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I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 

1. č len 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v 

samoupravnih organizacijah in skupnostih 
uresničujejo v socialističnih samoupravnih 
družbenih odnosih pravico in odgovornost, 
da svobodno in enakopravno načrtujejo, or- 
ganizirajo in izvajajo usmerjeno izobraževa- 
nje kot sestavino lastnega in celotnega druž- 
benega razvoja. 

Usmerjeno izobraževanje je del enotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja v Socialistič - 
ni republiki Sloveniji ter obsega celotno vzgo- 
jo in izobraževanje po osnovni šoli. 

2. č len 
Usmerjeno izobraževanje je izobraževanje 

za delo in samoupravljanje ter izhaja iz potreb 
dela in vsestranskega razvoja osebnosti v so- 
cialistični samoupravni družbi. 

Uresničuje se kot vzgoja in izobraževanje (v 
nadaljnjem besedilu: izobraževanje) na posa- 
meznem področ ju združenega dela tako, da 
se prepleta in povezuje z delom v permanen- 
ten proces in omogoča delavcem, drugim de- 
lovnim ljudem in občanom ustvarjalno delo in 
življenje ter trajen osebni in strokovni razvoj. 

3. č len 
Bistveni družbeni smoter usmerjenega izo- 

braževanja je oblikovati svobodno, odgovor- 
no, ustvarjalno, vsestransko razvito osebnost 
v socialistični samoupravni družbi. 

Na podlagi dosežkov sodobne znanosti in 
zlasti marksizma kot znanstvene teorije in re- 
volucionarne prakse delavskega razreda, sa- 
moupravljanja kot temeljnega odnosa, vsebi- 
ne in metode dela, spoštovanja človekove 
osebnosti in potreb njenega vsestranskega 

razvoja ter na ustvarjalni vlogi človeka v delu, 
samoupravljanju, kulturi in znanosti, uresni- 
čuje usmerjeno izobraževanje bistveni druž- 
beni smoter s tem, da zlasti: 
- omogoča sistematično pridobivanje, razšir- 
janje in poglabljanje splošne in strokovne izo- 
brazbe ter praktičnih znanj, razvoja sposob- 
nosti in spretnosti ter poglablja razumevanje 
temeljnih zakonitosti razvoja narave, družbe 
in človeka, 
- razvija odnos do dela kot temeljne vrednote 
ter delovne in druge ustvarjalne sposobnosti 
in navade, 
- uveljavlja demokratične odnose v vzgojnoi- 
zobraževalnem in drugem delu, spodbuja in 
usmerja družbenopolitično aktivnost udele- 
žencev izobraževanja ter razvija druge oblike 
usposabljanja za samoupravljanje, 
- povezuje teorijo s prakso in izobraževanje z 
delom, navaja na ustvarjalno uporabo znanja 
in spodbuja prenos dosežkov znanosti in te- 
hnike v delovne procese, 
- spremlja in uveljavlja dosežke sodobne 
znanosti, tehnike in tehnologije v vzgojnoizo- 
braževalnem delu, v visokem izobraževanju 
pa tudi uvaja v raziskovalno delo, povezuje 
izobraževanje z raziskovanjem in razvija razi- 
skovalno dejavnost, 
- usposablja in spodbuja za samoizobraže- 
vanje, trajno poglabljanje in razširjanje zna- 
nja, 
- omogoča spoznavanje družbenoekonom- 
skih odnosov in političnega sistema sociali- 
stične samoupravne družbe ter pravic in od- 
govornosti delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov v graditvi samoupravnih družbenih od- 
nosov, 
- vzgaja v duhu revolucionarnih izkušenj in 
pridobitev NOB, načel neuvrščenosti in soli- 
darnosti z delavskimi in drugimi naprednimi 
gibanji v svetu, 
- razvija zavest o pripadnosti svojemu naro- 
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OPOMBE du in vzgaja v duhu bratstva, enotnosti, sode- 
lovanja in enakopravnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije, v duhu sožitja italijanske 
oziroma madžarske narodnosti in slovenske- 
ga naroda, omogoča spoznavati njihov razvoj 
in dosežke njihovega kulturnega ustvarjanja, 
- razvija in utrjuje pripravljenost za obrambo 
ozemeljske celovitosti, neodvisnosti, svobode 
in nedotakljivosti socialistične samoupravne 
ureditve skupnosti narodov in narodnosti Ju- 
goslavije ter usposablja za aktivno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito, 
- razvija vzajemnost in tovarištvo, vzgaja za 
humane in enakopravne odnose med ljudmi, 
uveljavlja enakopravnost med spoloma ter 
usposablja za vrednotenje odnosov med ljud- 
mi in moralno ravnanje, 
- usposablja za doživljanje in razvijanje kul- 
ture kot trajne sestavine č lovekovega življenja 
ter razvija in spodbuja ustvarjalne sposobno- 
sti, 
- poglablja razumevanje ter razvija in spod- 
buja ustvarjalne sposobnosti na področ ju te- 
hnične kulture, 
- omogoča skladen telesni razvoj in navaja 
na trajno telesnokulturno aktivnost kot osno- 
vo človekovega zdravega življenja in uspeš- 
nega dela, 
- razvija navade zdravega življenja ter navaja 
na varovanje svojega zdravja in življenja ter 
zdravja in življenja drugih, 
- vzgaja za smotrno, bogatejše in ustvarjalno 
življenje v prostem času, 
- razvija zavest o potrebi po smotrnem go- 
spodarjenju z naravnimi viri ter navaja na va- 
rovanje naravnih in drugih vrednot človeko- 
vega okolja, 
- razvija in spodbuja kulturne, telesnokultur- 
ne in druge interesne dejavnosti ter dejavno- 
sti na področju tehnične kulture. 

