov oziroma 
vrsto lastnine v teh subjektih, za delavce v zadrugah ne bi bilo 
utemeljeno ure jati posebej in drugače kot za delavce 
v podjetjih in drugih organizacijah. Pravica delavcev do sode- 
lovanja pri upravljanju kot prvina gospodarske demokracije 
po mnenju predlagatelja ne bi smela biti odvisna od pravne 
oblike gospodarskega subjekta oziro ma lastninske oblike, 
sicer jo utegnejo delodajalci izigrati. Z namenom da bi premo- 
stili pravno praznino v zakonski ureditvi do uveljavitve poseb- 
nega zakona (iz 3. točke prvega odstavka 14. člena predloga 
zakona) ki naj bi sistemsko uredil to področje, pa je predlaga- 
telj v prehodnih določbah predvidel začasno rešitev z določbo 
o pravici delavcev, da v zadrugi oblikujejo delavski svet m 
izvolijo določeno število svojih predstavnikov v upravni ozi- 
roma nadzorni odbor. 

Predlagatelj ni upošteval predloga (Mercator, d.d. iz Ljub- 
ljane), naj bi zakon o zadrugah omogočal tudi deleže nečla- 
nov, ki ne bi dajali pravice do upravljanja, pač pa prednostno 
pravico do dela presežka, ali pa bi dajali pravico do souprav- 
ljanja s pravico do udeležbe pri presežku, s tem pa tudi 
vključitev nominiranega aH nenominiranega družbenega 
kapitala, ki ne bi prešel v zadružno lastnino. Predlagatelj 
meni, da bi zaradi takšne določbe up ravljanje v zadrugi lahko 
pretežno ali popolnoma prešlo na nečlane, kar bi bilo 
v nasprotju z bistvom zadruge. Verjetno pa bi obstajala tudi 
nevarnost, da bi nečlani na ta način obšli kogentne predpise 
o kapitalskih družbah (npr. o najmanjšem znesku delniškega 
kapitala ali kapitala družbe z omejeno odgovornostjo) bodisi 
predpise o neomejeni odgovornosti vseh družbenikov za 

obveznosti družbe z neomejeno solidarno odgovornostjo ozi- 
roma komplementarjev za obveznosti komanditne družbe. 

K 9. in 10. členu: 
Po predlogu Zakonodajnopravne komisije je predlagatelj 

ponovno proučil določbe 9. in 10. člena, ki urejata izstop in 
izključitev iz zadruge. Predlagatelj meni, da so določbe obeh 
členov po trebne, saj zagotavljajo minimalno varstvo članovih 
pravic in preprečujejo nepotrebne nejasnosti in spore, pri 
čemer je treba upoštevati, da je član ob morebitnem izstopu 
ali izključitvi navadno v dejansko slabšem položaju kot 
zadruga. Predlagane določbe v teh dveh členih so potrebne 
tudi kot minimalno zago tovilo demokratičnega upravljanja 
zadruge. 

K 12. členu: 
Drugi stavek iz prvega odstavka 12. člena osnutka je crtan. 

Po mnenju Zakonodajnopravne komisije ni utemeljena 
določba o članskem imeniku kot o javni knjigi, saj obstoječi 
pravni sistem tega pojma ne opredeljuje. Predlagatelj je pri- 
pombo Zakonodajno pravne komisije upošteval. 

Zaradi navezave članskega imenika na statistični in forma- 
cijski sistem pa je predlagatelj vsebino imenika dopolnil še 
z matično številko zadruge in člana. 

K 13. členu: . 
Sprememba je redakcijska. Po mnenju predlagatelja je 

treba v uvodni določbi o organih zadruge navesti, da je 
preglednik organ zadruge, kar izhaja tudi iz drugega odstavka 
42. člena. 

K 14. členu: 
Predlagatelj je upošteval mnenje Zakonodajnopravne komi- 

sije, da je občni zbor najvišji organ v zadrugi in da ni treba 
posebej določati, da občni zbor sklepa tudi o spremembah in 
dopolnitvah zadružnih pravil. 

Predlagatelj meni, da pripombe Zakonodajnopravne komi- 
sije, po kateri pravila ne bi mogla določati, da direktorja 
zadruge voli in odpokliče nadzorni odbor, ni mogoče upošte- 
vati, saj se na ta način zožuje funkcija nadzornega odbora 
v zadrugi, kar je v nasprotju z domačo zadružno tradicijo in 
z rešitvami v primerjal nem pravu, po katerih je zlasti za t. i. 
velike zadruge celo obvezno predpisano, da nadzorni odbor 
imenuje upravnike zadruge. Skoraj v vseh zadružnih predpi- 
sih (tako tudi po predvojnem staro jugoslovanskem zakonu 
o gospodarskih zadrugah) pa je nadzorni odbor celo dolžan, 
da skliče izredni občni zbor in celo odstavi do odločitve 
občnega zbora upravni odbor in vodilne delavce v zadrugi, če 
je ogrožena korist zadruge. - • , 

Glede določbe v osnutku zakona, po kateri občni zbor 
odloča tudi o drugih vprašanjih, ki v zakonu niso izrecno 
našteta, če za te zadeve niso pristojni drugi zadružni organi, 
je Zakonodajno pravna komisija predlagala spremembo, tako 
da bi občni zbor lahko odločal samo o drugih vprašanjih, ki so 
po zadružnih pravilih izrecno v njegovi pristojnosti. Predlaga- 
telj je pripombo upošteval, tako da je dopolnil 6. točko s pred- 
logom Zakonodajno pravne komisije. 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je predlagal, da se črta 3. 
točka iz prvega odstavka 14. člena osnutka z obema aline- 
jama, ki ureja izvolitev in odpoklic predsednika zadruge, čla- 
nov upravnega in nadzornega odbora ter direktorja zadruge. 
Predlagatelj te pri pombe ni mogel upoštevati, saj bi bilo 
s črtanjem te točke zanikano načelo, da občni zbor voli in 
odpokliče vse druge organe zadruge, če v skladu z zakonom 
in zadružnimi pravili ni drugače določeno. 
K 15. členu: 

Po predlogu Zakonodajnopravne komisije naj bi se pred- 
stavniški občni zbor imenoval skupščina zadruge. Predlaga- 
telj meni, da uvedba tega izraza, ki izhaja iz državoslovja, ni 
potrebna. ... 

V zvezi s pripombo Zakonodajnopravne komisije, da je 
treba proučiti, ali so zadnji trije odstavki 15. člena osnutka 
potreb ni, je predlagatelj črtal določbe drugega, petega m 
šestega od stavka o vabilu, izvolitvi, mandatni dobi in odpo- 
klicu predstav nikov ter njihovih namestnikov, kar je dejansko 
že zajeto z določbo o obveznih sestavinah zadružnih pravil. 
Predlagatelj pa ni opustil določbe tretjega odstavka tega 
člena o tem, kdo je lahko izvoljen za predstavnika. Določba je 
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po mnenju predlagateI ja potrebna zato, ker onemogoča 
enostranske, zlasti pa omejevalne razlage vprašanja, kdo je 
lahko izvoljen v predstavniški občni zbor. 

K 16. členu: 
Predlagatelj meni, da je treba pravico do obveščenosti (ne 

pa tudi soodločanja) zagotoviti tudi nekdanjemu članom ozi- 
roma njihovim pravnim naslednikom, dokler traja njihova 
odgovornost za obveznosti zadruge, zato je variantni dodatek 
sprejel v osnovno besedilo. 

K 17. členu: 
Zaradi boljše stilizacije besedila je predlagatelj upošteval 

krajše besedilo, ki ga je predlagala Zakonodajnopravna komi- 
sija. 

K 18. členu: 
Zakonodajnopravna komisija je opozorila, da iz tretjega 

odstavka 18. člena osnutka ni razvidno, za katere primere naj 
bi se skliceval izredni občni zbor. Predlagatelj meni, da bi 
našte vanje primerov, za katere se sklicuje izredni občni zbor, 
po nepotrebnem obremenjevalo besedilo zakona in gotovo ne 
bi moglo biti izčrpno. Tudi v primerjalnem pravu je izredni 
občni zbor opredeljen negativno - kot tisti, ki ni redni. 

K 19., 20., 21. in 22. členu: 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije določbe 19., 20., 

21. člena ter petega in šestega odstavka 22. člena ne sodijo 
v zakon. Te določbe urejajo sklicevanje občnega zbora ter 
vprašanja v zvezi z vabilom, dnevnim redom in sklepanjem na 
občnem zboru. 

Predlagatelj je ponovno proučil vse navedene določbe in 
meni, da bi bilo utemeljeno in potrebno te določbe uvrstiti 
v zakon. 

V 19. členu je določena obveznost določenih organov 
zadruge, da skličejo redni občni zbor v določenem roku 
oziroma da skličejo izredni občni zbor, kadar to zahtevajo 
koristi zadruge. Poleg tega je v 19. členu določena tudi 
manjšinska pravica najmanj ene desetine vseh članov ozi- 
roma najmanj 100 članov za sklic izredne ga občnega zbora. 
Ta pogoj lahko zadružna pravila samo omilijo, ne morejo pa 
ga poostriti, s čimer bi bile na podlagi večinskega odločanja 
lahko prizadete manjšinske pravice zadružnikov in bistvo 
demokratičnega odločanja v zadrugi. Določba je torej 
potrebna zato, ker po mnenju predlagatelja z zadružnimi 
pravili ni mogoče zagotoviti enakega varstva manjšine kot 
z zakonom. 

Določb o vabilu na občni zbor, o roku, ki mora preteči med 
skli cem in občnim zborom, o dnevnem redu občnega zbora 
in pravici zadružnika, da se določena zadeva uvrsti na dnevni 
red občnega zbora, po mnenju predlagatelja ne gre šteti za 
določbe formalno-poslovniške narave, saj zagotavljajo mini- 
malne pogoje glede obveščenosti članov in s tem tudi demo- 
kratično odločanje v zadru gi. Namen določb iz tega člena je 
varovanje osebnih upravljal skih pravic vsakega člana 
zadruge. Poleg tega je v zadnjem od stavku predvideno, da se 
za sklep občnega zbora šteje tudi sklep, ki so ga soglasno 
sprejeli in podpisali vsi člani. Iz te določbe, ki odpravlja 
nepotrebna formaliziranja, nedvoumno izhaja, da bi bile vse 
obličnosti v zvezi s sklicem občnega zbora potrebne in pred- 
pisane samo v interesu članov. Po mnenju predla gatelja 
določba preprečuje tudi nepotrebne spore pri sprejemanju 
sklepov občnega zbora, kar bi zmanjševalo njegovo vlogo kot 
najvišjega organa zadruge. 

21. člen ureja minimalne pogoje za sklepčnost občnega 
zbora, zato bi črtanje tega člena pomenilo, da je odveč tudi 
22. člen, ki ureja najmanjšo večino, s katero na občnem zboru 
navzoči člani oziroma predstavniki sprejemajo sklepe. 

Peti in šesti odstavek 22. člena urejata pomembno manjšin- 
sko pravico članov, ki se z določenimi sklepi občnega zbora 
ne strin jajo, do izstopa iz zadruge. Podobne in celo podrob- 
nejše določbe o sklicevanju, sklepčnosti, odločanju na obč- 
nem zboru in o manjšinskih pravicah zadružnikov vsebujejo 
skoraj vsi zadružni predpisi. 

Predlagatelj torej meni, da vse navedene določbe zagotav- 
ljajo pomembne manjšinske in osebne pravice zadružnikov, 
zato jih ni utemeljeno prepuščati povsem nevezanemu ureja- 

nju z zadružnimi pravili ali drugimi akti, ki so sprejeti na 
podlagi večinskega sklepa članov. 

Predsedstvo Sveta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je 
k določbi o sprejemanju sklepov na občnem zboru z večino 
od oddanih glasov izrazilo pripombo, naj se sklepi sprejemajo 
z večino od prisotnih, pri čemer pa mora biti navzočih več kot 
polovica vseh članov. Predlagatelj je proučil to pripombo in 
ugotovil, da bi predlagana rešitev oteževala, v manjših zadru- 
gah pa lahko celo onemogočila sprejemanje sklepov ob 
določbi, da zaradi nepris transkosti odločanja v določenih 
zadevah posamezni člani ne morejo glasovati (31. člen, vse- 
binsko podobno določbo predpisuje tudi drugi odstavek 104. 
člena republiškega zakona o delovnih razmerjih, ko gre za 
uveljavljanje pravic delavcev v podjetju), zakon pa bi za spre- 
jem sklepa zahteval večino glasov od vseh prisotnih članov 
oziroma predstavnikov. 

Predlagatelj pripominja, da so določbe o sklepčnosti in 
potrebni večini za sprejemanje sklepov v predlogu zakona 
samo minimalna zahteva, medtem ko zadružna pravila lahko 
določijo tudi strožjo večino za sprejemanje vseh ali določenih 
sklepov. Ureditev večine glede na število veljavno oddanih 
glasov je splošno sprejeta rešitev, vsaj za sprejemanje navad- 
nih sklepov, tudi v primerjal nem pravu. 

K 23. členu: 
Na pripombo Zakonodajnopravne komisije, da bi bila nič- 

nost sklepa občnega zbora, če je sklep v nasprotju z zako- 
nom, prehuda sankci ja, je predlagatelj spremenil besedilo 
tako, da so nični samo tisti sklepi občnega zbora, ki nasprotu- 
jejo prisilnim predpisom, morali ali bistvu zadruge. 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombo Zakonodajno- 
pravne komi sije, naj se vodenje občnega zbora ureja 
z zadružnimi pravili, zato je črtan 24. člen osnutka zakona. 

K 24. členu (25. člen osnutka): 
Predlagatelj se ne strinja s pripombo Zakonodajnopravne 

komisije, da določba o zapisniku občnega zbora ne sodi 
v zakon. Zapisnik občnega občnega zbora je temeljna listina, 
ki zagotavlja obveščenost članov o sprejetih sklepih (drugih 
obveznosti v zvezi z obveščanjem članov o sprejetih sklepih 
zakon ne predpisuje). Poleg tega zapisnik olajšuje dokazova- 
nje, ali je občni zbor sprejel določen sklep, in s kakšno 
vsebino. Določba je praktičnega pomena za čim bolj učinko- 
vito pravno varstvo zadružnika zunaj zadruge (npr. pred 
sodiščem). Predpisi v pri merjalnem pravu posebej urejajo 
protokoliranje sklepov občnega zbora, ponekod pa za zapis- 
nik občnega zbora, zlasti o spremembah ustanovitvenega 
akta ali zadružnih pravil, zahtevajo celo poseb no, t. i. notar- 
sko obliko (npr. Italija in Nizozemska). 

K 25. členu (26. člen osnutka): 
Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajnopravne 

komisije, naj ponovno prouči določbe 25. člena osnutka 
z vidika potrebnosti njihove vključitve v zakon, in je pri tem 
črtal prvi in tretji odstavek tega člena, medtem ko za druge 
določbe v tem členu meni, da jih zakon mora vsebovati. 
Z določbami, ki naj ostanejo, bi bila namreč odpravljena 
morebitna nejasnost, ali sta predsednik zadruge in predsed- 
nik njenega upravnega odbora dve različni osebi, glede na 
načelo članske samouprave pa bi bila zagotovljena tudi 
ustrezna zastopanost članov v upravnem in nadzornem 
odboru. 

K 26., 27. in 28. členu (27., 28. in 29. člen osnutka): 
Predlagatelj je na pripombo Zakonodajnopravne komisije 

ponovno proučil določbe 26.,27.,28. in 29. člena osnutka 
zakona in pri tem ugotovil, da gre dejansko za minimalne 
določbe, ki naj uredijo delo upravnega in nadzornega odbora 
kot kolektivnih organov zadruge. 

K 29. členu (30. člen osnutka): 
Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajnopravne 

komisije, da pogoja polne poslovne sposobnosti za direktorja 
zadruge ni treba predpisovati v zakonu. 

Prav tako je predlagatelj upošteval tudi pripombo Zakono- 
dajno pravne komisije, da se v četrtem odstavku 30. člena 
osnutka opusti določba o možnosti, da je direktor podjetja 
v zadružni lastnini imenovan brez javnega razpisa. Predlaga- 
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telj meni, da bi bila nedoslednost republiškega zakona 
o delovnih razmerjih, ki izjemoma dopušča sklenitev delov- 
nega razmerja direktorja brez javnega razpisa samo v podjet- 
jih v mešani in zasebni lastnini, odpravljena že z določbo, po 
kateri se za podjetje v zadružni lastnini uporabljajo predpisi 
o podjetjih v zasebni lastnini, če z zakonom o zadrugah ni 
drugače določeno. 

K 31. členu (32. člen osnutka): 
Zakonodajnopravna komisija je k določbi o odgovornosti 

organov zadruge za škodo, ki jo pri opravljanju svoje funkcije 
povzročijo zadrugi, predlagala, da o vložitvi tožbe zoper 
osebe, ki so povzročile škodo zadrugi, odloča poslovodni 
organ in ne občni zbor. Predlagatelj te pripombe ni sprejel 
zato, ker omenje na določba ureja materialno odgovornost 
organov zadruge nasproti zadrugi, torej tudi materialno odgo- 
vornost poslovodnega organa. O tej odgovornosti, zlasti 
o vložitvi tožbe in posebej še o oprostitvi odgovornosti po 
mnenju predlagatelja lahko odloča le občni zbor kot najvišji 
organ zadruge, ki ni odgovoren nobenemu drugemu organu 
zadruge. 

j K 32. členu (33. člen osnutka): 
Zaradi večje jasnosti besedila je predlagatelj spremenil 

drugi stavek v prvem odstavku tega člena. 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije določbe prvega, 

drugega in tretjega odstavka 33. člena ne sodijo v zakon. 
Predlagatelj pripombe ni mogel upoštevati, ker meni, da bi 
moral zakon na podlagi načela o članski samoupravi vsebo- 
vati nedvoumno določbo o možnosti za predčasni odpoklic 
članov upravnega in nadzornega odbora ter direktorja 
zadruge, po drugi strani pa tudi zagotoviti minimalne pravice 

I predčasno odpoklicanih oseb iz pogodbe, ki so jo sklenile 
z zadrugo (npr. pogodba o zaposlitvi). Z določbo, da upravni 
odbor ne more izključiti člana nadzornega odbora, naj bi bil 
zagotovljen neodvisen položaj članov nadzornega odbora 
v razmerju do upravnega odbora, kar zadeva izključitev iz 

S članstva (2. odst. 33. člena). Poleg tega je treba v zakonu 
zagotoviti tudi možnost, da nadzorni odbor pri opravljanju 
svoje funkcije lahko začasno, do odločitve občnega zbora, ki 

i ga mora nadzorni odbor nemudoma sklicati, odstavi dolo- 
čene zadružne organe in delavce s posebnimi pooblastili in 

| odgovornostmi, če zaradi hujših kršitev njihovih obveznosti 
zadrugi grozi večja škoda. Predlagatelj ob tem opozarja, da za 
navedene organe (razen delavcev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi) ni nujno, da so v delovnem razmerju (za 
katero zakon podrobneje ureja disciplinsko in materialno 
odgovornost, odstranitev iz organizacije oziroma z delovnega 
mesta). Pomemb nost funkcij zadružnih organov zahteva ure- 

i ditev teh vprašanj v zakonu. Istovetne ali podobne določbe 
i imajo tudi zadružni zakoni drugih držav. 

K 35. členu (36. člen osnutka): 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije v 5. odstavku 36. 

člena osnutka ni dovolj jasno urejana odgovornost člana, 
kadar vloži kot delež samo pravico do uporabe. Predlagatelj je 
ponovno proučil določbo in meni, da je odgovornost zadovo- 
ljivo urejena, saj omenjena določba izrecno napotuje na upo- 
rabo pravil o zakupni oziroma najemni pogodbi (5/3. in 580. 

! člen zakona o obligacijskih razmerjih). 

K 39. členu (40. člen osnutka): 
Po mnenju Zakonodajnopravne komisije je treba določbo 

p zadružni firmi in označevanju odgovornosti članov za 
obveznosti zadruge (6. odstavek 40. člena iz osnutka zakona) 

' uvrstiti v poglavje, ki ureja firmo, sedež in podobne statusne 
značilnosti zadruge, kar je predlagatlej upošteval. 

Glede odgovornosti članov za obveznosti zadruge je pred- 
lagatelj sprejel rešitev, po kateri člani osebno neomejeno 

' odgovarjajo zadrugi v stečaju, vendar pa lahko z zadružnimi 
pravili to odgo vornost omejijo na določen znesek aH jo celo 
povsem izključijo. Takšna rešitev dejansko omogoča članom, 
da se odločijo tudi za najmanjšo odgovornost za obveznosti 

j zadruge, se pravi, da odgo varjajo samo z vplačanimi deleži in 
. je tako kot možna rešitev vključena tudi takšna odgovornosti 
za obveznosti zadruge, kot je bila predvidena v prejšnji vari- 
antni določbi iz osnutka zakona. 

K 40. členu (41. člen osnutka): 
Določba 40. člena je spremenjena, tako da je v predlogu 

sprejeto variantno besedilo osnutka. 
Zaradi večjega varstva upnikov je predlagatelj sprejel vari- 

antno določbo o tem, kdaj začne učinkovati sklep o zmanjša- 
nju deležev ali zmanjšanju odgovornosti članov za obveznosti 
zadruge nasproti tretjim osebam. 

K 41. členu (42. člen osnutka): 
Na pripombo Zakonodajnopravne komisije je predlagatelj 

poenosta vil besedilo 2. stavka 1. odstvka 42. člena. Sicer pa 
predlaga telj meni, naj ostanejo druge določbe o sprejemanju 
letnega obračuna, saj obvezni pregled letnega obračuna pred 
sklepanjem na občnem zboru zagotavlja kvalificirano odloča- 
nje o najpomemb nejši zadevi iz rednega poslovanja zadruge. 
Tudi zadružni zakoni drugih držav vsebujejo tovrstne 
določbe. 

K 43. členu (44. člen osnutka): 
Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajnopravne 

komisije in je zaradi terminološke doslednosti besedila 
v prvem odstavku besedo »skladov« nadomestil z besedo 
»rezerv«. , 

Po predlogu Poslovnega sistema Mercator, d.d., iz Ljub- 
ljane bi moral zakon vsebovati natančne določbe o razporeja- 
nju presežka zadruge najprej za rezerve, nato za obrestovanje 
deležev, za oblikovanje neobveznih rezerv in končno za deli- 
tev med člane glede na njihovo sodelovanje z zadrugo. 

Predlagatelj pripombe ni upošteval, ker bi določbe o obvez- 
nih skladih zadruge in načinu razporejanja dobička zmanjše- 
vale avtonomijo zadružnikov in oteževale prilagajanje notra- 
njih de litvenih razmerij v zadrugah hitro spreminjajočim se 
zunanjim tržnim razmeram. 

K 44. členu (45. člen osnutka): 
Na predlog Zakonodajnopravne komisije je predlagatelj 

ponovno proučil določbo o načelu delitve presežka v soraz- 
merju s pošlo vanjem članov z zadrugo in ugotovil, da v sploš- 
nem predpisu, ki naj bi veljal za vse zadruge, ni mogoče niti 
potrebno določati podrobnejših meril za razčlenitev te os- 
nove. 

K 45. členu (46. člen osnutka): 
Po pripombi Poslovnega sistema Mercator, d.d., iz Ljub- 

ljane zadruga ne bi smela poravnavati morebitnih poslovnih 
izgub v breme t. i. »skupnega premoženja«, ki je v zadrugi 
nastalo do uveljavitve tega zakona, razen ob stečaju, kadar se 
upniki ne bi mogli poplačati niti z rezervami niti s članskimi 
deleži. Pripom ba je obrazložena s tem, da bi moral zakon čim 
bolj zaščititi skupno zadružno premoženje in čim bolj pove- 
čati odgovornost upravljalcev. 

Predlagatelj ni upošteval te pripombe, ker bi poravnavanje 
iz gube, dokler zadruga posluje, samo iz članskih deležev in 
jamstva negativno vplivalo na vključevanje v zadrugo in priza- 
delo intere- se upnikov. 

K 47. členu (48. člen osnutka): 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, Klub delegatov SDP, 

Zadružna zveza Slovenije in več posameznih kmetijskih 
zadružnih organiza cij so predlagali strožje določbe o deljivo- 
sti zadružnega premoženja med člane ob likvidaciji ali stečaju 
zadruge. Po njihovih predlogih se potem, ko so bili v likvida- 
ciji ali stečaju zadruge poplačani upniki in članom vrnjeni 
vplačani deleži, poleg premoženja, ki je bilo vrnjeno zadrugi 
kot nekdanje zadružno premoženje, ne bi smelo deliti med 
člane niti premoženje, ki je prešlo v zadružno lastnino kot 
premoženje že obstoječih zadrug ob uveljavitvi tega zakona. 
Zadružna zveza je predlagala tudi, da se preostalo premože- 
nje, ki ne bi bilo delji vo, po prenehanju zadruge izroči 
zadružni zvezi, v katero je bila zadruga včlanjena, po preneha- 
nju zadružne zveze pa njenim člani cam - zadrugam, s čimer 
bi bila ohranjena zadružna namembnost tega premoženja. 
Podobno pripombo, vendar s to razliko, da bi bilo treba 
ostanek nedeljive premoženjske mase po prenehanju zadruge 
izročiti občini, ta pa bi ga morala uporabiti za razvoj zadružni- 
štva, je dal Poslovni sistem Mercator, d.d., iz Ljublja- ne. 

Predlagatelj je proučil te predloge in ugotovil, da je 
bistvena razlika med premoženjem, ki ga ima zadruga sedaj in 
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še nastaja, ter premoženjem, ki ga bodo zadruge in zadružne 
zveze dobile nazaj oziroma oiastninile po tem zakonu. Sedanji 
člani zadrug in zadružnih zvez niso vsi isti kot so bili, ko se je 
premoženje zadrugam in zadružnim zvezam odvzelo, zato bi 
lahko pomenilo neopravičeno obogatitev teh članov, če bi jim 
dovolili tako premoženje razdeliti. Zato se je predlgatelj odlo- 
čil, da bo tudi v predlogu zakona obdržal delitev zadružnega 
premoženja na delji vo in nedeljivo kot je bilo to predvideno 
že v osnutku zakona. Pri tem se predlagatelj zaveda, da bosta 
na podlagi določb o nedeljivosti določenega zadružnega pre- 
moženja v zadrugi obstaj ali dve premoženjski masi, od kate- 
rih se bo ena lahko delila med člane, druga pa se ne bi smela 
deliti med člane niti v primeru, ko zadruga preneha. Zaradi teh 
določb bi bilo smiselno predpisati posebno knjigovodsko 
izkazovanje obeh premoženjskih mas in njuno enako obrav- 
navanje pri razporejanju presežka, revalorizaciji, amortizaciji 
in podobno. Predlagatelj se zaveda, da taka rešitev omogoča 
tudi ravnanja, ki bi bila lahko po nekaterih mnenjih tudi 
Spekulativna in nedopustna. Člani bi namreč lahko določbo 
o ne deljivosti dela zadružnega premoženja obšli zato, ker se 
v stečaju zadruge terjatve upnikov poravnavajo predvsem iz 
njenega celotnega premoženja, v katero bi bila po omenjenih 
predlogih vključena tudi »nedeljiva« premoženjska masa. 
Drugačne določbe o odgovornosti za obveznosti zadruge, na 
primer, da se upniki poplačajo iz nedeljive premoženjske 
mase šele potem, ko je izčrpano jamstvo članov, pa bi zmanj- 
šale posojilno sposobnost zadruge v pravnem prometu in 
motiv za članstvo v zadrugi. 

Predlagatelj torej meni, da administrativno predpisovanje 
ne deljivosti za celotno zadružno premoženje ne bi doseglo 
svojega namena, niti ne bi moglo zagotoviti učinkovitega 
poslovanja za drug, ki je zlasti odvisno od podjetniških spo- 
sobnosti zadružnikov. Zato je nedeljivost predpisana le za 
premoženje, ki bo zadrugam oziroma zadružnim zvezam 
vrnjeno oziromaga bodo oiastninile, za drugo zadružno pre- 
moženje pa se bodo zadružniki sami odločali, ali bo deljivo. 

(49. člen osnutka): 
Predlagatelj je črtal določbe o podjetjih v zadružni lastnini, 

ki so kot posebna oblika organiziranja le prehodnega značaja. 
Daje lahko zadruga ustanoviteljica podjetij, pa ja določeno že 
v I. členu tega zakona. 

K 48. členu (50. člen osnutka): 
Predlagatelj je upošteval pripombe Zakonodajnopravne 

komisije, Odbora za podjetništvo in obrt, Komisije za sprem- 
ljanje preo brazbe družbene in zadružne lastnine, Komisije za 
denacionaliza cijo in Komisije za celovito proučitev okoliščin, 
posledic in pojavov oškodovanja družbenega premoženja ter 
določbo drugega odstavka, ki navaja delovno področje 
zadružnih zvez, vsebinsko uskladil z določbo prvega 
odstavka. 

(K 51. in 52. členu osnutka:) 
Zakonodajnopravna komisija je predlagala, da se v osnutku 

zakona črta določba 51. člena o razmerju države do zadrug 
zaradi svoje deklaratorne narave, kar je predlagatelj upošte- 
val. 

Klub poslancev Slovenske kmečke zveze pa je v zvezi s tem 
opozo ril, da določba premalo jasno opredeljuje vlogo države 
pri pospeševanju razvoja zadružništva. O tej pripombi predla- 
gatelj meni, da v splošnem statusnem predpisu o zadrugah, ki 
naj bi imel trajnejšo veljavo, ni mogoče navajati niti natanč- 
neje urejati ukrepov sprotne gospodarske (npr. davčne in 
pod.) politike. Poleg tega v splošnem predpisu o zadrugah 
tudi ni mogoče o73 upoštevati raznovrstnosti zadružnih 
dejavnosti (npr. stano vanjske, kmetijske, proizvodne in druge 
zadruge), za katere veljajo lahko različni ukrepi gospodarske 
politike. 

Glede na spremembe predloga zakona o privatizaciji podje- 
tij v primerjavi z osnutkom tega zakona je predlagatelj črtal 
variant ni dodatek 52. člena osnutka, ki naj bi posebej urejal 
vlogo agencije pri reorganizaciji zadrug v skladu s tem zako- 
nom. Pra vice upravičencev do vračila nekdanjega zadruž- 
nega premoženja bodo namreč ustrezno zavarovane že 
v zakonu o privatizaciji podjetij. Podobne pripombe so dale 
tudi komisije za spremljanje preobrazbe družbene in 
zadružne lastnine, za celovito proučitev okoliščin, posledic in 

pojavov oškodovanja družbenega premoženja in za denaci- 
onalizacijo z obrazložitvijo, da je agencija uprav ni organ, sam 
postopek vračanja pa ni opredeljen kot upravni postopek. 

K 49. členu (53. člen osnutka): 
Zakonodajnopravna komisija je postavila vprašanje, ali je 

v zakonu o zadrugah dopustno predpisovati revizijo, ko 
obstoječi pravni sistem tega instituta še ne pozna. 

Predlagatelj je pripombo proučil in meni, da je zadružna 
revizi ja potrebna zaradi koristi posameznega zadružnika in 
zadružništva v celoti, pa tudi poslovnega prometa (glede na 
spremenljivo število članov in možnost za omejitev ali celo 
izključitev osebne premoženjske odgovornosti članov za 
obveznosti zadruge). V pre hodnih določbah pa je predvi- 
deno, da se zadružna revizija prične v skladu s posebnimi 
predpisi (64. člen). Predlagatelj pripomin ja, da so v drugih 
državah in tudi pri nas zadružni predpisi uvedli zadružno 
revizijo še pred uvedbo podobnega instituta za delniške 
družbe in druge gospodarske subjekte. 

Po predlogu Poslovnega sistema Mercator, d.d., in nekate- 
rih zadružnih organizacij bi se morali stroški redne revizije 
porav navati iz javnih sredstev oziroma iz proračuna. Predla- 
gatelj pripombe ni mogel upoštevati, ker meni, da je posebna 
zadružna revizija predpisana predvsem v interesu samih 
zadrug oziroma zadružništva kot celote in ne obsega zgolj 
nadzora nad izpolnje vanjem računovodskih predpisov, tem- 
več ima predvsem svetovalno-inštruktažno funkcijo. Vsebin- 
sko enake rešitve imajo tudi tuji predpisi (npr. Avstrija in 
Nemčija). 

K 50. členu (54. člen osnutka): 
Upoštevana je pripomba Zakonodajnopravne komisije k 40. 

členu osnutka. 

K 52. členu (56. člen osnutka): 
Ob skupščinski obravnavi je bilo od vseh določb zakon- 

skega osnutka prav poglavje o vračilu nekdanjega zadruž- 
nega premoženja deležno največ pripomb in predlogov, ki pa 
so po svoji vsebini zelo različni, nekateri med njimi celo 
popolnoma nasprotni. 

Tako je Klub delegatov SDP predlagal, da določbe o vrača- 
nju nekdanjega zadružnega premoženja veljajo le za kmetij- 
ske za druge, ne pa za obrtne in druge zadruge, in da se 
kmetijskim zadrugam vrača le premoženje, ustvarjeno le 
z delom zadružnikov, ne pa tudi premoženje, ki je bilo od leta 
1945 do 1955 z odločitvami države preneseno na zadruge ali 
zadružne zveze kot nekdanja zadružna lastnina, razen če je 
bila to podržavljena lastnina predvojnih kmetijskih zadrug. 

Predlagatelj meni, da ni mogoče upoštevati pripombe, po 
kateri naj bi lahko vračilo nekdanjega zadružnega premože- 
nja zahtevale samo kmetijske zadruge in zadružne zveze. 
Takšna določba bi postavljala zadruge z drugimi dejavnostmi 
v neenakopraven položaj, poleg tega pa bi povzročila dvome, 
ali so s kmetijskimi zadrugami mišljene tudi predvojne 
kmečke (ne kmetijske!) poso jilne zadruge, elektrarniške 
zadruge in morebitne druge zadruge, katerih člani so bili 
deloma aH celo pretežno tudi kmetje. 

Predlagatelj pa je upošteval drugo pripombo Kluba delega- 
tov SDP in dopolnil predlog zakona z določbo, da se iz vračila 
nekdanje ga zadružnega premoženja zadrugam in zadružnim 
zvezam izvzame premoženje, ki ni zadružnega izvora in je 
prešlo v last ali upravljanje zadrug ali zadružnih zvez na 
podlagi administrativne ga akta državnih organov po 
9.5.1945. 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombo Odbora za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, kluba delegatov Slovenske kmečke zveze, 
Zadružne zveze Slovenije in posameznih zadružnih organiza- 
cij, da morajo biti z določbami o vračilu bivšega zadružnega 
premoženja zajeta tudi sredstva, ustvarjena v trajnejšem 
poslovnem ali proizvodnem sodelovanju zadruge ali zadružne 
zveze z drugimi pravnimi oseba mi. 

Zaradi poenostavitve besedila je predlagatelj združil 
določbi o vračilu zadrugam in zadružnim zvezam v eno 
določbo, zaradi jas nosti pa je kot upravičenec do vračila 
opredeljena posamezna zadruga aH zadružna zveza. Spreme- 
njena določba tega člena ne omenja več formalnih statusnih 
in organizacijskih sprememb, temveč kot pogoje za vračilo 
bivšega zadružnega premoženja določa: neodplačni prenos 
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na drugega uporabnika, vlaganje ali združevanje in poslovno 
sodelovanje z drugimi pravnimi osebami po 9.5.1945, kar 
vključuje tudi prenos premoženja zaradi zaplembe, nacionali- 
zacije in s predpisom odrejene likvidacije zadrug in zadružnih 
zvez. 

K 53. členu (57. člen osnutka): 
Po mnenju Odbora za podjetništvo in obrt ter Kluba delega- 

tov SDP so bile določbe zakonskega osnutka o vračanju 
nekdanjega zadružnega premoženja pravnim naslednikom 
zadrug premalo jasne, zlasti glede vprašanja, ali lahko vračilo 
zahtevajo tudi novonas tale zadruge ali pa samo obstoječe. 
Predlagatelj je proučil pripombe k tem določbam in predlaga 
spremenjeno določbo, v kateri sta bolj jasno in pregledno 
določena možni krog upravičencev in njihov vrstni red pri 
vračilu nekdanjega zadružnega premoženja. 

Po ločenem mnenju, izraženem na skupnem sestanku 
komisij za denacionalizacijo, za spremljanje preobrazbe druž- 
bene in zadružne lastnine ter za celovito proučitev okoliščin, 
posledic in pojavov oškodovanja družbenega premoženja, je 
pravno nasledstvo po tem členu preširoko opredeljeno ozi- 
roma nakazuje, da ne gre za vračanje premoženja, temveč za 
lastninjenje. Predlagatelj meni, da gre za lastninjenje tudi 
v drugih primerih vračanja premoženja prejšnjim lastnikom. 
Predlagatelj je delno tej pripombi sledil in v predlogu zakona 
med upravičence do vračila ni več uvrstil novo nastalih 
zadrug, ki niso pravni nasledniki prejšnjih zadrug. To pravico 
je dal ustrezni zadružni zvezi. Z določbami tega poglavja se 
namreč želi doseči, da bi se v zadružno lastnino vrnilo oziro 
ma kot zadružna lastnina olastninilo vse premoženje, ki je 
nekdaj že bilo zadružno, in tudi premoženje, ki je nastalo na 
podlagi trajnejšega sodelovanja zadruge z drugimi organiza- 
cijami, saj bi bilo to premoženje verjetno zadružno, če bi 
v obdobju od julija 1953 pa do konca 1988 v Sloveniji priznavali 
zadružno lastnino. 

K 54. členu 
V tem členu so določeni organi, ki vodijo postopek vračanja 

oziroma lastninjenja, postopek, način ugotovitve zadružnega 
■ premoženja v zvezi s trajnejšim poslovnim ali proizvodnim 
! sodelo vanjem ter bistvene sestavine vloge. Organi in posto- 

pek ter način vračanja so vezani na zakon o denacionalizaciji. 
I Zadružno premoženje, nastalo v odnosih trajnejšega sode- 
[ lovanja, pa se bo ugotavljalo v upravnem postopku, pri čemer 

se bo ugo tavljalo trajanje in obseg sodelovnja na podlagi 
posebnih predpi sov Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije. 

K 57. členu: 
i V osnutku zakona o privatizaciji podjetij je predvidena 
' rezerva cija premoženja podjetij z družbenim kapitalom za 

zahtevke prejšnjih lastnikov. Predvideno je, da mora podjetje 
predložiti pristojnemu organu kopijo oglasa z navedbo sred- 
stva javnega obveščanja, v katerem je objavljen. Upravičenec 

I pa mora pris tojnemu organu najaviti s pisno vlogo svoj 
; zahtevek. V prehodnih določbah zakona o privatizaciji je 

predvideno, da bi pristojni organ začasno bil Agencija Repu- 
blike Slovenije za privatizacijo, dokler z zakonom o zadrugah 

\ ne bi bil določen drug organ. Zato je v tem členu določena 
pristojnost republiškega upravnega organa po dejavnosti 
zavezanca za vračilo premoženja. Navedene določbe zakona 
o privatizaciji in ta določba zakona o zadrugah pa se bodo 
uporabljale tudi za izločitev premoženja, ki ga je ustvarila 
zadruga ali zadružna zveza v odnosih trajnejšega sodelovanja 
z drugimi organizacijami ali podjetji. 

(K 58. - 65. členu osnutka:) 
Ker se rešitve v zakonu o zadrugah glede postopka, načina 

vračanja, organov itd. sklicujejo na zakon o denacionalizaciji 
in zakon o privatizaciji, navedeni členi osnutka niso več 
potrebni. 

K 59. členu (71. člen osnutka): 
Predlagatelj ni mogel sprejeti pripombe Mercator, d.d., 

Ljublja na, po kateri za izločitev temeljne organizacije združe- 
nega dela iz sestave zadruge ali delovne organizacije koope- 
rantov ne bi bilo potrebno soglasje članov ali kooperantov. 

Predlagatelj je dopolnil določbo o soglasju članov ali 
kooperan tov kot pogoju za izločitev temeljne organizacije 
z dodatkom, da je bilo premoženje te temeljne organizacije 
ustvarjeno tudi z delom članov ali kooperantov, kar je že 
določeno za kmetijsko zadružništvo v zakonu o združevanju 
kmetov (13. člen). 

Predlagatelj je v skladu z roki, predvidenimi za privatizacijo 
v osnutku zakona o privatizaciji, podaljšal rok za uskladitev 
organiziranosti zadrug in zadružnih zvez s tem zakonom do 
31.12.1993. Če se zadruge ali zadružne zveze v tem roku ne 
bodo reorganizirale, bodo prenehale v skladu z določbami 
zakona o stečaju in likvidaciji. 

K 61. členu (72. člen osnutka): 
Predlagatelj je upošteval pripombe Odbora za kmetijstvo in 

goz darstvo, Slovenske kmečke zveze, Zadružne zveze Slove- 
nije in predstavnikov kmetov-kooperantov iz podjetij, v kate- 
rih so bile organizirane temeljne organizacije kooperantov. 
Z opustitvijo časovnega pogoja, da lahko kooperanti in 
delavci sprejmejo odločitev o organiziranju dela podjetja 
v zadrugo, samo če je temeljna organizacija kooperantov 
prenehata v času med uvelja vitvijo zakona o podjetjih in 
zveznega zakona o zadrugah, kar je določeno v zveznem 
zakonu o zadrugah (33. člen), imajo tudi kooperanti nekdanjih 
temeljnih organizacij kooperantov, če se bodo organizirali 
v zadrugo, enake pravice do vračila nekdanjega zadružnega 
premoženja kot člani zadrug. 