4. č len 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani zado- 

voljujejo potrebe na področju usmerjenega 
izobraževanja v svoji temeljni organizaciji 
združenega dela (v nadaljnjem besedilu: te- 
meljna organizacija) oziroma delovni organi- 
zaciji ali delovni skupnosti ter v drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih s svo- 
bodno menjavo dela v neposrednih odnosih, 
v samoupravnih izobraževalnih skupnostih in 
po njih. 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani ure- 
sničujejo svoje piavioe in odgovornosti na 
področju usmerjenega izobraževanja s tem, 
da zlasti. 
- ugotavljajo in usklajujejo osebne, skupne 
in celotne družbene potrebe in interese po 
izobraževanju, 
- načrtujejo vsebino, obseg in razvoj usmer- 
jenega izobraževanja ter zagotavljajo pogoje 
za njegovo izvajanje, 
- usmerjajo mladino in zaposlene delavce v 
nadaljnje izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, 
- izvajajo vzgojnoizobraževalno delo. 

5. č len 
Usmerjeno izobraževanje obsega izobraže- 

vanje za pridobitev strokovne izobrazbe, izpo- 
polnjevanje strokovne izobrazbe ter usposab- 
ljanje z delom. 

6. č len 
Izobraževanje za pridobitev strokovne izo- 

brazbe omogoča pridobiti zaokroženo sploš- 
no in strokovno teoretično izobrazbo, praktič - 
na znanja, sposobnosti in spretnosti za zače- 
tek dela v določeni stroki in za nadaljnje izo- 
braževanje ter za celovit in stalen človekov 
razvoj in se izvaja po vzgojnoizobraževalnih 
programih za pridobitev strokovne izobrazbe 
(v nadaljnjem besedilu: programi za pridobi- 
tev izobrazbe). 

V skladu z zahtevnostjo in naravo dela ter 
izobraževanja se programi za pridobitev izo- 
brazbe oblikujejo kot programi za pridobitev 
izobrazbe v srednjem izobraževanju in pro- 
grami za pridobitev izobrazbe v visokem izo- 
braževanju. 