K 62. členu (73. členu osnutka): 
Predlagatelj je upošteval predlog Kluba SDP in Poslovnega 

siste ma Mercator, d.d., iz Ljubljane in je v zakon vključil 
možnost, da del premoženja v zadrugi, ki ni zadružnega 
izvora, ne postane zadružna lastnina. Gre za premoženje, ki 
so ga zadruge dobile na podlagi odločbe državnega organa 
od prejšnjih lastnikov, ki so to premoženje izgubili zaradi 
agrarne reforme, nacionalizacije, zaplemb ipd., in za premo- 
ženje, ki je bilo kot državana ali družbena lastnina nezadruž- 
nega izvora pripojeno zadrugam. S tem delom premoženja 
lahko delavci pod pogoji, določenimi v predpi sih, ki se 
uporabljajo do uskladitve zadruge ali druge organiza cije 
s tem zakonom, ustanovijo podjetje z družbenim kapitalom. 

Prav tako ne postane zadružna lastnina premoženje, ki ga 
mora zadruga v skladu s predpisi o denacionalizaciji vrniti 
prejšnjim lastnikom. 

Ce se premoženje ne vrne prejšnjim lastnikom oziroma se 
ne orga nizira v podjetje, postane ob uskladitvi organizacije 
s tem zakonom zadružna lastnina, ki pa je deljiva med zadruž- 
nike ob izstopu iz zadruge oziroma ob prenehanju zadruge, 
če s pravili ni drugače določeno. 

K 63. členu (74. člen osnutka): 
Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe Kluba delegatov 

Slo venske kmečke zveze, da bi bilo treba v zakonu natanč- 
neje določiti, katere deleže je treba vrniti sedanjim članom 
zadruge. Gre za dejansko (dokazovanje, ali so bili deleži 
vplačani ter niso bili vrnjeni), ne pa za pravno vprašanje. 

Zaradi spremembe v poglavju o vračanju zadružnega pre- 
moženja je predlagatelj spremenil način valorizacije vplača- 
nih deležev in ga vezal na gibanje maloprodajnih cen v Repu- 
bliki Sloveniji. 

K 65. členu: . 
Dodan je nov člen, v katerem je do uveljavitve predpisov 

o delav skem soupravljanju, urejeno soupravljanje delavcev 
v zadrugi ali zadružnem podjetju. V šestem odstavku je pred- 
videno soupravljanje delavcev podjetja, v katerem ima 
zadruga pretežni delež kapitala, v zadrugi, kar izhaja iz kon- 
cernske povezave zadruge in takega podjetja. 

K 66. členu (76. člen osnutka): 
Predlagatelj je dopolnil določbo drugega odstavka, tako da 

se za organizacije, ki svoje organiziranosti še niso uskladile 
z zvez nim zakonom o zadrugah, uporablja zakon o združeva- 
nju kmetov do uskladitve s tem zakonom. 

Glede na številne predloge kmetov je predlagatelj v 66. 
členu dodal nov tretji odstavek z določbo, po kateri lahko 
člani in delavci del kmetijske zadruge, njene TZO ali kmetijske 
TOK v enem letu po uveljavitvi tega zakona v skladu s pogoji, 
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določenimi za organiziranje TO po zakonu o združevanju 
kmetov, ustanovijo samostojno zadrugo. Predlagatelj meni, 
da bi bila z novo določbo omogočeno popraviti ali vsaj omiliti 
morebitne nepravilnosti in krivice, nastale s statusnimi spre- 
membami v kmetijskem zadružništvu. Določba naj bi veljala 
samo za kmetij sko zadružništo, v katerem je bilo administra- 
tivno združevanje manjših v večje zadruge najpogostejše. 

K 68. členu (77. člen osnutka): 
Predlagatelj se strinja s pripombo Zakonodajnopravne 

komisije, da bi bilo treba ustrezne člene obrtnega zakona in 
zakona o stano vanjskem gospodarstvu razveljaviti s spre- 
membo teh zakonov, vendar je zaradi predvidenih celovitih 

sprememb oziroma priprave novih zakonov na teh dveh 
področjih obdržal določbo iz osnutka. 

III. 
Na podlagi navedenega predlagamo, da Skupščina Repu- 

blike Slove nije obravnava predlog zakona o zadrugah skupaj 
z osnutkom zakona o privatizaciji in predlogom za izdajo 
zakona o denacion alizaciji z osnutkom zakona. Ker so ti 
zakoni medsebojno tesno povezani, naj Skupščina Republike 
Slovenije prouči možnost, da bi predlog zakona o zadrugah 
sprejla skupaj s predlogoma zakonov o denacionalizaciji in 
o privatizaciji. 

Predlog za izdajo zakona o JAVNIH GLASILIH s tezami - ESA 317 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 62. seji 
dne 21. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O JAVNIH GLASILIH 
S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena 
poslovnika Skuščine Republiške Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali; 
- Stane STANIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za informiranje, 
- Mirko FABČIČ, svetovalec Izvršneg sveta v Republiškem 
sekretariatu za infomiranje, 
- Janez ČEBULJ, pomočnik republiškega sekretarja za 
informiranje. 

Predlog za izdajo zakona o javnih glasilih s tezami bodo 
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala 
ga bo tudi Komisija za informiranje kot matično delovno teln 

POVZETEK 

Področje javnega obveščanja sedaj urejajo zakon 
o temeljih sistema javnega obveščanja, /zvezni/ zakon 
o vnašanju in raširjanju tujih sredstev množičnega 
komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti, zakon 
o javnem obveščanju, /zvezni/ zakon o sistemu zvez, 
vrsta podzakonskih predpisov ter zakon o RTV Slovenija. 

Z zakonom o javnih glasilih bi uredili tista vprašanja, ki 
so skupna in veljajo za vse vrste javnih glasil, medtem 
ko bi specifiko s področja radiodifuzije v prihodnje 
v celoti uredili z republiškimi predpisi (zakonom o radio- 
difuziji, zakonom o RTV Slovenija in posameznimi podza- 
konskimi akti). 
Zakon o javnih glasilih naj ne bi urejal statusnih in 
organizacijskih vprašanj organizacij, ki se ukvarjajo 
z javnim obveščanjem; za le—te naj bi veljali splošni 

predpisi (zakon o podjetjih, zakon o zavodih, itd.) ali, 
kolikor bi to terjali utemeljeni razlogi, zakon o radiodifu- 
ziji oz. RTV Slovenija. 
Z zakonom naj bi zagotovili predvsem pogoje za uresni- 
čevanje ustavne pravice svobode tiska in drugih oblik 
javnega obveščanja ter uresničevanja pravic vsakogar 
do obveščenosti in obveščanja. V tem okviru bi zakon 
uredil vprašanja ustanavljanja, izdajanja in urejanja jav- 
nih glasil, pravice in obveznosti javnih glasil, nekatera 
temeljna vprašanja stanovske organiziranosti novinar- 
jev ter način uresničevanja pravice do objave mnenja, 
odgovora in popravka v javnih glasilih. S tem zakonom bi 
tudi uredili status tujega tiska in drugih tujih javnih glasil, 
ter predstavnikov tujih glasil v Republiki Sloveniji, 
s čemer bi to področje v celoti prenesli v pristojnost 
republike. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o javnih glasilih 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona je 29. tč. 314. člena 
ustave republike Slovenije, po kateri Republika Slovenija 
določa splošne pogoje dejavnosti javnega obveščanja, ter 3. 
odst. 249. člena Ustave, po katerem se način uresničevanja 
posameznih svoboščin in pravic lahko predpiše samo z zako- 
nom in to edinole, kadar je z ustavo tako predvideno ali če je 
za njihovo uresničevanje to neogibno. 

II. Ocena stanja na področju javnega obveščanja in razlogi 
za izdajo zakona 

1. Področje javnega obveščanja v Republiki Sloveniji sedaj 
urejajo zakon o temeljih sistema javnega obveščanja (Ur. list 
SFRJ, št. 39/85), zakon o javnem obveščanju (Ur. list RS, št. 21 
86, 42/89), zakon o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90, 
43/90), zakon o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množič- 
nega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugo- 
slaviji (Ur. list SFRJ, št. 39/74) ter zvezni predpisi, ki se nana- 
šajo na sistem zvez na področju radiodifuzije. 

Spremembe v političnem in gospodarskem življenju pri nas 
ter razvojni trendi v Evropi in svetu terjajo korenite spre- 
membe tudi na področju javnega obveščanja. Javno obvešča- 
nje oz. javna glasila so izjemno pomemben, nepogrešljiv 
dejavnik in eden izmed pogojev za uspešno družbeno in 
gospodarsko preobrazbo, zato mora normativno spreminja- 
nje tega področja potekati vzporedno in skladno z reformami 
v celotni družbi. 

Nekajletna ekonomska in politična kriza v družbi kot celoti 
se je odražala tudi v javnem obveščanju, hkrati pa je pomenila 
izziv za javna glasila, ki so pomembno prispevala z odkriva- 
njem njenih žarišč in k ustvarjanju pogojev za njeno razreše- 
vanje. Obenem pa je kriza na samem področju javnega obveš- 
čanja odkrila vrsto problemov: 

- velik vpliv družbeno-političnih organizacij ter (ne) formal- 
nih skupin - pa tudi manipulacija - na javno komuniciranje, 
zlasti še po zaslugi kadrovske politike, ki so jo vodile v vseh 
medijih; 

- pogosto so zabrisane meje med kritiko, žalitvijo in obre- 
kovanjem, med iskanjem resnice in politikantstvom, med pro- 
fesionalnimi spodrsljaji in namernim zavajanjem javnosti; 

- toga, ekstenzivna organizacija proizvodnje in upravljanja 
organizacij, ki se ukvarjajo z javnim obveščanjem, nepoveza- 
nost poslovnih in programskih funkcij, pomanjkanje sodob- 
nejšega marketinga; 

- subvencije, dotacije, sistemski ukrepi in olajšave niso 
v zadostni meri spodbujale teh organizacij k hitrejšemu trž- 
nemu prilagajanju, k bolj racionalni organizaciji proizvodnje; 

- dolgoletno tehnično-tehnološko zaostajanje, ki že ogroža 
normalno proizvodnjo. 

V zadnjih nekaj letih je pod pritiskom demokratizacije in 
vplivom tržišča vendarle zaslediti premike v programski 
ponudbi, ukinjanje ekonomsko in medijsko neuspešnih časo- 
pisov oz. programov, organizacijsko prilagajanje v skladu 
z zakonom o podjetjih, pa tudi vse večje uveljavljanje demo- 
kratičnega, pluralističnega modela javnega obveščanja. 
Kadrovske strukture pa so, zlasti v medijih, katerih ustanovite- 
ljica je bila SZDL, ostale v glavnem nedotaknjene. 

2. Pri odločanju, kako spreminjati koncept in vsebino jav- 
nega obveščanja oz. normativno ureditev celotnega področja, 
naj bi izhajali predvsem iz naslednjih načelnih rešitev, ki jih 
obsegajo ustavni amandmaji in deloma tudi sistemska zako- 
nodaja: 

- zagotovljene pravice do svobodnega političnega združe- 
vanja, 

- družbeno ekonomske ureditve v Republiki Sloveniji, ki 
temelji na enakopravnosti opravljanja dejavnosti s sredstvi 
družbene, zasebne in zadružne lastnine ali s sredstvi različnih 
lastninskih oblik; 

- enakopravnosti in samostojnosti gospodarskih subjek- 
tov, pri nastopanju na trgu ne glede na lastnino; 

- dejstva, da je ustanavljanje, organiziranje in povezovanje 
podjetij svobodno, pod pogoji, določenimi z zakonom; 

- možnosti, da podjetja ter druge organizacije za opravlja- 
nje gospodarskih in družbenih dejavnosti lahko ustanovijo 
pravne in fizične osebe v skladu z zakonom; 

- da tuja oseba lahko vlaga sredstva v podjetje oz. skupaj 
z domačimi osebami ustanovi mešano podjetje; 

- da se sredstva republiškega proračuna smejo pod pogoji, 
določenimi z zakonom, uporabiti tudi za uresničevanje raz- 
vojne politike, določene v družbenem planu RS, za določene 
skupne družbene potrebe in za potrebe gospodarske infra- 
strukture. 

III. Cilji in načela, na katerih temelji zakon 
1. Temeljni cilji, ki jih želi doseči zakon, so: 

- uresničevanje pravice vsakogar, da svobodno išče, spre- 
jema in širi informacije, da je nepristransko, celovito ter 
pravočasno obveščen o vseh pomembnih vprašanjih; 

- uresničevanje ustavne svobode tiska in drugih oblik 
javnega obveščanja; 

- deregulacija sistema javnega obveščanja; 
- prilagajanje integracijskim procesom v Evropi in v svetu 

ter s tem povezanimi zahtevami po svobodnem pretoku infor- 
macij; 

- uveljavljanje tržnih zakonitosti kot prevladujočega 
načela za gospodarjenje na tem področju, z omogočanjem 
tujih vlaganj. 

2. Načela, na katerih naj temelji zakon: 
- medijski pluralizem, družbena in strokovna avtonomnost 

javnih glasil, njihova odprtost oz. možnost dostopa vseh druž- 
benih skupin in gibanj do njih; 

- pravica do obveščenosti, pravica do izražanja in objav- 
ljanja mnenj in stališč, pravica do popravka, pravica do nedo- 
takljivosti integritete človekove osebnosti in zasebnosti 
morajo imeti zagotovljeno sodno varstvo ter možnosti za 
njihovo dejansko uveljavitev v praksi; 

- nepristransko in resnično obveščanje kot pogoj za 
demokratično odločanje; 

- doslednejše uveljavljanje obstoječih civilnopravnih 
instrumentov pri zlorabi svobode obveščanja; 

- lastninski in politični pluralizem bo javna glasila nujno 
prestrukturiral glede na lastnino kot tudi politično opredelje- 
nost, zahteval bo jasnejšo profiliranost posameznih javnih 
glasil, večje upoštevanje specifičnih interesov bralcev, poslu- 
šalcev in gledalcev, kar bo gotovo dajalo večjo oz. manjšo 
kredibilnost posameznemu glasilu oz. potrjevalo njegovo 
uspešnost ali neuspešnost; za vsa javna glasila pa bi morali 
veljati neki temeljni principi obnašanja; 

- načelo svobodnega ustanavljanja javnih glasil in enako- 
pravnega položaja in enakih možnosti političnih in drugih 
subjektov (ustanoviteljev) ne glede na vrsto lastnine in na 
zvrst (vsebino) javnega glasila; 

- sodelovanje v javnih glasilih bi moralo temeljiti na spo- 
štovanju splošnih družbeno priznanih pravil (kodeks novinar- 
ske etike), ki naj bi jih z močjo moralnih in strokovnih argu- 
mentov varovali časopisni ali programski sveti, sosveti, svo- 
bodno formirani pri javnih glasilih; 

- odprtost nacionalnega informacijsko-komunikacijskega 
prostora za pretok informacij pa tudi za tuja vlaganja v skladu 
z našimi predpisi, pri čemer je potrebno zaščititi slovensko 
nacionalno identiteto pred tujim vplivom; 

- uveljavljanje tržnih zakonitosti kot temeljno načelo 
gospodarjenja velja tudi za področje javnega obveščanja in je 
eden pomembnih načinov preverjanja in potrjevanja uspešno- 
sti posameznega medija. To temeljno načelo pa seveda zlasti 
zaradi negativnega vpliva relativno omejenega jezikovnega 
prostora ne bi smelo izključevati možnosti za različne oblike 
družbene pomoči posebno še nacionalno pomembnim javnim 
glasilom in organizacijam na vseh ravneh, tako zaradi korek- 
cije prevladujočega profitnega načela, ki bo sicer lahko pov- 
zročilo komercializacijo vsebin ali ustvarjanje monopolov; 

- temeljno načelo pri ustanavljanju in organiziranju 
»komunikacijskih organizacij« mora biti, da ni potrebno 
postavljati omejitev glede možnih oblik organiziranosti, zato 
naj ne bi teh vprašanj urejali s tem zakonom. 
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IV. Vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom in poglavitne 
rešitve 

1. Zakon naj bi zagotovil predvsem pogoje za uresničevanje 
ustavne pravice svobode tiska in drugih oblik javnega obveš- 
čanja ter način uresničevanja pravice do obveščenosti in 
obveščanja. V tem okviru naj bi uredil vprašanja v zvezi 
z ustanavljanjem, izdajanjem in urejanjem javnih glasil, pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti javnih glasil pri uresničeva- 
nju teh ustavnih svoboščin ter odgovornost za javno besedo. 

S tem zakonom naj ne bi posebej urejali vprašanj, ki zade- 
vajo ustanavljanje, upravljanje, vodenje in status časopisnih, 
radijskih in TV organizacij; ta vprašanja naj bi urejali drugi 
predpisi (zakon o podjetjih, zakon o zavodih, itd. Radiodi- 
fuzno dejavnost je, glede na specifičnost tega področja, 
potrebno urediti s posebnim zakonom, ki bo določal dodatne 
pogoje za opravljanje te dejavnosti; gre predvsem za vpraša- 
nja, ki jih sedaj ureja (zvezni) zakon o sistemu zvez in za 
normativno ureditev kabelske in satelitske TV. Poleg zakona 
o radiodifuziji (ali kot njegov sestavni del) bo potrebno tudi 
v prihodnje urediti status in dejavnost osrednje nacionalne 
RTV organizacije, t. j. RTV Slovenija. 

Ne glede na načelno izhodišče, da naj ta zakon ne bi urejal 
statusnih vprašanj, pa teze predvidevajo možnost, da se 
z zakonom ali odlokom občine oz. mesta določi, da se posa- 
mezne dejavnosti javnega obveščanja (npr. radijska ali televi- 
zijska, časopisno-agencijska) oz. določene zadeve, katerih 
trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu 
republika, občina ali mesto, opravljajo kot javne službe. 
Z zakonom ali odlokom pa bi določili tudi način opravljanja 
dejavnosti ter obliko organiziranosti, v skladu z zakonom 
o zavodih. 

2.1. Zakon naj omogoči čimbolj svobodno ustanavljanje 
javnih glasil. Zato naj bi, skladno z načelom enakopravnosti in 
enakih možnosti vseh ustanoviteljev, odpravili sedanjo zakon- 
sko določbo, po kateri posameznik ne more ustanoviti časo- 
pisa oz. radijskega ali televizijskega programa. 

Vprašanja distribucije (oddajanja) radijskih in TV progra- 
mov naj bi urejal zakon o radiodifuziji, ki bi moral upoštevati 
predvsem dejstvo, da iz objektivnih razlogov popolne svo- 
bode distribucije radijskega oziroma TV programa ni mogoče 
zagotoviti, glede na to, da so frekvence obče narodno boga- 
stvo (javno dobro) in da je njihovo število v Republiki Sloveniji 
z mednarodnimi dokumenti omejeno. Radiodifuzija torej že 
po naravi svojega delovanja terja drugačno ureditev; prak- 
tično nikjer na svetu načela o svobodi tiska ne morejo v celoti 
uporabljati za radio in televizijo. 

2. 2. Za javna glasila po tem zakonu naj bi šteli tisk (časo- 
pise in druge periodične publikacije), radijske in TV pro- 
grame, programe časopisnih agencij ter vse druge oblike 
javnega obveščanja (npr. videokasete, zvočna pisma ipd.), ki 
so namenjene (rednemu ali občasnemu) obveščanju javnosti 
oziroma so dostopne tkim. splošni javnosti. S tem bi zožili 
dosedanjo definicijo javnih glasil, med katera je uvrščen tudi 
tkim. tovarniški tisk, glasila društev in organizacij, ki so name- 
njena obveščanju ožje javnosti, t. j. vnaprej znanih uporabni- 
kov. Za te vrste tiska ne bi veljala npr. obveznost priglasitve 
pri pristojnem organu. 

2. 3. Zakon naj bi določal, da tuje fizične in pravne osebe ne 
morejo biti ustanovitelji in izdajatelji javnih glasil v Republiki 
Sloveniji oz. vsaj ne tistih javnih glasil, ki so namenjena 
predvsem slovenski javnosti, ki torej izhajajo v slovenskem 
jeziku. Hkrati pa bi z zakonom odpravili še veljavno prepoved 
financiranja javnih glasil iz tujih virov in dopustili tudi tuja 
vlaganja v podjetja oz. zavode s področja javnega obveščanja 
največ v višini 49% skupne vrednosti kapitala. Zakon naj bi 
dopuščal, da se z drugim zakonom (npr. zakonom o RTV 
Slovenija) na posameznih področjih (radiodifuzija) ali za 
posamezne programe (npr. nacionalne) določi nižji odstotek 
tujega kapitala ali celo prepove tuja vlaganja. Močno prisotna 
pa so prav tako stališča, da omejitve na tem področju niso 
potrebne, zato teze kot alternativa predvidevajo črtanje ome- 
njenih določb, ker naj bi tudi za to področje v načelu veljali 
splošni predpisi o tujih vlaganjih. 

Z zakonom naj bi tudi preprečili monopole (koncentracijo 
kapitala) na tem področju, zato teze predvidevajo omejitev 
skupnega števila javnih glasil, ki jih lahko ustanovi (ali sousta- 
novi) ista fizična ali pravna oseba. To vprašanje bo vsekakor 

še potrebno skrbno proučiti in konkretizirati omejitve (možno 
je npr. določiti, da lahko isti subjekt ustanovi le en dnevnik ali 
npr. največ 2 radijska oz. TV programa, s čimer bi preprečili 
monopol enega »lastnika« nad istovrstnimi javnimi glasili). 

2.4. Zakon naj bi, skladno s svobodo tiska, tudi bistveno 
poenostavil postopek ustanovitve javnega glasila. Sedanji 
režim predhodnega dovoljenja za ustanovitev javnega glasila 
pomeni nepotreben nadzor države in omejevanje svobode 
tiska, zato naj bi zakon predvidel le institut evidence javnega 
glasila. Obveznost ustanovitelja naj bi bila zgolj priglasitev 
javnega glasila organu, ki je pristojen za vodenje evidence ter 
sporočanje sprememb predpisanih podatkov v določenem 
roku, zaradi zagotavljanja ažurnosti in točnosti evidence. 

2.5. Zakon naj di določil, da ustanovitelj javnega glasila 
opredeli vsebinsko zasnovo in spremlja njeno uresničevanje, 
(praviloma) zagotovi finančne, materialne, kadrovske in druge 
pogoje za začetek dela in delovanje javnega glasila ter ime- 
nuje in razrešuje odgovornega urednika. Teze predvidevajo 
soglasje novinarskega kolektiva, glede na zahtevo DNS (dec. 
90), da je potrebno novinarjem zagotoviti pravico do soodlo- 
čanja pri imenovanju vodilnih programskih delavcev. Pri tem 
se postavlja vprašanje, ali je potrebno z zakonom na tak način 
omejevati vse ustanovitelje, tudi lastnike - fizične osebe, 
zasebna podjetja ipd. pri izboru oz. imenovanju na te funkcije, 
zato bi kazalo razmisliti o rešitvi, da bi bilo imenovanje odgo- 
vornega urednika na podlagi javnega razpisa in s soglasjem 
novinarskega kolektiva predpisano samo, kadar bi šlo za 
glasila v javni lasti in ne v primeru zasebnih glasil. 

Zakon naj bi dopustil, da ustanovitelj s pogodbo prenese 
nekatere svoje pravice in odgovornosti na izdajatelja javnega 
glasila, s čimer naj bi zagotovili večji interes izdajatelja za 
poslovanje javnega glasila. 

2.6. Novinarstvo je dejavnost, ki je ne more opravljati kdor- 
koli, zato se vedno znova odpira vprašanje, kakšni naj bi bili 
pogoji za opravljanje novinarskega poklica in kdo naj bi te 
pogoje predpisoval. Obstaja pobuda, naj bi te pogoje predpi- 
sali z zakonom, medtem ko se Društvo novinarjev Slovenije 
zavzema za rešitev, naj bi pogoje, merila oz. kriterije za 
poklicno opravljanje novinarstva predpisala novinarska zbor- 
nica. Spričo različnih mnenj, zlasti glede tkim. novinarske 
licence, kar terja dodatne strokovne razprave o pravnih in 
praktičnih posledicah »licence«, v tezah niso razdelane 
določbe o pogojih za opravljanje novinarskega poklica oz. 
o podeljevanju licence. Predvidena pa je ustanovitev novinar- 
ske zbornice Slovenije in častnega razsodišča v njenem 
okviru ter opredeljene bistvene naloge zbornice oz. razso- 
dišča. Tudi vprašanje združevanja v zbornico, statusa zbor- 
nice in morebitnih javnih pooblastil, ki naj bi jih z zakonom 
poverili zbornici, bo predmet nadaljnjih razprav. 

2.7. Zakon naj ne bi več predpisoval obvezne ustanovitve 
časopisnih oz. programskih svetov, razen za tista javna glasila 
(npr. za nacionalne RTV programe), ki bodo v javni lasti. 
Prisotne pa so tudi pobude, da bi predpisali obvezno ustano- 
vitev svetov pri vseh javnih glasilih, ne glede na njihovo zvrst 
in lastnino. 

Sveti (časopisni oz. programski sveti, sosveti, sveti bralcev, 
poslušalcev, gledalcev ipd.) naj bi predvsem ocenjevali ures- 
ničevanje vsebinske zasnove in uredniške politike, obravna- 
vali predloge in pripombe bralcev, poslušalcev in gledalcev, 
pobude novinarjev in urednikov v zvezi z vsebinsko zasnovo 
ter opozarjali na spoštovanje določil novinarskega kodeksa 
pri uresničevanju vsebinske zasnove javnega glasila. Člani 
svetov naj ne bi bili državni funkcionarji in delavci, zaposleni 
pri ustanovitelju ali izdajatelju javnega glasila, temveč naj bi 
jih sestavljali ugledni strokovni in drugi javni delavci. Vseka- 
kor bo potrebno vprašanju, kako zagotoviti uveljavljanje jav- 
nega interesa državljanov (uporabnikov) v javnih glasilih, 
nameniti posebno pozornost. 

2.8. Osrednje vprašanje demokratičnega sistema javnega 
obveščanja je, na kakšen način zagotoviti svobodo informira- 
nja - t. j. svobodo obveščati druge o svojih mnenjih (tkim. 
aktivna svoboda informiranja) in pravico biti obveščen (tkim. 
pasivna svoboda informiranja). 

Iz pravice do obveščenosti izhaja tudi dolžnost javnih glasil, 
da objektivno in resnično obveščajo javnost o vseh pomemb- 
nih vprašanjih, seveda v okviru vsebinske zasnove, ki jo določi 
ustanovitelj (časopis s športno zvrstjo npr. ni dolžan objavljati 
mnenj posameznika o političnem položaju v državi ipd.). 
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Zakon naj bi ohranil del veljavne ureditve, ki ureja pravico 
do objave mnenj, odgovorov in popravkov. V razpravi o teh 
vprašanjih pa bo posebno pozornost potrebno nameniti vpra- 
šanju sodnega varstva teh pravic. Po našem mnenju ni uteme- 
ljenega razloga, da se v tkim. tiskovnih zadevah zagotavlja 
sodno varstvo na različen način - s tožbo pri temeljnem 
sodišču, kadar gre za objavo popravka, in z zahtevo za varstvo 
pravice do objave mnenja in odgovora pri sodišču, pristojnem 
za upravne spore (Vrhovnem sodišču). Za zagotavljanje ustav- 
nih pravic in svoboščin (opredeljenih v 39. členu osnutka 
ustave) bi torej v vseh primerih kazalo predvideti enako sodno 
varstvo. Sodni postopek naj bi se sprožil zoper odgovornega 
urednika pri temeljnem sodišču ali (glede na 125. člen 
osnutka ustave) pri upravnem sodišču. Odločitev o tem vpra- 
šanju je predvsem vv pristojosti pravosodnih organov in 
odvisna tudi od morebitne reorganizacije pravosodnega 
sistema v celoti, črtane so tudi določbe o časopisnem oz. 
programskem svetu kot pritožbenem organu, glede na to, da 
svet v prihodnje naj ne bi bil obvezen organ pri vsakem 
javnem glasilu. Ob tern pa se postavlja tudi vprašanje vloge 
branilca človekovih pravic (150. člen osnutka ustave) oz. sveta 
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (tkim. 
Bavconov svet) ter njunih morebitnih pristojnosti na tem 
področju. 

Glede na predlog DNS je kot alternativa predvideno črtanje 
tistih določb, ki se nanašajo na objavo mnenj v javnih glasilih. 
DNS namreč ocenjuje, da je ta pravica državljana pomenila 
velik civilizacijski dosežek v pogojih enostrankarskega 
sistema in monolitnega informacijskega prostora, v pluralni 
družbi in na razvitem trgu informacij pa je takšna pravica 
oziroma dolžnost javnih glasil anahronizem; glasila bodo 
namreč za javnost pomembna mnenja prisiljena objavljati 
predvsem zaradi pritiska konkurence. 

2.9. Z novelo ZJO (ur. list RS, št. 42/89/ so bile črtane 
določbe o preprečevanju zlorabe svobode obveščanja, ki so 
določale razloge za prepoved razširjanja tiska (zaplembo 
tiska in drugih SJO), z ustavnim zakonom za izvedbo amand- 
maja 96 k ustavi Republike Slovenije pa se v Republiki Slove- 
niji ne uporablja zvezni zakon o preprečevanju zlorabe svo- 
bode tiska in drugih oblik javnega obveščanja. Teze instituta 
zaplembe zato v primerih zlorabe svobode tiska ne predvide- 
vajo več. 

2.10. Teze za zakon tudi ne opredeljujejo posebnih oblik 
odgovornosti, poleg tistih, ki so že določene s kazensko 
zakonodajo, zakonom o obligacijskih razmerjih, zakonom 
o avtorski pravici ipd. Možno bi bilo tudi s tem zakonom 
opredeliti posebno odgovornost odgovornega urednika oz. 
avtorja za objavo informacij, ki žalijo javno moralo ali škodu- 
jejo vzgoji otrok in mladine ter predpisati ustrezne sankcije 
(prekršek), ali pa morebiti dopolniti kazenski zakon. 

2.11. Z zakonom naj bi predpisali obveznost državnih orga- 
nov ter organizacij, skupnosti in posameznikov, ki opravljajo 
javna pooblastila, da dajejo pravočasne, popolne in resnične 
informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja, razen 
v primerih, ki jih določa zakon. Kot novost teze predvidevajo 
tudi sodno varstvo pravice novinarja do informacije v primeru, 
če mu organ ali organizacija neutemeljeno odreče informa- 
cijo. 

2.12. Teze urejajo tudi objavo ekonomsko-propagandnih 
sporočil oz. drugih oglasov. Zakon naj bi predpisal obveznost, 
da so ekonomsko-propagandna sporočila in drugi oglasi 
vidno označeni kot oglasi, za razliko od drugih neplačanih 
informacij oz. novinarskih sporočil. Obseg komercialnih spo- 
ročil naj bi določil ustanovitelj v skladu z zakonom (omejitve 
obsega EPS bodo predvidene z zakonom o radiodifuziji oz. 
zakonom o RTV Slovenija, glede na evropske standarde). 

Ob tem se postavlja vprašanje, ali je možno in potrebno 
v tem zakonu predvideti tudi določene omejitve pri oglaševa- 
nju kot npr. prepoved reklamiranja erotičnega tiska v mladin- 
ski periodiki, v dnevnih radijskih in TV oddajah ali prepoved 
propagiranja pornografije nasploh. Osnutek ustave (39. člen) 
med drugim določa, da je mogoče svobodo izražanja omejiti 
samo z ustavnim zakonom zaradi zavarovanja nacionalne 
varnosti, javnega reda ali zdravja ter javne morale; katere 
konkretne omejitve naj bi bile predmet ustavnega zakona, je 
še odprto. 

2.13. Ta zakon naj bi v načelu uredil tudi položaj tujih 
javnih glasil, kar sedaj ureja zvezni zakon o vnašanju in 

razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja. Teze 
predvidevajo svobodo vnašanja tujih sredstev javnega obveš- 
čanja; pogoj za njihovo razširjanje (prodajo) pa naj bi pravi- 
loma bila registracija dejavnosti uvoza pri pristojnem sodišču. 
S temi določbami bi, za razliko od sedanje ureditve, bistveno 
poenostavili vnašanje tujega tiska in v celoti odpravili režim 
predhodnih dovoljenj. 

S tem zakonom (in podzakonskim aktom) pa naj bi uredili 
tudi status in delovanje tujih dopisnikov in dopisništev 
v Republiki Sloveniji ter jim omogočili čim bolj neovirano 
delovanje. 

Tudi neposredni, individualni oz. skupinski sprejem tujih 
RTV programov je prost. Kadar so tuji programi (oddaje) 
sestavni del programov domače RTV organizacije pa zanje 
odgovarja odgovorni urednik programa, ki je tujo oddajo 
vključil v svoj spored. Teze obsegajo tudi posebne določbe 
o podnaslavljanju tujih oddaj v slovenskem jeziku ter oprede- 
ljujejo možne izjeme. 

Druge specifičnosti na področju radiodifuzije naj bi urejali 
poseben zakon (o radiodifuziji oz. o RTV Slovenija). 

2.14. Zaradi vrste problemov, ki so nastali s preobrazbo 
SZDL kot ustanoviteljice večine časopisnih, radijskih in TV 
organizacij in zadevajo ustanoviteljstvo nad mediji oz. organi- 
zacijami, probleme določitve titularja ter s tem povezana 
vprašanja upravljanja oz. sestave organov upravljanja in 
poslovodenje časopisnih oz. radiodifuznih organizacij, je pri- 
sotna pobuda, da bi nekatera vprašanja v prehodnem 
obdobju, do uveljavitve nove zakonodaje, uredili v prehodnih 
določbah. 

Tako naj bi določili, da se pri časopisnih, radijskih in televi- 
zijskih OZD v 30 dneh po uveljavitvi zakona oblikuje svet kot 
organ upravljanja. V svet naj bi polovico članov izvolili 
delavci, drugo polovico pa ustanovitelj oz. pristojna skupš- 
čina DPS, če organizacija nima več ustanovitelja. V varianti pa 
je predvidena rešitev, da skupščina pristojne DPS imenuje 
polovico članov sveta v vseh tistih primerih, ko je bila ustano- 
viteljica organizacije nekdanja družbenopolitična organiza- 
cija ali samoupravna interesna skupnost. 

Svet naj bi v 45 dneh imenoval direktorja in odgovornega 
urednika na podlagi javnega razpisa in, kot predvideva vari- 
anta, po predhodnem mnenju ali soglasju ustanovitelja časo- 
pisa oz. programa glede imenovanja odgovornega urednika. 

Zakon naj bi tudi določil rok, v katerem se morajo obstoječe 
organizacije preoblikovati v podjetja oz. v zavode (v primeru, 
ko bo šlo za opravljanje javne službe). 

S takšnim prehodnim režimom bi torej uredili predvsem 
vprašanja upravljanja in ustanoviteljstva ter določili rok za 
izvedbo kadrovskih sprememb na najpomembnejših poslo- 
vodnih in programskih funkcijah. Lastninsko preoblikovanje 
podjetij z družbenim kapitalom naj bi potekalo v skladu 
z zakonom, ki bo urejal lastninjenje podjetij, medtem ko naj bi 
za urejanje lastninskih razmerij tistih organizacij, ki bodo 
nadaljevale delo kot zavodi (za opravljanje javne službe) 
veljale določbe zakona o zavodih. 

2. Ob koncipiranju tez za osnutek zakona se je predlagatelj 
soočil predvsem z naslednjimi načelnimi dilemami, ki bodo 
terjale dodatne strokovne in širše razprave: 

- ali so predvidene omejitve pravic tujih fizičnih in pravnih 
oseb na področju javnega obveščanja zadostno jamstvo za 
ohranitev slovenske nacionalne identitete, oziroma, po drugi 
strani, ali so omejitve sploh potrebne; 

- na kakšen način zagotoviti uresničevanje pravic italijan- 
ske oz. madžarske narodnosti na področju javnega obvešča- 
nja, zlasti glede na določbo 63. člena osnutka ustave, po 
kateri »republika gmotno in moralno podpira« narodne skup- 
nosti pri razvijanju dejavnosti na področju javnega obvešča- 
nja. Načelno stališče predlagatelja je, da bi morali ohraniti 
vsaj že doseženo raven uveljavljenja pravic narodnosti na tem 
področju; 

- kakšna je vloga (odgovornost) države za zagotavljanje 
pogojev za delovanje javnih glasil nasploh oz. za vzpodbuja- 
nje posamezne vrste javnih glasil (davčne olajšave, nepo- 
sredno sofinanciranje nacionalno pomembnih javnih glasil, 
vlaganje v infrastrukturo); 

- kako preprečiti monopole na področju javnega obvešča- 
nja (možno je npr. določiti maksimalno število časopisov ali 
programov, ki jih lahko ustanovi isti ustanovitelj); 

- terminološka vprašanja, ki so povezana zlasti z opredeli- 
tvijo pojmov v novi ustavi. 
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IV. Finančne in druge posledice Zakon bo predvidoma terjal izdajo podzakonskega pred- 
Zaradi sprejetja zakona se materialne obveznosti republike pisa v zvezi z registracijo tujih dopisništev in dopisnikov pri 

ne bodo povečale. pristojnem republiškem upravnem organu. 

TEZE ZAKONA o javnih glasilih 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. teza 
(temeljna načela) 

Zajamčena je svoboda javnega obveščanja. 
Javno obveščanje v Republiki Sloveniji temelji na: 
- svobodi izražanja misli, svobodi tiska in drugih oblik jav- 
nega obveščanja; 
- pravici svobodno iskati, sprejemati in širiti informacije; 
- pravici biti nepristransko, celovito in pravočasno obveščen 
o vseh pomembnih vprašanjih; 
- osebni odgovornosti za objavljeno informacijo; 
- samostojnosti in neodvisnosti novinarskega dela; 
- pravici do popravka objavljene informacije, s katero sta 
prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali 
organa; 
- pravici do odgovora na objavljeno informacijo, s katerim se 
bistveno dopolnijo dejstva iz objavljene informacije; 
- odprtosti virov informacij; 
- javnosti dela državnih organov ter organizacij, skupnosti in 
posameznikov, ki opravljajo javna pooblastila; - enakoprav- 
nemu položaju ustanoviteljev javnega glasila ne glede na 
vrsto lastnine in zvrst javnega glasila; 
- samostojnosti in odgovornosti ter uveljavljanju pluralizma 
mnenj in stališč v javnih glasilih; 
- svobodnemu pretoku informacij in razvijanju mednarod- 
nega sodelovanja; 
- posebni odgovornosti republike do tiska, radia in televizije 
italijanske in madžarske narodnosti. 
Alternativa: 1. člen se črta. 

2. teza 
(javna glasila) 

Javna glasila po tem zakonu so dnevni in periodični tisk, 
radijski in televizijski programi, programi časopisnih agencij 
ter druge oblike /dnevnega ali periodičnega/ objavljanja infor- 
macij s prenosom zapisa, glasu ali slike na način, ki je dosto- 
pen javnosti. 
Ne štejejo se za javna glasila po tem zakonu tisk ali druge 
oblike objavljanja informacij, ki so namenjene izključno ogla- 
ševanju proizvodov in storitev, notranjemu delu organov, 
organizacij in ustanov, uradna glasila DPS, šolska glasila, ki 
jih izdajajo mladostniki in so namenjena mladini pod 18 let, 
informacije, posredovane prek internih radijskih in TV siste- 
mov v organih in organizacijah, ki so namenjene obveščanju 
pri njih zaposlenih, poslovnemu komuniciranju ali so sestavni 
del izobraževalnega procesa. 

3. teza 
(dejavnosti javnega obveščanja) 

Za dejavnosti javnega obveščanja se štejejo zbiranje, obliko- 
vanje, urejanje in širjenje informacij tiskom /časopisna dejav- 
nost/, radijskim in TV programom /radiodifuzna dejavnost/, 
programom časopisne agencije /časopisno-agencijsko 
dejavnost/ ter z drugimi oblikami javnega obveščanja /druge 
dejavnosti javnega obveščanja/. 
Opravljanje dejavnosti iz 1. odstavka tega člena se organizira 
na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. 
Alternativa: teza se črta 

3.a teza 

Z zakonom ali odlokom občine ali mesta se lahko posamezne 
dejavnosti javnega obveščanja oziroma zadeve določijo kot 
javne službe. 

Z zakonom ali odlokom iz prejšnjega odstavka se določijo 
tudi pogoji, obseg in način opravljanja javne službe. 

II. USTANOVITEV, IZDAJANJE IN UREJANJE JAVNIH GLA- 
SIL 

4. teza 
(ustanovitelji javnih glasil) 

Javna glasila lahko ustanovijo fizične in pravne osebe, ki 
imajo stalno prebivališče ali sedež na območju Republike 
Slovenije, v skladu z zakonom. 
Tuje fizične in pravne osebe ne morejo biti ustanovitelji in 
izdajatelji javnega glasila/variantni dodatek: ki so namenjena 
obveščanju državljanov Republike Slovenije/,lahko pa vlagajo 
sredstva v podjetja in zavode na področju javnega obveščanja 
v višini največ 49 % skupne vrednosti kapitala teh pravnih 
oseb, oz. lahko sofinancirajo tisk, radijske in televizijske pro- 
grame v višini največ /49 %/. sredstev, potrebnih za njihovo 
delovanje, če zakon ne določa drugače. 
Alternativa: 2. odstavek se črta oz. uredi s posebnim zako- 
nom, ki bo urejal tuja vlaganja 
Variantni dodatek: Ista fizična ali pravna oseba je lahko usta- 
novitelj ali soustanovitelj največ /3/ javnih glasil /varianta: 
največ ene tretjine javnih glasil v Republiki Sloveniji/. 
Če ustanovi javno glasilo več ustanoviteljev /soustanovitelji/, 
uredijo medsebojna razmerja s pogodbo. 