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe omo- 
goča stalno pridobivanje, razširjanje in po- 
glabljanje posameznih sestavin pridobljene 
izobrazbe ter pridobivanje znanj in razvijanje 
posebnih sposobnosti in spretnosti v okviru 
že pridobljene izobrazbe in se izvaja po vzgoj- 
noizobraževalnih programih za izpopolnjeva- 
nje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedi- 
lu: program za izpopolnjevanje). 

Usposabljanje z delom omogoča pridobiva- 
nje posameznih strokovnih znanj ter razvija- 
nje sposobnosti in spretnosti za opravljanje 
določenih del in nalog z opravljanjem proiz- 
vodnega dela in delovne prakse neposredno v 
delovnem procesu. 

Usposabljanje z delom je sestavni del pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe oziroma pro- 
gramov izpopolnjevanja, lahko pa se izvaja 
tudi po samostojnih vzgojnoizobraževalnih 
programih usposabljanja z delom (v nadalj- 
njem besedilu: programi za usposabljanje). 

7. č len 
Vzgojnoizobraževalni programi določajo 

vsebino izobraževanja, pogoje in način ure- 
sničevanja izobraževanja v okviru določene 
stroke oziroma področja združenega dela ter 
so podlaga za samoupravno sporazumevanje 
v svobodni menjavi dela. 

Vrste in število vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov se določa tako, da se zagotavlja izo- 
braževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
za delo in naloge vseh vrst in zahtevnosti v 
posameznih strokah oziroma področ jih zdru- 
ženega dela. 

8. č len 
Vzgojnoizobraževalne programe je treba 

oblikovati tako, da: 
- omogočajo uresničevanje družbenih smo- 
trov in nalog usmerjenega izobraževanja, 
- izhajajo iz skupnih družbenih potreb in vre- 
dnot, potreb človekovega vsestranskega ra- 
zvoja, razvoja socialističnih samoupravnih 
odnosov, splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite, razvoja kulture, znanosti, te- 
hnike in tehnologije ter razvojnih in tekočih 
potreb združenega dela, 
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- omogočajo pridobiti znanja trajnejše vre- 
dnosti, široko izobrazbo in usposobljenost za 
delo in življenje, za trajno izobraževanje in 
izpopolnjevanje znanja in delovnih sposob- 
nosti ter povezovanje splošne in strokovno- 
teoretične izobrazbe in praktičnih znanj v or- 
gansko celoto, 
- zagotavljajo povezovanje vzgoje in izobra- 
ževanja z delom in samoupravljanjem, 
- omogočajo mladini in odraslim, da si prido- 
bivajo izobrazbo pod enakimi pogoji, z upo- 
števanjem njihovih delovnih, izobraževalnih, 
samoupravnih in drugih življenjskih izkušenj, 
- spodbujajo razvijanje raznovrstnih oblik, 
metod in organizacije izobraževanja oziroma 
usposabljanja z delom, posodabljanje peda- 
goškega procesa in izobraževalne tehnologi- 
je, povečevanje kvalitete, strokovnosti in 
uč inkovitosti dela, aktivno in enakopravno 
sodelovanje udeležencev izobraževanja ter 
razvijanje izobraževanja iz dela in ob delu. 

9. č len 
Usmerjeno izobraževanje izvajajo temeljne 

organizacije in druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, družbenopolitične organi- 
zacije, družbene organizacije in društva, ki 
izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje. 

Organizacije združenega dela ter delovne 
skupnosti, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno 
dejavnost kot svojo glavno dejavnost in so 
vpisane v razvid vzgojno izobraževalnih orga- 
nizacij, so vzgojno izobraževalne organizacije 
(v nadaljnjem besedilu: izobraževalne organi- 
zacije). 