5. teza 
(akt o ustanovitvi javnega glasila) 

Akt o ustanovitvi javnega glasila obvezno vsebuje: ime ali 
firmo ustanovitelja in izdajatelja, stalno prebivališče ali sedež 
ustanovitelja in izdajatelja, ime javnega glasila, zvrst javnega 
glasila in vsebinsko zasnovo javnega glasila, čas izhajanja ali 
oddajanja, vire in način financiranja, in naslov ali sedež ured- 
ništva in jezik, v katerem bo izhajalo javno glasilo. 

6. teza 
(evidenca javnih glasil) 

Ustanovitelj javnega glasila mora pred začetkom izdajanja ali 
oddajanja priglasiti javno glasilo republiškemu upravnemu 
organu, pristojnemu za področje informiranja /v nadaljnjem 
besedilu: pristojni upravni organ/ zaradi vpisa javnega glasila 
v evidenco javnih glasil. 
Priglasitvi je potrebno priložiti akt o ustanovitvi in sklep o ime- 
novanju odgovornega urednika. 
Pristojni organ mora vpisati javno glasilo v evidenco javnih 
glasil in o tem obvestiti ustanovitelja najkasneje v 15 dneh od 
prejema prijave. 
Če pristojni organ ne obvesti ustanovitelja v roku iz prejš- 
njega odstavka o vpisu v evidenco ali ne zahteva dopolnitve 
priglasitve oz. prilog se šteje, da je javno glasilo vpisano 
v evidenco javnih glasil. 

7. teza 
(naznanitev sprememb) 

Ustanovitelj javnega glasila mora o vsaki spremembi obveznih 
sestavin akta o ustanovitvi javnega glasila obvestiti pristojni 
upravni organ v 15 dneh od nastanka spremembe. 

8. teza 
(izdajanje javnih glasil) 

Ustanovitelj lahko sam izdaja javno glasilo ali pa poveri nje- 
govo izdajanje drugi fizični ali pravni osebi, ki je registrirana 
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:a to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), če poseben 
:akon ne določa drugače. 
Medsebojna razmerja uredita ustanovitelj in izdajatelj 
pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki. 

9. teza 
(pravice in obveznosti ustanovitelja) 

Jstanovitelj javnega glasila: 
- določi vsebinsko zasnovo in spremlja njeno uresničevanje; 
- zagotovi finančne, materialne, kadrovske in druge pogoje 
'.a začetek dela in delovanje javnega glasila; 
- imenuje in razrešuje odgovornega urednika na podlagi 
avnega razpisa in soglasja novinarskega kolektiva, če z zako- 
nom ni drugače določeno; 
Jstanovitelj lahko pravice in obveznosti iz 2. in 3. alineje tega 
:lena s pogodbo iz 2. odstavka 8. člena tega zakona prenese 
ia izdajatelja, če z zakonom ni drugače določeno. 

10. teza 
(vpliv javnosti) 

Pri javnem glasilu, ki je v javni lasti, ustanovitelj oblikuje 
časopisni oziroma programski svet za zagotavljanje vpliva 
javnosti na uresničevanje vsebinske zasnove in uredniške 
Dolitike javnega glasila. 
Državni funkcionarji in zaposleni pri ustanovitelju ali izdajate- 
lju javnega glasila ne morejo biti člani sveta iz prejšnjega 
odstavka. 

Svet zlasti: 
- ocenjuje uresničevanje vsebinske zasnove — obravnava 
predloge in pripombe novinarjev, poslušalcev in gledalcev in 
bralcev /varianta: ustvarjalcev in uporabnikov/ 
- opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa— 
opravlja druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi ali 
pogodbo iz 2. odstavka 8. člena tega zakona. 
Sestavo in način imenovanja članov sveta iz prvega odstavka 
se določi v aktu o ustanovitvi javnega glasila ali v pogodbi iz 2. 
odstavka 8. člena tega zakona. 

Alternativa: teza se črta 
11. teza 

(prenehanje in izbris javnega glasila iz evidence) 

Javno glasilo preneha: 
- če tako odloči ustanovitelj javnega glasila- če preneha 
ustanovitelj in ni prenesel ustanoviteljskih pravic in obvezno- 
sti na drugega ustanovitelja. 
V primerih iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj obvestiti 
pristojni upravni organ v 15 dneh od dneva sprejetja sklepa ali 
prenehanja ustanovitelja zaradi izbrisa javnega glasila iz evi- 
dence javnih glasil. 

12. teza 
(odgovorni urednik) 

Javno glasilo ima odgovornega urednika. Javno glasilo ima 
lahko več odgovornih urednikov, če je tako določeno v aktu 
o ustanovitvi javnega glasila. 
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške 
politike v skladu z vsebinsko zasnovo, imenuje in razrešuje 
urednike na podlagi mnenja novinarskega kolektiva, vodi, 
usklajuje in razporeja delo urednikov in novinarjev ter oprav- 
lja druge naloge, določene z aktom ustanovitelja. 
Odgovorni urednik javnega glasila je odgovoren za vsako 
objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače. 
Če ima javno glasilo več odgovornih urednikov, odgovarjajo 
za informacije v tistem delu javnega glasila, za katerega so 
odgovorni. 

III. NOVINARSKA ZBORNICA 
13. teza 

(Novinarska zbornica) 

Novinarji v Republiki Sloveniji ustanovijo novinarsko zbor- 
nico Slovenije. 
Novinarska zbornica spremlja in obravnava problematiko dela 
novinarjev, skrbi za razvoj novinarskega dela, sprejema 
kodeks novinarske etike, podeljuje priznanja za novinarsko 

delo ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in sta- 
tutom. 
Novinarska zbornica je pravna oseba. S statutom zbornice se 
podrobneje določajo naloge in organizacija zbornice, organi 
zbornice in njihove pristojnosti, način zagotavljanja sredstev 
za delo zbornice, pogoji za članstvo v zbornici, pravice in 
obveznosti članov ter druga vprašanja, pomembna za delova- 
nje zbornice. 

14. teza 
(častno razsodišče) 

Pri Novinarski zbornici Slovenije deluje častno razsodišče, ki 
skrbi zlasti za uveljavljanje načel novinarske etike, 
častno razsodišče obravnava kršitve kodeksa novinarske 
etike in sklepov zbornice, odloča o odgovornosti ter izreka 
kršilcem ukrepe, določene s statutom zbornice. 
Pristojnosti, postopek sprejemanja odločitev in način delova- 
nja, sestavo ter organizacijo častnega razsodišča, ureja statut 
Novinarske zbornice Slovenije. 

Alternativa: 13. in 14. teza se črtata 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNIH 
GLASIL 

16. teza 
(zagotavljanje pravice do obveščanja in do obveščenosti) 

Javno glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredni- 
ško politiko, nepristransko obvešča javnost o pomembnih 
dogodkih doma in v svetu, zagotavlja uveljavljanje različnih 
mnenj ter objavo odgovora in popravka informacije, v skladu 
z zakonom. 

16. teza 
(brezplačna objava sporočil) 

Javno glasilo mora na zahtevo pristojnega državnega organa 
brez odlašanja objaviti sporočilo, katerega objava je nujna, 
njen namen pa je preprečiti ali odpraviti nevarnost za življenje 
in zdravje ljudi, njihovo premoženje in varnost države. 

17. teza 
(objava mnenja ali odgovora) 

Občani, organizacije in organi imajo pravico v javnih glasilih 
izražati svoja mnenja ter zahtevati objavo odgovora na objav- 
ljeno informacijo, s katerim se bistveno dopolnijo dejstva in 
podatki iz objavljene informacije. 
O objavi mnenja in odgovora iz prvega odstavka tega člena 
odloča odgovorni urednik. 
Odgovorni urednik lahko zavrne objavo mnenja, če oceni, da: 
- ne izpolnjuje pogojev za objavo iz 3. odstavka tega člena, 
- zaradi objave v drugem javnem glasilu objava ni več po- 
trebna, 
- bi objava zaradi svoje vsebine lahko povzročila kazensko ali 
odškodninsko odgovornost odgovornega urednika,- je 
/žaljiva ali/ v nasprotju z načeli novinarske etike. 
Javna glasila pri objavi mnenj iz prejšnjega odstavka tega 
člena upoštevajo pomen, ki ga ima mnenje za javnost, vsebin- 
sko zasnovo in uredniško politiko ter vrsto, obseg, materialne 
in druge možnosti javnega glasila. 
Javno glasilo ne sme hkrati z mnenjem ali odgovorom objaviti 
komentarja tega mnenja ali odgovora. 

18. teza 
Če odgovorni urednik zavrne zahtevo za objavo mnenja ali 
odgovora, mora o svoji odločitvi obvestiti avtorja najpozneje 
v osmih dneh od prejema mnenja ali odgovora ter navesti in 
obrazložiti razloge, zaradi katerih ga ne bo objavil. Pri javnih 
glasilih, ki izhajajo štirinajstdnevno, mesečno ali na daljša 
časovna obdobja, je ta rok tridest dni. 
Če odgovorni urednik ne obvesti avtorja o zavrnitvi objave 
v roku iz prejšnjega odstavka, mora mnenje oziroma odgovor 
objaviti najpozneje v osmih oziroma tridesetih dneh od pre- 
jema mnenja oziroma odgovora oziroma v prvi naslednji šte- 
vilki časopisa. 

19. teza 
Če odgovorni urednik zavrne objavo oziroma ne objavi mne- 
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nja ali odgovora v roku iz prejšnjega člena, lahko prizadeti 
zahteva sodno varstvo te pravice na način in po postopku, ki 
ga določa zakon za varstvo z ustavo zajamčenih pravic in 
svoboščin. 
Alternativa: črtajo se določbe, ki se nanašajo na objavo mnenj 

20. teza 
(objava popravka) 

Občani, organizacije, organi in skupnosti imajo pravico zahte- 
vati od odgovornega urednika javnega glasila, da objavi 
popravek objavljene informacije /v nadaljnjem besedilu: 
popravek/, s katero je prizadeta njihova pravica ali interes. 

21.teza 
Tisti, ki zahteva popravek, mora v popravku navesti informa- 
cijo, na katero se popravek nanaša, ter številko in stran 
časopisa ali drugega javnega glasila, oziroma oddajo, v kateri 
je bila informacija objavljena. 
Popravek se mora opirati samo na dejstva in okoliščine, 
s katerimi se spodbijajo navedbe v objavljeni informaciji.Kdor 
daje popravek, ga mora podpisati. 

22. teza 
Odgovorni urednik mora objaviti popravek informacije, 
razen:- če se popravek ne nanaša na informacijo, zaradi 
katere se zahteva objava popravka, oziroma če popravek ne 
vsebuje dejanskih podatkov v zvezi z navedbami v informaciji; 
- če bi objava popravka glede na njegovo vsebino povzročila 
prepoved razpečevanja oziroma oddajanja javnega glasila, 
predvideno z zakonom, ali zakonsko odgovornost glavnega in 
odgovornega urednika javnega glasila; 
- če se popravek nanaša na navedbe v objavljeni informaciji, 
katerih resničnost je bila ugotovljena s pravnomočnim aktom 
pristojnega organa; 
- če popravka ni podpisala pooblaščena oseba, kadar gre za 
organ, organizacijo ali skupnost; 
- če je popravek napisan žaljivo; 
- če je popravek nesorazmerno daljši od informacije, v kateri 
so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela informa- 
cije, na katerega se neposredno nanaša; 
- če je bil popravek dan po 30 dneh od dneva, ko je bila 
informacija objavljena v javnem glasilu, oziroma od dneva, ko 
je zainteresirana oseba zvedela za objavo informacije, če iz 
objektivnih razlogov v tem roku ni mogla zvedeti za njeno 
objavo; 
- če je bil dan nov popravek z enako vsebino kot prejšnji 
popravek in če spor pred sodiščem zaradi objave prejšnjega 
popravka iste informacije ni pravnomočno končan; 
- če je bil že objavljen popravek iste informacije, ki ga je dala 
kaka pooblaščena oseba. 
Popravek se mora objaviti brez sprememb ali dopolnitev 
v enakem delu javnega glasila, pod enakim naslovom in na 
enak način, kot je bila objavljena informacija, na katero se 
popravek nanaša, in sicer v prv i, najpozneje pa v drugi 
naslednji številki oziroma oddaji javnega glasila po prejemu 
popravka. 
Javno glasilo ne sme hkrati s popravkom objaviti komentarja 
tega popravka. 
Odgovorni urednik mora popravek objaviti na način in v roku 
določenen s tem zakonom, ali pa v istem roku obvestiti 
tistega, ki je objavo popravka zahteval, da popravek ne bo 
objavljen. 
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati razloge za 
zavrnitev objave popravka. 

23. teza 
(varstvo pravice do popravka) 

Če tisti, ki je zahteval objavo popravka, meni, da je objava 
neutemeljeno zavrnjena, lahko zahteva sodno varstvo pravice 
do objave popravka. 
Sodno varstvo pravice do objave popravka se uveljavlja na 
način in po postopku, ki ga določa zakon za varstvo z ustavo 
zajamčenih pravic in svoboščin. 

24. teza 
Ne glede na 23. člen tega zakona, lahko tisti, ki je zahteval 
/sodno/ varstvo pravice do popravka, uveljavlja tudi kazensko 

in odškodninsko odgovornost zaradi objave informacije, 
glede katere zahteva popravek, v skladu z zakonom. 

25. teza 
Radijska in televizijska organizacija mora hraniti zapise svojih 
oddaj osem dni po objavi ter jih na pisno zahtevo in na stroške 
zainteresiranih upravičencev dati na vpogled, da lahko uvelja- 
vijo z zakonom določene pravice in interese.Če kdo od zainte- 
resiranih upravičencev v roku iz prejšnjega odstavka napove, 
da bo zahteval popravek, mora radijska ali televizijska organi- 
zacija hraniti zapis /trak/, za katerega se zahteva popravek, 
dokler ni končan postopek za objavo popravka. 

26. teza 
Objava popravka se lahko zahteva tudi glede informacij, 
objavljenih v javnih glasilih, ki so nehala izhajati. 
Glede načina objave popravka v primeru iz prejšnjega 
odstavka ima tisti, ki da popravek, pravico zahtevati od izdaja- 
telja tiskane stvari oziroma od ustanovitelja ali izdajatelja 
javnega glasila, ki je nehalo izhajati, ali od izdajatelja drugih 
javnih glasil, da na svoje stroške poskrbi za objavo popravka 
v določenem dnevnem časopisu. 

27. teza 
(dostop do virov informacij) 

Državni organi ter organizacije, skupnosti in posamezniki, ki 
opravljajo javna pooblastila, morajo zagotavljati javnost svo- 
jega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih infor- 
macij o vprašanjih s svojega delovnega področja. 
Dajanje informacij se lahko odreče le v primerih in pod pogoji, 
določenimi z zakonom. 
Viri informacij iz prvega odstavka tega člena so odgovorni za 
resničnost informacij, ki jih dajejo za javnost. 
Če novinar meni, da mu je vir informacij iz prvega odstavka 
tega člena neutemeljeno /v nasprotju z zakonom/ odrekel 
informacijo, lahko zahteva sodno varstvo te pravice na način 
in po postopku, ki ga določa zakon za varstvo z ustavo 
zajamčenih pravic in svoboščin. 

28. teza 
(objava komercialnih sporočil) 

Ekonomsko-propagandna sporočila in drugi plačani oglasi 
iz države in tujine se objavljajo tako, da so razločno in vidno 
označeni kot oglasi. 
Obseg ekonomsko-propagandnih sporočil in drugih plača- 
nih oglasov določi ustanovitelj v skladu z zakonom /oz. med- 
narodnimi akti/. 

29. teza 
(impresum) 

Na vsakem izvodu tiska morajo biti navedeni ime ali firma in 
sedež ustanovitelja in izdajatelja, ime ali firma in sedež 
tiskarne, kraj in datum natisa ter ime in priimek odgovornega 
urednika /impresum/. 
Če ima tisk več odgovornih urednikov, mora biti na vsakem 
izvodu navedeno, za katero izdajo ali rubriko je odgovoren 
posamezni odgovorni urednik. 
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne nana- 
šajo na tisk, ki se tiska ali razmnožuje za tujega naročnika in 
je namenjen razširjanju v tujini. 
Pri radijskih in TV programih morajo biti objavljeni ime in 
priimek odgovornega urednika ali urednika programa ali /in/ 
avtorja oddaje. 

30. teza 

Določbe o impresumu se primerno uporabljajo tudi za druga 
javna glasila in proizvode iz 2. odstavka 2. člena. 

31.teza 
(Tuji tisk in druga tuja javna glasila) 

Za tuji tisk in druga tuja javna glasila po tem zakonu se štejejo 
javna glasila /1. odstavek 2. člena/, ki so bila natisnjena ali 
kako drugače razmnožena ali izdelana v tujini ali v Republiki 
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Sloveniji po tujem izdajatelju ali po njegovem nalogu ali za 
njegov račun. 

32. teza 
(Vnašanje tujega tiska) 

Vnašanje tujega tiska in drugih oblik javnega obveščanja je 
prosto. . . 
Tuji tisk in druga javna glasila smejo vnašati v Republiko 
Slovenijo z namenom razširjanja /varianta: zaradi prodaje/ 
pravne osebe, ki se v skladu z vpisom v sodni register ukvar- 
jajo z uvozom tujega tiska oz. drugih oblik javnega obveš- 
čanja. 
Tuji tisk in druga javna glasila, ki so namenjena za sejme, 
kulturne, znanstvene, gospodarske, športne in podobne prire- 
ditve v RS smejo poleg pravnih oseb iz 2. odstavka tegačlena 
vnašati in razširjati na teh prireditvah tudi organizatorji prire- 
ditve in domače in tuje organizacije, ki na prireditvah sodelu- 
jejo. Za vsebino tujega tiska in drugih javnih glasil, ki se 
razširjajo v Republiki Sloveniji, je odgovoren uvoznik oz. 
distributer, če uvoznik ni znan. 

33. teza 
(Tuji TV in radijski programi) 

Individualni oz. skupinski sprejem tujih TV programov je 
prost. 
Za tuje RTV programe, ki so sestavni del programov domače 
radijske oz. TV organizacije /zavoda, podjetja/ je v skladu 
z zakonom odgovoren odgovorni urednik programa, ki je tuji 
program oddajal. 
Radijska in televizijska organizacija v Republiki Sloveniji sme 
izjemoma, brez prevoda v slovenski jezik:- oddajati posa- 
mezne dele programov, če je to neogibno potrebno zaradi 
aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti dogajanj in če iz 
objektivnih razlogov podnaslavljanje ni mogoče, 
— oddajati dele programov, ki so namenjeni pripadnikom 
drugih narodov in narodnosti v Republiki Sloveniji ali tujim 
državljanom, 
- razširjati tuje programe v skladu z zakonom. 
Programe iz prejšnjega odstavka mora radijska in televizijska 
organizacija najavljati v slovenskem jeziku in pojasniti raz- 
loge, zaradi katerih programa ne prevaja v slovenski jezik. 

34. teza 
(Predstavniki tujih javnih glasil) 

Predstavniki tujih javnih glasil so po tem zakonu dopisništva 
in stalni dopisniki tujih časopisnih agencij ali tujih javnih 
glasil. 
Stalni tuji dopisniki po tem zakonu so lahko novinarji, fotore- 
porterji, filmski in TV snemalci, ne glede na to, ali so tuji ali 
slovenski državljani, če nameravajo opravljati to dejavnost 
v RS najmanj 3 mesece. 

35. teza 

Tuja dopisništva in stalni tuji dopisniki ne morejo začeti 
opravljati svoje dejavnosti, dokler niso vpisani v register pri 
pristojnem republiškem upravnem organu. Odločba o vpisu 

v register se izda z veljavnostjo dveh let in se lahko podaljša. 
Tuja dopisništva in tuja javna glasila imajo lahko v RS tudi 
sodelavce in začasne dopisnike. 
Pristojni upravni organ sprejme predpis o vodenju registra, 

postopku za vpis in izbris tujega dopisništva in stalnega 
tujega dopisnika v register, izkaznici, ki jo izda stalnemu 
tujemu dopisniku ter pogojih za pridobitev statusa sodelavcev 
ali začasnih dopisnikov. 

36. teza 

Tuji dopisniki in druge tuje ali domače fizične in pravne 
osebe, ki nameravajo snemati informativno-dokumentarne 
filme in druge videozapise po nalogu oz. za račun tujih radio- 
difuznih organizacij ali javnih glasil, morajo vložiti prijavo pri 
pristojnem upravnem organu ter v njej navesti kraj in čas 
snemanja. Prijavi je treba priložiti scenarij ali sinopsis sne- 
manja. 
Prijava po prejšnjem odstavku ni potrebna, če gre za snema- 
nje aktualnih dogodkov, ki se snemajo neposredno brez sce- 
narija oz. sinopsisa. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. teza 
Pri časopisnih, radijskih in TV organizacijah, ki še niso orga- 
nizirane kot podjetje, se v tridesetih dneh po uveljavitvi 
zakona ustanovi svet kot organ upravljanja. 
Polovico članov sveta izvolijo delavci organizacije , polovico 
članov pa imenuje ustanovitelj ali skupščina pristojne družbe- 
nopolitične skupnosti, če organizacija nima ustanovitelja, 
/varianta: če je bila ustanoviteljica organizacije družbenopoli- 
tična odganizacija ali samoupravna interesna skupnost./ 
V 45-dneh po ustanovitvi sveta mora svet imenovati odgovor- 
nega urednika časopisa oz. programa, ki ga izdaja oz. 
oddaja organizacija iz 1. odstavka tega člena in direktorja,na 
podlagi javnega razpisa. 
Variantni dodatek: Pred imenovanjem odgovornega urednika 
časopisa oz. programa mora svet pridobiti mnenje /varianta: 
soglasje/ ustanovitelja časopisa oz. programa. 

38. teza 

Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. 
Pristojnosti sveta in število članov se določijo z aktom ustano- 
vitelja ali skupščine družbenopolitične skupnosti, če organi- 
zacija nima ustanovitelja /varianta: če je bila ustanoviteljica 
organizacije družbenopolitična skupnost ali samoupravna 
interesna skupnost/. 

39. teza 

Organizacije iz 1. odstavka 37. člena uskladijo svojo organizi- 
ranost in delovanje z določbami tega zakona najkasneje 
v 1 letu po njegovi uveljavitvi /varianta: najkasneje do 31. 
decembra 1991/. 
O obliki organiziranosti odloča ustanovitelj organizacije /vari- 
anta: svet iz 37. teze/, če zakon ne določa drugače. 

40. teza 

Lastninska razmerja v organizacijah, ki nadaljujejo delo kot 
podjetja z družbenim kapitalom, se urejajo po predpisih, ki 
veljajo za podjetja. Kadar organizacija nadaljuje delo kot 
zavod, se lastninska razmerja urejajo po predpisih, ki veljajo 
za zavode. 
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Obvladovanje in razvoj invalidskega varstva v sodobni družbi 

KONCEPCIJA RAZVOJNE STRATEGIJE INVALIDSKEGA VARSTVA 

V SLOVENIJI - ESA 308 

Gradivo Obvladovanje in razvoj invalidskega 
varstva v sodobni družbi — koncepcija razvojne 
strategije invalidskega varstva v Sloveniji, ki ga je 
pripravil Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije, je obravnavala skupščinska Komisija za 
vprašanja invalidov in zborom Skupščine Republi- 
ke Slovenije predlagala, da to gradivo tudi oni 
obravnavajo. Poročilo omenjene komisije tudi ob- 
javljamo v tej številki Poročevalca. 

PREDGOVOR 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije je zadolžil Medresorsko 
komisijo za upravno strokovno koordinacijo republiških 
upravnih, strokovnih in izvajalskih institucij na področju druž- 
benega varstva invalidov za realizacijo pobude Pred sedstva 
R Slovenije in Predsedstva RK SZDL Slovenije, da pripravi 
informacijo o smereh aktivne politike invalidskega varstva 
v naši republiki. 

Po večkratni razpravi se je medresorska komisija opredelila 
za oblikovanje dveh dokumentov: poročilo resornih upravnih 
organov o stanju na posameznih področjih invalidskega var- 
stva in (na pobudo socialistične zveze) koncepcijo dolgo- 
ročne razvojne strategije, temelječe na strokovnih ocenah 
doseženega stanja na tem področju. 

Za pripravo gradiva z naslovom »Obvladovanje in razvoj 
invalidskega varstva v sodobni družbi« - koncepcijo obliko 
vanja razvojne strategije, je medresorska komisija pbliko vala 
posebno delovno skupino pod vodstvom Borisa Šuštaršiča, 
v njej pa so sodelovali člani medresorske komisije in zunanji 
sodelavci. 

Ob postopnem ustvarjanju, zbiranju in oblikovanju tega 
gradiva se je metodološko pokazalo, da je za izdelavo 
ustrezne koncepcije razvojne strategije invalidskega varstva 
nujno potrebno najprej izdelati koncepcijo tega področja 
v Sloveniji nasploh in se o njej strokovno poenotiti. Zato se je 
morala delovna skupina najprej lotiti tega dela. Izdelana in 
strokovno poenotena koncepcija razvoja invalidskega var- 
stva, skupaj z evalvacijo sedanjega delo vanja invalidskega 
varstva, je prava osnova za izdelavo podrobne koncepcije 
razvojne strategije, ta pa za opera cionalizacijo razvoja inva- 
lidskega varstva v Sloveniji (zakonodaja, organizacija uprav- 
nih, strokovnih in izvajal skih služb ter usklajevanje med njimi 
itd.). Zaradi aktual nih in naglih družbenih sprememb pa je 
skupina praktično že širše posegla v strategijo in delno tudi 
v njeno operacion alizacijo. Kljub temu to v celoti ostaja kot 
prioritetna naloga posebnemu vladnemu organu, ki je neizo- 
gibni inte gralni nosilec izvajanja nacionalnih programov in 
razvoja invalidskega varstva. 

UVOD 
Invalidsko varstvo je ena najbolj občutljivih in specifičnih 

sestavin splošne družbeno — razvojne, ekonomske in zlasti 
socialne politike. Njegov razvoj zahteva jasen koncept in 
opredelitev strategije za njegovo uresničevanje. 

Ob koncu osemdesetih let se kljub nekaterim nespornim 
dosežkom pojavljajo resne pomanjkljivosti, ki se kažejo v pre- 
majhni profesionalizaciji dela, slabem strokovnem in uprav- 
nem nadzoru, neučinkoviti regulaciji in usmerjanju invalid- 
skega varstva. Poleg tega je prišlo do premalo struk turirane 
diferenciacije med stroko, upravo in samoupravo, tako pri 
delovanju kakor tudi pri odgovornosti. 

Večkratne analize stanja na področju invalidske problema- 
tike v okviru RK SZDL Slovenije so v zadnjih letih v bistvu 
reafirmirale predlog iz leta 1976, po katerem je za učin kovito 
nadaljevanje nekdanje Konference za rehabilitacijo invalidov 

potreben specializiran organ za invalidsko varst vo pri Izvrš- . 
nem svetu Skupščine SR Slovenije, ki bi z vidika sodobne 
pravne države skrbel za izvajanje dogovor jene strategije • 
invalidskega varstva ter opravljal funkcijo posvetovalnega in 
strokovnega upravnega organa Izvršnega sveta, z jasno opre- 
deljenimi pristojnostmi in odgovornost jo. 

Doslej je bilo izraženih nekaj pomislekov o utemeljenosti 
tega predloga, vendar pa je po sprejetju ustavnih dopolnil, 
ustavnega'zakona za njihovo izvajanje ter posledične reor 
ganizacije samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti še ukini- 
tve Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ustanovitev 
takega organa neodložljiva nujnost. 

Pri analizi stanja in oblikovanju predlogov smo zavrnili zgolj 
popravke in dopolnitve obstoječega sistema invalid skega 
varstva in se premišljeno odločili za snovanje celo vite raz- 
vojne koncepcije, kar pomeni, da vsem sooblikoval cem 
sodobnega invalidskega varstva ponujamo vrednostno orien- 
tacijski okvir in strokovne osnove za vrsto sistemskih in ope- 
rativnih odločitev. V strokovnih izhodiščih smo izpostavili 
predvsem sociološke opredelitve, izhajajoč iz globalne druž- 
bene krize, pri operacionalizaciji posameznih razvojnih sesta- 
vin invalidskega varstva pa so seveda enako relevantni tudi 
drugi strokovni vidiki. 

Pri tem želimo afirmirati razvoj invalidskega varstva v okviru 
moderne pluralne socialne politike, nikakor pa ne v smeri 
centralizirane državne uprave, ki bi izvajala državno-redistri- 
butivno pravično socialno politiko. 

Dosedanje zablode invalidskega varstva smo opredelili 
s prikazom različnih fundamentalistično-redukcionističnih 
koncepcij, zaradi katerih ni prišlo do celovite vpetosti invalid- 
skih problemov v širšo razvojno strategijo in poli tiko. 

Izhodišče in temeljni smoter vseh opredeljenih prizadevanj 
je seveda invalid kot posameznik s svojimi splošnimi in speci- 
fičnimi potrebami. Sistemske rešitve morajo posameznim 
skupinam invalidov z značilnimi in različnimi potrebami 
- v skladu s pravicami človeka, otroka in invalida omogočati, 
da oblikujejo, izražajo in uveljavljajo svoje osnovne razvojne 
potrebe in posebne interese, da si zagotavljajo enake možno- 
sti kot ostali ljudje, hkrati pa imaio tudi pravico do različnosti. 

Definiranje pojma INVALID je zelo zahtevna strokovna nalo 
ga, še posebej, ker je glede na heterogenost invalidske popu- 
lacije, tako po vrsti kot po stopnji invalidnosti, možnih več 
kriterijev in meril. Pri operacionalizaciji razvojne strategije bo 
to eno od ključnih vprašanj. 

Ne glede na samo definicijo pa je bistveno, da v novi 
razvojni koncepciji zajemamo invalide v vseh življenjskih 
obdobjih, vse od otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju 
do starejših ljudi z večjimi disfunkcijami ter zagotovimo nji- 
hovo kontinuirano obravnavo. 

Ob takem oblikovanju razvojne koncepcije ne smemo prista 
jati na statično in togo opredeljevanje invalidnosti ter na tej 
osnovi brezizhodno produciranje možnosti in potreb otroka 
z motnjami v razvoju oziroma odraslega invalida do drugač- 
nega alternativnega izbora pri vseh pomembnih življenjskih 
odločitvah. 

1. OCENA SEDANJEGA STANJA 

1.1. Uporabljeni viri 
Ocena sedanjega stanja je podana na osnovi poročil resor- 

skih upravnih organov in samoupravnih interesnih skupnosti 
s področja družbenega varstva otrok, izobraževanja, usposabl 
janja in zaposlovanja, pokojninsko-invalidskega zavarova- 
nja, varstva borcev, vojaških in civilnih invalidov vojne, zdrav- 
stvenega in socialnega varstva, socialnega skrbstva in stano- 
vanjskega gospodarstva, ocen in predlogov invalidskih orga- 
nizacij ter gradiv Koordinacijskega odbora za družbeni polo- 
žaj in aktivnost invalidov pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije. 
Konkreten pregled teh virov je razviden iz pri log. 
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Omenjena poročila se nanašajo na podatke, ki prikazujejo 
stanje v letu 1988, nekatera pa so dopolnjena z aktualnimi 
trendi in strokovnimi dilemami v letu 1989. Njihova metodo 
logija je različna, obseg pravic in finančni pokazatelji veči- 
noma niso razvidni. Poročila izpostavljajo predvsem pridobi- 
tve in dosežke na posameznih področjih ter le naka zujejo 
nekaj dilem, ki nastajajo zaradi strokovno nerazčiščenih vpra- 
šanj na ožjih področjih. 

Poročila jasno nakazujejo, da delovanje na področju invalid 
skega varstva ni povezano, da ni strokovno vodene koordina 
cije, ki bi na podlagi informacijsko podprtega sistema, stro- 

' kovno določenih doktrin in koncepcije integriranih modelov 
obravnave ter pooblastil racionalno razmejevala pristojnosti 
in odgovornosti, hkrati pa smotrno povezovala vsa področja 
v družbeno voden razvoj sodobnega koncepta invalidskega 
varstva. 

Poročila obravnavajo tudi vprašanja strokovnosti in konku 
renčnosti vseh sodelujočih na področju invalidskega varstva. 

^Prav tako opozarjajo na terminološko zmedo pri uporabi 
različnih pojmov, ki so preživeli ali pa neusklajeni z medna- 

| rodno sprejetimi pomenskimi opredelitvami. Lastna vizija raz- 
| voja posameznih področij je le redko razvidna v teh poročilih, 

ki se v skladu s sistemsko pogojeno vrtičkarsko mentaliteto, 
i praviloma omejujejo zgolj na svoje področje delovanja, pri , 
(čemer se posamezne aktivnosti ne dograjujejo kot vezni člen 
'z drugimi deli invalidskega varstva in družbo na sploh. 

*) Isti viri so bili osnova za pripravo POROČILA o oceni stanja 
in doseženih rezultatih na področju invalidskega varstva v SR 
Sloveniji, ki ga je izdelal Republiški komite za dravstveno in 
socialno varstvo, januar 1990 
1.2. Funkcioniranje in urejenost obstoječega sistema invalid- 

, skega varstva ter pomanjkljivosti in dosežki po letu 1974 
[ Invalidsko varstvo bremenijo slabosti doslej delujočega 
| samoupravljanja na področju družbenih dejavnosti, ki ga je 
I republiška skupščina s sprejemom ustavnih amandmajev in 
. '."stavnega zakona nedvoumno ukinila. Hkrati pa ni vzpostavi 

la novega sistema družbenega oziroma državnega obvladova- 
' nja - načrtovanja, izvajanja in nadzora v družbenih dejavno- 
I stih na novih osnovah. 

Sistem socialističnega samoupravnega organiziranja druž- 
! benih dejavnosti, zasnovan na zaupanju v univerzalne stro- 

kovne in moralne kvalitete posameznikov ter njihovih asoci- 
acij, ki naj bi zagotavljali optimalno planiranje, strokovno izva 
janje in hkrati samonadzor v duhu želje po »odmiranju 
države«, se je izkazal kot neučinkovit mehanizem. Zaradi 
nespoznavno prepletenih funkcij pri oblikovanju programov, 
njihovega izvajanja, planiranja in financiranja ter nadzora nad 

' vsem procesom, so modeli svobodne menjave dela v teh 
dejavnostih doživeli zlom. Gospodarske organizacije združe- 

! nega dela s svojo zastarelo tehnologijo, nizko stro kovno 
kadrovsko sestavo, bolj političnim kot poslovnim angažira- 
njem poslovodnih organov in z neracionalno organi zacijo 
dela, niso mogle več vzdrževati tudi sicer dragega sistema. « 

i Invalidsko varstvo je v tem času vendarle doseglo relativno 
I visok plato v svojem razvoju glede na predhodno obdobje, 
| sistemsko pa je ostalo (samo)zablokirano za na daljnji razvoj. 

Idealno zamišljeno samoupravno sporazumevanje znotraj 
družbenih dejavnosti za usklajevanje in financiranje progra 
mov invalidskega varstva je postopoma dajalo vse manj rezul- 
tatov zaradi nespoštovanja sprejetih obveznosti, nesankcioni- 
ranja kršilcev, pešanja ekonomskih sposobnosti gospodar- 
stva in vrste drugih razlogov. 

Posledica razvoja posameznih dejavnosti znotraj invalid- 
skega varstva je bila produkcija novih potreb in interesov, ki 
pa so zahtevali drugačen pristop k njihovi regulaciji in raz- 
voju, čemur se vsebinsko in finančno že preobremenjeni 
programi samoupravnih interesnih skupnosti niso mogli prila- 
gajati. Prekompliciran sistem financiranja je bil nepregleden 
in neobvladljiv ter večini ljudi zato mističen. Učinkov finan 

' ciranja na kvaliteto izvajanih programov ni bilo mogoče izme- 
I riti zaradi sistemsko nedorečene vloge in odgovornosti finan- 

cerjev oziroma drugih družbeno določenih nosilcev za sprem- 
ijanje in nadzor, ki za izvajanje svoje funkcije niso imeli 
izdelanih doktrin, koncepcije integriranih modelov obrav- 
nave, pooblastil, kriterijev in meril. 

Vodilni delavci v izvajalskih organizacijah invalidskega var- 
stva so bili zaradi takšnega sistema financiranja prisil jeni 
opuščati skrb za strokovno in organizacijsko delo ter se 

posvečati predvsem borbi za pridobivanje sredstev iz različ- 
nih, med seboj nepovezanih virov. Svoje negativne vloge so 
odigrali še instrumenti popolne zaščitenosti delovnega 
mesta, sistema nagrajevanja, negativna selekcija kadrov ter 
razvrednotenje strokovnega dela in odgovornosti. 

Nepravočasno reagiranje posameznih nosilcev socialne 
poli tike na gospodarsko krizo je pripeljalo do dolgoročno 
neustreznega procesa, v katerem sedanja podjetja vidijo 
edino rešitev za svoje neproduktivne delavce (invalide s pravi- 
loma najnižjo strokovno izobrazbo) v invalidskih delavnicah 
oziroma podjetjih za zaposlovanje invalidov, ki so edine 
deležne družbeno priznanih namenskih ekonomskih olajšav. 

Danes je splošna kriza zaposlovanja bistveni in osrednji 
problem invalidskega varstva, ki ogroža doseženi nivo so 
cialne varnosti invalidov. Do tega prihaja, ker nimamo izdela- 
nih konceptov za stimuliranje različnih modelov zapos litve 
invalidov, ker je šolski sistem zgrešen in ker ni učinkovite 
strokovne oziroma družbene pomoči. 

Posebej problematična je prva zaposlitev mlajših invalidov. 
Pogosto pretogo in neustrezno diagnosticiranje ter razvrš- 

čanje otrok z motnjami v razvoju, premajhno upoštevanje 
načela individualizacije in diferenciacije, neuravnoteženost 
učnih načrtov glede na razvojne potrebe otrok ter zato pres- 
plošno načrtovanje, neizvajanje evalua cije napredka otroka 
in druge slabosti vzgoje in izobraževanja, so v preštevilnih 
primerih poglavitni razlog za izrazito premajhno znanje, slabo 
funkcionalno uspo sobljenost in pomanjkljivo izkušenost za 
socialne interak cije. 

Osnovne pomanjkljivosti invalidskega varstva torej izhajajo 
iz prepričanja, da smo samozadostni tudi v strokovnem smi- 
slu, kar je še dodatno osiromašilo raven strokovnega znanja 
in razvojne ambicije posameznih strok. Študijski programi 
delavcev, ki strokovno delajo kot izvajalci nepos redno z inva- 
lidnimi osebami, so praviloma organizirani le na višji stopnji 
izobraževanja (fizioterapevti, specialni pedagogi, socialni 
delavci). Hkrati so neopremljeni za znanstveno-raziskovalno 
delo in poleg tega nimajo matičnega znanstvenega instituta, 
ki bi imel vlogo osrednje strokovne institucije na področju 
razvoja invalidskega varstva. Žal je propadel študij rehabilita- 
cijskega sveto valca na FSPN, ki je bil uveden s projektom 
VRAJUGO 11/68, ker je bil preobremenjen s splošnimi soci- 
ološkimi in poli tičnimi vsebinami. 

Obstoječi sistem invalidskega zavarovanja, zasnovan v času 
relativne državne blaginje, je puščal posameznika v pasivni 
vlogi, saj ni vključeval instrumentov njegovega aktiviran ja, 
predvsem pri invalidih, da bi si z dodatnim strokovnim izobra- 
ževanjem, delovnim in socialnim usposabljanjem tudi sami 
izboljšali svoj družbenoekonomski status ter krepili samoza- 
vest. 

Kljub navedenim sistemskim slabostim smo v tem obdobju 
vendarle dosegli nekaj pomembnih rezultatov: 

- S posameznimi zakonskimi in drugimi predpisi, z delova- 
njem strokovnih institucij ter z angažiranjem posameznih 
družbenih subjektov, zlasti pa invalidov samih, je bil glede na 
splošne družbene razmere dosežen relativno kvali tetno visok 
nivo invalidskega varstva in splošne socialne varnosti inva- 
lidov. 

- Strokovna doktrina in razvoj stroke je napredoval na 
posameznih področjih invalidskega varstva oziroma za sku 
pine invalidov, na primer pri medicinski rehabilitaciji, poklic- 
nem usposabljanju, družbenem varstvu duševno priza detih 
oseb ter oseb s cerebralno paralizo. 

- Sestavine invalidskega varstva smo v tem obdobju zaokro 
žili s sprejemom več sistemskih zakonov in drugih predpi sov, 
na primer sprejem zakona o usposabljanju in zaposlo vanju 
invalidnih oseb, zakona o varstvu telesno in duševno prizade- 
tih oseb, pravilnika o odpravljanju arhitekturnih ovir itd. S tem 
smo vsaj načeloma sistemsko uredili ce lovito družbeno var- 
stvo invalidov in drugih prizadetih oseb ter zajeli vse starostne 
skupine in vsa področja invalidskega varstva. 

- V tem času so bile na novo ustanovljene nekatere stro- 
kovne institucije kot so zavodi za usposabljanje invalidnih 
oseb, nekateri novi socialni zavodi in druge strokovne in 
stitucije. 

- Predvsem invalidske organizacije so razvile vrsto social- 
nih programov za najtežje skupine invalidov, ki temeljijo na 
specifičnih potrebah različnih kategorij invalidov in na njiho- 
vem lastnem angažiranju. Invalidi so kot nosilci neposrednih 
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interesov v invalidskem varstvu v okviru svojih organizacij 
dosegli velik napredek pri svoji družbeni identiteti. 

- Sistemsko urejeni viri kot na primer sredstva pokojnin 
skega in invalidskega zavarovanja in delno tudi drugi ter 
sorazmerno redno revalorizirane družbene denarne pomoči 
so invalidom in njihovim družinam omogočale vsaj minimal 
no socialno varnost. 