Izobraževalne organizacije so po tem zako- 
nu tudi domovi za učence. 

Določbe tega zakona o izobraževalnih or- 
ganizacijah se primerno uporabljajo tudi za 
domove za Študente. 

Izobraževalne organizacije imajo pečat, v 
katerem je grb Socialistične republike Slove- 
nije, ime in sedež izobraževalne organizacije. 

10. č len 
Dejavnost izobraževalnih organizacij je po- 

sebnega družbenega pomena. 
Posebni družbeni interes se uresničuje z 

določ itvijo pogojev in načina opravljanja 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti, z določa- 
njem načina priprave in sprejemanja vzgoj- 
noizobraževalnih programov, pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti uporabnikov, učencev 
in študentov, ustanoviteljev izobraževalnih 
organizacij ter družbenopolitičnih skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij pri soodlo- 
čanju v organih upravljanja izobraževalnih or- 
ganizacij, s soglasjem organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti na tiste določbe samouprav- 
nih splošnih aktov, ki jih določa ta zakon, ter z 
drugimi oblikami družbenega vpliva v skladu 
s tem zakonom 

11. č len 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani si 

pridobivajo in izpopolnjujejo strokovno izo- 
brazbo z organiziranim izobraževanjem v izo- 

braževalnih in drugih organizacijah oziroma s OPOMBE 
samoizobraževanjem. 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani, ki se 
vključujejo v organizirano izobraževanje za 
pridobitev in izpopolnjevanje strokovne izo- 
brazbe, so udeleženci izobraževanja. 

Udeleženci, ki se izobražujejo po progra- 
mih za pridobitev izobrazbe v srednjem izo- 
braževanju, so učenci, udeleženci, ki se izo- 
bražujejo po programih za pridobitev izobra- 
zbe v visokem izobraževanju, pa študenti. 

12. člen 
Osebne, skupne in celotne družbene potre- 

be in interese na področju usmerjenega izo- 
braževanja ugotavljajo in načrtujejo delavci, 
drugi delovni ljudje in občani v planih svojih 
temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, drugih samoup- 
ravnih organizacij in skupnosti, izobraževal- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih skupno- 
sti. S plani opredeljujejo tudi materialne mož- 
nosti za zadovoljevanje teh potreb. Pri tem 
opredelijo zlasti tiste potrebe in interese, ki jih 
bodo uresničevali v svoji temeljni organizaciji 
ali delovni skupnosti oziroma v okviru delov- 
nih in sestavljenih organizacij združenega de- 
la, združenj in skupnosti ter tiste potrebe in 
interese, ki jih bodo zadovoljevali ssvobodnp 
menjavo dela v neposrednih odnosih oziroma 
v izobraževalnih skupnostih in po njih. 

S plani opredeljeni obseg zadovoljevanja 
potreb in interesov na področju usmerjenega 
izobraževanja se zagotavlja zlasti z razvija- 
njem materialnih, prostorskih, kadrovskih in 
drugih pogojev, 

potrebnih za uresničevanje vzgojnoizobra- 
ževalnega dela, z usmerjanjem mladine, de- 
lavcev, drugih delovnih ljudi in občanov v 
izobraževanje in usposabljanje oziroma v de- 
lo (v nadaljnjem besedilu: usmerjanje) ter z 
drugimi ukrepi za uresničevanje planov. 

13. č len 
Da bi ustvarjali pogoje za povečevanje 

družbene produktivnosti dela in uč inkovitosti 
gospodarjenja ter za izboljševanje pogojev 
dela in življenja delavcev, drugih delovnih lju- 
di in občanov uporabniki in izvajalci pri plani- 
ranju usmerjenega izobraževanja upoštevajo 
poleg svojih tekočih in razvojnih potreb tudi 
potrebe, ki izhajajo iz planiranih dolgoročnih 
usmeritev razvoja posameznih področ ij zdru- 
ženega dela in posameznih območij ter druž- 
be v celoti, potrebe razvoja znanosti, tehnike, 
tehnologije in organizacije dela ter potrebe 
razvoja kulture, samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, ljudske obrambe in druž- 
bene samozašč ite. 

14. č len 
Usmerjanje je trajen proces, v katerem se 

usklajujejo potrebe in interesi posameznika 
ter potrebe in interesi združenega dela in ce- 
lotne družbe na področju usmerjenega izo- 
braževanja. 
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OPOMBE Z usmerjanjem se spodbuja vključevanje 
mladine, delavcev, drugih delovnih ljudi in 
občanov v izobraževanje po ustreznih vzgoj- 
noizobraževalnih programih tako, da se jim 
omogoča pridobivanje znanja, razvijanje inte- 
resov in sposobnosti v skladu z interesi in 
potrebami združenega dela in celotne družbe 
ter spodbuja vključevanje udeležencev izo- 
braževanja v delo oziroma nadaljnje izobraže- 
vanje. 

Usmerjanje skupaj uresničujejo in medse- 
bojno usklajujejo samoupravne organizacije 
in skupnosti uporabnikov in izvajalcev usmer- 
jenega izobraževanja, družbeno politične 
skupnosti in družbenopolitične organizacije, 
druge družbene organizacije in društva. 

Za uč inkovito uresničevanje usmerjanja or- 
ganizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka 
podeljujejo štipendije, zagotavljajo material- 
ne in druge pogoje za razvoj izobraževanja v 
določenih strokah ter za izboljševanje živ- 
ljenjskih in študijskih pogojev udeležencev 
izobraževanja; samoupravne organizacije in 
skupnosti uporabnikov pa s tem namenom 
tudi zagotavljajo svojim delavcem možnosti 
za uspešno izobraževanje, razvijajo pogoje za 
izvajanje proizvodnega dela in delovne prak- 
se ter izvajajo druge ukrepe za spodbujanje 
izobraževanja v skladu s plani svojih organi- 
zacij in skupnosti. 

15. člen 
Usmerjanje se uresničuje v skladu z nače- 

lom permanentnosti izobraževanja tako, da 
omogoča: 
- učencem po končani osnovni šoli pridobiti 
strokovno izobrazbo in usposobljenost za 
vključevanje v delo (izobraževanje pred vsto- 
pom v delo), 
- delavcem, drugim delovnim ljudem in ob- 
čanom vključevanje v izobraževanje za izpo- 
polnjevanje oziroma pridobitev strokovne izo- 
brazbe tako, da se pri vsebini in organizaciji 
izobraževanja upošteva njihovo pridobljeno 
znanje, delovne in življenjske izkušnje oziro- 
ma delovne obveznosti (izobraževanje iz dela 

v in ob delu). 

16. č len 
Pri uresničevanju marksistične zasnovano- 

sti vzgojnoizobraževalnega in raziskovalnega 
dela na podlagi dosežkov znanosti, zlasti 
marksizma izobraževalne organizacije sode- 
lujejo z marksističnimi centri pri univerzah in 
v občinah, z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami in marksističnim centrom pri CK ZKS ter 
same ali skupaj z raziskovalnimi in drugimi 
organizacijami združenega dela ter družbe- 
nopolitičnimi organizacijami ustanavljajo 
marksistične centre. 

Marksistični centri iz prejšnjega odstavka 
zlasti: 
- dajejo pobude in organizirajo razne oblike 
izobraževanja in raziskovalnega dela iz teorije 
in prakse marksizma in samoupravljanja, 
- sodelujejo pri oblikovanju zasnove in izho- 
dišč za pripravo vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov na podlagi dosežkov znanosti ter z 
vidika marksističnih teoretičnih izhodišč in 

družbenih smotrov usmerjenega izobraževa- 
nja, 
- proučujejo teoretična ir\ družbena izhodi- 
šča vzgojnoizobraževalnih in raziskovalnih 
programov in njihovo uresničevanje ter dajejo 
mnenja in predloge organom upravljanja izo- 
braževalnih organizacij, organom ustanovite- 
ljev izobraževalnih organizacij, izobraževal- 
nih skupnosti in skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. 