- Sredstva Loterije Slovenije smo prek loterijskega sveta za 
razliko od drugih republik uspeli ohraniti za socialno-huma- 
nitarne namene. 

- Uveljavljene so bile oprostitve prispevkov in druge eko- 
nomske olajšave za invalidske delavnice in v njih zaposlene 
invalide. 

- Materialna vlaganja, bodisi iz rednih sistemskih virov kot 
so sredstva Skupnosti pokojninsko invalidskega zava rovanja, 
socialnega skrbstva in izobraževanja ali iz loterijskih sredstev, 
so v posameznih primerih bistveno izboljšala bivalne raz- 
mere; razširil se je prostor in po sodobila se je oprema v več 
zavodih za usposabljanje, in validskih delavnicah, delavnicah 
pod posebnimi pogoji, invalidske organizacije pa so pridobile 
dodatne poslovne prostore in druge objekte za izvajanje svo- 
jih posebnih socialnih programov. S tem so se bistveno izbolj- 
šale de lovne in življenjske razmere za nekatere skupine teže 
prizadetih invalidov. 

Navedeni uspehi so vsekakor pomembni, vendar se je treba 
hkrati tudi zavedati, da bi ob dobro vodenem in racionalnej- 
šem sistemu invalidskega varstva z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi zmogli doseči še precej večje rezultate. 

Na drugi strani pa velja poudariti tudi to, da naglo rušenje 
prezapletenega sistema na področju invalidskega varstva 
povzroča nepotrebno škodo in se tako tudi dosežki ne morejo 
ohranjati. Zato ne moremo rušiti starega sistema pred vzpo- 
stavitvijo novega, kajti ponovna vzpostavitev sistema terja 
daljši čas, kar velja tudi za njegovo posodo bitev na novih 
razvojnih konceptih. 

2. STROKOVNA IZHODIŠČA ZA OBVLADOVANJE IN RAZ- 
VOJ INVALID SKEGA VARSTVA 

2.1. Načelno izhodišče 
Obvladovanje in razvoj invalidskega varstva je neločljivi 

sestavni del urejanja, delovanja in razvoja sodobne slo venske 
in jugoslovanske družbe, ki se nahaja v akutni fazi struktu- 
ralne krize globalnih razsežnosti. Izhod iz večplastne poli- 
tične, ekonomske, socialne in moralne krize je odvisen pred- 
vsem od načina mobiliziranja volje, vred nosti znanja in moči 
družbenih akterjev. 

V odnosu do obstoječih problemov in nadaljnjega razvoja 
invalidskega varstva lahko družbeni dejavniki delujejo na dva 
načina: 

- prvi je HETERONOMNO-PASIVEN in se kaže v brezpo- 
gojnem sprejemnaju obstoječega institucionalnega reda in 
zakonov (heros = drugi, nomos = pravilo, red, zakon) kot ne 
vprašljive danosti ter v prizadevanju zgolj za opravljanje ozi- 
roma izvajanje predpisanih vlog; 

- drugi je AVTONOMNO-AKTIVEN in se od prvega razli- 
kuje po kritičnem odnosu do obstoječega reda, v prizadeva- 
nju za čim kvalitetnejše opravljanje svojega dela ter v aktiv 
nem razvojnem prizadevanju. 

Razlika med njima je v tem, da prvi izhaja iz reduciranega 
fundamenta (npr. rehabilitacijskih, moralnih, političnih in dru- 
gih principov), drugi pa iz obstoječih makro in mikro- struk- 
turnih razmerij in (samo)refleksije akterjeve vloge znotraj njih. 
Prvi predstavlja absolutizacijo osnove (fundamenta) in volun- 
tarizem akterjev, drugi pa njegovo relativizacijo ter kompe- 
tentnost akterjev v skladu z nji hovimi funkcionalno diferenci- 
ranimi vlogami (funkcijami) in strukturo interesov. 

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo oba možna pri- 
stopa, pri čemer izhajamo iz razvojno relevantnih in notranje 
konsistentnih osnovnih pojmov. Jasno se zavzemamo za uve 
Ijavljanje avtonomno-aktivnega, oziroma avtonomno-ustvar 
jalnega pristopa. 

2.2. Opredelitev populacije 
V slovenskem prostoru se uporabljajo zelo različni izrazi za 

iste pojme in isti izrazi za različne pojme pri opre deljevanju 
populacije, ki jo tako ali drugače zajema in validsko varstvo. 
Pri tem ne gre le za razlikovanje med vrstami invalidnosti, 

temveč tudi za različno poimenovanje iste specifične skupine, 
odvisno od namena uporabe in področja, na katerem ti ljudje 
uveljavljajo posamezne zakonske pravice, na primer delovni 
invalidi, osebe z zmanjšano delovno zmožnostjo, otroci in 
mladostniki z motnjami v razvoju, invalidne osebe, telesno in 
duševno prizadeti, funkcionalno ovirani, handikapirani ipd. 

V naši razvojni koncepciji smo se odločili za dosledno 
uporabo pojma INVALID in njegovih izpeljank, ker po naši 
oceni najbolj ustreza jasni in kratki oznaki celotne popu lacije 
invalidskega varstva. Pri tem pa izhajamo iz dekla racije OZN 
o pravicah invalidnih oseb. Le-ta invalidno osebo opredeljuje 
kot »človeka, ki ne more zadovoljevati (niti povsem niti delno) 
potreb po normalnem družbenem ali zasebnem življenju, 
zaradi prirojenih ali pridobljenih po manjkljivosti v fizičnih ali 
mentalnih sposobnostih« in zaradi nezagotovljenih nujnih 
družbenih pogojev. 

Dosedanje neopredeljevanje celotne populacije invalid- 
skega varstva z enotnim pojmom je vzrok, da nimamo objek- 
tivno in natančno izračunanega števila invalidov po posamez- 
nih segmentih invalidskega varstva, niti kvalitetne ocene 
celotnega števila invalidov. Dejansko število invalidov bo tudi 
zelo težko ugotoviti, ker se lahko posameznega invali da 
zaradi kombiniranih motenj ali različnih socialnih vlog več- 
krat evidentira kot invalida. 

Za populacijo lahko opredelimo vse tiste invalide, ki prido- 
bijo status ali posamezne pravice na osnovi zakonov ali izved- 
benih predpisov. To pa hkrati zahteva stalno preverjanje in 
posodabljanje strokovnih kriterijev za ugotavljanje invalidno- 
sti, sprotno evaluacijo zakonodaje in učinkovito vodenje poli- 
tike invalidskega varstva. 
2.3. Opredelitev osnovnih pojmov 

2.3.1. I n v a I i d n o s t je širši pojem od bolezni, okvare, 
motenj ali prizadetosti v telesnem in duševnem razvoju in tudi 
od formalno priznanega družbenega statusa. Z vidika stališča 
»ad humanum« pomeni celovi tost človekovih odnosov do 
samega sebe, soljudi, družbe in sveta, ki se kaže kot okrnje- 
nost človeka v njegovem samouresničevanju (realizaciji) nje- 
govih lastnih poten cialnih zmožnosti in hkrati kot bistveno 
zmanjšanje zmožnosti za zadovoljivo igranje njegovih soci- 
alno pričakovanih vlog. S tega vidika je invalidnost tako 
eksistencialna kot sistemska kategorija, invalidi pa sestavni 
del vsakodnevnega življenja družbene skup nosti. Invalidi 
torej niso le pomembna postavka v družbenem proračunu, 
kruh proizvajalcev invalidskih pripomočkov, cilj poslovnežev, 
sociomedicinski problem in sredstvo, s katerim si uspešni 
državljani pomirijo svojo vest, temveč tudi pomemben kazalec 
kvalitete življenja družbene skupnosti ter dejavnik in subjekt 
družbenega razvoja. 

V strokovni literaturi in praksi se uporablja več raz ličnih 
definicij invalidnosti, med katerimi je po naši presoji za ta 
koncept najustreznejša opredelitev Sve tovne zdravstvene 
organizacije, ki loči; 

okvaro, ki je vsaka izguba ali nenormalnost psiho loške, 
fiziološke ali anatomske strukture ali funkcije; 

invalidnost, ki je vsaka omejitev ali pomanjkanje (kot posle- 
dica okvare) sposobnosti izvajati neko aktivnost na način in 
v obsegu kot je nor malna za človeka in 

oviranost, ki je neugoden položaj posameznika, kot posle- 
dica okvare ali invalidnosti in omejuje ali preprečuje izpolni- 
tev vloge, normalne glede na njegovo starost, spol, družbene 
in kulturne dejavnike; je izguba ali omejitev možnosti za 
sodelovanje v živ ljenju v skupnosti na enakopravni osnovi 
z drugimi ljudmi. 

2.3.2. Invalidskovarstvo pomeni in stitucionalno-si- 
stemski red za družbeno urejanje položaja invalidov v skladu 
z vrednotami enakosti, varnosti, pravičnosti, integriranosti in 
kvalitete življenja. Invalidsko varstvo tako ni avtonomen, samo 
regulirajoč družbeni podsistem, temveč neločljivi del global- 
nega družbenega sistema, katerega strukturo, organizacijo in 
organizacijsko obnašanje (uspešnost in učinkovitost) oprede- 
ljujejo vrsta med seboj povezanih faktorjev kot so ideologija, 
politični in ekonomski subsistem, sistem družbenih dejavno- 
sti zlasti zdrav stveni, ekonomski in razvojni potenciali 
družbe, dalje kultura, tradicija, mednarodna politika idr. 
V celoti so njegove institucionalno-agregatne sestavine 
invali di z vsemi svojimi oblikami samoorganiziranosti in 
samoaktiviranja ter rehabilitacijsko izvajalske insti tucije. 
V enem svojem delu pa invalidsko varstvo sotvorijo še 
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oblastne institucije, sistem javnih financ, državne (javne) 
uprave, proizvodni subsistem, sistem zaposlovanja, šolski 
sistem, zdravstveni si stem, politične organizacije in lokalne 
skupnosti. 

Vsakodnevno delovanje tako pojmovanega invalidskega 
varstva pa je hkrati sestavni del, rezultat in kazalec konkretne 
ekonomske, socialne in razvojne politike družbe. Predpogoj 
za njegovo sistemsko uspešnost pa je učinkovita sistemska 
integracija, regulacija in usmer janje. 

2.3.3. Rehabilitacija je aktivni sestavni del 
invalidskega varstva in označuje celovitost tistih smotrno 
organiziranih medicinskih, edukativnih, so cialnih, psiholo- 
ških, tehnoloških, pravnih in osebno(stno) angažiranih aktiv- 
nosti, ki so usmerjene v telesno in duševno restitucijo, razvoj 
preostalih zmožnosti invalida, produktivno zaposlitev in druž- 
beno (re)integracijo. Rehabilitacija pomeni obliko pomoči in 
hkrati družbene kontrole. Kot oblika pomoči se nanaša pred- 
vsem na personalne družbene službe (zavode, centre, šole), 
kot družbena kontrola pa predvsem na sfero državne (javne) 
uprave. 

2.3.4. Socialnapolitikase ukvarja z regulacijo 
socialnih disfunkcij družbenega razvoja. Pomeni koncept in 
institucionalizirano politično prakso javnega interveniranja 
oziroma splet premiš Ijenih sprememb v družbenem okolju 
v skladu z določeno zamislijo o svoboščinah, kvaliteti življe- 
nja, družbeni enakosti, varnosti, pravičnosti in integriranosti. 
Socialna politika je del politike kot igre moči zno traj konkret- 
nih pogojev družbene reprodukcije. Kot del politike pa izhaja 
iz celotnega političnega organizi ranja družbe, ki jo tvorijo 
civilna družba, pravna država in legitimna oblast. 

Socialna politika ne pomeni nujno notranje povsem sklad- 
nega (koherentnega) in sistematičnega koncepta, saj je 
sestavljena iz spleta parcialnih pristopov, strategij in praks. 
Njena koherentnost in integriranost se lahko vzpostavlja le na 
državni (parlamentarni) ravni. To pomeni, daje pogoj njenega 
obstoja institu cionalno zagotovljena možnost izražanja in 
realizacije različnih interesov, potreb, zahtev, strategij in pro- 
gramov. Pogoj zanjo sta enakost pred zakonom in demokra- 
cija, v kateri imajo ljudje pravico do svobodnih in neposrednih 
volitev, njihov rezultat pa je reprezen tativni parlament in iz 
njega izhajajoča parlamentarna oziroma pravna država. 

Socialna politika kot smotrna, družbeno integrirana in učin- 
kovita dejavnost torej lahko obstaja le tam, kjer so zagotov- 
ljeni strukturni pogoji za delitev in kontro lo oblasti, ekonom- 
ski in politični trg (konkurenca) ter enakost pred zakonom, ki 
zagotavlja avtonomijo in prav no varnost človeka kot posa- 
meznika, zasebnika, podjet nika in državljana. Pojavlja se 
v družbi, ki omogoča samoorganiziranje in samo(re)produci- 
ranje civilne družbe kot od države relativno neodvisne sfere 
zaseb ništva, podjetništva in politične javnosti (sankcijske ga 
subjekta politične oblasti). Socialne politike v pravem (moder- 
nem) pomenu besede doslej še nismo imeli, saj njeno konsti- 
tuiranje ni le stvar apriorne politične opredelitve, marveč 
nujnost, ki jo zahteva globalno prestrukturiranje družbe, brez 
katerega izhod iz obstoječe krize sploh ni mogoč. 

Opredeljeni osnovni pojmi so torej v takem razmerju: 
invalidnost je človeški, družbeno-ekonomski, socialno- 
politični in rehabilitacijski problem; i n v a I i d i so dejavnik in 
subjekt družbenega razvoja; invalidskovarstvoje 
institucionalno zagotovljen red za urejanje položaja invalidov 
in reševanje problemov invalidnosti; rehabilitacija je 
smotrna aktivnost neposrednega nuđenja pomoči; 
politikainvalidskegavarstvaje konkretizacija in 
implementacija socialne politike v okviru invalidskega var- 
stva; obvladovanjeinvalidskegavarstvase 
nanaša na sistem državne oziroma javnoupravne regulacije in 
javnega financiranja invalidskega varstva; 
razvojinvalidskegavarstva pomeni predvsem 
njegovo kvalitativno spremi njanje, ki se kaže skozi rekoncep- 
tualizacijo, reorganizaicjo in prestrukturiranje sistema; 
politikarazvojainvalidskegavarstvapa pomeni 
zavestno uporabo moči (vpliva) z namenom deblokiranja raz 
vojnih blokad, ki ovirajo prestrukturiranje obstoječega 
sistema invalidskega varstva; invalidizacijapaje 
negativni družbeni proces, v katerem se povečuje število ljudi, 
ki brez posebne družbene pomoči ne morejo zadovoljivo 
uresničevati svojih pričakovanih socialnih vlog. K temu 
dodajmo še pojem uspešnosti, ki pomeni stopnjo 

doseganja vnaprej definiranih ciljev, in pojem 
učinkovitosti, ki predstavlja razmerje med porabljenimi 
stroški in dobljenimi rezultati. Oboje je bilo v dosedanjem 
razvoju invalidskega varstva mnogo prema lo uporabljano. 
2.4. Fundamentalistično-redukcionistične koncepcije 

2.4.1. Samoupravnifundamentalizem zagovarja 
sistem integralnega samoupravljanja, ki je dober po sebi, 
medtem ko je slaba le praksa njegovega udejanjanja. Iz tega 
izhaja, da je treba spremeniti le prakso ljudi oziroma jih 
pripraviti do tega, da se vedejo na samoupravni sistemski 
način. Nosilci takega pristopa so na srečo vse bolj redki, jih pa 
še vedno najdemo med državnimi in paradržavnimi uradniki. 

2.4.2. Humanistično-humanitarnifundamen 
t a I i z e m se izraža v etičnomo ralističnem pristopu k regula- 
ciji in razvoju invalidskega varstva, vendar brez jasne operaci- 
onalizacije impliciranega »dobrega« v obliki enakosti, pravič- 
nosti, varnosti, ipd., to je brez njihovega rangiranja znotraj 
konkretnih ukrepov in postopkov, s pomočjo katerih se vrši 
intervencija v družbeno okolje. Tako orientirane »eksperte za 
pravo mero« in dobrodelneže je moč najti povsod. Njihova 
karakteristika je ta, da so koristni znotraj povsem neposred- 
nega nuđenja pomoči, sicer pa povsem nerelevantni in celo 
kontraproduktivni v procesih odločanja in interventnih ukre- 
pih, ker zaradi svoje ateoretske orientacije in odsotnosti volje 
do moči (včasih celo straha do nje) nudijo popolno podporo 
voluntarističnemu vedenju nosilcev politične moči in odlo- 
čanja. 

C.t.3. 
Rehabilitacijskifundamentalizem pomeni 
pristop k invalidskemu varstvu skozi optiko samo po sebi 
razumljivih rehabilitacijskih principov kompleksnosti, konti- 
nuitete in koordinacije ter skozi razširjanje rehabilitacije na 
celovitost ukrepov znotraj invalidskega varstva. To je pravza- 
prav nekakšno invalidokratsko stališče, ki ga zastopajo »kvali- 
ficirani« čuvarji rehabilitacijskega znanja oziroma producenti 
storitev znotraj izvajalskih institucij. Brez potrebnega znanja 
iz ekonomije, sociologije, organizacijskih ved in sistemske 
teorije so ti najčešće tudi »legitimni eksperti« raznih pregle- 
dov stanja ter konzultanti funkcionarjev, uradnikov in samih 
invalidov (njihovih asociacij) pri kreiranju različnih konceptov 
programov, odrešilnih modelov in tako dalje. 

2.4.4. Ekonomskideterminizem temelji na ideji 
o primatu ekonomije, na razumevanju proizvodnje kot edine 
vrednost ustvarjajoče dejavnosti ter na naivnem tretiranju 
trga kot vsesplošnega regulatorja družbenih odnosov razvoja 
in disfunkcij. Tak pristop potiska celoten kompleks družbenih 
dejavnosti in socialno politiko v drugi plan, bodisi kot splošno 
potrošnjo ali pa kot režijo. Nosilci takšnega pristopa niso le 
ekonomisti, marveč tudi dezorientirani politiki ter »delovni 
ljudje in občani«, ki se nahajajo vse bolj na robu svojega 
eksistenčnega minimuma. 

2.4.5. Tehnološkideterminizem postavlja 
tehnologijo v vlogo neodvisne spremenljivke, ki »ima primat« 
v družbenem razvoju. Glede na dejstvo, da v tehnološko 
visoko razvitih deželah prihaja do celovitih sprememb v svetu 
dela (diferencirana regulacija proizvodnega in storitvenega 
dela, skrajševanje delovnega časa, nastajanje fleksibilnega 
dela, permanentno usposabljanje itd.), naj bi bil tak razvoj 
mogoč tudi pri nas le na osnovi investiranja v razvoj tehnolo- 
gije in znanosti. Zaradi nizke stopnje tehnološkega razvoja 
nosilci tega pristopa še niso preveč etabilizirali, jih je pa 
realno pričakovati zmeraj več. 

Vsakega izmed navedenih pristopov oblikuje večja ali 
manjša stopnja redukcionizma, segmentarnosti, parcializa- 
cije in voluntarizma, zaradi česar tudi ne pride do potrebne 
celovite vpetosti problemov invalidskega varstva v okvir šir- 
šega koncepta, projekta in strategije razvoja, ne do racional- 
,nega parlamentarnega konsenza, ne do pretvarjanja invalidov 
v razvojno odločujočega akterja. 

2.5. Realistično celostna razvojna koncepcija invalidskega 
varstva 

Če želimo z novo koncepcijo invalidskega varstva učinko- 
vito odgovoriti na današnje in prihajajoče razvojne potrebe in 
dileme, tako invalidov kot družbe, potrebujemo razvojno 
ustrezno celostno koncepcijo, ki bo upoštevala naslednje 
temeljne razvojne smotre: 
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- optimalni razvoj spoznavnih, emocionalnih in gibalnih 
sposobnosti ter znanj vsakega invalida; - zagotavljanje 
potrebnih pogojev za optimalno usposobitev in osebnostni 
razvoj invalidov za čimbolj neodvisno in kvalitetno življenje; 

- čimvečje integriranje invalidov v normalno življenje; 
- usklajeno in povezano delovanje vseh dejavnikov na pod 

ročju invalidskega varstva; 
- oblikovanje potrebnih strokovnih podlag za nadaljnji raz 

voj invalidskega varstva. 
Ta razvojna koncepcija zahteva upoštevanje vseh bistven- 

nih pomanjkljivosti, blokade in negativnih izkušenj doseda- 
njega razvoja invalidskega varstva ter celotnega družbenega 
in političnega sistema. To pa so razvojne, ideološke, doktri 
name, konceptualne, strokovne, sistemske, institucionalne in 
druge pomanjkljivosti. Hkrati mora upoštevati tudi izkušnje 
drugih dežel,intenzivno razvijajočih se iz indus trijskih 
v postindustrijske družbe. 

Pri tem je potrebno upoštevati: 
- naraščajoči obseg invalidske problematike 
- probleme invalidskega varstva kot so: hipertrofija predpi- 

sov, funkcionalno nizka stopnja diferenciacije vlog (funkcij) 
med stroko, upravo in samoupravo, nizka stopnja profesiona- 
lizacije strokovnega dela, pomanjkljiv strokovni in upravni 
nadzor, neučinkovita regulacija in usmerjanje ter odsotnost 
dolgoročnih razvojnih usmeritev (politike in strategije raz- 
voja) 

- izkustvo dosedanje kvazi-socialne politike, katere 
praksa je prepuščena nestrokovnim pragmatičnim razpravam 
in izmenjavam izkušenj, v katerih prevladuje volun taristično 
jn intuitivno zavzemanje stališč; brez upoštevanja vrednostne 
orientacije in brez snovanja strateških sprememb, brez 
temeljno razvojnih raziskovanj ter brez strokovnih institucij in 
kadrov, ki bi se celoviteje ukvarjale s socialno politiko 

- dosedanja izkustva »socialne funkcije« delovnih organi- 
zacij brez dejanskega nosilca socialne etike 

- tehnološko zaostalost našega gospodarstva in njene 
nizke investicijske sposobnosti 

- izkustvo samoupravne destrukcije sistema javnega finan- 
ciranja 

- izkustvo integralnega samoupravljanja kot upravljanja 
brez povratne informacije (feed back) in kot sistema vses- 
plošne neodgovornosti 
- izkustvo sistema državne uprave brez dejansko kompe- 

tentne in odgovorne vlade 
- deklarativno že uveljavljene, a še ne udejanjene 

razvojneusmeritvein procesov kot so: 
- demonopolizacija političnega sistema in njej lasten pre- 

hod na politični pluralizem (parlamentarno demokracijo) 
- depolitizacija gospodarstva oziroma njen lastni prehod 

na podjetništvo in tržne zakonitosti 
- samoorganiziranje civilne družbe kot sankcijskega sub- 

jekta politične oblasti 
- inovativne in ustvarjalne aplikacije organizacijskih in 

tehnoloških rešitev tistih dežel, ki se intenzivno razvijajo iz 
industrijske v postindustrijsko družbo na način 
konvergence kot enega osnovnih razvojnih principov in 
tendenc v planiranju razvoja 

-modernizacijskipristopk družbenemu razvoju 
kot vrednostno orientacijskemu okviru, ki omogoča delovanje 
funkcionalno in politično diferencirane družbe, ter 

- izkustvo partijske države in njenih posledic kot so: 
totalna destrukcija modernega političnega telesa družbe, 
poseben tip segmentarizacije politične kulture, parcializacija 
interesov, decentralizaicja brez integracije, fragmentacija in 
komunikacijske blokade, ter odsotnost širših družbenih kon- 
senzov. 

Temeljna vrednost vsakega človeka izhaja iz njegove člo- 

večnosti, njegovega znanja in dela. Današnje vrednotenje 
invalida pa lahko zaradi parcialnega vrednotenja ocenimo kot 
vrednostni redukcionizem. Isti izvori kot pri človeku so 
osnova za določanje generalnega vrednostnega oziroma raz- 
voja vsake humane in napredne družbe. 

Intenziven kvantitativen in kvalitativen razvoj iz indru sirij- 
ske v postindrustrijsko družbo zahteva pomembne spre 
membe v vseh sestavinah družbe - od proizvodnje, izobraže- 
valnega procesa in drugo - do invalidskega varstva; zahteva 
spremembe vrednotenja kakovosti medčloveških odno sov, 
znanja, dela in odgovornosti. Izvor potreb po teh spremem- 
bah so osnovne človekove potrebe po varnosti, sprejemanju, 
priznanju, uspešnosti, spoštovanju in samou resničevanju, ki 
zaradi hitrih razvojnih tehnoloških, znanstvenih idr. spre- 
memb ostajajo nezadovoljene. Hkrati se spreminjajo stališča, 
vrednote, mišljenja in človeški odnosi, kar se odraža v spremi- 
njanju ideologij in tudi upravljanja v socialni politiki. 

Invalidsko varstvo kot podsistem spreminjajoče se družbe 
se vsem opredeljenim spremembam ne more izogniti in se 
mora torej tudi samo vsebinsko spremeniti - ponoven izbor 
ciljev in temu primernih vsebin in sredstev ter organiziranosti. 
Takšna vrednostna orientacija pa zahteva postopno spremin 
janje vloge invalida in družbe kot celote v smeri večje aktiviza- 
cije, ustvarjalnosti in avtonomnosti. 

Shema I. Osnovni strukturni elementi realistično-celostne 
koncepcije invalidskega varstva: 

SPLOŠNI VREDNOSTNO-ORIENTACIJSKI RAZVOJ DRUŽBE 
»Prehod iz industrijske v postindustrijsko družbo« 

- tehnološke spremembe 
- spremembe v pojmovanju, strukturi in organizaciji dela 
- spremembe individualne in družbene identitete ljudi 
- spremembe (socialne) politike (pluralizacija, integracija) 
- v ospredje prihajajo pravice manjšin (marginalnih skupin) 

U , [ 

KONVERGENCA 
' kot razrojni princip v razmerju do ostalega ' 
I intenzivno se razvijajočega sveta (Evropa 1992) ' 
L J 

fr 
DOSEDANJE REFLEKTIRANO-ANALITIČNO POZNAVANJE 

PROBLEMOV / VZROKOV ZA NJIH 
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Za tako opredeljeno koncepcijo invalidskega varstva potre- 
bujemo torej: 

a) 
vokvirusplošnegadružbene-gasistema.ki 
nujno zahteva strukturne sistemske spremembe v smislu pri- 
bliževanja razvitemu svetu: 

- sistem parlamentarno urejene pravne države z visoko 
kompetentno vlado in koordinatvno vlogo proračuna 

- sodobno tržno gospodarstvo z zasebniško in podjetniško 
funkcijo 

- funkcionalno diferenciran in racionalno urejen sistem 
družbenih dejavnosti 

- učinkovit, pregleden in optimalen sistem javnih financ 
- družbeno upravljanje, temelječe na diferencirani odgo- 

vornosti in povratni informaciji (feed-backu) 
bjvokviruinvalidskegavarstva: 
- nacionalni program - razvojno strategijo invalidskega 

varstva, sprejeto s konsenzom v parlamentu (Skupščini SR 
Slovenije) 

- razviden delež za invalidsko varstvo v narodnem do- 
hodku 

- integralnega nosilca invalidskega varstva, kot ključnega 
strokovnega in operativnega nosilca razvoja na tem področju 

- optimalne možnosti in družbeno spodbudo za samoorga- 
niziranje invalidov (samopomoč, vzajemna pomoč, politična 
pomoč) 

- visoko profesionalizirano delo znotraj rehabilitacijskega 
in nerehabilitacijskega dela invalidskega varstva 

- racionalno in učinkovitostno urejeno invalidsko varstvo 
nasploh ter 

- jasno definirano in institucionalno implementirano 
moderno »invalidsko politiko«, ki bo neločljivi sestavni del 
sodobne socialne politike. 

Načeloma je povsem jasno, da je treba obrise 
drugačnega invalidskega varstva iskati znotraj predrugačenja 
globalne družbene (sistemske) strukture skozi optiko aktiv 
nega prilagajanja oziroma približevanja razvitemu svetu. 
Pragmatično na ravni strateško-taktičnega udejanjanja 
takšne koncepcije, kjer gre za soočanje načelnih opredelitev 
z dejansko strukturo interesov, pa se hitro pokaže cel kup 
omejujočih faktorjev oziroma blokad, ki so rezultat doseda- 
njega sistema in njemu lastnega (prilagojenega) načina funk- 
cioniranja ljudi in institucij. Te b I o k a d e so čisto oseb- 
nostne, ideološke, stro kovne, pravne, institucionalne, organi- 
zacijske, politično- kulturne idr. Izražajo se kot pomanjkanje 
volje (nezaupanja v lastne moči in v druge), segmentarizacija 
mišljenja, pomanjkanje kulturnega dialoga, pomanjkanje 
samorefleksiv nega obnašanja, pomanjkanje informacij, 
odsotnost ustrezne ga instrumentarja za presojanje in odloča- 
nje, nezmožnost doseganja širših družbenih konsenzov. 
K temu dodajmo še premajhno organiziranost invalidov kot 
skupin pritiska (artikulatorjev lastnega interesa na nivoju zah- 
tev in strategije za njihovo uresničevanje) in kot nosilcev 
strategije razvoja, pri katerih prav tako opažamo intuitiv no in 
voluntaristično zavzemanje stališč ter ad-hoc odločanje. 

Eno jekoncipiranjesistema, drugo pa 
strategija za njegovo udejanjanje. Pri tem pa je povsem 
jasno, da strategija pomeni borbo za doseganje cil jev, na 
način bolj ali manj doslednega, koherentnega, siste matič- 
nega, organiziranega in samo-reflektiranega delovanja in da 
terja integralnega nosilca, ki mora »posedovati« zadostno 
količino volje, znanja, denarja in moči. In to je ob vseh 
opisanih slabostih dosedanjega in aktualnega funkcioniranja 
invalidskega varstva ključnovprašanje. Dokler tega 
suverenega, legitimnega in kompe tentnega nosilca strategije 
ne bo, tudi ne bo strateškega spreminjanja sistema invalid- 
skega varstva. Brez tega bo invalidsko varstvo pač bolj ali 
manj nekakšen stranski produkt siceršnjega političnega kon- 
struktivizma in družbenega prestrukturiranja, temu primerna 
pa tudi njegova kvaliteta, učinkovitost in uspešnost. 

3. GLOBALNI RAZVOJNI CILJI INVALIDSKEGA VARSTVA 
Z vsebinsko opredelitvijo razvojnih ciljev želimo zasnovati 

sodobno invalidsko varstvo, ki bo sposobno dajati učinkovite 
družbene odgovore na objektivno naraščajočo invalidsko 
problematiko, dosedanje probleme in zablode ter dileme 
bodočega razvoja. Potrebujemo strokovno utemeljen, druž- 
beno relevantno ter finančno uresničljivo razvojno konce- 

pcijo invalidskega varstva, ki bo izhajala iz neposrednih 
potreb različnih vrst invalidov. 

Družbena vloga invalidov je temeljnega pomena, saj morajo 
prav oni artikulirati (izoblikovati) razviden skupni in teres. Pri 
uresničevanju svojih ciljev morajo znati priteg niti razpolož- 
ljive strokovne in druge institucije ter kadre in znati uporabiti 
politično moč ter izkoristiti odločanje na politični ravni. 
Skratka, invalidi sami se morajo konsti tuirati in organizirati 
kot ključni subjekti razvojne poli tike invalidskega varstva. 
Brez tega bodo ostali prepuščeni paternalizmu družbenih 
partnerjev, muhavosti tržišča in institucionalnemu ritualizmu. 
Z globalnimi spremembami v Sloveniji namreč prehajamo 
v družbeno globalno porazdelitev rizikov, kar temelji na nače- 
lih učinkovitosti in uspešnosti ter s tem povezano visoko 
stopnjo (so)odgovornosti ljudi kot posameznikov. 

Ob tem pa bolj kot kdajkoli doslej potrebujemo sodobno, 
selektivno in učinkovito socialno politiko. V slovenskih raz- 
merah je za uresničitev opredeljene družbene vloge invalidov 
pomembna vzpostavitev stalnega razmerja različnih subjek- 
tov invalidskega varstva do pristojnega posebnega vladnega 
organa za to področje. Usklajeno razmerje med njimi hkrati 
tudi pogojuje že opisano realistično celostno koncepcijo 
invalidskega varstva. 

Ena od operacionalizacij te koncepcije so tako imenovani 
nacionalni programi družbenih dejavnosti: tu razčljenjeni raz- 
vojni cilji so njihovi osnovni sestavni elementi. Raz vojni cilji 
so opredeljeni le po vsebini in ne tudi po posameznih skupi- 
nah invalidov. V skladu s tem ne kvantifi ciramo vrste in 
obsega storitev niti ne višine potrebnih finančnih sredstev. 

Pri snovanju in uresničevanju razvojnih ciljev invalidskega 
varstva bi morali upoštevati naslednja temeljna načela: 

zgodnjeodkrivanjeinzgodnjaobravnava obse- 
ga zgodnje odkrivanje motenj v razvoju oziroma invalidnosti, 
diagnozo, prognozo, terapijo, rehabilitacijo in usposabljanje; 
-domicilnostindisperzija zahteva poleg 

republiških tudi razvoj lokalnih, regijskih centrov, kjer bodo 
otroci z motnjami in odrasli invalidi obravnavani ter deležni 
vsestranske oziroma celovite pomoči na področju predšol- 
skega varstva, izobraževanja, usposabljanja, dnevnega var- 
stva, socialnega varstva, zaposlovanja in življenjskega bivanja 
ter interesnega združevanja; 

-multidisciplinarnost,interdisciplinarno 
s t zahteva teamsko delo na vseh področjih - v zdravstvu, 
izobraževalnem procesu, delovnem okolju oziroma v vseh 
fazah življenja; 

— celovitostobravnave pomeni kompleksno 
obravnavanje invalida, upoštevajoč tako njegove razvojne 
težave in sposobnosti kakor tudi razmere v njegovi družini in 
širšem okolju; 

-individualizacija zahteva spoštovanje osebne 
integritete invalidov, katerih pravice je treba prilagoditi njiho- 
vim potrebam in psiho-telesnim sposobnostim; 

-aktivnost,razvojnostinkontinuiteta pri 
tem gre za prizadevanje za aktivno sodelovanje otroka z mot- 
njami v razvoju in invalida v procesu kontinuirane in razvojno 
usmerjene obravnave, ki pomeni stalno stro kovno spremlja- 
nje od odkritja motnje in diagnoze do konca življenja; tudi 
invalid sam je odgovoren za ohranjanje lastnega zdravja in za 
aktivnost na vseh možnih področjih ustvarjanja; 

-integracijainnormalizacijajev osnovi pravica 
otroka z motnjami v razvoju oziroma invalida, da živi v lastni 
družini in se vključuje v normalno življenjsko okolje, vključno 
z vsemi oblikami izobraževanja, usposabljanja in zaposlova- 
nja, je pravica, da sodeluje v vseh družbenih, kreativnih in 
rekreativnih dejavnostih; je proces, v katerem se vsi vsak dan 
učimo živeti drug z drugim in ne drug ob drugem. 

3.1. Neodvisno življenje invalidov 
Neodvisno življenje pomeni za invalide sposobnost sodelo 

vanja v družbi, to je, da lahko delajo, imajo družino in na 
splošno delijo radosti in odgovornosti življenja v skup nosti. 
Neodvisno življenje pomeni osvoboditev od izolacije ali od 
institucije, pomeni možnost izbrati kje in kako živeti, spreje- 
mati samostojne - neodvisne odločitve, pomeni sposobnost 
opravljati dnevne aktivnosti. 

Omogočanje neodvisnega življenja zahteva širok obseg raz 
noterih storitev. Zavedati pa se moramo, da ima vsak in valid 
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linstvene potrebe po različnih storitvah in je in- dividualni 
bor kritično pomemben. 
Eden od problemov, s katerim se srečujejo huje in hudo 
izadeti invalidi so vrzeli v sistemu nuđenja pomoči, pa tudi 
Dmanjkanje alternativ izbora, ki je pogosto nezadosten 
iradi neustrezne organiziranosti. Rešitev tega problema je 
celovitem sistemu nuđenja storitev, ki vključuje finančno 
sdporo, prilagajanje fizičnega okolja, rehabilitacijo, svetova- 
e. Tako naj bi se vzpostavila mreža aktivnosti, ki zagotavlja 
ontiniumaktivnostiza celotno življenjsko obdobje, 
Katerimi bi se stabiliziralo življenjsko okolje huje prizadetim 
validom. Gre za to, da se v okolju zmanjšujejo ovirajoči 
diki invalidnosti in da se invalidom daje pomoč pri zagotav- 
inju enakih možnosti, hkrati pa invalidi ohranjajo tudi pra- 
co do različnosti. 
Implicitna teorija s konceptom neodvisnega življenja doka 
ije, da huje in hudo prizadeti invalidi ob ustrezni podpo ri, 
istopnem okolju, informacijah in spretnostih lahko odločajo 
sebi in sodelujejo v vseh oblikah življenja v skupnosti, 
opnje neodvisnosti, ki jih posamezni invalidi dosežejo, so 
radi vplivanja številnih faktorjev seveda različne. Program- 
e zasnove, družbeni ukrepi in aktivnosti tako raznih organi- 

r.cij kakor posameznikov za uresničevanje neodvisnega živ- 
;nja se namreč oblikujejo na podlagi šestih spremenljivk, ki 
• : okvir nuđenja pomoči, metoda dajanja pomoči, vrsta inva- 
Inosti oziroma obseg prizadetosti, način dajanja pomoči, 
iposlitvena ali poklicna naravnanost in ciljna usmerjenost. 

3.1.1. Premagovanje fizične odvisnosti 
Uspešno premagovanje fizične odvisnosti pomeni za inva- 
ia prvo stopnjo pri uresničevanju koncepcije neodvisnega 
vljenja. Bistvo tega premagovanje je, da se vsakemu invalidu 
igotovi dostopnost fizičnega okolja pri čemer so odločil- 
jga pomena urejene bivalne razmere. Ne gre le za to, da ima 
valid neoviran dostop do svojega bivališča, temveč tudi za 
egovo dovolj veliko prostornost in prilagojenost specifičnim 
jtrebam invalida ter za invalidovo doživljanje neodvisnosti, 
jmembne za njegovo samopodobo. 
- urejanje bivalnih pogojev 
Pri urejanju bivalnih pogojev ločimo: izgradnjo namenskih 
anovanj za invalide, organiziranje bival nih skupnosti v sta- 
>vanjskih soseskah po načelih neodvisnega življenja in usta- 
ivljanje domov, prilagojenih različnim vrstam invalidnosti. 
Navedene bivalne pogoje zagotavljamo glede na vrsto pri- 
detosti, odvisnosti invalida od fizične pomoči drugega člo- 
ka, glede na to ali živi sam ali v družini; pri tem pa velja 

ičelo, da ima vsak odrasli invalid pravico do lastne sobe in 
isebnosti. Težji invalid naj ima pravico do stanovanja ne 
ede na zaposlitev. 
Kljub tržni zasnovanosti stanovanjskega gospodarstva 
oramo za invalide kot specifične uporabnike zagotavljati 
itrebne tehnične normative, namenska sredstva, posojilno 
litiko, davčne olajšave, subvencioniranje stroškov in druge 
šitve za uresničevanje opredeljenih bivalnih pogojev. 
Sem sodijo tudi adaptacije stanovanj, v katerih že živijo ali 

■menjave z ustreznejšimi stanovanji. Invalidske organizacije 
invalidska podjetja naj imajo za izvajanje svojih posebnih 

jcialnih programov prav tako pravico do dodeljevanja občin- 
;ih socialnih stanovanj oziroma drugih ustreznih bivalnih 
rostorov. 
- odpravljanje arhitekturnih ovir 
Med številnimi ovirami, ki invalidu otežujejo neodvisno živ- 
;nje so arhitekturne ovire (ki na primer invalidu na vozičku 
lemogočajo gibanje v urbaniziranem okolju, dostopnost do 
vnih in stanovanjskih zgradb, uporabo javnega prevoza, 
vnih telefonov in sanitarij ipd.) najbolj razpoznavne. 
Odpravljanje teh ovir, bodisi v fazi načrtovanja, izgradnje ali 

i v obstoječih objektih, je že vrsto let opredeljeno v svetov- 
om programu združenih narodov in tudi v slovenskem akcij- 

P<em programu za uresničevanje dekade invalidov. Na zakon- 
fki osnovi imamo tudi pravilnik s tehničnimi normativi, ki pa 

e v praksi nedosledno uporablja, akcije za odpravljanje ovir 
3 nesistematične, kljub temu, da zanje niso vedno potrebna 
slika finančna sredstva. Povečati je treba sankcije za kršenje 
i?ljavnih predpisov, hkrati pa določiti rok za postopno od 
ravljanje najpomembnejših ovir v vseh organiziranih okoljih 
(Sloveniji. 
- pomoč pri vsakodnevnih življenjskih funkcijah in aktivno- 

sti 

Pomeni elementarni pogoj za vključevanje invalida v vsa- 
kodnevno življenje. Fizične vsakodnevne odvisnosti težkega 
invalida od nege in oskrbe ter pomoči v različnih življenjskih 
situacijah drugega človeka se žal pri nas še vedno ne zave- 
damo v vsej njegovi kompleksnosti. Invalid je preveč prepuš- 
čen zgolj skrbi staršev, svoje družine, sorodnikov, prijateljev 
ter dragim in togim službam v zdravstvenih in socialnih insti- 
tucijah. Denarni dodatki za pomoč in postrežbo so za težke 
invalide bistveno premajhni. 