17. člen 
Državljani Socialistične federativne republi- 

ke Jugoslavije in pripadniki slovenskega na- 
roda v zamejstvu imajo pravico, da si v SR 
Sloveniji pod enakimi, s tem zakonom dolo- 
čenimi pogoji, pridobivajo in izpopolnjujejo 
strokovno izobrazbo. 

Tuji državljani in osebe brez državljanstva si 
praviloma pridobivajo in izpolnjujejo strokov- 
no izobrazbo pod enakimi pogoji kot državlja- 
ni Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in v skladu s konvencijami in pogodba- 
mi Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije z drugimi državami ali z mednarodnimi 
organizacijami. 

18. člen 
Učni jezik v usmerjenem izobraževanju je 

slovenšč ina. 
Na območjih, kjer živijo pripadniki sloven- 

skega naroda in italijanske narodnosti in so s 
statutom občine opredeljena kot narodnost- 
no mešana območja, se v srednjem izobraže- 
vanju za učence italijanske narodnosti izvaja 
vzgojnoizobraževalno delo v italijanskem jezi- 
ku v skladu s posebnim zakonom. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki sloven- 
skega naroda in madžarske narodnosti, in so 
s statutom občine opredeljena kot narodnost- 
no mešana območja, se v srednjem izobraže- 
vanju izvaja vzgojnoizobraževalno delo v slo- 
venskem in madžarskem jeziku v skladu s 
posebnim zakonom. 

19. člen 
Zaradi zagotovitve pogojev za uč inkovito 

uresničevanje in varstvo pravic narodnosti ter 
za razvoj dvojezičnega sporazumevanja na 
območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega 
naroda in italijanske narodnosti, in so s statu- 
tom občine opredeljena kot narodnostno me- 
šana območja, se v izobraževalnih organiza- 
cijah z italijanskim učnim jezikom poleg itali- 
janskega poučuje tudi slovenski jezik; v dru- 
gih izobraževalnih organizacijah pa poleg 
slovenskega jezika tudi italijanski jezik. 

Kadar se vključujejo učenci iz območij, ki 
so s statusom občine opredeljena kot naro- 
dnostno mešana območij, v srednje izobraže- 
vanje izven teh območ j, se zanje omogoča 
tudi pouk italijanskega oziroma madžarskega 
jezika, kadar se za izvajanje tega pouka v 
skladu s posebnim zakonom lahko organizi- 
rajo posebni oddelki. 

20. č len 
Varstvo posebnih pravic pripadnikov itali- 
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janske in madžarske narodnosti na področju 
usmerjenega izobraževanja se ureja s poseb- 
nim zakonom. 

21. č len 
Za pripadnike drugih narodov in narodnosti 

Jugoslavije se lahko izvaja vzgojnoizobraže- 
valno delo v njihovem jeziku, če se zanje pod 
pogoji, določenimi v skladu s tem zakonom, 
organizirajo posebni oddelki. 

22. č len 
Usmerjeno izobraževanje mladostnikov z 

motnjami v duševnem in telesnem razvoju in 
invalidnih oseb se organizira v skladu s tem 
zakonom in posebnimi predpisi. 

23. člen 
Izobraževanje za pridobitev in izpopolnje- 

vanje strokovne izobrazbe ter usposabljanje z 
delom za področja dela, pri katerih so poseb- 
nega pomena varstvo človekovega zdravja in 
življenja, varstvo družbenega in osebnega 
premoženja ali drugih splošnih koristi, se 
izvaja v skladu s tem zakonom in posebnimi' 
predpisi. 