Sedanja zanemarjenost tega področja terja več načrtnih 
ukrepov, predvsem pa večje družbeno vrednotenje tega zah- 
tevnega, dolgoročnega in človeško občutljivega dela. To bi 
kmalu pripeljalo k povečanju in raznovrstnosti prostovoljnega 
dela, širitvi servisnih dejavnosti in laične pomoči v lokalnih 
skupnostih. Velik učinek bi dosegli tudi z uvedbo civilnega 
služe- nja vojaškega roka. 

- urejanje prilagojenih prevozov 
Določene skupine invalidov se lahko vozijo le v prilagojenih 

vozilih ali potrebujejo spremljevalca (zasebni, specialni in 
javni prevoz). 

Reševalne postaje s prilagojenimi reševalnimi vozili so 
edina profesionalna služba pri nas, vendar predvsem za 
opravljanje zdravstvenih storitev. Take prevoze organizirajo 
še nekatere socialne in zdravstvene institucije ter nekaj inva- 
lidskih organizacij. Prirejene osebne avtomobile imajo pred- 
vsem paraplegiki, ki tudi sami vozijo. Slepi in mišično oboleli 
sta dve skupini invalidov, ki imata sistemsko urejene ekonom- 
ske olajšave za določeno število prevozov z javnimi prevoz- 
nimi sredstvi. 

Vozila v javnem prometu so za različne skupine invalidov 
neprilagojena, zlasti pa izstopa problem potnikov na invalid- 
skih vozičkih. Enak problem je pri taksistih. 

Za nadaljnje urejanje prevozov težje prizadetih invalidov so 
potrebni dodatni ukrepi, kot so davčne olajšave, ugodnejša 
bančna posojila, oprostitve plačil pristojbin, carin in cestnin, 
benificiranje določenih količin bencina, financiranje preure- 
ditve osebnih vozil. Cilj vseh teh prizadevanj je vsem za to 
sposobnim invalidom zagotoviti čimbolj neovirano gibanje 
v domačem in širšem okolju ter hkrati razvijati orgazirane 
oblike prevoza za najtežje skupine invalidov. 

- komuniciranje in obveščenost 
Splošen sistem družbenega informiranja in komuniciranja 

ni prilagojen specifičnim sposobnostim in potrebam invali- 
dov, zlasti ko gre za osnovne informacije o splošnem družbe- 
nem dogajanju in tudi pri specifičnih informacijah, pomemb- 
nih za pravice in obveznosti ter interese invalidov. 

Prilagojen način komuniciranja potrebujejo predvsem slepi 
in gluhi; prvi si pomagajo z Braillovo pisavo in zvočno teh- 
niko, medtem ko je gluhim v pomoč video tehnologija, spora- 
zumevanje s kretnjami, kar se mora razvijati in uveljavljati kot 
celovit znakovni jezik, (n tolmači. Informativno dejavnost za te 
invalide izvajata Zveza slepih Slovenije in Zveza Slušno in 
govorno prizadetih Slovenije. V sredstvih množičnega obveš- 
čanja pa je edina specializirana oblika informiranja TV oddaja 
»Prisluhnimo tišini«, za njih pa se uporabljajo tudi teletekst, 
video - časopis in posebni telefoni. 

Slepi koristijo sodobne tehnične dosežke pri zvočnih sema- 
forjih, zvočnih ročnih urah ipd. 

Poleg sprotnih, natančnih in dovolj razumljivih informacij 
za invalide, mora družbeni sistem informiranja invalidom 
omogočiti aktivno vključevanje v komuniciranje z javnostjo, 
ko gre za informiranje javnosti o njihovih stališčih, potrebah 
in interesih. 

3.1.2. Vplivanje na stališča javnosti 
- informiranje javnosti o potrebah, pravicah in družbenem 

prispevku invalidov 
Vsaka humana in visoko moralna družba, ki ima razvit 

odnos do kvalitete življenja slehernega posameznika, še 
posebej pa do invalida zagotavlja sistematično, kontinuirano 
in načrtno obveščanje in osveščanje javnosti o posebnostih 
življenja, značilnih potrebah različnih vrst invalidov in izvirnih 
pravicah, ki iz njih izhajajo. Prav tako je pomembno informira- 
nje javnosti o njihovih sposobnostih ter družbenem prispevku 
invalidov k obvladovanju svojih vsakodnev nih težav, k učin- 
kovitejšemu funkcioniranju invalid skega varstva in k sploš- 
nemu družbenemu razvoju. 

Javnost je slabo informirana v spremenjenem stilu življenja, 
ki ga uravnava vrsta invalidnosti. Uspešni posamezniki, ki 
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kljub svoji invalidnosti dosegajo nadpovprečne rezultate na 
kateremkoli področju, ali pomembni dogodki v invalidskih 
organizacijah so le sporadično predstavljeni v časopisju, TV 
in radiu. Človeških zadreg, ki jih prinaša invalidnost, se 
domači umetniki zelo redko lotevajo, medtem ko se tuja 
filmska ali dramska dela v zadnjih letih vendarle pogosteje 
pojavljajo v našem kulturnem prostoru. Vedno več je poklicev 
in dejavnosti, v katerih so se razmere zaradi sodobne tehnolo- 
gije toliko spremenile, da npr. uporaba ni več nikakršna ovira 
za enakovredno tekmovanje invalida z neprizadetim člo- 
vekom. 

Vse to utemeljuje potrebo, da imajo invalidi nekatere izvirne 
pravice, temelječe na invalidnosti, zato npr. posebne TV 
oddaje, video in zvočne kasete, posebni telefoni ali prilago- 
jena osebna vozila nikakor niso bonitete ali privilegiji, saj šele 
take pravice omogočajo invalidu enakopraven položaj z dru- 
gimi ljudmi. 

K temu lahko prispevajo različne aktivnosti: 
- sistematično in redno informiranje o življenju in delu 

invalidov v vseh javnih medijih; 
- odpravljanje ovir v stališčih in predpisih; 
- občasno organiziranje tematskih razprav, okroglih miz, 

javnih tribun, strokovnih idr. posvetovanj o invalidskem var- 
stvu; 

- vključevanje teh vsebin v vzgojno-izobraževalne pro- 
grame na vseh stopnjah izobraževanja, še posebej pa pri 
izobraževanju strokovnih delavcev, ki delajo ali bodo delali 
z invalidi, pa tudi novi narjev; 

- postopno in načrtno razvijanje socialne integracije - od 
integrirane edukacije v osnovni, srednji in visoki šoli do inte- 
gracije pri zaposlitvi in v prostem času z drugimi ljudmi; 

- usposabljanje strokovnih delavcev za razvijanje socialne 
integracije invalidov; 

- občasne javne in manifestativne prireditve v korist invali- 
dov, ki združujejo zdrave in invalidne osebe ter njihove 
svojce. 

Obveščanje javnosti ne sme biti splošno in deklarativno, 
temveč mora potekati preko povsem konkretnih akcij v nepo- 
srednih življenjskih in delovnih okoljih ter biti usmerjeno 
v skupno reševanje njihovih potreb in interesov. Pri snovanju 
teh akcij in pri oblikovanju programov informiranja in osveš- 
čanja javnosti morajo biti ključni subjekti invalidi in njihove 
organizacije, ki lahko tudi najbolj verodostojno izražajo svoje 
specifične potrebe. 

- odpravljanje ovir v stališčih in predpisih 
Poznavanje posebnih potreb, pravic in sposobnosti ter real- 

nega družbenega prispevka invalidov je ključnega pomena za 
nadaljnji razvoj invalidskega varstva, predvsem pa za odprav- 
ljanje številnih ovir pri zagotavljanju neodvisnega življenja 
invalidov ter njihovega enakopravnega vključevanja v delo, 
participacijo pri družbenem in političnem odločanju in dru- 
gem. 

Največja ovira so vsekakor zakrita odklonilna stališča do 
invalidov, ker jih v glavnem ni možno direktno prepoznavati in 
imajo pretežno obrambni značaj. Izražajo se lahko z razno- 
vrstnimi racionalizacijami, s katerimi ljudje pojasnjujejo raz- 
loge za zavračanje ali odklanjanje izvajanja kakšnih rešitev. 
Zakrita odklonilna stališča imajo svoje korenine v strahu pred 
invalidnostjo in v izogibanju negativnim čustvom, ki se poja- 
vijo v posamezniku v odnosu z invalidom, kar je možno 
odpravljati z večjim znanjem o invalidih in s socialnimi izkuš- 
njami o skupnem življenju z invalidi. Stroka govori o kogni- 
tivni komponenti negativnih stališč, izvirajoči iz parcialnega 
vrednotenja invalida (le koliko naredi in koliko zna, namesto 
kompleksnega vrednotenja invalida kot človeka) in o afektivni 
komponenti, izvirajoči iz negativnih čustev (strah, usmiljenje, 
skrb, jeza ...), ki se sprožijo v ljudeh kot obrambni mehanizem 
ob prisotnosti invalidov. 

Odpravljanje zakritih odklonilnih stališč je v slovenskih raz- 
merah zelo aktualna naloga, katere realizacija bi hitro izbolj- 
šala stanje na področju invalidskega varstva. 

Enako aktualno je odpravljanje ovir v predpisih, ki se veči- 
noma pojavljajo zaradi mnenja posameznikov, da posebne 
življenjske okoliščine za invalida ne terjajo tudi posebnih 
zakonskih rešitev ali zaradi prepričanja, da za invalida 
povsem zadostujejo rešitve kot za povprečnega človeka. 
Dodaten problem so tudi negativne interpretacije sicer pozi- 
tivnih predpisov v korist invalidov. 

3.2. Samoorganiziranje invalidov 
Težnje in sposobnosti invalidov, da so v svojem izbranem 

načinu življenja čimbolj neodvisni, podpirajo tudi splošna 
družbena gibanja, kot so npr. gibanje za deinstitucionali 
zacijo na področju družbenih dejavnosti, za demedikalizaci 
jo, za civilne socialne pravice, za samopomoč in normaliza 
cijo. Vendar pa to, vsaj kar zadeva huje in hudo prizadete 
invalide, ni izvedljivo brez originalnih, prilagojenih oblik 
samoorganiziranja invalidov na področju takoimenovane 
civilne družbe. Pri tem so izpostavljena tri temeljna načela: 
-samozadostnost invalidi se morajo predvsem 

opirati na lastne moči in sposobnosti za zagotavljanje pravic 
in storitev, ki jim pripadajo; 
-suverenostkoristnika invalidi kot koristniki 

(potrošniki), ne pa strokovnjaki, zmorejo najbolje oceniti 
svoje interese in imajo pravico soodločati o organiziranosti 
službe v njihovo korist; 

-političneinekonomskepravice invalidi imajo 
pravico, da svobodno uresničujejo svoje interese na različnih 
družbenih (političnih in ekonomskih) področjih. 

3.2.1. Invalidske organizacije in druge oblike interesnega or- 
ganiziranja 

Invalidske organizacije so po formalnopravni ureditvi dru- 
štva oziroma njihove zveze, ki jih ustanavljajo invalidi in drugi 
občani zaradi svojih specifičnih potreb in interesov, uveljav- 
ljajoč svojo ustavno svoboščino do združevanja. Invalidske 
organizacije imajo torej predvsem značaj 
prostovoljnihzdruženjzainteresiranih.ki 
želijo podpreti, utrditi ali uveljaviti delovanje v smeri zadovo- 
ljevanja svojih potreb. Splošna potreba invalidov po lastni 
organizaciji izhaja iz stopnje organiziranja družbe in njenega 
ekonomskega stanja, torej je družbeno pogojena. Kolikor bolj 
je družba sposobna zagotoviti invalidom enakovreden položaj 
in možnost napredka, toliko bolj se vsebina potreb, ki naj jih 
zadovoljuje invalidska organizacija, pomika od ekonomskih 
k socialnim, zmanjšuje pa se tudi njihova intenzivnost. 

V tem desetletju je RK SZDL Slovenije prek svojega speci- 
aliziranega organa Koordinacijskega odbora za družbeni 
položaj in aktivnost invalidov posvečala dovolj pozornosti 
invalidskim organizacijam in ravno pri njih ugotavljamo ugo- 
den razvoj. K temu je odločilno prispevalo stabilno financira- 
nje z loterijskimi sredstvi in uporaba jasnih teoretičnih osnov, 
ki imajo izrazito dolgoročen pomen in jih je potrebno še 
naprej uveljavljati. Invalidske organizacije namreč zadovolju- 
jejo tele specifične potrebe: 

ajpotrebopodruženjussebienakimi (gregarni 
motiv): gre za potrebo po identifikaciji s skupino, kar prinaša 
občutek varnosti, moči, pomembnosti; 
b)potrebopoaktivnosti: organizacija mora 

omogočiti posamezniku aktivnost do drugih invalidov in med 
ljudmi izven organizacije; aktivno ukvarjanje z lastnim položa- 
jem in uveljavljanje na enem ali več življenjskih področjih 
omogočata namreč nadzor nad realnostjo in s tem pozitivno 
stališče do sebe in družbe; 

c)potreboposoupravljanju:ta potreba zajema 
obvladovanje svojega okolja, razpolaganje s svojim delom in 
sodelovanje pri oblikovanju kakor tudi pri sprejemanju in 
izvajanju odločitev; 

č)potreboposocial 
niinekonomskienakosti: gre za to, da se uveljavi 
enakopravna socialna vloga in s tem enakovredna socialna 
identiteta invalidov in da se izenačijo možnosti za zadovolje- 
vanje njihovih ekonomskih in socialnih potreb; 

d)potrebopospecifičnipomoči: kljub delovanju 
raznih družbenih mehanizmov ostajajo nekatere potrebe inva- 
lidov, na primer s sociološkega, psihološkega, zdravstvenega, 
rehabilitacijskega, vzgojnoizobraževalnega področja nezado- 
voljene in se morajo zato zadovoljiti v okviru invalidskih 
organizacij. 

Pri organiziranju invalidskih organizacij veljajo tale načela: 
a) prostovoljnost: včlanitev in delo v invalidski 

organizaciji sta prostovoljna, odvisna zgolj od posamezni- 
kove ocene njene privlačnosti; 

bjinteresnapovezanost: minimum razvidnih in 
opredeljenih skupin interesov je pogoj za smiselno identiteto 
in področje delovanja invalidske organizacije, pristanek na te 
interese pa pogoj za sprejem v organizacijo; 
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tjzadostnainvalidnost: stopnja funkcionalnih 
var, ki jih povzroča invalidnost, mora biti tolikšna, da dejan- 

■p ogroža socialni položaj invalida in tako utemeljuje smotr- 
st posebne socialne aktivnosti v okviru invalidske organiza- 
a • 
(odprtost: invalidska organizacija je odprta, vanjo se 
<o včlani vsakdo, ki zadosti njenim kriterijem glede invalid- 
ki in ki to želi; v invalidsko organizacijo se lahko vključijo 

neprizadeti, če je tako predvideno s statutom in če 
ejmejo načela in pogoje, kot jih določa organizacija; 
(vključenost: invalidska organizacija je sestavni del 
žbe in deluje na tistih organizacijskih nivojih in področjih 
žbene dejavnosti, ki ustrezajo njeni proski zasnovi in 
rebam včlanjenih invalidov; 
) j a v n o st d e I o v a n j a : delovanje invalidske 
anizacije je javno, kar pomeni, da je dostopno zainteresi- 
im družbenim dejavnikom in posameznikom; 
nepridobitnost: invalidska organizacija praviloma 

ia ne ustvarja materialnih sredstev za svojo dejavnost in je 
poslovanju nepridobitno usmerjena; če je izvajanje dolo- 
ega socialnega programa povezano tudi z ustvarjanjem 
lodka, organizira invalidska organizacija tako dejavnost 
ii od oblik, ki jih določa zakonodaja s področij podjetij in 
odov. 
ačela, ki jih invalidske organizacije uresničujejo pri 
nerjanju svojega delovanja, so: 
(humanitarnost: invalidska organizaicja je 
nerjena k reševanju vseh zadev, ki se tičejo invalida kot 
ameznika in kot člana družbe; 
)aktivizacija: invalidska organizacija vzpodbuja in 
anizira aktivnost svojih članov znotraj organizaicje in 
užbi; 
(normalizacija: invalidska organizacija teži 
>mogočanju takšnih življenjskih razmer, ki zagotavljajo 
bolj normalen življenjski stil njenim članom, upoštevajoč 
tem njihove sposobnosti in potrebe; 
(integracija: invalidska organizacija si prizadeva 
učevati svoje člane v družbeno dogajanje in pritegniti 
iost v življenje invalidov. 
ipološki pregled slovenskih invalidskih organizacij doka 
3, da so različne kar zadeva sestavo članov, vrsto potreb in 
jresov, ki jih zadovoljujejo, način delovanja, organi zira- 
>t in pravni status. 
godovinski razvoj pri invalidskih organizacijah pomeni 
unati z možnostjo, da se bodo pojavili novi interesi in 
reba za njihovo organizirano uveljavljanje v okviru invalid- 
organizacije, kakor tudi, da se bodo obstoječi interesi 

eminjali, zamirali ali celo zamrli. 
Ii opredeljeno, v kakšnem obsegu se za delo v invalidski 
anizaciji angažirajo poklicni delavci, ne da bi bilo pri tem 
:adeto načelo prostovoljnosti. Čedalje bolj razvite in dina- 
ne oblike dela, v nekaterih organizacijah pa tudi narašča- 
članstva samo profesionalizacijo upravičujejo, vsekakor 
e treba postaviti mejo, do katere je profesionalizacija tudi 
tbeno utemeljena. Premalo je še upoštevana resolucija 
I št. 3447, po kateri se je treba posvetovati z invalidskimi 
anizaicjami o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice 
lidov. 
bstajajo seveda še druge oblike interesnega organiziranja 
ilidov, ki se pojavljajo zlasti v zavodih, v katerih se izvajajo 
očeni programi za različne skupine invalidov. V glavnem 
uporablja projektna organiziranost, ki je običajno časovno 
ejena. Drugače je v institucijah, kjer stalno prebivajo težje 
zadeti invalidi, ki na ta način urejajo svoje zastopanje in 
iljavljajo svoje interese npr. na področju prostega časa. 

.2.2. Zaposlitveni programi 
.ktiviranje lastnih sposobnosti ekonomskih potencialov je 
;n od osrednjih interesov zlasti težje prizadetih invalidov, 

jim je redna zaposlitev redko dosegljiva. Zato večina 
alidskih organizacij oblikuje zaposlitvene programe, ki 
smajo vse mogoče aktivnosti od iskanja zaposlitve, spod- 
anja okolja, posredovanja informacij, predlaganja zakon- 
i ukrepov pa do organiziranja lastne gospodarske dejav- 
iti in dela na domu. Sami invalidi prav tako iščejo praktične 
itve, med katerimi prevladujejo večinoma storitve takoime- 
/ane sive ekonomije, v manjšem obsegu pa prijavljeno 
tno in honorarno delo ter druge oblike zaposlovanja. 

Podjetniška in druga nova zakonodaja je sicer odpravila 
nekatere toge oblike organiziranja, pa tudi mnoge formalne 
ovire. Sprejetih je bilo nekaj davčnih olajšav, toda pravni 
sistem ni izdelan celovito in zato davčna politika ni vzpod- 
budna za naložbe in s tem v zvezi tudi ne sprošča vseh 
možnosti pri širjenju zaposlovanja oziroma odpiranju takih 
delovnih mest, ki so primerna tudi za invalide. 

Samoiniciativnost in samoorganiziranost invalidov pri akti- 
viranju svojih delovnih potencialov in iskanju novih zaposli- 
tvenih možnosti je potrebno razvijati z novimi programi 
v okviru podjetij, ki jih v ta namen ustanavljajo invalidske 
organizacije in z izvirnimi sistemskimi oblikami. 

3.2.3. Invalidi v družini in drugih osnovnih socialnih skupno- 
stih 

V svetu in pri nas se vse bolj uveljavlja načelo, da je še bolj 
kot za zdravega človeka primerno družinsko okolje za invalida 
primarnega pomena. Osnovna potreba po čustveni sprejetosti 
v bio-socialno skupnost očeta, matere in sorojencev je zelo 
pomembna za nadaljnji osebnostni razvoj, ki je ugodnejši ob 
tesnih, harmoničnih in nekonfliktnih čustvenih stikih in odno- 
sih v zgodnjem življenjskem obdobju. Rojstvo invalidnega 
otroka v družini ali nastop invalidnosti pri posameznem dru- 
žinskem članu pomeni za družino vedno stresno situa cijo. 
Zaradi te življenjske nuje se mora družina čim hitreje stabilizi- 
rati in pričeti funkcionirati na nov, prilagojen način. Kljub 
povezanosti z drugimi mora vsak družinski član v takšni 
situaciji izbojevati svojo lastno bitko in ponovno vzpostaviti 
medsebojne soci alne odnose na novi osnovi. 

Invalidnost je trajen proces in vključuje tako invalida kot 
njegovo socialno okolje: 

Shema III. Proces invalidnosti. 

INDIVIDUALNE 
POSLEDICE 

- zmanjšanje samo- 
stojnosti 

- komunikacijske ovire 
in zmanjšana mobilnost 

- omejitev prostoćasnih 
akti vnosti 

- oteievanje socialne 
integracije 

- zmanjšanje ekonomske 
zmožnosti 

DRUŽINSKE 
POSLEDICE 
- potrebe po negi 
- moteni socialni 

odnosi 
- ekonomska breme 

DRUŽBENE 
POSLEDICE 
- zahteve po 

pomoči 
- izguba 

ai i 
zmanjianje 
produkti v— 
nost i 

- motena so- 
cialna i n- 
tegracija 

Družina z invalidnim otrokom je vsestransko dodatno obre- 
menjena. Mnoge obveznosti, vezane na nego, ustrezno uspo- 
sabljanje in izobraževanje, postavljajo na preizkušnjo medse- 
bojne vezi družine. Skladno življenje v družini pa ustvarja 
osnovni pogoj za optimalno socializacijo otroka v okviru 
ohranjenih in razvijajočih se sposobnosti. Ravnotežje med 
čustveno toplino, stopnjevanjem realnih zahtev po samoosva- 
janju ter ustvarjanje vsestranskih vzpodbud, vjučno z navezo- 
vanjem stikov v soseščini, omogočajo takemu otroku naj- 
boljše pogoje za osebnostno rast. 

Družina opravlja s skrbjo za invalida pomembno družbeno 
vlogo, ki pri nas še ni dovolj priznana. Zaradi dodatne obre- 
menjenosti potrebujejo družinski člani, še posebno starši 
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oziroma zakonci, strokovno svetovalno pomoč in občasno 
razbremenjevanje pri negi in pomoči. Strokovnih institucij v ta 
namen še nimamo razvitih v zadovoljivi meri, prav tako tudi ne 
oblik občasne pomoči pri razbremenitvi staršev. 

Starši morajo ob razvoju in odraščanju invalidnega otroka 
razčistiti mnoge notranje konflikte, da lahko s svojo vlogo 
spodbujajo osamosvajanje otroka in mu v okviru njegovih 
sposobnosti in lastnih zmožnosti nudijo optimalne možnosti 
za razvoj, vključno s stopnjevanjem nekaterih zahtev in spo- 
štovanjem pravice do osebnega izbora načina življenja. 
Odraščanje in trganje družinskih vezi je že samo po sebi 
težavno obdobje, pri invalidu pa še posebej zaradi stereotip- 
nih, zaščitniških predsodkov o invalidih, ki bi morali vedno 
živeti v vlogi nesamostojnega otroka. Sprejemanje invalida 
kot sebi enakega in hkrati drugačnega pomeni priznanje 
svobodne izbire lastnega načina življenja, pravico do druže- 
nja z vrstniki, priznano potrebo po kvalitetnem preživljanju 
prostega časa in tudi pravico do spolnega življenja kot sestav- 
nega dela polne kvalitete človekovega življenja. Pravica do 
družinskega življenja in zdravega potomstva je splošna člove- 
kova pravica, zato jo tudi nujnost pomoči v smislu nege in 
oskrbe invalida ne sme izključevati. 

Zdrav in vsestranski osebnostni razvoj invalida, ob upošte- 
vanju njegove drugačnosti in individualnosti, zahteva poleg 
ustrezne primarne socializacije v družini tudi njeno sekun- 
darno raven. Omogoča jo vklučevanje v vrstniške skupine. 
Pogoje za druženje invalidov z vrstniki, ki jih povezujejo 
skupni interesi, navade preživljanja prostega časa in dosega- 
nje skupno zastavljenih ciljev, morajo ustvarjati socialne 
skupnosti. Spodbujanje razvoja modelov integriranega življe- 
nja zdravih mladih ljudi in invalidov je ena izmed šibkih točk 
v naši družbi. Brez pomoči stroke in razvijanja novih oblik 
prostovoljnega dela in samopomoči ostajajo potrebe po dru- 
ženju invalidov blokirane na razširjenih mejah družine. 
Pomanjkanje socialnih izkušenj med vrstniki pušča trajne 
sledi na področju doživljanja lastne iden titete osebnosti ob 
hkratnem samopotrjevanju. 

Invalid v času svojega življenja, ki je čustveno razgibano in 
vzpodbujeno z mnogimi socialnimi izkušnjami, razvija svojo 
samopodobo, ki mu jo družba v načelu priznava; da je enako- 
praven in drugačen obenem. Tako se v času svoje odraslosti 
samozavestneje podaja v nove socialne izkušnje, lažje obliku- 
jejo pobude za stike z ljudmi v svojem delovnem in življenj- 
skem okolju. Ko invalidi kot posamezniki doživljajo sebe kot 
enakopravne in polnovredne v družbi, ki predstavlja socialni 
okvir njihovega življenja, lahko ta družba trdi, da je ustvarila 
enakopraven položaj invalida med zdravimi ljudmi. 

Socializacija pomeni na vseh ravneh (v družini, med vrstniki 
in sodelavci ter širši skupnosti) zelo zapleten in dinamičen 
proces, ki od vsakega posameznika terja aktiven odnos. 
Le-ta nenehno lovi ravnotežje med za ščitniško vlogo do 
invalida zaradi njegovih specifičnih omejitev in med spreje- 
manjem invalida kot popolnoma enakega, ne glede na nje- 
gove omejitve. 

Pričakovanja invalidov do družbenih skupnosti so obliko- 
vana na podlagi njihovih izkušenj. Družbena skupnost doslej 
ni ustvarila zadostnih pogojev za vključevanje invalidov v vse 
svoje dejavnosti, niti se ji ni zdelo samoumevno, da se invalidi 
pojavljajo s svojimi zahtevami kot enakovredni akterji. 

3.2.4. Vključevanje v politično odločanje 
Vsako človekovo socialno odločanje ali soodločanje je že 

po svoji naravi politično dejanje v najširšem smislu. Tudi ko 
invalidi uveljavljajo svoje interese pri uresničevanju politike 
invalidskega varstva, lahko govorimo v nekem smislu o njiho- 
vem političnem udejstvova nju. Vendar pa specifični interesi 
in potrebe invali dov, ki izvirajo iz njihove invalidnosti, še niso 
za dosten razlog za njihovo politiziranje v smislu politične 
organizacije oziroma strankarske pripadnosti. 

Invalidske organizacije torej svoje dejavnosti ne morejo 
politizirati v smislu političnih strank ali omogočati, da bo 
posamezna politična stranka delovala v njihovem okviru. Zato 
invalidske organizacije vzpostavljajo doiočeno razmerje do 
legalnih političnih strank - z oblikovanjem pobud, njihovega 
zainteresi ranja za lastne potrebe, opozarjanjem na konkretne 
probleme invalidov in potrebe po spreminjanju družbenega 
ravnanja. Cilj teh prizadevanj je, da se ključni problemi invali- 
dov rešujejo v parlamentu in občinskih skupščinah v korist 

vseh invalidov ali posameznih skupin skladno s kriterijem 
strokovne in družbene upravičenosti. 

Ideološko oziroma nazorsko opredeljevanje, vključitev 
posameznega invalida v politično stranko ali celo njegovo 
nastopanje kot aktivnega politika je osebna svoboščina in 
individualna odločitev invalida. V tej zvezi veljajo splošne 
družbene norme. 

Že doslej so invalidske organizacije in invalidi kot posamez- 
niki delovali na opredeljeni način. Invalidske organizacije 
imajo že drugo desetletje svoj lasten, samostojen koordinacij- 
ski odbor, znotraj socialistične zveze pa so delovale glede na 
principe uveljavljajočega se političnega pluralizma, na nad- 
strankarski način. Socialistična zveza je v razmerju do invali- 
dov in njiho vih organizacij izvajala resolucijo Združenih naro- 
dov, po katerih se je treba obvezno posvetovati z invalidskimi 
organizacijami o vseh stvareh, ki se nanašajo na pravice 
invalidov. To pomeni, da se odloča skupaj z in validi, ne pa za 
invalide ali o njih, kar je bilo ves čas geslo socialistične zveze. 

Ob reorganizaciji socialistične zveze v samostojno politično 
stranko se je izgubila njena nadstrankarska vloga in s tem 
možnost invalidov za. nadstrankarsko delovanje. Zato je 
potrebno to možnost, skladno tudi s krepitvijo parlamentarne 
države, zagotoviti v republiški skupščini (parlamentu) z obli- 
kovanjem stalne komisije za invalidsko problematiko. Gre 
namreč za to, da bi bilo invalidsko varstvo z vidika dolgoroč- 
nega nacionalnega razvoja načrtno obravnavano v parla- 
mentu. 

K vključevanju invalidov v politično odločanje sodijo tudi 
občasne skupine za pritisk, ki jih oblikujejo invalidi ene vrste, 
invalidi različnih vrst ali invalidi skupaj z drugimi občani za 
rešitev kakšnega aktualnega problema. 

3.2.5. Prosti čas 
Invalidi morajo imeti enake tudi družbeno organizirane 

možnosti za aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa 
z vključevanjem v različne kulturno-umetniške, ljubiteljske, 
rekreativno-športne, pa tudi politične, interesne, verske in 
druge dejavnosti. Imeti morajo enake možnosti kot povem 
zdravi ljudje za obiskovanje kulturnih, rekreacijskih, športnih, 
turističnih in drugih javnih objektov, pri čemer je treba 
odpravljati ovire, ki jim to otežujejo ali onemogočajo. 

Invalidi prek svojih organizacij v Sloveniji že tradicionalno! 
organizirajo številne tovrstne aktivnosti in dosegajo pri tem 
tudi vrhunske rezultate (npr. paraplegiki osvajajo številne 
medalje na domačih in tujih tekmovanjih). Posebej so organi- 
zirani v Zvezo za šport in rekreacijo invalidov, ki mora 
v nadaljnjem razvoju spodbuditi množočnejše vključevanje 
invalidov v telesnokulturne dejavnosti ter zagotoviti kvalitet-" 
nejše strokovno delo na tem področju. 

Vse te dejavnosti bogatijo in izpopolnjujejo njihovo ži,vlje 
nje, razvijajo njihove ustvarjalne, umetniške, duhovne ir 
fizične sposobnosti, s pomočjo katerih se lahko celoviteje 
vključujejo v normalno življenje in v širšo socialno skupnost 
Zato je družba dolžna zagotoviti vse potrebne programske 
organizacijske, finančne pogoje, pa tudi strokovno pomoč z; 
razvijanje teh dejavnosti. 

3.3. Družbeno organizirana pomoč invalidom 
Za učinkovito reševanje vrste vprašanj pri skrbi za invalide 

so v vsaki sodobni družbi organizirani specializirani programi 
pomoči, ki jih izvajajo različne za to določene in stalno finan- 
cirane institucije oziroma javneslužbe.Ti programi 
morajo biti med seboj povezani po posameznih smiselnih 
(vsebinskih) področjih in tako doktrinarno postavljeni, da 
zadovoljujejo vse bistvene potrebe invalidnega človeka skozi 
njegovo celotno življenjsko obdobje. Pri tem gre tako za tiste 
invalide, ki še lahko samostojno opravljajo poprečne so cialne 
vloge v normalnih okoliščinah, kakor tudi za tiste skupin^ 
invalidov, zlasti za duševno prizadete, ki potre bujejo stalne 
družinsko in institucionalno pomoč pri vsa kodnevnih aktiv- 
nostih. 

Čeprav je glede na materialne okoliščine v Sloveniji dose 
žen relativno zadovoljiv civilizacijski nivo na tem področju, p£ 
se ravno v institucionalnih oblikah pomoči invalidom najočit 
nejše odraaža večina slabosti, ki smo jih našteli v uvodnih 
poglavjih: neusklajenost doktrinarnih pristopov, parcialnos 
in nepovezanost posameznih programov, njihova premajhn: 
fleksibilnost, neusklajenost z materialnimi možnostmi družbe 
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iinkovit strokovni nadzor in podobno. Poleg naštetega pa 
ekatere starostne skupine različnih težje prizadetih invali- 
sploh ni izdelanih programov družbene pomoči. Na 

<o povedano, pogrešamo učinkovito obvladovanje inva- 
cega varstva. 
>sebej poudarjamo, da morajo biti družbeno organizirani 
(rami pomoči invalidom in rešitve za njihovo neodvisno 
enje zasnovani tako, da zavirajo tiste procese invali diza- 
v kateri se izražajo tudi težnje posameznikov, predstaviti 

ot invalid, čeprav to z vidika njihovih zmožnosti in družbe- 
vrednot ni upravičeno, kar vodi proč od načel sodobne 
alne politike. 

I. Preprečevanje invalidnosti 
eventivno dejavnost opredeljujemo kot celoto ukrepov in 
opkov, katerih cilj je preprečiti nastanek invalidnosti ali 
'dstranitev oziroma ublažitev posledic invalidnosti. 
:roke za nastanek invalidnosti lahko razdelimo v dve 
)vni skupini: splošne in posebne.O splošnih 
kih govorimo tedaj, kadar mislimo na dejavnike invalidi- 
je, ki se javljajo v družbi kot celoti in so odvisni od 
lomskega položaja družbe, ravni zdravstvenega varstva, 
raževanja, tehnološkega razvoja, kulturnega dojemanja, 
Med posebne vzroke pa štejemo tiste, ki se javljajo pri 
ivljanju dolo čenega dela zaradi značaja dela ali zaradi 
godnih delovnih razmer, zaradi prometnih nesreč, preži- 
i nekdanjih smrtnih bolezni in poškodb. Na osnovi te 
ve lahko razdelimo preventivne dejavnike na dve skupini: 
)rvo, ki ima učinke na vse prebivalstvo, ne glede na 
>slenost, delo ali poklic, in na drugo skupino, ki se nanaša 
lelo, delovne razmere, organizacijo dela, prometne raz- 
3, raziskovanje novih medicinskih ukrepov, itd. 
'etovna zdravstvena organizacija je v programu »Zdravje 
se do leta 2000«, ki se izraža v masovnem giba njuzdravih 
t po Evropi, opredelila preventivne ukrepe na dve veliki 
>ini: 
Prva skupina se nanaša na splošni položaj vsega člove- 

, ki naj bi vzdrževalo mir, izboljševalo ekonomski položaj, 
)eševalo izobraževanje. Da bi preprečevali invalidizacijo, 
ajo države skrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo prebi- 
rva, za zgodnje odkrivanje bolezni in ustrezno zdravljenje, 
tako je dan velik poudarek pravilni prehrani prebivalstva, 

szni demografski poli tiki oziroma kontroli rojstev, zapo- 
anju, medčloveškim odnosom, ipd. 
Druga skupina preventivnih ukrepov naj bi posvečala 

a pozornost rizičnim skupinam, kot so starejši delavci, 
,idi,alkoholiki itd. Neposredna naloga pri uveljavitvi teh 
entivnih ukrepov naj prevzame služba nedicine dela 
djetju tako kot to določa Konvencija št. 161 o službah 
čine dela v podjetju, Mednarodna organizacija dela, ki jo 
goslavija ratificira la leta 1989. Posebna pozornost velja 
Ijšanju pogojev dela, preventivnim zdravstvenim pregle- 
, razporejanju delavcev na lažja, ali manj nevarna dela, 
ihno spremljanje delavčevega zdravstvenega stanja, 
iščanje delavcev o rizikih dela in potrebnih zdravstvenih 
pih itd. Starejšim delavcem namenja skrb tudi 87. člen 
na o delovnih razmerjih, saj predvideva, da naj bi bili 
orejeni na taka delovna mesta, na keterih ni povečane 
rnosti poškodb in poklicnih bolezni, s tem, da obdržijo 
e osebne dohodke, kot na prejšnjem delu. Povečana skrb 
dpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, urejanje 
nih prostorov, uvajanje tehničnih pripomočkov za inva- 
td., naj postane sestavni del teh preventivnih ukrepov. 
3de na zanemarjenost preventivne dejavnosti v Sloveniji 
ilo aktualni tile začetni razvojni cilji: - zagotavljati koor- 
ano in celovito širitev znanj in tehnologije za preprečeva- 
ivalidno sti, 
oblikovati program za preprečevanje invalidnosti, ki 
na ukrepe vsaj na ključnih področ jih (npr. osnovno 
fstveno varstvo; izobraževanje; varstvo pri delu, doma, 
ssti in pri prostočasnih dejavnostih,), - omogočiti vzpo- 
!ev in razvoj racionalnega in učinkovitega sodelovanja 
vsemi institucija mi, ki se ukvarjajo s posameznimi vidiki 
re čevanja invalidnosti. 

I. Zdravstveno varstvo 
/alidi so s svojimi številnimi specifičnimi potrebami 
tno odvisni od uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega 

varstva. Za sodobno družbo je značilen pojav naraščanje 
števila invalidov, ki ga prinaša predvsem tehnizacija življenja 
(npr. prometne nesreče in nesreče pri delu, poklicne bolezni, 
onesnaženost okolja), delno pa je to tudi posledica razvoja 
medicine. Le-ta je omogočil, da zaradi uspešnega zdravlje- 
nja preživijo tudi ljudje z nekdanjimi smrtnimi boleznimi ali 
poškodbami. Poleg tega je treba poudariti, da tako nastajajo 
nove oblike invalidnosti, ki terjajo tudi nove oblike zdravstve- 
nega varstva in hkrati invalidskega varstva. Ti procesi so slabo 
identificirani in se pravzaprav ne zavedamo njihovih družbe- 
nih posledic. 

V slovenskem zdravstvu imamo normativno zagotovljene 
vse potrebne sestavine sodobnega zdravstvenega varstva 
invalidov, kljub nekaterim upravičenim predlogom in pobu- 
dam za njegove dopolnitve. 

Problemi so drugje: 
- zdravstvo kot celota je prerazdrobljeno in preorgani 

zirano; 
- deklariranih storitev ne zmoremo več zaradi zmanjše 

vanja sredstev; 
- glede na odkritja bazičnih medicinskih raziskovanj se le 

delno ali občasno spreminjajo doktrine pri obrav navi posa- 
meznih vrst invalidov; 

- posamezne skupine invalidov so premalo deležne korek 
turnih kirurških posegov, ki bistveno vplivajo na njihovo kvali- 
teto življenja (zlasti npr. pri mišično obolelih in prizadetih 
s cerebralno paralizo); 

- lista ortopedskih in otrotičnih pripomočkov, ki se predpi- 
sujejo invalidom, se vse prepočasi modernizira glede na splo- 
šen razvoj zdravstva pri nas in v svetu; 

- nihče ne proučuje razlogov za nastajanje stroškov in tako 
tudi ni stimulativnega uvajanja zdravstvenih storitev za pre- 
prečevanje kasnejših neodložljivih zdravstvenih posegov 
(costing benefits); 

- pojavljajo se nqva etična vprašanja pri invalidih, ki so 
življenjsko odvisna od stalne uporabe določenega aparata 
(tenatološka vprašanja). 

Vsaka vrsta invalidnosti ima svoje zelo specifične zdrav- 
stvene probleme vendar pa jih lahko na splošno strnemo 
v tele osnovne razvojne elemente: 

- zgodnja detekcija in pravilna diagnostika je osnova za 
vse nadaljnje ukrepe, kajti različne bolezni imajo bistveno 
različne prognoze; 

- natančna opredelitev vrste in stopnje preostalih funkcij- 
skih sposobnosti je nujna osnova za načrtovanje medicin.skih 
reparativnih posegov; 

- cilj zdravljenja je maksimizirati obstoječe zmožnosti in 
preprečiti ali upočasniti nadaljnje slabšanje invalidnosti; 

- genetsko svetovanje je pomembno pri tistih vrstah inva- 
lidnosti, ki izvirajo iz dednih bolezni; genetske študije ugotav- 
ljajo kakšne so možnosti za rojstvo invalidnega otroka; 
s sodobnimi metodami lahko ugotavljamo bolezni že pri 
plodu; 

- medicina dela bi morala predvsem sistematično ohranjati 
s preventivnim zdravstvenim varstvom oziroma preprečeva- 
njem invalidnosti, v skladu s tem pa razpolagati z dodatnimi 
specializiranimi znanji; 

- republiški registri posameznih vrst invalidov so pomanjk- 
ljivi ali pa jih sploh ni; zbrani medicinski in socialni podatki so 
osnova za ugotavljanje številnih pokazateljev, ki so neogibni 
pri načrtovanju razvoja. 

3.3.3. Rehabilitacija 
-medicinskarehabilitacija 
Je veja medicine, ki se poglobljeno ukvarja z aktiviranjem in 

ohranjanjem obstoječih bioloških potencia lovter preprečeva- 
njem sekundarnih posledic, ki lahko nastanejo zaradi invalid- 
nosti. 

Pojem medicinske rehabilitacije, ki se v mnogočem pre- 
pleta s pojmom zdravstvenega varstva, obsega: 

- zdravljenje (kirurško, medikamentozno,..) 
- fizikalno zdravljenje 
- aplikacijo tehničnih pripomočkov 
- psihoterapijo. 
Med prednostne razvojne naloge bi lahko uvrstili predvsem: 
- oblikovanje enotne strokovne doktrine in prenos le-te na 

vse nivoje strokovnega dela; 
- prednostno obravnavanje zlasti rizičnih skupin in nekate- 
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rih prizadetosti pri različnih patologijah; 
- zagotalvjanje razvojno-raziskovalnega dela za iz boljša- 

nje in posodabljanje metodoloških pristopov in izpeljav posa- 
meznih programov (pri tem je treba upoštevati dosežke medi- 
cinskih in drugih znano sti); - oblikovanje zavesti o individu- 
alni odgovornosti za lastno zdravje. 

Različne programe medicinske rehabilitacije, temelječe na 
razvidni medicinski indikaciji, je zaradi pomena, ki ga ima za 
posamezne vrste invalidnosti, smotrno in ekonomsko upra- 
vičljivo razvijati tudi na izvenbolnišnični način. Doslej sta se 
uspešno razvi a dva programa obmorske medicinske rehabili- 
tacije za paraplegike v Novigradu in za mišično obolele v Izoli. 

-usposabljanje:izobraževanjeinpoklicna 
(re)habilitacija 

Invalidi so se po dosedanji rehabilitacijski doktrini vse pre- 
več usposabljali glede na svoje omejitve, ne pa glede na svoje 
sposobnosti. Cilj izobraževanja in usposabljanja invalidov 
mora biti optimalno možna pridobitev znanja in veščin, ki 
bodo, upoštevaje specifiko prizadetosti omogočale uspešno 
opravljanje socialnih vlog in kvaliteto življenja invalidov. 

Poklicno usposabljanje invalidov je bilo pri nas na ravnano 
naprevladujoči industrijski način proizvodnje, ki pa ga razvite 
postindustrijske družbe že dolgo zamenjujejo z avtomatizi- 
rano, robotizirano in kompjutersko proizvodnjo. Tehnološki 
napredek zmanjšuje možnosti invalidov za njihovo zaposlova- 
nje na tradicionalno »invalidskih« delovnih mestih, hkrati pa 
jim odpira možnosti, da z uporabo dosežkov znanosti in 
tehnologije v večji meri premagujejo omejitve, ki so posledica 
njihove prizadetosti. Na delovnih mestih prihodnosti se bodo 
vse bolj zahtevale ustvarjalne sposobnosti, zato bo potrebno 
ljudem nuditi takšno splošno izobrazbo, ki jim bo omogočila 
v kratkem času pridobiti in spreminjati kvalifikacijo za oprav- 
ljanje določenih del. Fizične in biološke omejitve, ki nastopajo 
pri invalidih, bodo igrale čedalje manjšo vlogo pri uspešni 
zaposlitvi, omogočeno pa bo uvajanje alternativnih oblik 
zaposlovanja v dislociranih manjših proizvodnih obratih, delo 
na domu in podobno. 

Hkrati s tem bo potrebno za osebe, ki se zaradi spe cifičnih 
možganskih ali duševnih prizadetosti ne mo- rejo vključiti 
v zahtevnejše oblike izobraževanja in usposabljanja, razviti 
nove zapooslitvene programe zlasti v tercialnem sektorju (vse 
vrste uslug, pride lovanje hrane, domača in umetna obrt), 
skratka povsod tam, kjer bo neposredno delo človeških rok 
pridobilo izredno visoko ceno. 

Doktrina na področju izobraževanja in usposabljanja zago- 
varja princip integracije povsod kjer je to možno, zlasti na 
ravni osnovnega izobraževanja. V tem smislu bo potrebno 
dolgoročno izdelati ustrezne normative. Posebne (zavodske) 
oblike usposabljanja naj se uporabijo takrat, ko lahko v naj- 
večji možni meri doprinesejo h kakovosti izobraževalnega 
procesa, oziroma ko se pogoji v rednih oblikah usposabljanja 
izkažejo kot neustrezni, na primer pri težjih oblikah prizadeto- 
sti otrok in mladostnikov, njihovih slabih materialnih in social- 
nih razmerah ali ko gre za relativno oddaljenost od izobraže- 
valnih in zdravstvenih ustanov, ki nudijo rehabilitacijske pro- 
grame. 

Programi in modeli izobraževanja in usposabljanja morajo 
biti čim bolj fleksibilni ter invalidu omogočati izbiro in mož- 
nost kombiniranja programov. Usmerjanje v posamične pro- 
grame mora biti pravočasno in natančno ter temeljiti na 
strokovni oceni sposobnosti in potreb invalida. 

Pri vseh pomembnih odločitvah v procesu izobraževanja in 
usposabljanja mora invalid sodelovati ali njegovi starši ozi- 
roma skrbniki, če sam tega ni sposoben, 

-emocio.nalno-socialnarehabilitacija 
Je kontinuiran proces strokovne pomoči invalidom, da se 

lahko (ponovno) usposobijo za čim bolj polno, človeka 
vredno življenje v družinskem, delovnem in širšem družbe- 
nem okolju. Emocionalno - socialna rehabilitacija mora biti 
vključena že v medicinsko rehabilitacijo, v usposabljanje 
- izobraževanje in poklicno rehabilitacijo ter zajemati nasled- 
nje vsebine: 

- zadovoljevanje osnovnih emocionalno - socialnih 
potreb po vrednosti, sprejemanju, pripadnosti in ljubezni, 
spoštovanju, uspešnosti, samouresniče vanju in samovredno- 
tenju; 

- zmanjševanje občutkov manjvrednosti in razvijanje 
samopobude; 

- razvijanje pozitivnih stališč do sebe in drugih; ^ 
- razvijanje ustvarjalnega mišljenja, pozitivnega čustvova- 

nja oziroma izogibanje negativnim čustvom (strah, jeza, skrb, 
samousmiljenje...) ter razvi janje socialnih odnosov; t 

- navezovanje prijateljskih stikov z drugimi ljudmi pri izo- 
braževanju, delu in v prostem času; j 

- preprečevanje ali zmanjševanje depresivnosti kot pogo- 
ste spremljevalke invalidnosti; 

- pozitivno in celovito vrednotenje invalida - invalidov 
(človečnost, znanje, delo, ustvarjalnost, povezanost z drugimi 
ljudmi ...); 

- načrtno razvijanje pozitivnih stališč do invalidov na 
splošno in do vsakega posameznega invalida kot dela družbe 
in s tem tudi vsakega od nas; 

- ekstenzivno in intenzivno ter načrtno povečevanje znanja 
- poznavanja invalidnosti in invalidov ta ko, da bi povratna 
informacija usmerjala vsakega posameznika v preprečevanje 
invalidnosti pri sebi in pri vseh tistih, s katerimi živimo; 

- zagotavljanje potrebnih pogojev za uspešno emoci- 
onalno in socialno rehabilitacijo invalidov; 

- ustrezno sožitje in pomoč invalidu na vseh ravneh (inte- 
grirana vzgoja in izobraževanje v vrtcu, osnovni in srednji šoli, 
zaposlovanje pod rednimi pogoji, odstranjevanje raznoterih 
preprek v prometu, komunikacijah in v sožitju v hiši, bloku, 
kra jevni skupnosti idr.); 

- razumevanje svojih negativnih čustev, ki se lahko poja- 
vijo v srečanju z invalidom kot naših obrambnih reakcij na 
invalida, oziroma na našo imaginar no identifikacijo z invali- 
dom oziroma invalidnost Socialna rehabilitacija in socialna 
integracija je, kot najvišji cilj družbene pomoči invalidom, 
pogoje na z aktivnostjo družbe in z aktivno vlogo invalida, 
kajti le če invalid pomoč želi in jo aktivno sprejema ter 
preoblikuje v druge samostojne aktivnosti, mu je mogoče 
pomagati. 

Glede na dejstvo, da so vzroki slabe socialne rehabilitacije 
v invalidu in v družbi, se morata za do seganje ustrezne 
rehabilitacije spremeniti invalid in družba. Dosežena stopnja 
emocionalno -socialne integracije, ki je odvisna od biopsiho- 
socialne strukture posameznika in socialnega okolja, je tako 
odraz uspešnosti v medicinski, edukacijski in pok lični rehabi- 
litaciji. 

-zaposlovanje 
Zaposlovanje je tista dejavnost, ki pri invalidih še posebej 

odločilno vpliva na njihove ekonomske in socialne razmere in 
druge življenjske možnosti. Že sama uvedba trga dela in 
znanja ter sedanja fragmentiranost vodenja zaposlovalne 
politike terjata prožen odziv družbe, sicer se bodo invalidi 
hitro znašli v še večji marginalnosti. Zato je potrebno pripra- 
viti uveljavitvene ukrepe za oblikovanje in izvajanje aktivne 
politike zaposlovanja, kar pomeni zagotavljati možnosti inva 
lidom za vstop na trg dela v najširšem smislu. 

Ukrepi ekonomske, socialne, fiskalne, davčne in druge poli- 
tike morajo temeljiti na naslednjih načelih: 

- zagotoviti polno zaposlitev za nekatere, prilagoje nc 
zaposlitev za večino, delovno dejavnost za vse invalide; 

- uveljavljati pluralizem oblik zaposlovanja in torej zago 
tavljati čim pestrejše ponudbe brez vrednostne reference ene 
oblike pred drugimi; 

- s prednostno pravico pri zaposlitvi, ki ne pomeni diskri- 
minacije pri zaposlitvi (konvencija Mednarodne organizacij« 
dela št. 111 o prepovedi dis kriminacije pri zaposlitvi) ir 
s selektivnimi programi naj se invalidom zagotovi enake mož 
nosti na trgu dela in znanja in s tem tudi poklicno in z: 
poslitveno mobilnost, pri čemer naj bi bila dana prednos 
poklicni rehabilitaciji, s katero, se utrjuje konkurenčnost inva 
lida na trgu dela in zna nja; 

- s sodobnim strokovnim pristopom pri medicinski rehabi 
litaciji in poklicnem usposabljanju zagotav Ijati maksimaler 
razvoj invalidovih sposobnosti. 

Pri oblikovanju in izvajanju aktivne politike zaposlovanj; 
potrebujemo različne sistemske ukrepe: 

- stimulacije oprostitve davkov, prispevkov, carin te 
finančne dotacije iz državnih ali vzajemnostnih skladov dt 
lodajalcem, podjetjem, skupinam ter posameznikom za spod 
bujanje zaposlitve in dela invalidov; 

- odpravo restrikcij odpravljanje prepovedi in omejitev pr 
zaposlova nju, nastalih iz časov »ideološke pravovernosti«; 

- obligacije spodbujanje zaposlovanja s kvotnim sistemorr 
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lin spremljajočimi spodbujevalnimi ukrepi. 
Med konkretne ukrepe za pospeševanje zaposlovanja inva- 

lidov sodijo predvsem: 
a) materialne spodbude zaposlovanja v obliki kreditov, 

dotacij (subvencij), davčnih olajšav za odpi ranje in ohranje- 
vanje delovnih mest za invalidne osebe v družbenem in zaseb- 
nem sektorju, pri čemer je oblika stimulacije delodajalcev 
podrejena osnovnemu cilju, to je zagotovitvi večjega števila 
stalnih in primernih delovnih mest; 

b) podpora zaposlovanju v zasebnem sektorju z izenače- 
njem njegovih možnosti za pridobitev ugodnosti (kredite, 
dotacije in olajšave) pod enakimi pogoji kot družbeni sektor; 

c) spodbujanje samozaposlovanja invalidnih oseb v oblikah 
kot so delo na domu in lastne obratoval niče; 

d) razvijanje nepodjetniških oblik zaposlitve invalidnih 
oseb, ki so nesposobne za pridobitno zapos litev, npr. v obliki 
centrov za delovno aktivnost; 

e) uveljavljanje neformalnih, neinstitucionalnih oblik dela 
v okviru družine, družinskih delavnic in karitativnih organiza- 
cij; 

f) reorganizacija delovnega procesa v obliki (raz)de litve 
dela, upoštevaje različno sposobnost delav cev; 

g) reorganizacija delovnega časa s prožnim prilaga janjem 
delovni zmogljivosti invalidnih oseb; 

h) razvijanje in utrjevanje sistema invalidskih delavnic, pri 
:emer naj bi se ohranila sedanja merila glede deleža zaposle- 
nih invalidnih oseb, okrepila pa naj bi se njihova gospodarska 
n kadrovska osnova. 

Zaposlovanje oziroma delo invalidov pregledno prikazuje 
naslednja shema: 

Shema IV. Organizacijske oblike zaposlovanja invalidov. 

a) podjetja< 
^sploina podjetja 
^podjetja za zaposlovanje invalidov 

b) javna uprava in druge različne institucije 
..spložni zavodi 

c) zavodic 
posebni zavodi - 

d) obratovalnice; 

e) invalidske ' 
organizaci jes 

rzavodi za usposabljanje 
in zaposlovanje invali- 
dov 

"zavodi za razvijanje in 
eljavi janje potreb 

specifičnih skupin inva- 
1 i dov 

"delavnice pod posebnimi 
pogoj i 

spložne obratovalnice 

posebne oblike samozaposlitve invalidov 
-splosne društvene dejavnosti 

gospodarske in druge dejavnosti za 
usposabljanje in zaposlovanje 

i) zadruge kot -formalne oblike neodvisnega življenja 
invalidov in posebnih oblik zaposlovanja 

g) neformalno delo v raznih oblikah, kot so: 
- družinske delavnice 
- osebno delo 
- karitativne dejavnosti 
- prostovoljne dejavnosti 

Bodoča zakonska ureditev mora omogočiti široko pahljačo 
aposlitvenih možnosti tako v organizacijskem kot vsebin 

rkem pogledu. 
-nezaposlitveniprogramirehabilitacijske 

> o m o č i 
Kljub stalnemu strokovnemu in tehničnemu napredku pri 

ehabilitaciji in družbenih prizadevanjih za zaposlovanje inva- 
idov, še vedno ostane vrsta invalidov, ki se iz različnih razlo- 
lov ne morejo poklicno usposobiti in še manj zaposliti, kjub 
loločenim sposobnostim. To velja tudi za delovne invalide, 
aterih produktivno delo se mnogokrat prezgodaj zaključi. 
Žal se sedaj s temi skupinami v glavnem ukvarja le socialno 

krbstvo, ki pa se omejuje predvsem na zagotavljanje osnov- 
lih eksistencialnih potreb kot so hrana, obleka, bivanje. 
/ preteklem desetletju se je sicer uveljavilo nekaj dodatnih 
)rogramov za duševno prizadete, medtem ko niso prodrli 

pomembni dodatni programi za zagotavljanje kvalitete živlej- 
nja drugih invalidov. Takšne programe, izredno pomembne za 
izpopolnitev življenja invalidov, v največji meri izvajajo inva- 
lidske organizacije, vendar pa jih je potrebno širše družbeno 
afirmirati, oblikovati nove programe ter jih izvajati tudi 
v okviru rednih institucij. 

3.3.4. Tehnični pripomočki in pomagala 
Fizična, telesna zmogljivost ter seveda tudi fizično delo sta 

bila vedno šibka in kočljiva točka težje prizadetega invalida. 
Prav v tem pa nastajajo v zadnjih dveh desetletjih bistvene 
spremembe, ker se naglo širi uporaba mikroelektronike v raz- 
nih vsakdanjih pripomočkih in napravah. Poleg tega je prišlo 
do intenzivnega razvoja informatike tako v proizvodnji kot 
v družbenih dejavnostih. Vse več je na razpolago novih lažjih 
materialov, ki omogočajo na primer zamenjavo kovine s pla- 
stiko na opornicah za noge. Tu so novi razlogi, zakaj je treba 
posvečati največ pozornosti rehabilitacijskim ter drugim teh- 
ničnim pripomočkom in napravam, saj se tako rekoč stalno 
odpirajo nove možnosti za kompenziranje telesne invalidno- 
sti, na drugi strani pa tudi nove možnosti za zaposlitev in 
neodvisnejši stil življenja invalidov (na primer telefon za 
gluhe, daljinsko odpiranje vrat in prižiganje luči). 

Pri oskrbi invalidov z rehabilitacijskimi ter drugimi tehnič- 
nimi pripomočki in pomagali beležimo v zadnjem desetletju 
resen zaostanek v primerjavi s sosednjimi zahodnoevropskimi 
deželami. Podobno je v proizvodnji teh predmetov, ki se je 
premalo modernizirala ter ne vključuje dovolj tehničnih in 
estetskih inovacij. Financiranje ravno tako ni urejeno in ni 
prav, da se še vedno omejujejo predvsem na zdravstveno 
varstvo, dotacije delovnih organizacij, loterijska sredstva, 
zasebne nakupe. Enake težave so v invalidskih inštitucijah, 
kjer delavci, ki skrbijo za telesno nego invalidov nimajo dovolj 
tehničnih pripomočkov na primer hidravličnih dvigal in prila- 
gojene kopalniške opreme ter so zaradi fizične preobremenje- 
nosti podvrženi poklicnim obolenjem. 

Pri razvojnem reguliranju navedenih vprašanj so pomembni 
dejavniki strokovnjaki, invalidi in financerji, ki morajo v med- 
sebojnem razmerju delovati glede zagotavljanja rehabilitacij- 
skih in drugih tehničnih pripomočkov na teh področjih: 

- širjenje izbora določanje seznama pripomočkov in svo- 
bodno izbiranje med pripomočki; 

- oblikovanje sodelovanje pri usmerjanju funkcionalne in 
estetske izvedbe; 

- proizvodnja vplivanje na izbor materialov pri proizvodnji; 
proizvajalec ali prodajalec pripomočkov organizira servis no 
službo; 

- individualna prilagoditev predpisovanje pripomočka in 
njegovo prilagajanje glede na vrsto okvare in telesno velikost. 

3.3.5. Zavodsko varstvo 
Kljub deklariranemu načelu, da naj bi družba z vsemi 

ukrepi, svetovanjem, vsestransko podporo in občasnimi raz- 
bremenitvami družine spodbujala ohranjanje skupnega dru- 
žinskega življenja, bodo potrebe po zavodski oskrbi še vedno 
prisotne. Zavodsko varstvo je potrebno v primerih, ko invalidi 
za ohranjanje življenja potrebujejo stalno strokovno pomoč in 
nadzor, ko je njihovo stalno bivališče preveč oddaljeno od 
centrov za usposabljanje in ko zaradi najrazličnejših družin- 
skih vzrokov ne morejo živeti doma. Z odraščanjem invalida 
potrebe po zavodskem varstvu naraščajo, dokler ne bomo 
razvili drugih oblik neodvisnega bivanja invalidov. Za odra- 
slega invalida brez družine je življenje v zavodu velikokrat 
edina izbira. 

Mlajši invalidi živijo in se usposabljajo v zavodih za uspo- 
sabljanje, odrasli pa v posebnih socialnih zavodih ali v sploš- 
nih socialnih zavodih; v okviru teh ponekod že delujejo 
posebni oddelki za mlajše invalide. 

Zavodsko varstvo ne more v popolnosti nadomestiti vloge 
družine pri usposabljanju in celostnem osebnostnem razvoju; 
s humanizacijo ustvarjanja objektivnih pogojev (okolja) ter 
režima življenja, ob stalnem sodelovanju z družinskimi člani 
ter z vsestranskim povezovanjem z okolico, pa lahko nudi 
invalidom primeren socialni okvir. Tako kot družina mora tudi 
zavod invalidom omogočiti izražanje pravice do individualno- 
sti in zasebnosti, ki zahteva za vsakega posameznika posebej 
izdelan program usposabljanja na osnovi interidisci plinar- 
nega strokovnega pristopa. Negovanje čustveno toplih odno- 
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sov ter mehanizmov motiviranja posameznika ter vseh varo- 
vancev zavoda daje notranji pečat za vodskemu življenju, ki 
ga invalidne osebe in njihovi družinski člani občutijo kot 
ugodnega ali odbijajočega. 

Zavodsko življenje mora omogočiti in spodbujati navezova- 
nje polnih medčloveških stikov tudi izven zidov zavoda, 
pestro preživljanje prostega časa in osebnostno ter strokovno 
svetovanje in podporo v odločanju za družinsko življenje, 
vključno s pravico do spolnega življenja in načrtovanja zdra- 
vega potomstva. Ob primerni pomoči ter s predsodki neobre- 
menjenimi človeškimi odnosi mora postati pravica do pol- 
nega življenja invalida samoumevna in ne izjemna pravica. 

3.3.6. Denarne dajatve in nadomestila ter ekonomske olaj- 
šave 

Invalidi prejemajo višino denarnih dajatev in različnih nado- 
mestil iz treh družbenih sistemov — pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, socialnega skrbstva in zdravstvenega var- 
stva. Posebna sistema sta dajatve vojaških in civilnih invalidov 
vojne. Vsi ti denarni prejemki izhajajo iz zakonsko opredelje- 
nih pravic ter zakonsko utemeljenega statusa invalida, le 
delno pa iz socialno-ekonomskega stanja posameznika in 
njegove družine, razen pri socialnem skrbstvu, kjer je socialni 
položaj invalida prevladujoč kriterij. 

Paleta teh denarnih dajatev in nadomestil sicer načeloma 
zagotavlja stabile socialni položaj invalida, vendar pa so neka- 
tere denarne dajatve prenizke, da bi lahko v celoti zadostile 
svojemu izvirnemu funkcionalnemu namenu (na primer doda- 
tek za pomoč in postrežbo za najtežje invalide, doplačila 
stroškov za oskrbo v zavodih, tujih družinah ali organizacijah 
za usposabljanje, pokrivanje stroškov za prevoz posameznih 
skupin invalidov...). 

V obdobju visoke inflacije se je problem nerealno nizkih 
denarnih dajatev ter njihovega zaostajanja za življenjskimi 
stroški invalidov še dodatno zaostroval, kar se je skušalo 
reševati z njihovim večkratnim medletnim usklajevanjem. 

Različne ekonomske olajšave kot so oprostitve carin, 
davčne olajšave, cenejše storitve v prometu, komuniciranju 
ipd. so pomembna sestavina družbenega odnosa do invali- 
dov, na osnovi solidarnosti med uporabniki določenih stori- 
tev. Z njimi invalidom omogočamo pokrivanje objektivno več- 
jih stroškov in zadovoljevanje konkretnih vsakodnevnih živ- 
ljenjskih potreb, ki izhajajo iz njegove invalidnosti; hkrati pa 
omogočamo lažji dostop do splošnih civilizacijskih dobrin 
v obsegu, ki ga utemeljuje invalidnost. 

Tržno gospodarjenje je dodaten razlog za upravičenost 
nadaljnjega širjenja ekonomskih olajšav za invalide, ki pa jih 
ni možno dodeljevati kar vsem invalidom, temveč po jasnih in 
selektivnih kriterijih. Poleg tega pa je treba stalno analizirati 
skupne učinke raznovrstnih ekonomskih olajšav pri posamez- 
nih skupinah invalidov ter na tej osnovi izvajati korekcije in 
dodatne ukrepe. 

Izvajanje obstoječih ekonomskih olajšav in vsak na novo 
zasnovan ukrep mora biti vpet kot sestavni del v socialno 
politiko in učinkovati na celotno socialno funkcioniranje inva- 
lida v smislu koncepta neodvisnega življe nja. 

3.3.7. Neformalno in prostovoljno delo 
Neformalno delo je po definiciji tisto, ki se izvaja izven 

utečenih institucionalnih oblik pomoči invalidom po svoji 
vsebini pa predstavlja njihovo dopolnitev in obogatitev. 
Zaradi prednosti, ki jih imajo neformalne oblike dela za inva- 
lide morajo postati trajna sestavina družbene pomoči za inva- 
lide. Večina neformalnega dela se izvaja v okviru invalidskih 
organizacij oziroma sorodnih interesnih združenj. Po svoji 
vsebini in organizacijskih oblikah je lahko zelo raznovrstno, 
značilne pojavne oblike pa so: 

- delo v skupinah za samopomoč, 
- delo v skupinah za vzajemno pomoč, 
- samozaposlovanje, 
- delo v različnih akcijskih skupinah, 
- delo v alternativnih skupinah, 
- delo v prostovoljnih organizacijah. 
Prostovoljno delo v profesionalnih institucijah pomeni kva- 

litativno dopolnitev profesionalnemu delu. Prostovoljci boga- 
tijo število in raznovrstnost socialnih interakcij, posredno pa 
vplivajo na oblikovanje stališč in odnosa družbe do invalidov 
oziroma njihovih problemov. Delujejo lahko neposredno 
v profesionalnih institucijah ali ob rrjih. Pogoj za njihovo 
uspešnost je, da so vodeni in usmerjani s strani profesional- 

nih delavcev. 
V različne oblike tega dela naj bi se vključevali srednješo 

in študentje predvsem v okviru svojega praktičnega de 
mladina, ki se odloča za civilno služenje vojaškega rol 
upokojeni in nezaposleni delavci, ki imajo zagotovljeno ma 
rialno varnost (tudi prejemnik nadomestil in denarr 
pomoči), člani verskih združenj in organizacij in podobno 

Možnost prostovoljnega dela, bi morale v svojih statu 
predvideti vse profesionalne institucije, ki se neposredno 
posredno ukvarjajo z različnimi področji rehabilitacije in 
lidov. 

3.4. Izobraževanje in usposabljane otrok in mladostnik 
z motnjami v razvoju kot potencialnih invalidov 

Glede na dejstvo, da so številni otroci in mladostniki z m 
njami v razvoju (OMMR) že invalidi, mnogi pa potencis 
»kandidati« za status bodočih invalidov, moramo v naši r 
vojni koncepciji globalno opredeliti usmeritve nadaljnje 
razvoja vzgoje in izobraževanja teh otrok in mladost nikov 

3.4.1. Razlogi za spremembe 
Med bistvene razloge, ki zahtevajo spremembe te 

področja, lahko uvrstimo naslednje: 
- zelo velika heterogehost populacije OMMR glede 

stopnjo in vrsto motenosti, zaradi česar so bili učenci »po 
razmer« razvrščeni v homogene razrede le po kronolo 
starosti ali kakem drugem malo veljavnem kriteriju; 

- slabo poznavanji inter in infra individualnih razlik 
osnove za načrtovanje vsebine in načina dela, zaradi ni 
strokovne usposobljenosti in manj ustrezne diagnostike; 

- prevelika usmerjenost v učni načrt namesto v učenca 
preokupiranost s storilnostno orientacijo namesto uravnc 
žene usmeritve v program in učenca; 

- nizek šolski uspeh kot posledica velike raznoterosti uč 
cev, slabo prilagojenega načrta ter nerazvite diferenciaciji 
individualizacije; 

- neuravnoteženost učnih načrtov glede na razvo 
potrebe OMMR, ki so usmerjeni predvsem v kognitivne 
motorične funkcije, preveč verbalizma in premalo dejavnos 

- presplošno in preohlapno načrtovanje, brez dobre di 
nostike in evalvacije učnih načrtov ter napredka učencev; 

- premajhna aktivnost učencev v primerjavi z učitelji; 
- premalo inovacij in alternativnih oblik dela. Naved 

razlogi so širše razčlenjeni v članku dr. M. Galeše »Otr 
z motnjami v razvoju«, Naši razgledi z dne 25.5.1990. 

3.4.2. Globalna usmeritev nadaljnjega razvoja 
Vsebinske, vrednostne in organizacijske spremembe v z 

nju in družbi nasploh zahtevajo tudi vsebinske, vrednosti 
organizacijske ter evalvacijske spremembe vzgoje in izot 
ževanja. To pa pomeni predvsem: 

- spremenjeno vlogo učitelja in učenca v smeri večje m 
viranosti, aktivnosti, interakcije in ustvarjalnosti obeh, s 
pa tudi spremembe v celotni koncepciji vzgoje in izobražc 
nja; to seveda zahteva večjo individualizacijo hkrati s soci 
zacijo; 
- doseganje kvalitete znanja z usmerjanjem vzgoje in i 

braževanja v bistveno in v kompleksne strukture (kompara 
nost), v vrednote in vrednostne sisteme, v racionalno, emc 
onalno in motorično, v ustvarjalno uporabo znanja, v prod 
tivni stil vzgoje; postopno odpovedovanje didaktični in me 
dični uniformiranosti ter uvajanje koncepcije individual 
rane šole; 

- kvalitetnejše delo učiteljev in učencev ter vseh dejavni 
v vzgoji in izobraževanju (boljše poznavanje OMMR, bo 
diagnostika in evalvacija); 

- večjo odgovornost vsakega posameznika in institi 
ustreznost in učinkovitost programa ter racionalizacijo d 
večja odgovornost pa je mogoča z večjim znanjem, osveš 
nostjo in večjo svobodo pri delu; spremembe, ki jih zaht 
intenziven razvoj vzgoje in izobraževanja OMMR je mog 
lažje in racionalneje uresničevati s koncepcijo individua 
rane šole; 

- razvoj integrirane vzgoje in izobraževanja v smeri nori 
lizacije, katere bistvena predpostavka je, da se invalid 
roma OMMR bolje in bolj normalno razvija, če je pri obravr 
integriran z drugimi ljudmi; primarni cilji normalizacije (ir 
gracije) so demokracija, humanizacija, optimalizacija in ri 

44 poročeva 



onalizacija otrokovega razvoja; njene najpomembnejše impli- 
kacije pa so še majhnost skupin, domov in drugih ustanov, 
specializacija in kontinuiranost sistema. 

Načrten razvoj integracije - normalizacije nujno zahteva 
razvoj individualizacije in notranje diferenciacije. Socialna 
integracija zahteva oblikovanje, izvajanje in evalvacijo indivi- 
dualiziranega programa za vsakega OMMR, individualiziranih 
in diferenciranih oblik tretmana ter kontinuiranih oblik 
pomoči OMMR na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja (od 
vrtca do srednje šole), strokovno usposabljanje pedagoških 
delavcev, zaposlovanje specializiranih defektologov in psiho- 
logov ter socializacijo strokovnjakov za delo v procesih indivi- 
dualizacije in diferenciacije. Hkrati je potrebno ustvariti vse 
potrebne zakonske, kadrovske, materialne, bivalne, pro- 
metne, organizacijske in druge pogoje za razvoj edukacijske 
in socialne integracije. Posebej kaže opozoriti tudi na pozi- 
tivna stališča osnovnih šol in šol s prilagojenim programom 
do individualizacije, diferenciacije in edukacijske integracije, 
pozitivna stališča učiteljev, staršev zdravih otrok, šolske poli- 
tike in celotne družbe do OMMR. 

Obravnava otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju 
zahteva integriran model obravnave, za kar pa se morajo 
ntegrirati tudi stroke in strokovnjaki na ravni transdisciplinar- 
nosti, kjer bo center pozornosti otrok in njegovi starši in ne 
stroka. Pri tem je potrebno razvijati raznotere oblike integri- 
rane pomoči OMMR čim bližje otrokovemu domu ter 
postopno zmanjševati število otrok v oddaljenih zavodih. 

Koncepcija individualizacije in integracije nudi priložnost 
za pomembno izboljšanje programov za OMMR, čeprav nista 
zdravilo za vse probleme v vzgoji in izobraževanju. 

Glede na to, da so potrebne spremembe v zvezi z integra- 
cijo tako v družbi kot pri invalidih (stališča vrednotenja), da so 
te spremembe počasne in težko dosegljive, ostaja največje 
upanje v zvezi s socialno integracijo invalidov V uresničevanju 
temeljne predpostavke individualizacije in integracije, o nuji 
izboljšanja človeških odnosov na splošno - družbe in s tem 
tudi do prizadetih na splošno in s tem tudi do vsakega posa- 
meznega invalida. 

4. SISTEMSKO ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA URESNIČE- 
VANJE RAZVOJNIH CILJEV 

4.1. Pravno urejanje invalidskega varstva 
Dosedanji pravni sistem, ki je urejal invalidsko varstvo, je 

zhajal iz značaja družbene lastnine, samoupravljanja in aso- 
siativnega delovnega razmerja. Novi pravni sistem te melji na 
podjetništvu, dobičku, tekmovalnosti in sposobnosti, zato se 
mora tudi invalidsko varstvo ustrezno prila goditi. 

Razvoj invalidskega varstva zahteva skladno z opisanim 
realistično celostnim pristopom rekonceptualizacijo, reor 
ganizacijo in prestrukturiranje sistema. To seveda pomeni 
upoštevanje vrednostno-orientacijskega razvoja družbe, 

| dosedanje analitično poznavanje problemov invalidskega var- 
ilstva, predpostavljanje učinkovitega delovanja pravne - parla- 
mentarne države in delovanje tržnega gospodarstva. 

Pravna ureditev invalidskega varstva mora upoštevati nas 
ednja izhodišča: 
- konsistentnost ureditve, ki terja sočasno adaptacijo vseh 

segnemtov pravnih področij od izobraževanja, profesionalne 
Drientacije, medicinske rehabilitacije, poklicne rehabilitacije, 
aposlovanja, davčne politike, samozaposlovanja itd.; 
- spoštovanje sprejetih obveznosti po mednarodnih doku- 

mentih, zlasti po ratificiranih konvencijah Mednarodne orga- 
nizacije dela kot npr. po konvenciji št. 148 o profesionalnih 
'izikih zaradi onesnaženosti zraka, hrupa in vibracij, št. 159 

poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, št. 161 
i službi medicine dela v podjetju itd.; 
- konkurenčnost invalidov na trgu delovne sile z ustreznimi 

korekcijami ob uporabi kvotnega sistema in drugih oblik 
omejevanja tržnih zakonitosti. 

■ Sistem podjetništva ne trpi nekaterih okostenelih oblik 
•varstva invalidov«, ki so se izkazale kot neučinkovite. Gre za 
Sačelo trajnosti zaposlitve invalida, ki se v pogojih prestruktu- 
riranja gospodarstva enostavno izniči, zlasti če pride podjetje 
■' stečaj, kajti v takem primeru vsem delavcem preneha 
ielovno razmerje in vsi se znajdejo na odprtem trgu delovne 
jile. Prav zaradi tega morajo biti invalidi na trgu delovne sile 
j takem položaju, da lahko konkurirajo drugim delavcem, to 

pa lahko dosežejo le ob učinkoviti poklicni rehabilitaciji, ki 
vselej sledi medicinski rehabilitaciji. Korekcija učinkovanja 
trga delovne sile pa se izkazuje v različnih oblikah od uvajanja 
kvotnega sistema, do raznih oblik materialnih stimulacij 
podjetnikov, davčnih benifika cij, naložb itd. 

Pravni sistem mora izhajati iz dveh sodobnih predpostavk, 
ki sta podlaga strateškemu urejanju invalidskega varstva: 
varstvo mora biti enako, ne glede na vzrok invalidnosti, inva- 
lidsko varstvo se mora odražati kot ekonomska in ne kot 
socialna kategorija. 

Pri oblikovanju novega pravnega sistema kaže upoštevati 
najučinkovitejše oblike varstva invalidov, ki so jih preiz kusili 
v razvitem svetu. Kvotni sistem lahko deluje samo ob sočas- 
nem delovanju tako imenovanega volonterskega sistema, oba 
pa lahko delujeta le pod pogojem, če ima država organi zirano 
učinkovito službo poklicnega usmerjanja, poklicne rehabilita- 
cije in zaposlovanja. V Jugoslaviji doslej ni zaživela nobena 
sodobna oblika varstva invalidov, čeprav je naša država ratifi- 
cirala Priporočilo št. 99 o strokovnem usposabljanju in 
readaptaciji invalidov že leta 1957. Če bi upoštevali smernico 
navedenega priporočila, bi morali v pravnem sistemu zgraditj 
konsistentni sistem invalidskega varstva, ki temelji na sodob- 
nih načelih o poklicnem usmerjanju, usposabljanju in zapo- 
slovanju. 

Pravni sistem, ki upošteva sodobno spoznanje o učinkovi- 
tem varstvu invalidov, ne more delovati stihijsko, ampak 
organi zirano. Organizacija zahteva sočasno oblikovanje 
ustreznih državnih (javnih) služb, ki skrbijo za nemoten potek 
vseh dejavnosti, ki se nanašajo na varstvo invalidov. Ta javna 
služba je lahko učinkovita le, če je organizirana strogo hierar- 
hično. Vzporedno s to službo, pa mora delovati tudi razvejana 
in decentralizirana strokovna služba, ki skrbi za potek readap- 
tacije oziroma integracije ali reintegracije invalida po končani 
medicinski rehabilitaciji ali celo pred njenim zaključkom. 

V sodobnem pravnem sistemu je treba bistveno zmanjšati 
hiperprodukcijo predpisov, ki so prepodrobno in neobvladlji 
vo uravnavali posamezna vprašanja invalidskega varstva. 
Izhajati je treba iz jasno definiranih pojmov, poenotiti izrazo- 
slovje ter razmejiti pristojnosti in odgovornosti med strokov- 
nimi institucijami, upravno-izvršnimi organi in invalidi ozi- 
roma njihovimi kvalificiranimi zastopniki. Celotna sistemska 
ureditev invalidskega varstva mora izha jati iz njihovih dolgo- 
ročnih razvojnih ciljev neodvisnega življenja in samoorganizi- 
ranosti invalidov (npr. poenos tavljeno in cenejše poslovanje 
invalidskih organizacij, različno zasnovane ekonomske in 
druge olajšave), ne pa s posameznimi pravnimi rešitvami 
omejevati ali destimulirati teh ciljev. 

Dokler ni oblikovan nov pravni sistem in dokler niso na 
njegovi podlagi organizirane strokovne službe, ter zbrani 
finančni viri, toliko časa je potrebno vztrajati pri dose danjih 
oblikah varstva, saj delne spremembe lahko povzročijo nepri- 
čakovane škodljive posledice za invalide. 

4.2. Finančni viri: zagotavljanje sredstev in njihovo razpore- 
janje 

V sistemu javnih financ, ki smo ga začeli graditi v Slove niji, 
je treba najprej izpostaviti zahtevo za pridobitev vpogleda 
v porabo sredstev po posameznih področjih invalid skega 
varstva; pomembno je tudi vedeti, v kakšnem razmerju so vsa 
ta sredstva do narodnega dohodka. Doseči je namreč treba 
poenostavitev ter preglednost in s tem obvladljivost doseda- 
njega financiranja ter predvsem večjo ekonomsko učinkovi- 
tost in optimalno izrabo razpoložljivih sredstev. Takšen pri- 
stop bo omogočal stalno analiziranje učinkov financiranja na 
kvaliteto izvajanja programov ali posamez nih storitev in s tem 
uresničevanja celotne politike in razvojne strategije invalid- 
skega varstva. 

Takšen sistem financiranja invalidskega varstva zahteva 
jasno razmejevanje med pridobivanjem sredstev (iz različnih 
virov) in njihovim razporejanjem ter optimalno uporabo za 
produkcijo storitev. 

Možni viri finančnih sredstev so za zdaj predvsem: 
- proračunska sredstva za prioritetno, nesporno naci- 

onalno opredeljene dejavnosti invalidskega varstva, ki pose- 
gajo praktično na vsa področja družbenih dejavnosti (izobra- 
ževanje, usposabljanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, 
socialno skrbstvo in drugo), pa tudi v sfero neformalne pro- 
dukcije storitev; 
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- razvojni dinar oziroma sredstva ustreznega razvojnega 
sklada za poskusne dejavnosti, posodabljanje in moderniza- 
cijo programov, tehničnih, ortopedskih in drugih pripomoč- 
kov, opreme in drugo; 

- sredstva socialnega zavarovanja (invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja) ter 
različni javni skladi za financiranje ožjih področij oziroma za 
opredeljene namene; 

- odstopljeni prispevki ter olajšave in oprostitve plačila 
davkov, taks in carin; 

- nadaljnje ohranjevanje loterijskih sredstev za financira- 
nje neinstitucionalnih oblik invalidskega varstva, ki se izvajajo 
predvsem v invalidskih organizacijah; 

- različne ekonomske olajšave ali oprostitve plačila storitev 
na področjih dejavnosti javnih podjetij in zavodov, ki jih 
država priznava kot sestavni del globalne socialne politike 
v korist teže prizadetih invalidov; 

- sponzorstvo podjetjij in posameznikov, dodeljena sred- 
stva od odbitnih davčnih postavk, humanitarne akcije in drugi 
prostovoljni prispevki ter darila in volila. 

Osnovni finančni viri morajo biti trajni in zadostni za učin- 
kovito delovanje strokovnih služb ter za pokrivanje tistih 
izdatkov, ki so potrebni za materialno in socialno varnost 
invalida, dokler se ne vključi v delovno razmerje ali samo- 
stojno dejavnost. Ta sredstva morajo biti strogo namenska, 
njihova uporaba pa racionalizirana in kontrolira na. Ista sred- 
stva morajo služiti tudi za stimulacijo pod jetnikov za zaposlo- 
vanje invalidov ter za adaptacijo delov nih mest oziroma za 
naložbe, ki bodo služile zaposlovanju invalidov. Strokovne 
službe sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju adaptacij ozi- 
roma realizaciji naložb, ki služijo zaposlovanju invalidov (npr. 
posebne enklave v okviru podjetja, kvotni sistem). Podobni 
principi morajo biti uporabljeni pri urejanju neodvisnega živ- 
ljenja invalidov in njihovi splošni socialni varnosti, pri reguli- 
ranju ekonom skih pogojev za poslovanje invalidskih podjetij, 
pri izva janju dejavnosti invalidskih organizacij in v drugih up 
ravičenih primerih. 

4.3. Delovanje javne (državne) uprave 
Že svetovni program delovanja v korist invalidov, ki ga je 

leta 1982 sprejela Generalna skupščina OZN je jasno zavezal 
vlade držav članic za odločilno odgovornost pri izvajanju 
ukrepov na področju invalidskega varstva. Prizadevanja za 
sodobno pravno državo in v okviru nje tudi sodobno javno 
upravo v Sloveniji, kar je namera tudi republiškega izvršnega 
sveta, to njeno odgovornost le še dodatno utemeljujejo. 

Potrebno je oblikovati dolgoročni program za dosego opre 
deljenih razvojnih ciljev, ki bo sestavni del celovite socialne 
politike in splošne politike družbenogospodarskega razvoja. 
Ze v uvodu k razvojnim ciljem smo zapisali, da so ti sestavni 
elementi nacionalnih programov posameznih družbenih 
dejavnosti, zato jih tudi ni mogoče obravnavati samo v sploš- 
nem okviru, temveč vsakega posebej. Posamezni izvršno-re- 
sorni upravni organi so odgovorni za vse zadeve, ki se nana- 
šajo na njihovo področje delovanja, seveda izhajajoč in tesno 
povezano z dolgoročno razvojno koncepci jo in strategijo za 
njeno uresničevanje. 

Ključnega pomena za učinkovito, integralno in kompleksno 
obvladovanje razvoja invalidskega varstva je oblikovanje sre- 
diščnega, to je posebnega vladnega organa, ki bo odgovo ren 
za stanje na področju invalidskega varstva, skrbel za izvajanje 
dogovorjene razvojne strategije ter spremljal vse dejavnosti 
posameznih ministerstev, strokovnih in drugih, tudi laičnih 
organizacij. Ta vladno-upravni organ mora skladno s temelj- 
nimi načeli sodobnega invalidskega varstva sodelovati ne le 
z rehabilitacijskimi izvajalci oziroma vsemi organi in instituci- 
jami, ki sodelujejo pri oblikovan ju in uresničevanju dogovor- 
jenih programov na tem področju, temveč tudi z invalidskimi 
organizaicjami kot enimi od ključnih družbenih subjektov. 

Ta integralni vladni-upravni organ mora imeti vpliv na 
oblikovanje odločitev na najvišji državni ravni v okviru Izvrš- 
nega sveta oziroma pri oblikovanju predlogov za Skupščino 
SR Slovenije. Imeti mora jasna in dovolj visoka pooblastila, 
moč odločanja in razpoložljiva finančna sredstva za uresniče- 
vanje svojih nalog. Pri tem novem državnem organu gre torej 
za izvajanje funkcije izvršnega organa sprejete politike v slo- 
venskem parlamentu, dalje za ureditev odnosa v nadzorni 
funkciji do strokovnosti in regularnosti izvajalskih organizacij 

in ne nazadnje odnosa do invalidov, ki sami ali prek svc 
invalidskih organizacij dajejo razne pobude in predloge. 

4.4. Izobraževanje strokovnih kadrov 
Strokovni kadri, ki delujejo na področju invalidskega v 

stva, so zelo raznoliki in številni. Ti kadri morajo poleg sv 
osnovne izobrazbe imeti tudi nekatera znanja z različnih d 
gih področij. Dodatna znanja iz zdravstva, psihologije, pei 
gogike pogojujejo njihovo delovno uspešnost ne glede 
stopnjo strokovne izobrazbe. Najbolje je, da se jim dodat 
specifično izobrazbo (znanja) zago tavlja bodisi pri njiho 
šolah ali v instituciji, kjer delujejo. 

Posebno zahtevno je usposabljanje kadrov z višjo in vise 
izobrazbo, ki opravljajo najzahtevnejše naloge na podro> 
rehabilitacije. V okviru višjih in visokošolskih organizj 
s tega področja je potrebno uvajati specialistične in pc 
plomske programe študija, ki jim bodo omogočali sta 
pridobivanje splošnih in specialnih znanj ter veščin. 

Utemeljeno je ponovno vpeljati študij rehabilitacijske 
svetovalca kot strokovnjaka, ki bo vodil celoten proces re 
bilitacije invalida, ob sodelovanju strokovnjakov specifič 
strok, ter povezoval različne, smotrno organi zirane aktiv 
sti, usmerjene v telesno in duševno restitu cijo ter raz 
preostalih zmožnosti invalida, v produktiv no zaposlitev 
duševno (re)integracijo. 

Zagotoviti je potrebno prehod iz sistema višje na visoko; 
sko stopnjo študija, uvesti možnost permanentnega dous 
sabljanja (gre tudi za pomemben element sproščanja nape 
sti, ki pri strokovnih delavcih nastajajo zaradi zahtevnosti d 
predvsem s težkimi invalidi) in izvajati stalen strokovni nad 
nad usposobljenostjo vseh rehabili tacijskih kadrov. Zar 
izrednega pomena prostovoljnega dela (laičnih kadrov) 
prav tako pomembno poskrbeti za primerne načine uspos 
Ijanja prostovoljcev. 

4.5. Raziskovanje na področju invalidskega varstva 
Za raziskovalno delo na področju invalidskega varstvć 

bilo do sedaj značilno, da ni bilo integralnih nosilcev t; 
bazičnih kot aplikativnih raziskovalnih projektov po p 
meznih rehabilitacijskih strokah (npr. medicinska reha 
tacija, izobraževanje, poklicno usposabljanje), nekoori 
ranost posameznih raziskovalnih skupin, slaba kadrov 
zasedba in izrazite finančne težave, ki so bile posledica sar 
voljnega odnosa samoupravnih interesnih skupnosti kot 
marnih financerjev. 

Raziskovanja so poglavitni generator razvoja v sodo 
evropski družbi tudi na področju invalidskega varstva 
česar sledi, da mora država skrbeti za spodbujanje in fi 
ciranje bazičnih in razvojnih raziskav, aplikativne razis k 
pa so v večji meri prepuščene tržnim kriterijem ponudbi 
povpraševanja. Poseben problem povzroča slaba stroko 
usposobljenost raziskovalcev, ki poleg tega še nimajo do 
moderne opreme, in pomanjkljiva razgledanost tistih kad ., 
ki so dolžni njihove izsledke prenesti v sistemske rešitv^ 
praktično uporabo. To vprašanje je tesno povezano s splo 
profesionalizacijo institucij in večjim družbenim vredrn 
njem novega znanja. Vsekakor pa je treba čimprej za 
spodbujati nastajanje novih kvalitetnih in aktualnih razis 
valnih projektov. 

POROČILA, INFORMACIJE IN GRADIVA 
- Poročila o izvajanju zakona o skupnostih socialn 

varstva 
- Poročilo o uresničevanju zakona o socialnem skrbst 
- Poročilo o izvajanju zakona o družbenem varstvu oti 
- Poročilo o izvajanju zakona o družbenem var; 

duševno in telesno prizadetih oseb 
- Poročilo o izobraževanju in usposabljanju otrok z r 

njami v telesnem in duševnem razvoju 
- Informacija o odprtih vprašanjih zavodskega var1 

odraslih v SR Sloveniji 
- Informacija o delavnicah za delo pod posebnimi poc 
- Gradivo »Invalidsko varstvo v kriznem obdobju in v 

aktualnih sprememb« 
- Gradivo »Uresničevanje samoupravnega sporazi 

o opredelitvi nalog in obveznosti pri izobraževanju in u: 
sabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnen 
duševnem razvoju« 
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- Gradivo »Položaj področja usposabljanja otrok in mlado- 
letnikov v telesnem in duševnem razvoju« 

- Gradivo Koordinacijskega odbora za družbeni položaj in 
aktivnost invalidov pri Republiški konferenci SZDL Slovenije 

Razna pisna poročila in gradiva invalidskih organizacij in 
drugih družbenih organov 
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Jože Pučnik: Kultura, družba in tehnologija, Založba 
Obzorja, Maribor, 1988 

Ivan Biondič: Obrazovanje hendikepiranih u funkciji novih 
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Ivan Žužek: Pravica invalidov do rehabilitacije in zaposlitve, 
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Ivan Žužek: izhodišča za pravno urejanje invalidskega var- 
stva, rokopis, Ljubljana, 1990 

Invalidska politika, deklaracija ZSMS-Liberalna stranka 
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Tone Brejc: Neodvisno življenje: koncept in programi 
Tone Brejc: Oris koncepta neodvisnega življenja invalidov 
Tone Brejc: Vrednost neodvisnega življenja 
T. Brejc, V. Plestenjak, B. Šuštaršič: Invalidske organiza cije 

v SR Sloveniji, Ljubljana, 1980 
Obvladovanje in razvoj slovenskega invalidskega varstva 

v kriznih razmerah, Informacija RK SZDL Slovenije, 1989 
Svetovni program delovanja v korist invalidov, OZN, 1983 
J. Eceles, M.R. Dimitrijevič: Recent Achievements in Re 

storative Nevrology, Karger, Houston, ZDA, 1985 
Dr. Mirko Galeša: Otroci z motnjami v razvoju Naši razgle di, 

Ljubljana, 1990 
Dr. Mirko Galeša: Socialna integracija prizadetih, Naši raz- 

gledi, Ljubljana, 1990 
Družbena skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varnost 

razvojno motenih otrok in mladostnikov - INTEGRACIJA, 
ALTERNATIVA IN INOVACIJE, Zbornik referatov s posveta 
Alpe Jadran, Ljubljana, 1990 

Abstracts »INTO THE 90s« in Proceedings, 5th European 
regional conference of Rehabilitation International, Dublin, 
Irska, 1990 

Povzetek koncepcije razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji 

S koncepcijo za oblikovanje razvojne strategije invalidskega 
varstva v Republiki Sloveniji je udejanjena pobuda Predsed- 
stva Republike Slovenije in Predsedstva Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze Slovenije ter pripravljena zasnova 
za celovit dolgoročni program in razvojno strategijo na tem 
občutljivem in specifičnem področju socialne politike. Po 
zadolžitvi Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije ga 
je pripravila posebna delovna skupina v okviru Medresorske 

komisije za upravno strokovno koordinacijo republiških uprav- 
nih, samoupravnih in strokovnih institucij na področju inva- 
lidskega varstva. Hkrati s koncepcijo je bilo v Republiškem 
sekretariatu za zdravstveno in socialno varstvo pripravljeno 
tudi Poročilo o oceni stanja in doseženih rezultatih na 
področju invalidskega varstva v Sloveniji. 
Pobuda za oblikovanje razvojne strategije izhaja iz konca leta 
1988, ko je nastala skupna ocena invalidskih organizacij in 
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Socialistične zveze, da je takšna dolgoročna in celovita raz- 
vojna strategija nujna za boljše obvladovanje ter učinkovitejše 
delovanje doslej vse preveč razdrobljenega invalidskega var- 
stva - s sistemsko pravnega vidika, upravnih in strokovnih 
pristojnosti, razpršenosti in nepreglednosti financiranja ipd. 

I. 
Ocene funkcioniranja in urejenosti obstoječega sistema 
invalidskega varstva ter dosežkov in pomanjkljivosti po letu 
1974. 
Kaže, da tudi to področje bremenijo vse slabosti in neučinko- 
vitosti dosedanjega sistema samoupravnega organiziranja 
družbenih dejavnosti, predvsem idealno zamišljenega samou- 
pravnega sporazumevanja, nespoštovanja sprejetih obvezno- 
sti, nesankcioniranja kršilcev, pešanje ekonomskih sposob- 
nosti gospodarstva idr. Novim razvojnim potrebam in intere- 
som ni sledil tudi drugačen pristop k njihovi regulaciji in 
snovanju razvoja ter prilagajanje programov. V oceni so izpo- 
stavljene še naslednje slabosti: prezapleten in nepregleden 
sistem financiranja; sistemsko nedorečena vloga in odgovor- 
nost družbenih nosilcev za spremljanje in nadzor; neizdelana 
doktrina, pooblastila, kriteriji in merila; pešanje strokovnega 
in organizacijskega dela v izvajalskih organizacijah zaradi 
nujne borbe za pridobivanje potrebnih finančnih virov; nepra- 
vočasno reagiranje nosilcev socialne politike na gospodarsko 
krizo; neizdelanost konceptov za stimulativno zaposlovanje 
invalidov kot osrednjega problema invalidskega varstva; stro- 
kovna samozadostnost in premajhna stimulcija invalidov za 
aktivno izboljševanje svojega družbenoekonomskega statusa 
z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. 
Hkrati pa ni mogoče zanikati pomembih rezultatov v tem 
obdobju: relativno kvaliteten in visok nivo invalidskega var- 
stva in splošne socialne varnosti invalidov; napredovanje dok- 
tirne in razvoj stroke na posameznih področjih invalidskega 
varstva; zaokroževanje sistemske urejenosti tega področja 
s sprejemom večih novih zakonov, ustanavljanje novih stro- 
kovnih istitucij, zavodov; pomemben napredek pri razvoju 
družbene indentitete invalidov in njihovih organizacij, pred- 
vsem z razvijanjem njihovih socialnih programov; sistemska 
urejenost virov in sorazmerno redno valoriziranje družbeno- 
ekonomskih pomoči invalidov; uveljavitev oprostitve prispev- 
kov in drugih ekonomskih olajšav za invalidske delavnice; 
pomembna materialna vlaganja v izboljševanje delovnih in 
bivalnih razmer invalidov (zavodi, domovi, invalidske delav- 
nice, invalidske organizacije idr.). 
Razpoložljiva finančna sredstva pa bi lahko ob dobro vode- 
nem in racionalnejšem sistemu dajala še večje rezultate. 

II. 
V koncepciji so opredeljena strokovna izhodišča za obvlado- 
vanje in razvoj invalidskega varstva; podrobno sta oprede- 
ljena dva možna pristopa: heteronomno-pasiven in avto- 
nomno-aktiven, izhajajoč iz razvojno relevantnih in notranje 
konsistentnih osnovnih pojmov (invalidnost, invalidsko var- 
stvo, rehabilitacija, socialna politika). 
Dosedanje »zablode« invalidiskega varstva so prikazane 
z različnimi fundamentalistično-redukcionističnimi koncepci- 
jami zaradi katerih ni prišlo do celovite vpetosti invalidskih 
problemov v širšo razvojno strategijo in politiko. Namesto 
tega se ponuja razvojno ustreznejša realistično-celostna 
koncepcija, ki bo upoštevala vse pomanjkljivosti in negativne 
izkušnje dosedanjega razvoja in izkušnje drugih intenzivno 
razvijajočih se postindustrijskih dežel. S tem pristopom se 
ponuja vrednostno orientacijski okvir in strokovne osnove za 
vrsto sistemskih in operativnih odločitev (glej priloženi shemi 
I in II). 

III. 
Jedro predlagane koncepcije predstavljajo razvojni cilji, 
s katerimi naj bi zasnovali sodobno invalidsko varstvo, ki bo 
sposobno dajati odgovore na objektivno naraščajočo invalid- 
sko problematiko. Njihovo izhodišče je strokovno utemeljena, 
družbeno relevantna ter finančno uresničljiva razvojna konce- 
pcija, ki bo izhajala iz neposrednih potreb različnih vrst invali- 
dov kot ključnih subjektov razvojne politike invalidskega var- 
stva. To pa mora biti vpeto v sodobno, selektivno in učinko- 
vito socialno politiko. 

Razvojni cilji, razčlenjeni v štiri vsebinske sklope, predstf 
Ijajo sestavne dele nacionalnih programov družbenih deje 
nosti; opredeljeni so po vsebini in ne po posameznih sku( 
nah invalidov, zaradi česar jih v okviru koncepcije tudi 
mogoče ovrednotiti glede na potreben obseg storitev in višii 
finančnih sredstev. 
1. Neodvisno življenje invalidov 
zagotavlja invalidom, ob ustrezni podpori, dostopnem okol 
informacijah in spretnostih, da lahko odločajo o sebi t 
sodelujejo v vseh oblikah življenja v skupnosti. Programs 
zasnove in družbeni ukrepi pa se oblikujejo na osnovi šest 
spremenljivk: okvir nuđenja pomoči, metoda dajanja, vrs. 
invalidnosti oziroma obseg prizadetosti, način dajar 
pomoči, zaposlitvena in poklicna naravnanost ter cilj 
usmerjenost. 
Neodvisno življenje zajema: 
a) premagovanje fizične odvisnosti 
- urejanje bivalnih pogojev 
- odpravljanje arhitekturnih ovir 
- pomoč pri vsakodnevnih življenjskih funkcijah in aktivr 
stih 
- urejanje prilagojenih prevozov 
- komuniciranje in obveščenost 
b) vplivanje na stališča javnosti 
- informiranje javnosti o potrebah, pravicah in družbene' 
prispevku invalidov 
- odpravljanje ovir v stališčih in predpisih. i 
2. Samoorganiziranje invalidov 
V originalnih, prilagojenih oblikah je nujno, zlasti za huje 
hudo prizadete invalide, upoštevajoč pri tem tri temelj 
načela: samozadostnost, suverenost koristnika ter politič' 
in ekonomske pravice. 
Področja samoorganiziranja invalidov so predvsem: 
a) invalidske organizacije in druge oblike interesnega orga 
ziranja 
b) zaposlitveni programi 
c) invalidi v družini in drugih osnovnih socialnih skupnost 
č) vključevanje v politično odločanje 
d) prosti čas. 
3. Družbeno organizirana pomoč invalidov 
so specializirani programi pomoči za to določenih in stal 
financiranih instritucij oziroma javnih služb, ki morajo t 
povezani in zaokroženi v smiselna vsebinska področja tal 
da zadovoljujejo vse bistvene potrebe invalidnega človeka 
otroštvu do starosti. 
Zajemati morajo naslednje sklope dejavnosti: 
a) preprečevanje invalidnosti, usmerjeno na splošni polo.j 
vsega človeštva in posebej na rizične skupine (invalidi, s 
rejši...) 
b) zdravstveno varstvo 
c) rehabilitacija 
- medicinska rehabilitacija 
- usposabljanje: izobraževanje in poklicna (re)habilitacija 
- emocionalno-socialna rehabilitacija 
- zaposlovanje 
- nezaposlitveni programi rehabilitacijske pomoči 
č) tehnični pripomočki in pomagala 
d) zavodsko varstvo 
e) denarne dajatve in nadomestila ter ekonomske olajšav( 
f) neformalno oziroma prostovoljno delo. 
4. Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnik 
z motnjami v razvoju kot potencialnih invalidov. Opredelje 
so globalne (vsebinske, vrednostne, organizacijske in evah 
cijske) usmeritve nadaljnjega razvoja tega področja, 
osnovi predhodno opredeljenih razlogov za spremembe. 
IV. 
Bistvenega pomena za uresničevanje razvojnih ciljev 
sistemsko zagotavljanje pogojev. Opredeljenih je pet, 
oceni pripravljalcev gradiva, bistvenih sistemskih pogojev' 
1. pravno urejanje invalidskega varstva 
mora upoštevati naslednja izhodišča: 
- konsistenčnost ureditve - sočasno adaptacijo vseh s« 
mentov pravnih področij 
- spoštovanje sprejetih obveznosti po mednarodnih dol 
mentih 
- konkurenčnost invalidov na trgu delovne sile z ustrezn1 

korekcijami (kvotnega sistema in drugih oblik omejeval1 

tržnih zakonitosti). ( 
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Pravni sistem invalidskega varstva mora izhajati iz dveh 
sodobnih predpostavk: prvič, varstvo mora biti enako ne 
glede na vzrok invalidnosti in drugič, invalidsko varstvo se 
mora održati predvsem kot ekonomska in ne kot socialna 
kategorija. 

Pravni sistem, ki upošteva sodobno spoznanje o učinkovitem 
varstvu invalidov, mora delovati organizirano, zahteva 
sočasno oblikovanje državnih (javnih) služb ter vzporedno 
razvejane in decentralizirane strokovne službe. Zmanjšati je 
potrebno hiperprodukcijo predpisov, izhajati iz jasno definira- 
nih pojmov in poenotiti izrazoslovje ter razmejiti pristojnosti 
in odgovornosti med strokovnimi institucijami, upravno-izvrš- 
nimi organi in invalidi. Celotna sistemska ureditev invalid- 
skega varstva pa mora izhajati iz njegovih dolgoročnih razvoj- 
nih ciljev. 
Dokler ni oblikovan nov pravni sistem, organizirane strokovne 
službe in zbrani finančni viri, je potrebno vztrajati pri doseda- 
njih oblikah varstva. 

2. Finančni viri: združevanje sredstev in njihovo razpore- 
janje 
Sistem javnih financ tudi na tem področju zahteva vpogled 
v porabo sredstev in s tem tudi opredelitev deleža za invalid- 
sko varstvo v narodnem dohodku. Doseči je treba večjo 
poenostavitev, preglednost in s tem obvladljivost financiranja, 
predvsem pa večjo ekonomsko učinkovitost in optimalno 
izrabo razpoložljivih sredstev. 

Možni finančni viri so predvsem? 
- proračunska sredstva za prioritetne, nesporno nacionalno 
opredeljene dejavnosti, 
- razvojni dinar oziroma sredstva razvojnega sklada za 
poskusne dejavnosti, posodabljanje, modernizacijo... 
- pokojninsko-invalidsko, zdravstveno in socialno zavarova- 
nje ter različni javni skladi za ožja področja oziroma namene, 

- ohranitev loterijskih sredstev za neinstitucionalne oblike 
invalidskega varstva, 
- različne ekonomske in druge olajšave, 
- sponzorstvo podjetij, humanitarne akcije, prostovoljni pri- 
spevki. 
3. Delovanje javne (državne) uprave 
Ključnega pomena za učinkovito, integralno in kompleksno 
obvladovanje razvoja invalidskega varstva je oblikovanje sre- 
diščnega, posebnega integralnega vladnega organa, ki bo 
odgovoren za stanje na področju invalidskega varstva, ki bi 
skrbel za izvajanje dogovorjene razvojne strategije in usklaje- 
val ter usmerjal dejavnosti posameznih resornih organov, 
strokovnih in laičnih organizacij za invalide. Imeti mora vpliv 
na oblikovanje odločitev v Izvršnem svetu oziroma Skupščini, 
jasna in dovolj visoka pooblastila, moč odločanja in razpolož- 
ljiva finančna sredstva. 
4. Izobraževanje strokovnih kadrov 
Delo na področju invalidskega varstva in neposredno z inva- 
lidi zahteva posebna znanja in specifično izobrazbo, zato je 
potrebno v okviru višjih in visokošolskih organizacij uvajati 
specialistične (predlagamo ponovno uvedbo študija rehabili- 
tacijskega svetovalca) in podiplomske programe študija; 
zagotoviti je potrebno prehod iz višje na visokošolsko stopnjo 
študija, uvesti možnost permanentnega usposabljanja ter sta- 
len strokovni nadzor nad usposobljenostjo vseh rehabilitacij- 
skih kadrov. Prav tako je pomembno poskrbeti za primerne 
načine usposabljanja prostovoljcev. 
5. Raziskovanje na področju invalidskega varstva 
Država mora poskrbeti za spodbujanje in financiranje bazič- 
nih in razvojnih raziskav, aplikativne pa so lahko v večji meri 
prepuščene tržnim kriterijem ponudbe in povpraševanja. 
Nujna je večja strokovna usposobljenost raziskovalcev, 
modernejša oprema, predvsem pa zagotovitev prenosa izsled- 
kov raziskav v sistemske rešitve in praktično uporabo. Čim- 
prej je treba začeti spodbujati nastajanje novih kvalitetnih in 
aktualnih raziskovalnih proiektov. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO 
Komisije za vprašanja invalidov k gradivu Obvladovanje in razvoj invalidskega 
varstva v sodobni družbi - Koncepcija razvojne strategije invalidskega varstva 
v Sloveniji 

Komisija za vprašanja invalidov je na seji dne 12. 2. 1991 
obravnavala navedeno gradivo, ki ga je predložil Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

V uvodnem delu je predsednik delovne skupine Boris 
Šuštaršič seznanil komisijo z vsebino koncepta razvojne stra- 
tegije, ki temelji na strokovnih ocenah doseženega stanja na 
tem področju in razvojnimi cilji, s katerimi se želi vzpostaviti 
sodobno invalidsko varstvo, ki bo sposobno obvladovati 
objektivno naraščajočo invalidsko problematiko. Ob tem je 
tudi pojasnil, da bo treba evidence za različne podatke še 
vzpostaviti, zato gradivo teh podatkov ne zajema. Izdelava in 
strokovno poenoten koncept razvoja invalidskega varstva je 
skupaj z evalvacijo sedanjega delovanja invalidskega varstva, 
prava osnova za izdelavo podrobnega koncepta razvojne stra- 
tegije, ta pa naprej za operacionalizacijo razvoja invalidskega 
varstva v Sloveniji (zakonodaja, organizacija upravnih, stro- 
kovnih in izvajalskih služb ter usklajevanje med njimi itd.). 

Tudi v sistemu javnih financ bo potrebno vedeti v kakšnem 
razmerju bodo sredstva posameznih področij invalidskega 
varstva do narodnega dohodka, kar bo pripeljalo do poeno- 
stavitve in preglednosti, in tako omogočilo večjo ekonomsko 
učinkovitost in optimalno izrabo teh sredstev. 

Zaradi uporabe različnih pojmov invalidnosti, je bilo že ob 
osnutku ustave Slovenije predlagano, da se uporablja enoten 
pojem »invalid«, zato so v tem gradivu tudi opredeljeni 
osnovni pojmi (invalid, invalidnost, invalidsko varstvo). Ne 

glede na samo definicijo pa je pomembno, da nova konce- 
pcija zajame invalide v vseh življenjskih obdobjih, od otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju do starejših invalidov, t. j. 
populacije, ki pridobi status ali posamezne pravice na osnovi 
zakonov ali izvedbenih predpisov. To pa zahteva stalno pre- 
verjanje in posodabljanje strokovnih kriterijev za ugotavljanje 
invalidnosti, sprotno prilagajanje zakonodaje in učinkovito 
vodenje politike invalidskega varstva. Zato je pomembna 
ustanovitev Komisije za invalidsko varstvo pri Izvršnem svetu, 
ki bo odgovorna za stanje na tem področju in bo spremljala 
izvajanje dogovorjene politike in spremljala dejavnosti posa- 
meznih pristojnih resorjev ter strokovnih in drugih organizacij 
s tega področja. 

V razpravi se je komisija zelo pozitivno opredelila do obrav- 
navanega gradiva, ki pomeni bistven napredek pri nadaljnjem 
razvoju invalidskega varstva in je sestavni del nacionalnih 
programov posameznih družbenih dejavnosti. Do sedaj 
namreč še ni bilo poročil, ki bi tako vsestransko obravnavala 
to področje. Glede na to, da je to pomemben segment tudi 
socialne politike, bo komisija obravnavala tudi skladnost 
s socialnim programom. V razpravi pa je bil dan predlog, da bi 
gradivo lahko služilo nekaterim področjem tudi kot pomožni 
učbenik. 

Komisija je ocenila, da je gradivo potrebno obravnavati na 
zborih skupščine in to v mesecu marcu. Ker bosta gradivo 
obravnavala tudi pristojna Komisija za strategijo nacional- 
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nega in regionalnega razvoja in Odbor za delo, zaposlovanje 
in socialno politiko, je bilo predlagano, da se na podlagi vseh 
razprav pripravi zaključni dokument s konkretnimi stališči in 
sklepi ter skupaj s tem gradivom predlaga v razpravo na 
zbore. Za koordinacijo sta zadolžena predsednik komisije 
Matjaž Peskar in podpredsednica Nevenka Ahčan, ki bosta 
sodelovala z vodjem delovne skupine. 

Komisija je ocenila, da je treba takoj pripraviti operacionali- 
zacijo strategije (naloge, roke in izvrševalce), ker invalidsko 
varstvo po svoji vsebini posega v pristojnost več resorjev 
s področja družbenih dejavnosti. Ta program naj pripravi 

čimprej Komisija za invalidsko varstvo pri Izvršnem sve 
Skupščine Republike Slovenije. 

V zvezi z oblikovanjem tega vladnega delovnega tele 
komisija tudi poudarja, da je treba to komisijo upoštevati | 
reorganizaciji državne uprave, ker brez tega telesa ne I 
mogoče uresničiti strategije invalidskega varstva v Sloven 
saj je neizogibni integralni nosilec izvajanja nacionalnih pi 
gramov in razvoja invalidskega varstva. 

Zaključni dokument k temu gradivu bo komisija obravr 
vala in oblikovala na svoji naslednji seji. 

VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Ali republiški izvršni svet res ustanavlja Agencijo 
za promocijo Slovenije v tujini? 

TONE PERŠAK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
pristojne vprašal, »do kdaj bodo nas Slovence zamenjevali 
s Slovaki in ali je res, da Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije ustanavlja Agencijo za promocijo Slovenije v tu- 
jini«? 

Na prvi del vprašanja, ki bi verjetno zanimalo tudi Slovake, 
je kajpak težko odgovoriti, na drugi del pa z veseljem posre- 
dujemo program, ki je bil že predstavljen na Koordinacijski 
komisiji Izvršnega sveta in predan v obdelavo ustreznim 
sekretarjem, pristojnim za reorganizacijo državne uprave. 
Delo Agencije za promocijo Slovenije (APROS) naj bi deloma 
prevzelo osebje Sekretariata za informiranje, katerega delo- 
krog je zajemal že doslej promocijo - delo z domačimi in 
tujimi novinarji, obveščanje zamejskih in izseljenih Sloven- 
cev, založniške in druge predstavitvene dejavnosti v tujini itd. 
V tem delu je Sekretariat sodeloval s Centrom za turistično in 
ekonomsko propagando Gospodarske zbornice - med 
uspešnice slednjega, Sekretariata ter Studia Marketing pa 
v minulih letih sodi uspešno lansiranje sintagme, Slovenija 
- moja dežela. 

Že pred plebiscitom je Sekretariat lansiral novo - Moja 
dežela - moja država -, ki je v promocijski kampanji v decem- 
bru obšla svet. Promocijsko delo, ki se je začelo s povečanim 
zanimanjem pred volitvami, nadaljevalo pa pospešeno po 
volitvah, je zlasti po volitvah vodil Izvršni svet predvsem prek 
Sekretariata za informiranje, deloma pa tudi Republiški sekre- 
tariat za mednarodno sodelovanje. Povečano zanimanje sveta 
za Slovenijo - pisanje o Sloveniji itd., z drugimi besedami 
- je slejkoprej v veliki meri rezultat dela ustreznih prizadevanj 
ljudi, ki so že doslej skrbeli za promocijo Slovenije. Skozi 
»roke« Sekretariata je lani šlo, na primer, 510 novinarjev, 
oziroma okrog 410 po volitvah, če odštejemo še aranžmaje za 
posamezne ugledne osebnosti. 

Suverenost Slovenije pa terja razen omenjenega tudi prev- 
zem in razvijanje vrste nalog, ki so bile doslej deloma zaupa- 
nje federaciji in zveznim ustanovam na področju dejavnosti. 

Zadnja leta se je po zaslugi vrste dejavnikov povečevala 
samostojna informativno-promocijska dejavnost Slovenije 
v jugoslovanskem prostoru in v svetu. Poleg dokaj razvite 
založniško-publicistične dejavnosti v turizmu, ki jo je razvil 
zlasti CTEP - Center za turistično ekonomsko propagando 
pri Gospodarski zbornici - so značilni samostojni podvigi 
posameznih založnikov: največji dosežek je vsekakor »IN« 
(»zeleni« in »modri«), to je publikacija Tiskovnega središča, ki 
izhaja tudi po zaslugi finančne pomoči slovenske vlade. 

Dejstvo vendarle je, da je bil glavni del obveščanja jugoslo- 
vanske in svetovne javnosti o dogodki v Sloveniji v drugih 
okoljih v glavnem prepuščen agenciji Tanjug, njenemu gene- 
ralnemu servisu, ki je namenjen jugoslovanskim in tujim upo- 
rabnikom, njegovim »oddajam za tujino«, njegovim infocen- 
trom v tujini, njegovemu medagencijskemu sodelovanju tako 

glede obveščanja tujine kot tudi glede obveščanja doma 
javnosti o dogajanju po svetu; k temu je posebej prispev, 
mreža več kot 70 dopisnikov po svetu. 

»Odklapljanje« tudi od te naveze pomeni hkrati potre 
nadomestne 
a) priprave in 
b) distribucije ne le dosedanje, temveč povečane količi 
informativnega gradiva, ki bi moralo biti tudi ustrezno kak 
vostno. 

»Odklapljanje« tudi pomeni, da bo treba nadomestiti ti; 
infokanale v tujino, ki jih predstavljajo večjezične publikac. 
Jugoslovanski pregled in Medjunarodna politika, Jugoslov: 
ska revija, posebej pa dejavnost hiše Filmske novosti, 
glede na to da količina in kakovost gradiva, ki je bilo obj 
Ijeno o Sloveniji, morebiti nista bili vselej zadovoljivi in ns 
streznejši, je vendarle nesporno, da bo treba tudi v prihodi 
zagotoviti tako avtorje kot kanale za tovrstno gradivo v dru< 
ali novih publikacijah: 

Zamenjava za Tanjug 
Osamosvajanje, ki lahko povzroči tudi prekinitev z Beog 

dom, bo prineslo tudi konec dela - ali drugačno delo - se 
njega dopisništva Tanjuga, ki sedaj zaposluje 11 ljudi 
dnevno pripravi povprečno okrog 40 informacij po eno str 
Namesto tega dokaj sistematičnega pokrivanja vsega dogS 
nja v Sloveniji in v glavnem neokrnjenega posredovanja te 
gradiva v jugoslovanski in tudi svetovni prostor bo tre 
zagotoviti vsaj enakovredno delo v novi tiskovni agenc 
katere kanali pa bodo morali biti usmerjeni tudi v nove sms 

Vprašanje seveda je, koliko so bila Tanjugova gradiva o S 
veniji v generalnem servisu in »oddajah za tujino« sp 
uporabljena in v povezavi s tem tudi kolikšno bo zanimanje 
novice iz Slovenije v prihodnje na območju naselitve mc 
bitne konfederalne države in kolikšno zunaj nje. Verje 
- manjše. Toda Tanjugova dela kljub temu ne bo mo 
nadomestiti le 11 približno enako sposobnih in delavnih d 
jezičnih novinarjev, temveč vsaj še enkrat toliko, da bi sprot 
prevajali tudi v nekatere svetovne jezike (angleščina, ner 
čina, francoščina, italijanščina). Za vse to bo poleg Ij 
- nekaj jezikovnih supervizorjev bo treba »uvoz 
- potrebno tudi ustrezno računalniško podpreti njihovo df 

Posebni radijski in televizijski programi za tujino 
Nujni in hitri morajo biti tudi ukrepi za uvedbo radijski! 

televizijskih oddaj, namenjenih tujini, kamor bomo v prihi 
nje vsekakor prištevali tudi nekatere južne republike. 

V prihodnje si vsekakor ne moremo več dovoliti, da Slo 
nija s svojimi zdomci komunicira prek Radia Slovenije po 
ure in to le enkrat tedensko, prek zvočnih pisem po pol 
enkat mesečno, sicer pa zelo na kratko kot gostje prek po: 
v Koelnu, Berlinu in Stockholmu. Pred »odklopom« nam si 
svoje storitve ponuja po novih pogojih in cenah Radio Ju> 
slavija, po »odklopu« - pravzaprav tudi že prej - pa je trt 
nadomestiti oddaje na Radiu Jugoslavija s posebnimi več 
nimi programi na srednjem valu ter s povečano produkt 
kaset za etnične postaje po svetu. 

50 
po roče val 



Poleg tega je treba takoj proučiti možnosti za zakup kratko- 
valovnih postaj v drugih državah oziroma plasma naših info- 
gradiv prek njih (London, Vatikan, Moskva, Koeln, itd.) Bolj 
kot to je treba proučiti možnosti za postavitev lastne kratkova- 
lovne postaje. 

Slednje je potrebno tudi zaradi nujnosti takojšnje uvedbe 
informacijskih oddaj suverene Slovenije v treh svetovnih jezi- 
kih (italijanske oddaje bi lahko prevzemali od Kopra) ter 
hrvaščini. 

Zgledovati pa se je treba tudi po Srbiji, ki gre v 1991. letu 
v 6-urni vsakodnevni zakup satelita in uvajanje mednarodne 
televizijske postaje (Na to bi morali misliti tudi pogajalci 
s federacijo, ko bo beseda o delitvi frekvenc, imetja federacije 
in JLA!). 

Ustanovitev Agencije za promocijo Slovenije - APROS 
Skratka gre za vrsto posebnih nalog, za katere bo morala 

skrbeti suverena država, usklajevati pa jih bo moral ustrezni 
republiški organ. 

Republiški sekretariat za informiranje meni, da je ob uprav- 
nih nalogah, ki jih je še naprej dolžan opravljati, ter omenjenih 
dveh upravnih nalogah, ki jih bo prevzel od federacije, najbolj 
poklican za prevzem omenjenih nalog. 

Prevzem in izvajanje naj bi bila opravljena v »hodu« s hkrat- 
nim prestrukturiranjem Sekretariata. Glede na vrsto upravnih 
in organizacijskih nalog, ki jih bo treba opraviti v novi državi, 
bi bilo treba Sekretariat za informiranje vsaj v enem delu 
prestrukturirati v Agencijo za promocijo Slovenije: ta naj bi se 
z zagonskimi sredstvi iz državnega proračuna podjetniško 
lotila teh nalog. 

Medtem ko bo Republiški sekretariat po upravni liniji - vsaj 
dokler takšna naloga ne bi bila zaupana nekemu drugemu 
upravnemu organu - čim prej pripravil zakon o javnem komu- 
niciranju (ali javnih glasilih) ter zakon o radiodifuziji (ali RTV) 
- samostojnost države Slovenije terja torej prevzemanje 
nekaterih funkcij, ki so se doslej opravljale na zvezni ravni, in 
to z zveznimi sredstvi neidentificiranega izvora; potrebno bo 
tudi usklajevanje pristojnosti in dejavnosti Republiškega 
sekretariata za informiranje z nastajajočo ustavo in pomemb- 
nimi mednarodnimi konvencijami: posebne razširjene dolž- 
nosti naj bi opravljal tudi urad za tisk Izvršnega sveta oziroma 
vlade. 

Osnovna dejavnost pa naj bi bila v prihodnje predvsem 
promotivno predstavljanje in obveščanje o Sloveniji. To naj bi 
po trenutnih ocenah in zgledu nekaterih drugih držav bilo, kot 
že rečeno, najprimernejše v okviru vladne agencije za promo- 
cijo Slovenije (APROS). 

APROS naj bi bila v prihodnje kot državna informativna 
agencija, ki je v službi vlade, predsedstva in skupščine dolžna 
zagotoviti: 

- redno obveščanje tujine o dogajanjih v Sloveniji; na 
prvem mestu poročanje o delovanju predsedstva Republike, 
skupščine in vlade, 

- stike s tujimi novinarji (mednje bodo sodili tudi novinarji 
iz južnih republik), 

- plasma večjih doma naročenih ali iz slovenskih medijev 
prevzetih člankov, filmov, kaset itd., 

- obveščanje zdomcev in izseljencev, 
- usklajevanje celotne slovenske informativno-promocij- 

ske dejavnosti, ki jo opravljajo Sekretariat za turizem, Center 
za turistično in ekonomsko propagando pri GZS, itd., in 
oblikovanje imidža Slovenije na tujem, 

- usklajevanje »imidž« akcij ob ali z organizacijo medna- 
rodnih konferenc (kot npr. 6. ICSIĐ), 

- organizacijo razstav, predstav, filmov itd. doma in na 
tujem, 

- vsebino obiskov tujih novinarjev in drugih gostov - kot 
servis vlade in njenih organov, predsedstva, skupščine in 
njenih organov itd. — po njihovi želji in naročilu, 

- v sodelovanju s sekretariati za kulturo, šolstvo, znanost 
itd. ter domačimi in tujimi založniki in producentskimi hišami 
tudi plasma izvirnih slovenskih del po svetu. 

AS — agencija Slovenije 
APROS bi zasnoval tiskovno Agencijo Slovenija (AS), ki bi 

delovala po načelu delniške družbe. Z informacijami bi jo 
napajali vladni tiskovni urad in njen »portparol«, uradi pred- 

sednika Republike, informativna služba Skupščine itd., hkrati 
pa tudi »portparoli« strank, državne uprave itd. (S to dejav- 
nostjo se je Republiški sekretariat za informiranje že začel 
ukvarjati, prepustil pa bi jo AS-u). 

AS bo morala vzpostaviti zveze z drugimi agencijami, spora- 
zumno z redakcijami pripraviti obseg »generalnega servisa«, 
sporazumno z vlado, ki bo plačnik, pa tudi servis, namenjen 
tujini. 

Povezave s sorodnimi organizacijami 
APROS se bo v svojem delovanju povezovala in sodelovala 

z vsemi organizacijami in ustanovami, ki se v Sloveniji, Jugo- 
slaviji in drugod ukvarjajo z distribuiranjem informacij in 
promocijo Slovenije. Zlasti bo utrdila sodelovanje z Agencijo, 
ki jo v ta namen ustanavljata Center za turistično in ekonom- 
sko propagando (CTEP) Gospodarske zbornice in Republiški 
sekretariat za turizem, pri čemer sodeluje tudi Republiški 
sekretariat za informiranje. 

Ta agencija, ki jo imajo omenjeni trije organi oz. institucije 
v zasnovi in kot predlog za ustanovitev že dalj časa, nosi 
v zakonskem predlogu, ki naj bi ga v kratkem obravnaval 
Izvršni svet, pravzaprav isti naziv - Agencija za promocijo 
Slovenije. Na nedavnem sestanku republiških sekretarjev za 
turizem in informiranje ter predstavnika CTEP je bilo dogo- 
vorjeno, da bo za to Agencijo, ki se bo ukvarjala predvsem 
s plasiranjem turističnih in gospodarskih informacij, predlo- 
ženo ustreznejše ime (AGITI ali ATIGI ali podobno). 

Glede na to da je CTEP že samostojno razvil vse potrebno, 
kot si je tudi že zagotovil sredstva ter glede na to, da bi 
uvedba »turističnega dinarja« tudi alimentirala to bodočo 
Agencijo, ki bi se ukvarjala z deseminacijo gospodarskih in 
turističnih informacij - bi po dosedanjih razpravah, povezava 
med APROS in bodočo Agencijo (AGITI) bila predvsem hori- 
zontalna. O morebitnih - drugačnih povezavah bo verjetno 
kazalo govoriti čez kakšno leto. 

Informacijske storitve preko računalniške mreže 
APROS in omenjena agencija za deseminacijo gospodar- 

skih in turističnih informacij naj bi se - skupaj s turističnimi 
in podobnimi agencijami, kakor tudi ustreznimi državnimi 
organi takoj lotili vzpostavitve ustrezne informacijske - raču- 
nalniške mreže - s terminali v republiških ustanovah, v vseh 
slovenskih občinah, večjih turističnih in gostinskih organizci- 
jah, prek njih naj bi bilo mogoče dobivati in shranjevati vse 
pomembne podatke o gospodarski in turistični ponudbi - ter 
med drugim tudi opravljati rezervacije itd. Vzpostavitev 
takšne mreže bi bila lahko naložena APROS-u. Vse kaže, da bi 
jo bilo moč uresničiti tudi z udeležbo tujih partnerjev. 

S to službo bi bila lahko vzpostavljena zveza z INFOSES-om 
(informacijskim sistemom za prenos podatkov in informacij iz 
evropskih skupnosti). 

» 
Prevajalske službe in druge aktivnosti 

APROS bi moral čim prej zagotoviti visoko kakovostno 
»centralno« prevajalsko službo ()po strogem preverjanju 
dosedanjih prevajalcev), k; bi morala delovati kakovostneje in 
ceneje. K temu naj bi prispeval tudi »uvoz« kakovostnih 
»supervizorjev« iz tujine. 

APROS bi lahko prevzel tudi del protokolarnih storitev, 
zlasti tisti del, ki se nanaša na vabljene goste. Tako bi se 
povezoval z gostinci itd. podobno kot na primer USIS. APROS 
bi po istem zgledu tudi organiziral službo »volonterjev« 
- patriotov, ki bi po ustreznem preverjanju, da ne gre za 
izkoriščevalce - prevzemali kot brezplačni vodniki ali pa tudi 
v oskrbo tuje goste, itd. 
APROS bo v svojem okviru ustanovil še »kliping servis«, saj 
ga po »odklapljanju« od Beograda tudi ne bo več. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za informi- 
ranje. 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Janka Halba, delegata v Družbenopo- 
litičnem zboru, glede odnosa med plačami 
delavcev v državni upravi ter vodstvi podjetij, 
v kateri je pretežno družbeni kapital 

V delegatski pobudi delegat Janko Halb navaja, da so plače 
delavcev v državni upravi in družbenih dejavnostih (javna 
poraba) zamrznjene in z novimi koeficienti in katastrofalno 
nizko neto osnovo tudi določene. 

Delegat Janko Halb apelira na vlado, da enako usodo delijo 
tudi vodstva podjetij, v katerih je pretežno družbeni kapital. 

V zvezi s tem dajemo naslednji odgovor: 
1. Republiški sekretariat za delo statistično spremlja 

osebne dohodke na podlagi podatkov o osebnih dohodkih 
(RAD-1), ki jih zbira Zavod Republike Slovenije za statistiko. 

Podatki o osebnih dohodkih Zavoda Republike S'ovenije za 
statistiko so globalni oziroma zajemajo osebne dohodke do 
podskupin dejavnosti, ne zajemajo pa individualnih tekočih 
podatkov o osebnih dohodkih posameznih struktur. 

Trenutno je edini način zbiranja individualnih podatkov 
anketa, ki pa ob vseh dosedanjih poskusih po naših ocenah ni 
dala pravih rezultatov, saj imajo anketirani možnost, da nava- 
jajo napačne (nižje) podatke, imajo pa tudi možnost, da 
odklonijo dajanje podatkov, saj jih varuje Zakon o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 8/90). 

2. Ker stanje v slovenskem gospodarstvu in še zmeraj pri- 
sotna družbena lastnina še vedno zahtevata omejevalno poli- 
tiko na področju osebnih dohodkov, je Republika Slovenija 
sprejela Zakon o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih 
drugih prejemkov delavcev za 1991. leto (Ur. I. RS, št. 48/90). 
Zakon omejuje izplačila osebnih dohodkov v pravnih osebah, 
ki poslujejo z družbenimi sredstvi. Te organizacije so: 

- podjetja, banke in druge finančne organizacije ter zava- 
rovalne organizacije ter druge pravne osebe, ki imajo v nomi- 
niranem kapitalu 50% in več družbenega kapitala ali kapitala 
družbenopolitične skupnosti in so zavezanke za davek iz 
dobička. 

- javna podjetja in organizacije, ki opravljajo dejavnosti 
posebnega družbenega pomena na področju gospodarske 
infrastrukture, ki imajo v nominiranem kapitalu 50% in več 
družbenega kapitala ali kapitala družbenopolitične skupnosti, 

- pravne osebe, ki so po zadnjem letnem obračunu dosegle 
60% ali več prihodkov iz proračunov ali iz sredstev samou- 
pravnih interesnih'skupnosti. 

9. člen omenjenega zakona omejuje najvišja izplačila 
v pravni osebi, na katero se nanaša zakon. Najvišje izplačilo 
v podjetju tako znaša 15-kratnik veljavnega zajamčenega 
osebnega dohodka. 

To zakonsko določilo se začne uporabljati po 1. februarju 
1991. Glede na to, da je za januar 1991 določen (bruto) 
zajamčen osebni dohodek v višini 4.378,00 din (Ur. I. RS, št. 4/ 
91), bi za januar 1991 najvišja akontacija osebnega dohodka 
v pravnih osebah, ki jih omejuje zakon, lahko znašala bruto 
65.670,00 din, kar znaša pri posamezniku, ki nima olajšav za 
družinske člane, nato 33.365,00 din. Pripominjamo, da 9. člen 
zakona pri izplačilih osebnih dohodkov za mesec januar še ne 
učinkuje. Pričakujemo, da bo v februarju določen zajamčeni 
osebni dohodek v nekoliko višjem znesku, če se bo Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije na podlagi mnenja 
Gospodarske zbornice Slovenije in sindikatov za to odločil. 

3. Glede katastrofalno nizkih osnov osebnih dohodkov 
delavcev v republiški upravi (Ur. I. RS, št. 2/91) in nizkih 
osebnih dohodkov v drugih družbenih dejavnosti, ki se finan- 
cirajo iz proračuna, menimo, da so koeficienti, ki se uporab- 
ljajo za izračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev 

v upravi, kot tudi drugi osebni dohodki v družbenih dejavno- 
stih določeni v skladu s povprečnim gospodarskim stanjem 
v Republiki Sloveniji oziroma v okviru, ki ga dopušča republi- 
ški proračun. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko pobudo pripravil Republiški 
sekretariat za delo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Antona Verliča, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, ki je v imenu 
skupščinske Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve predlagal, da se dopolni 
prvi odstavek 6. člena zakona o funkcionarjih 
v državnih organih 

Dopolnjeni prvi odstavek 6. člena zakona o funkcionarjih 
v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90) naj se glasi: 
»Osnova za obračun osebnega dohodka je povprečni osebni 
dohodek na delavca, izplačan v gospodarstvu Republike Slo- 
venije za pretekli mesec po uradnih podatkih Zavoda Repu- 
blike Slovenije za statistiko, ki je lahko zmanjšan za odstotek, 
ki ga določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije glede 
na proračunske možnosti, vendar ne za več kot 30 %.« 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje k pobudi 
naslednje mnenje: 

Z uveljavitvijo zakona o funkcionarjih v državnih organih in 
zakona o delavcih v državnih organih je bil vzpostavljen 
enotni sistem določanja osebnih dohodkov delavcev in funk- 
cionarjev v vseh državnih organih na republiški in občinski 
ravni. Ta sistem, čeprav določen v dveh zakonih, namreč 
temelji na enotni lestvici koeficientov in enotni osnovi za 
obračun osebnih dohodkov, ki upošteva možnosti proraču- 
nov - torej globalni obseg sredstev za splošno porabo v repu- 
bliki. Z dosledno uveljavitvijo tega sistema pa bodo tudi 
odpravljene neupravičene razlike med osebnimi dohodki 
v državnih organih, ki se financirajo iz občinskih proračunov 
in osebnimi dohodki v državnih organih, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna. 

S predlagano spremembo prvega odstavka 6. člena zakona 
o funkcionarjih v državnih organih bi se bistveno porušila 
razmerja med osebnimi dohodki funkcionarjev in osebnimi 
dohodki drugih delavcev, ki so se oblikovala in ustalila 
v obdobju več let. Pri osnovi za obračun osebnih dohodkov 
določeni na podlagi povprečnega osebnega dohodka 
v gospodarstvu Republike Slovenije zmanjšanem za 30%, bi 
se namreč osebni dohodki funkcionarjev povečali za 47,6%. 
V tem primeru bi se sedanje razmerje med osebnim dohod- 
kom za najvišje funkcije (koeficient 6,50), ki znaša 1:8,13 
(3.865 din bruto: 31.402 din bruto) povečalo na 1:12 (3.860 din 
bruto: 56.090 din bruto). V teh razmerjih pa ni upoštevan tisti 
del osebnega dohodka, ki pripada delavcu oziroma funkci- 
onarju glede na delovno dobo in upsešnost oziroma dodatno 
obremenjenost. 

Poleg tega pa bi se razmerja med osebnimi dohodki funkci- 
onarjev in delavcev mesečno speminjala glede na spremembe 
povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu Republike 
Slovenije. Ne glede na materialne možnosti proračunov tak 
predlog ni sprejemljiv iz vsebinskih in pravnosistemskih razlo- 
gov, saj tak dvig osebnih dohodkov funkcionarjev v primerjavi 
z osebnimi dohodki drugih delavcev v državnih organih ni 
utemeljen niti ob upoštevanju vseh specifičnosti posameznih 
funkcij. Tak predlog pa bi pomenil tudi razvrednotenje stro- 
kovnega dela v državnih organih, saj bi bil osebni dohodek za 
delovna mesta (najzahtevnejša strokovna dela), ki so ovred- 
notena z enakim koeficientom kot nekatere izmed funkcij, 
skoraj za polovico nižji. 
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Pobudo bi bilo mogoče psrejeti le ob pogoju, da se isto- 
časno spremeni tudi ustrezno določilo v zakonu o delavcih 
v državnih organih ter ob pogoju, da bi bilo možno zagotoviti 
ustrezna sredstva tako v republiškem kakor tudi v občinskih 
proračunih. 

Po ukinitvi SIS in po prenosu sredstev za financiranje druž- 
benih dejavnosti v proračune družbenopolitičnih skupnosti, 
so se osebni dohodki v državnih organih in osebni dohodki 
v družbenih dejavnostih usklajevali z enako dinamiko. Tako 
usklajevanje je potdrebno zagotoviti tudi v bodoče, saj 
podatki kažejo, da ni bistvenih odstopanj med nivojem oseb- 
nih dohodkov v državnih organih in nivojem osebnih dohod- 
kov v družbenih dejavnostih. 

Pri tem je potrebno poudariti, da se v proračunih na republi- 
ški in občinski ravni zagotavljajo sredstva za osebne dohodke 
za cca 1.200 funkcionarjev, ki poklicno opravljajo svojo funk- 
cijo (v skupščinah, izvršnih svetih, pravosodnih organih itd.), 
za cca 23.000 delavcev v državnih organih in za cca 107.000 
delavcev v družbenih dejavnostih (šolstvu, zdravstvu itd ). 

Predlagana pobuda bi bila torej sprejemljiva le v primeru, 
če bi bilo možno zagotoviti sredstva za povečanje osebnih 
dohodkov za cca 131.200 delavcev in funkcionarjev. Glede na 
nenehne zahteve po zmanjšanju obsega, sredstev splošne 
porabe, v proračunih družbenopolitičnih skupnosti teh sred- 
stev ni mogoče zagotoviti, niti to glede na splošno raven 
osebnih dohodkov in drugih prejemkov prebivalstva ter stanje 
v gospodarstvu ne bi bilo politično sprejemljivo. 

Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne more 
sprejeti predlagane pobude. Izvršni svet pa si bo prizadeval, 
da bo v okviru globala sredstev splošne porabe poiskal vse 
možnosti, da bodo osebni dohodki v državnih organih čim 
manj zaostajali za ravnijo osebnih dohodkov v gospodarstvu 
Republike Slovenije. Izvršni svet meni, da je to pobudo 
potrebno povezati z razpravo o proračunu za leto 1991. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu pripravil Republiški sekreta- 
riat za pravosodje in upravo in Republiški sekretariat za 
finance. 

STALIŠČE 
Republiškega sekretariata za energetiko do 
pobude dr. Stanka Buserja, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, da se zagotovijo 
raziskave za izbor lokacije odlagališča za nizko 
in srednjeradioaktivne odpadke v Sloveniji 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije prof. dr. Stanko Buser je podal na 10. seji Družbeno- 
političnega zbora dne 22. januarja 1991 delegatsko pobudo za 
zagotovitev nemotenega nadaljevanja raziskav v zvezi z izbo- 
rom lokacije odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpad- 
kov v Sloveniji. 

Ob navedeni pobudi ima Republiški sekretariat za energe- 
tiko naslednje stališče: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v svoje Pro- 
gramske usmeritve, ki so bile sprejete na seji Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije dne 26. junija 1990 in potrjene 
na zasedanju zborov Skupščine Republike Slovenije, zapisal, 
da bo »do leta 1992 pripravljena rešitev za trajno odlaganje 
nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki so sedaj skladiš- 
čeni v začasnem skladišču v Jedrski elektrarni Krško, kate- 
rega zmogljivosti bodo polne leta 1992.« 

Glede na to, da nizko - in srednjeradioaktivne odpadke 
imamo in jih je potrebno varno odložiti, Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije vodi in podpira vse aktivnosti, ki bodo 
privedle do varne končne odložitve nizko - in srednjeradioak- 
tivnih odpadkov. Pri reševanju tega vprašanja ima vsekakor 
zelo pomembno mesto informiranje javnosti. Zato je bila med 
EGS in Raziskovalnim inštitutom Fakultete za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo (Center za raziskovanje javnega 
mnenja in množično komuniciranje) sklenjena pogodba 
o sodelovanju pri izvedbi projekta odlagališča za nizko - in 
srednjeradioaktivne odpadke. Po tej pogodbi je FSPN prev- 
zela v izvedbo raziskovalna, svetovalna in strokovno-opera- 
tivna opravila, oprta na sociološko, socialno-psihološko in 
komunikološko stroko v zvezi s trajno rešitvijo hrambe nizko 

- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Republiki Sloveniji. 
Za zagotovitev nemotenega nadaljevanja raziskav v zvezi 

z izborom lokacije odlagališča nizko - in srednjeradioaktiv- 
nih odpadkov je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
oziroma pristojni resorni organi že posredoval v občinah, ki 
so ostala kot primerna področja po 1. stopnji izbora lokacij za 
odlagališče NSRAO. Pobudo delegata prof. dr. Buserja zato 
ocenjuje Republiški sekretariat za energetiko za zelo pozi- 
tivno in jo sprejema. Čimpreje bo potrebno pričeti z argumen- 
tiranimi razgovori z vsemi občinami, kjer ležijo primerna 
področja za odlagališče, saj bo le na tak način katera od teh 
občin morda pristala na odlagališče. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za delo na pobudo 
Andreja Magajne, delegata Družbenopolitičnega 
zbora, da se dopolni ustrezna zakonodaja tako, 
da bi bili oproščeni dajatev tudi tisti delodajalci, 
ki pogodbeno zaposlujejo tim. težje zaposljive 
delavce 

Na delegatsko vprašanje Andreja Magajne, poslanca v DPZ 
na 11. seji zbora dne 23. 1. 1991, ki se nanaša na pobudo, da 
se pripravi dopolnilo sprejete zakonodaje, na podlagi katere 
bi se oprostilo plačevanje dajatev tistim delodajalcem, ki 
pogodbeno zaposlujejo kategorijo prebivalcev, ki jih oprede- 
ljujemo kot težje zaposljive delavce in ev. še za nezaposlene 
delavce (analogno kot so oproščeni delodajalci za študente 
preko študentskega servisa za zaposlitev začasnih in občas- 
nih del), dajemo naslednji odgovor: 

Začasno in občasno delo, za katero se sklepajo pogodbe 
o delu, ureja Zakon o delovnih razmerjih v členih 107-110 
(Ur. list RS, št. 14/90), njihovo oprostitev davkov pa Zakon 
o dohodnini (Ur. I. RS, št. 48/90). V 16. členu Zakona o dohod- 
nini so navedene izjeme plačevanja davka, med drugim tudi 
od prejemkov za občasno ali začasno nego oz. pomoč invali- 
dom, ki jih fizičnim osebam izplačajo invalidske organizacije, 
prejemkov iz naslova plačila za začasno ali občasno opravlja- 
nje dela učencev in študentov prejetih preko študentskih 
organizacij ljubljanske in mariborske univerze, ki imajo na 
podlagi pogodbe o koncesiji z republiškim upravnim orga- 
nom, pristojnim za finance, pooblastilo za izvajanje strokov- 
nih nalog posredovanja dela (zakon o dohodnini, Uradni list 
RS, št. 48/90). 

Po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti (Uradni list RS, št. 5/91) lahko republiški upravni 
organ, pristojen za delo s pogodbo o koncesiji pooblasti 
organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske in druge pogoje, da izvaja strokovne naloge 
posredovanja dela. 

Z vidika zaposlovanja lahko rečemo, da je pobuda torej 
smiselna in drži utemeljitev, da imajo težje zaposljivi delavci 
zelo malo možnosti za redno stalno zaposlitev in si tudi 
s priložnostnim delom rešujejo težko gmotno stanje. Vendar 
pa bi posebno stimuliranje občasnega dela prav te kategorije 
iskalcev zaposlitve lahko pomenilo njihovo kroženje oziroma 
kopičenje na tem slabšem, tako zvanem sekundarnem trgu 
dela (občasno in začasno delo) s čimer bi se njihov položaj 
dolgoročno lahko celo slabšal). Težiti moramo za njihovo 
vključitev v opravljanje dela, ki pomeni posledično tudi dolo- 
čene pravice iz delovnega odnosa (razmerja). 

Ob eventualnem upoštevanju pa bi bilo treba pogojiti opro- 
stitev s sodelovanjem Republiškega zavoda za zaposlovanje, 
ki bi izdal za vsak konkreten primer potrdilo, da je oseba 
prijavljena pri zavodu in se po njegovih kriterijih uvršča 
v kategorijo težje zaposljivih oseb. 

Razširitev oprostitve davkov na pogodbe o delu za vse 
brezposelne osebe je vprašljiva tudi z vidika ciljev, ki jih 
inštitut pogodbenega dela zasleduje. Očitno gre za možnosti 
opravljanja določenih, pogosto tudi posebnih nalog, ki zahte- 
vajo določena posebna znanja in sposobnosti. Vklučuje tudi 
možnost enakopravne konkurence kadrov za opravljanje 
pogodbenega dela. 

Z vključevanjem zgolj brezposelnih zaradi bonitete njiho- 
vega angažiranja, pa bi inštitut gotovo izgubil navedeni 
smisel. 
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ZBOR OBČIN 

STALIŠČA 
izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do zahtev in pobud Skupščine občine Gornja 
Radgona, ki se nanašajo na izvozne spodbude, 
ureditev plačil odprtih terjatev za posle 
z Irakom, razbremenitev gospodarstva, hitrejše 
izvrševanje programov dokapitalizacije, 
proučitev možnosti nuđenja garancij za kredite 
s tujimi partnerji preko Narodne banke 
Slovenije. 

- Skupščina občine Gornja Radgona (vsi zbori) zahteva, 
da se izplačilo izvoznih spodbud na republiški in zvezni 
ravni podaljša do drugačne rešitve tečajne politike ter da se 
z zvezno skupščino uredi izplačilo neizplačanih izvoznih 
spodbud po zvezni zakonodaji. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v vrsti nepo- 
srednih stikov z Zveznim izvršnim svetom opozarjal na prece- 
njeni tečaj dinarja, bistveno zmanjšano odhodkovno zanimi- 
vost izvoza in nepopravljivo škodo, ki se z zamrznjenim teča- 
jem povzroča izvoznemu gospodarstvu Slovenije, ter v tretjem 
in četrtem četrtletju predlagal in zahteval konkretne ukrepe za 
odpravo tega stanja (izvozne spodbude, regresiranje obresti 
za izvozne kredite, znižanje uvoznih dajatev ipd.). Od teh 
predlogov je Zvezni izvršni svet realiziral deloma le uvedbo 
izvoznih spodbud, ki pa ne pokrijejo celotnega padca dohod- 
kovne zanimivosti izvoza. Te zvezne izvozne spodbude se 
bodo obračunavale do 31. 12. 1990. 

Zelo velik problem za izvozno gospodarstvo pa je zamuja- 
nje pri izplačilih že tako nezadostnih zveznih spodbud. Tudi 
pri tem problemu so republiški resorni organi kot tudi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije večkrat zahtevali redno 
izplačevanje oziroma izplačevanje zamudnih obresti, če bi 
prihajalo do zamud. Zadnjo takšno zahtevo je poslal Republi- 
ški sekretariat za mednarodno sodelovanje dne 8. 12.1990, in 
sicer zveznima sekretarjema g. Horvatu in g. Zekanu. V odgo- 
voru Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino (pri 
katerem je račun s sredstvi za spodbude) navaja, da na 
računu za ta namen ni sredstev, tako da je bilo na dan 11. 12. 
1990 stanje obračunanih in neplačanih zahtevkov v višini 
1.905,3 mio din oziroma so bili izplačani zahtevki, prispeli do 
24. 10. 1990. Sredstev na računu ni, ker kljub rebalansu ne 
doteka dovolj sredstev proračuna, ker so prilivi v proračun 
bistveno zmanjšani, ker posamezne republike ne izpolnjujejo 
obveznosti do proračuna. Nadalje je ugotovljeno, da je nere- 
alno pričakovati, da bo to vprašanje rešeno do konca leta. 

V smislu samostojnega reševanja bistveno poslabšane 
dohodkovne zanimivosti izvoza je Skupščina Republike Slo- 
venije že sprejela zakon o izdaji obveznic za pospeševanje 
izvoza v letu 1990. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
ugotavlja, da ni realnih virov za pokrivanje podaljšanja izpla- 
čila republiških izvoznih spodbud. Temeljno stališče Izvrš- 
nega sveta je, da je treba dohodkovno motiviranost izvoza 
vzdrževati le z realnim tečajem dinarja. V tem smislu je 
v skladu s stališči in pripombami k osnutku odloka o skupni 
devizni politiki in projekciji plačilne bilance Jugoslavije za 
leto 1991 kot temeljno stališče postavil zahtevo, da se »s 
politiko realnega tečaja dinarja zagotovi konkurenčna spo- 
sobnost izvoznikov na konvertibilno področje na ravni leta 
1989«. Upoštevati je namreč treba, da je to glavni priznani 
parameter izvozne konkurenčnosti v razvitih tržnih gospodar- 
stvih in mednarodni trgovinski ureditvi, kjer so praktično 
prepovedane neposredne izvozne spodbude kakor tudi neca- 
rinske uvozne dajatve. Temu pa se moramo prilagoditi ozi- 
roma s tem uskladiti zunanjetrgovinsko politiko. 

- Zahteva, da se uredi plačilo odprtih terjatev podjetjem 
slovenskega gospodarstva za posle z Irakom 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 16. 9. 
1990 naložil Republiškemu sekretariatu za mednarodno sode- 
lovanje, da zbere podatke o škodi v slovenskih podjetjih, 
nastali zaradi zalivske krize, predvsem pa zaradi izpadov 
prilivov po poslih z Irakom in Kuvajtom ter jih pošlje Zvez- 

nemu izvršnemu svetu in predlaga ukrepe za premostitev 
oziroma pokrivanje nastale škode. Ti podatki so bili zbrani in 
poslani Zveznemu izvršnemu svetu sredi meseca septembra, 
ko so bili predlagani nujni ukrepi za premostitev škode in 
gospodarskih posledic v prizadetih podjetjih. Pri tem smo 
v Republiki Sloveniji predlagali pokrivanje izpadlih prilivov iz 
realnih virov (ne z dodatno primarno emisijo). Ti predlogi so 
bili poleg spremembe zakona o finančnem poslovanju, ki je 
edini do sedaj uveljavljeni ukrep na zvezni ravni, omogočanje 
večje kratkoročne zadolžitve v tujini in posredne uporabe 
deviznih rezerv za kreditiranje izpadlih prilivov ob hkratnem 
znižanju obvezne rezerve poslovnih bank, s čimer bi se zago- 
tovilo znižanje obremenitev oškodovanih podjetij na podlagi 
stroškov za obresti (iz domačih obresti 35-50% na 10-12% po 
kratkoročnih tujih kreditih). Nadalje smo predlagali zakonsko 
ureditev moratorija za vračanje dinarskih posojil in obresti po 
poslih z Irakom. Te predloge je Skupščina Republike Slove- 
nije ponovila v obliki pripomb k predlagani spremembi odloka 
o skupni devizni politiki v letu 1990 ter odloka o ciljih poso- 
jilno-denarne politike. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je konkretno pri 
uresničevanju ukrepov za preprečevanje stečajev pri odlaga- 
nju plačil obveznosti upošteval tudi likvidnostne in druge 
probleme, ki so nastali v podjetjih, vključenih v posle 
z Irakom. 

Po informacijah, ki jih je pisno dal Zvezni izvršni svet 
Skupščine SFRJ dne 14.11.1990, so v pripravi ukrepi, ki bodo 
omogočili odkup dela terjatev jugoslovanskih podjetij do 
Iraka ter zagotovili določena sredstva za pokritje škode ozi- 
roma stroškov delavcev, ki so ostali zaradi zalivske krize brez 
dela. 

Ker pa so vsi ti ukrepi na zvezni ravni še neoperativni in 
nejasni, je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sklenil, 
da bo Skupščini Republike Slovenije predlagal poseben 
zakon, ki bo omogočil prevzem (odkup) dospelih terjatev 
slovenskih podjetij do Iraka in Kuvajta z izdajo obveznic 
Republike Slovenije. Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije sodi, da bodo s tem premoščene likvidnostne in druge 
težave podjetij zaradi izpada priliva iz Iraka in Kuvajta pri 
letošnjem delu, del preostale škode pa bodo vsekakor morala 
nositi tudi podjetja sama, še posebej ker je Skupščina Repu- 
blike Slovenije v preteklih dveh letih priporočala in zahtevala, 
da se posli z Irakom ne širijo oziroma podjetja počasi uma- 
knejo s tega rizičnega trga. 

- Zahteva za razbremenitev gospodarstva z znižanjem 
stopenj iz republiške pristojnosti 

Skupščina Republike Slovenije je letos že večkrat obravna- 
vala problematiko proračuna Republike Slovenije in s tem 
povezanimi obremenitvami z davki in prispevki. Skupščina 
Republike Slovenije je ugotovila, da je bilo sprejeto znižanje 
stopenj, posebej na gospodarski infrastrukturi, zgornja raven 
razbremenitve, ki še omogoča opravljanje nalog v skrajne 
racionalni obliki. Razprava ob rebalansu republiškega prora 
čuna, ki je bil pripravljen v okviru prihodkov po tako znižan 
stopnji, pa je pokazala, da zaradi pomanjkanja sredstev ne bc 
možno razrešiti vrste vprašanj na področjih, ki se financirajo 
iz proračuna. 

V postopku obravnave v Skupščini Republike Slovenije sc 
predpisi za davčni sistem. Javne dajatve bodo urejali 
podobno, kot je običajno v evropskih državah. Večina seda- 
njih prispevkov bo vključena v davek (iz OD ali na dobiček), 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno zavarovanje in zavarovanje za primer nezaposlenost1 

bodo razdeljeni na obvezni prispevek delojemalca in deloda- 
jalca. Predvidevamo, da bo v začetku prihodnjega leta z repu- 
bliškimi predpisi začasno urejen sistem prometnega davka, 
tako da bo bližji sistemu davka na dodano vrednost. Vpeljava 
davka na dodano vrednost je namreč izredno zahteven pro- 
jekt, ki po izkušnjah evropskih držav traja več let (od 3 do 
5 let). S tako zastavljenimi spremembami davčnega sistema 
bodo tudi stopnje prilagojene višini stopenj, običajnih v drža- 
vah, s katerimi največ sodelujemo. 

- Zahteva za hitrejše uresničevanje programov dokapita- 
lizacije podjetij 

Navedeno zahtevo bo Izvršni svet uresničil v skladu z razpo- 
ložljivimi sredstvi in po kriterijih zakona o intervencijah 
v gospodarstvu, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slo- 
venije na zasedanju 6. 12. 1990. 
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- Proučitev možnosti za dajanje garancij za posojila 
s tujimi partnerji preko NBS 

Navedeno vprašanje bo ustrezno rešeno v novem sistemu in 
pristojnostmi Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Repu- 
bliški sekretariat za finance. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na ugotovitve in sklepe Skupščine občine 
Velenje v zvezi z ekološko sanacijo TE Šoštanj 

V Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije so obravna- 
vali ugotovitve in sklepe Skupščine občine Velenje v zvezi 
z ekološko sanacijo Termoelektrarne Šoštanj in sprejeli 
naslednje mnenje! 

I. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo predvi- 
doma letos v februarju na predlog Republiškega sekretariata 
za energetiko obravnaval analizo razvojnih možnosti energe- 
tike Slovenije v obdobju 1990 do 2020. V analizi, ki je v zadnji 
tazi, sta obdelani glavni področji energetike - uporaba in 
pridobivanje energije. Analiza bo osnova za odločanje o pri- 
mernem razvoju in ukrepih, s katerimi bo lahko Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije usmerjal razvoj. 

II. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v zadnji 
verziji predloga srednjeročnega plana v celoti prioritetno upo- 
števal stališča Komisije za varstvo okolja in naravno dediščino 
Skupščine Republike Slovenije z dne 7.11.1990, da se pospe- 
šeno izvede ekološka sanacija termoenergetskih objektov. 

V zvezi s sklepi Skupščine občine Velenje je treba pojasniti 
nekatere razlike glede rokov za izvedbo in glede pristopa 
k izvedbi programa ekološke sanacije: 

Skupščina Republike Slovenije (prejšnjega sklica) je ob 
sprejemanju zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za 
varstvo okolja (Uradni list SRS, št. 2 z dne 20.1.1990) določila 
sredstva za leto 1990. Iz obrazložitve predloga za izdajo 
zakona Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 3. 1. 
1990 izhaja, da se bo program realiziral v letih 1990-1995 
oziroma do konca leta 1994, pri čemer naj bi ekološki dinar po 
tem zakonu pokrival tretjino potrebnih sredstev. 

Nedvomno so bili sklepi Skupščine občine Velenje, tako 
prvotni kot sedanja ratifikacija, sprejeti na podlagi odločbe 
republiškega sanitarnega inšpektorja (št. odločbe 30-07/1 86- 
30 z dne 13. 8. 1987), ki zahteva sanacijo do 31. 12. 1992, 
vendar so kasnejše odločitve Skupščine Republike Slovenije 
in njenega Izvršnega sveta (navedeni zakon in odlok o mejnih 
količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo 
izpuščati v zrak - Uradni list SRS, št. 19/88) postavili dru- 
gačne roke in izvedbene zahteve. 

Po naših ugotovitvah je nastala pri izvedbi programa po 
dokumentaciji, obravnavani v Skupščini Republike Slovenije 
ob sprejemanju zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za 
varstvo okolja, zakasnitev približno 6 mesecev, predvsem 
zaradi izpada predvidenih finančnih virov, po eni strani z limi- 
tiranjem cen električne energije in neizpolnjevanja obveznosti 
gospodarstva. Trenutno stanje dolga gospodarstva iz razšir- 
jene reprodukcije v električno energijo je 600 mio din, kar je 
na primer celotna tranša za ekološko sanacijo objektov. 

Ob tej priložnosti vas želimo opozoriti, da tudi Komunalno 
gospodarstvo Velenja (Vekos) doslej ni zbiralo sredstev za 
svoj delež porabljene energije (toplote) niti ni redno plačevalo 
energetskega prispevka. Menimo, da mora biti prispevek 
usklajen s porabljeno energijo (ni ga možno vezati na nepo- 
vratna energetska sredstva, ker se ta v letu 1991 ne zbirajo 
več). 

Ob spoznanju, da sedanji način izvajanja projektov, ko so 
se v proračunu, takoimenovana energetska sredstva in ekolo- 
ški dinar po obsegu in dinamiki izkazali kot nezadostni in 
premalo zanesljivi viri, je Republiški sekretariat za enegetiko 
dal navodilo vsem nosilcem ekoloških in drugih naložb 
v energetiki, da pridobijo čim višji delež blagovnih posojil od 
izvajalcev, za preostale potrebe gradnje pa finančna posojila. 
Izvajanje projektov z vnaprej zagotovljenimi finančnimi sred- 
stvi je edina možnost, da ne nastanejo nadaljnje zamude. Od 
Termoelektrarne Šoštanj smo zahtevali, naj v tem smislu 
nemudoma dopolni razpis za čistilno napravo na bloku 4 in ga 

tudi objavi čimprej, takoj nato pa začne pripravljati razpis za 
čistilno napravo za blok 5. Kljub pospešenim ekološkim sana- 
cijam TE Šoštanj jih ne bo možno izvesti tako hitro, da bi 
dejansko 1. 1. 1993 dosegli 10 krat manjše emisije kot v letu 
1980 pri polnem obratovanju rudnika in termoelektrarne. 

Zahtevano zmanjšanje emisije je možno doseči le z zmanj- 
šanjem proizvodnje premoga in kurjenja le tega v TE Šoštanj. 
Ko bo blok 4 v TE Šoštanj opremljen z razžvepljevalno 
napravo, bo v skladu z zahtevami Skupščine občine Velenje 
možno pokuriti le 2,5 milijona ton velenjskega lignita, pri tem 
pa je najbližji rok za gradnjo čistilne naprave julij 1993. Brez 
omenjene čistilne naprave bo v letu 1993 poraba premoga 
v TE Šoštanj omejena le na 700.000 ton. 

Predlagamo, naj Skupščina občine Velenje ponovno raz- 
pravlja o vseh posledicah, ki bi jih zmanjšanje izkopa pre- 
moga imelo na gospodarstvo občine in regije, ter določi nove 
roke oziroma postopnost zmanjšanja emisij. 

Zmanjšana možnost kurjenja premoga in proizvodnje elek- 
trike v TE Šoštanj v letu 1993 narekuje že zdaj (v letu 1991) 
zmanjšan odjem premoga, da se do leta 1993 zmanjšajo 
sedanje čezmerne zaloge premoga in v letu 1993 omogoči 
primerno obratovanje rudnika. Termoelektrarni Šoštanj in 
Rudniku lignita Velenje smo priporočili, da te vidike upošte- 
vata pri sklepanju pogodb o dobavi premoga že letos, javno 
podjetje Elektro-Slovenija pa bo ustrezno prilagodilo proiz- 
vodne načrte v termoelektrarnah in nadomestne vire v letu 
1993. 

III. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejema 
pobudo Skupščine občine Velenje za spremembo zakona 
o zagotavljanju in uporabi sredstev za programe varstva oko- 
lja (Uradni list SRS, št. 2/90), pri čemer bo upošteval izkušnje 
pri delovanju sklada, predmet sanacijskih posegov v okolju 
ter ekonomske vidike predlaganih sprememb. Med spremem- 
bami bo tudi popravek višine ekološkega davka. 

Ob tem dodajmo še naslednje podatke o zakonu in njegovi 
izvedbi: 

Ob pripravi sedanjega zakona o ekološkem dinarju sta bili 
med izhodišči upoštevani tudi naslednji načeli: 

- s sredstvi sklada je možno financirati gradnjo objektov 
do 1/3 investicijske vrednosti, in 

- investiranje v objekte varstva okolja se ne sme odvijati 
z nepovratnimi sredstvi, ker mora sčasoma doseči svojo pravo 
ceno oziroma delež v vsakokratni skupni investicijski vred- 
nosti. 

Načeli sta z določenimi sprostitvami vključeni v zakon (7. in 
8. člen) in odlok o organizaciji in delovanju sklada (Uradni list 
SRS, št. 10/90; 6. in 10. člen). 

Na tej podlagi so bila ocenjena potrebna sredstva, in je bilo 
po usklajenih podatkih EGS predvidenih za sanacijo termo- 
elektrarn v letih 1991-1995 skupaj 188 mio DEM, to je 1/3 od 
vseh potrebnih sredstev 554 mio DEM. 

Višina ekološkega davka 0,04 din/kWh je bila določena po 
zgornjih ocenah ter ob upoštevanju potrebe po delni preraz- 
poreditvi zbranih sredstev (do 2C%) za druge programe var- 
stva okolja, predvsem ravnanje s posebnimi odpadki. Delova- 
nje sklada v letu 1990 kaže, da bo dotok sredstev z ekološkim 
davkom dosegel približno 80 % načrtovane vrednosti, kar bo 
seveda otežilo uresničitev programov. K temu je treba dodati 
še padec realne vrednosti zbranih sredstev, ker je ekološki 
davek trenutno določen s fiksno vrednostjo 0,04 din/kWh ne 
glede na rast cene električne energije. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za delo na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine občine Novo mesto 
za prehod na evropski delovni čas 

V zvezi s predlogom Izvršnega sveta skupščine občine Novo 
mesto, da naj skupščina Republike Slovenije čimprej obrav- 
nava problematiko prehajanja na evropski delovni čas, ugo- 
tavljamo, da je bil proces razmišljanj in odločitev o drugač- 
nem razporejanju delovnega časa formalno in dejansko inten- 
ziviran že v okviru priprav na Evropo 92, pri čemer so bile 
zadolžitve sekretariata za delo predvsem na delovnopravnem 
področju. To je, da se zagotovijo zakonske podlage oziroma 
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odstranijo eventualne zakonske ovire, ki bi onemogočale 
avtonomne odločitve organizacij in podjetij na področju ure- 
janja delovnega časa. 

Ob pregledu delovnopravne zakonodaje lahko ugotovimo, 
da tako zvezna kot republiška zakonodaja omogoča vso flek- 
sibilnost pri urejanju in razporejanju delovnega časa. Določa 
le maksimalno trajanje delovnega časa in omogoča selektivno 
skrajševanje. 

Norme, ki urejajo delovni čas, dopuščajo vso dinamiko 
prilagajanja delovnega časa novim trendom in so ustrezno 
omejujoče v skladu s sprejetimi mednarodnimi konvencijami 

■ le z varovalnega vidika. Glede delovnega časa storitvenih in 
družbenih dejavnosti, ki zagotavljajo splošne družbene 
pogoje, pa je predvideno, da se morajo uskladiti s potrebami 
delavcev, delovnih ljudi in občanov in daje pooblastila občin- 
skim skupščinam, da v to posežejo tudi z državno regulativo. 

V delovni zakonodaji torej ni ovir za uvedbo deljenega 
delovnega časa, saj je odprta široka možnost za različne 
oblike delovnega časa glede na dolžino in na načine razpore- 
ditve. 

Za uspešno delovanje takšnega sistema pa bi bilo seveda 
potrebno predhodno prilagoditi novemu sistemu tudi delova- 
nje nekaterih dejavnosti, kot npr. področje prometa in zvez, 
gostinstvo, turizem in druge storitvene dejavnosti, vzgoje in 
izobraževanja, zdravstvo in druge družbene dejavnosti, t. j. na 
tistih področjih, ki sooblikujejo delovni in življenjski vsakdan 
delavcev, njihovih družin in, kjer imajo posebna pooblastila 
občinske skupščine. Hkrati pa je potrebno ob konkretnem 
urejanju delovnega časa upoštevati tudi specifičnost Slove- 
nije, v kateri prestavljajo ženske 46% od skupnega števila 
zaposlenih v republiki. 

Glede na navedeno sodimo, da bo potrebno tudi v procesih 
ustvarjanja novega sistema družbenih dejavnosti upoštevati 
vedenje o nujnosti zagotavljanja družbenih pogojev za gospo- 
darske odločitve o drugačnem razporejanju delovnega časa, 
t. j. takega, ki omogoča večjo storilnost in produktivnost ter 
realizacijo zahtev, ki jih narekuje povezovanje s tujimi part- 
nerji, da bi hkrati zadostili tudi željam in potrebam delavcev za 
kvalitetno izkoriščanje in organizacijo prostega časa in 
ustrezne življenjske pogoje. 

/ 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE za 14. marec 1991 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela - obvladovanje in razvoj invalidskega varstva v sodobni 
bodo obravnavali: družbi (koncepcija razvojne strategije invalidskega varstva 
— predlog zakona o zavodih, v Sloveniji) 
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona — predlog za izdajo zakona o mladinskih svetih z osnutkom 
o sodnih taksah, zakona, 
— predlog za izdajo zakona o pospeševanju razvoja malih in Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu tudi pobude, predloge 
srednjih podjetij z osnutkom zakona in vprašanja delegatov. 
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telefon 1061) 217-123 - Glavni in odgovorni urednik Glasila SFRJ: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič, Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa 
i Enaelsa 13 telefon (011) 334-148-Tisk: DP Delo-Tisk časopisov in revij po., Titova 35, Ljubljana - Cena posameznega izvoda 13 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija 
se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve, telefon (061) 217-123 (215) 


	ZAČETNE STRANI
	PRIVATIZACIJA
	Osnutek zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo - ESA 148
	Osnutek zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 143

	ZADRUGE
	Predlog zakona o zadrugah - ESA 141

	JAVNA GLASILA
	Predlog za izdajo zakona o javnih glasilih - ESA 317

	INVALIDSKO VARSTVO
	Obvladovanje in razvoj invalidskega varstva v sodobni družbi KONCEPCIJA RAZVOJNE STRATEGIJE INVALIDSKEGA VARSTVA V SLOVENIJI - ESA 308

	SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČIL zborov Skupščine Republike Slovenije
	VPRAŠANJA DELEGATOV
	DELEGATSKE POBUDE