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter 
usposabljanje z delom se lahko izvaja tudi na 
področjih, ki niso obsežena v prejšnjem od- 
stavku, če je tako določeno s posebnim zako- 
nom ali predpisi izdanimi na podlagi zakona. 

II. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU PRI URE- 
SNIČEVANJU USMERJENEGA IZOBRAŽE- 
VANJA 

24. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 

nih skupnostih v skladu s svojo pravico in 
odgovornostjo, da stalno izpopolnjujejo svoje 
delovne in druge sposobnosti ter zagotavljajo 
pogoje za celovit osebni razvoj, ugotavljajo 
potrebe po delavcih in njihovem izobraževa- 
nju ter planirajo in izvajajo usmerjeno izobra- 
ževanje v svoji temeljni organizaciji ali delovni 
skupnosti oziroma v okviru delovnih in se- 
stavljenih organizacij združenega dela, zdru- 
ženj in skupnosti usmjerjajo delavce v izobra- 
ževanje, ter se o uresničevanju usmerjenega 
izobraževanja sporazumevajo in dogovarjajo 
z delavci drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. 

V temeljni organizaciji oziroma delovni 
skupnosti delavci sprejemajo in izvajajo pro- 
grame za izpopolnjevanje in usposabljanje za 
potrebe svojih organizacij in skupnosti. Pro- 
grame za izpopolnjevanje in programe za 
uposabljanje sprejemajo in izvajajo tudi sku- 
paj z delavci v drugih temeljnih organizacijah 
in delovnih skupnostih, kadar z njimi uresni- 
čujemo skupne izobraževalne potrebe. 

Programe za pridobitev izobrazbe, progra- 
me za izpopolnjevanje in programe za uspo- 
sabljanje, ki omogočajo zadovoljevanje skup- 
nih in celotnih družbenih izobraževalnih po- 
treb in interesov na določenem področju 

združenega dela oziroma v določeni stroki 
sprejemajo uporabniki in izvajalci v posebnih 
izobraževalnih skupnostih v skladu z zako- 
nom. 

25. č len 
S samoupravnimi splošnimi akti samo- 

upravne organizacije in skupnosti se v skladu 
s tem zakonom določ i način priprave in po- 
stopek sprejemanja programov za izpopolnje- 
vanje in programov za usposabljanje, ki se 
sprejemajo v tej organizaciji ali skupnosti, 
način zagotavljanja pogojev za njihovo ure- 
sničevanje ter pogoji in način vključevanja 
delavcev v to izobraževanje. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih se v okviru delovnih organiza- 
cij, sestavljenih organizacij združenega dela, 
združenj in skupnosti dogovarjajo in sporazu- 
mevajo o sprejemanju in izvajanju programov 
za izpopolnjevanje in programov za usposab- 
ljanje, ter s samoupravnimi sporazumi in dru- 
gimi splošnimi akti določajo pogoje in način 
uresničevanja skupnih izobraževalnih potreb 
in interesov. V ta namen združujejo sredstva, 
razvijajo izobraževalno dejavnost ter druge 
oblike strokovnega dela v zvezi s skupnim 
planiranjem, usmerjanjem, organiziranjem in 
izvajanjem izobraževanja delavcev ter se za 
zadovoljevanje tistih potreb in interesov, ki jih 
ne morejo zadovoljevati v svojih organizaci- 
jah in skupnostih, povezujejo z izobraževalni- 
mi organizacijami. 

26. člen 
Ob sprejemanju vzgojnoizobraževalnih 

programov v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih določajo uporabniki in izvajalci pogoje 
in načine uresničevanja teh programov ter 
sodelovanje uporabnikov pri njihovem ure- 
sničevanju. 

Uporabniki zagotavljajo sodelovanje pri 
uresničevanju vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov za pridobitev izobrazbe in program za 
izpopolnjevanje sprejetih v posebnih skupno- 
stih s tem, da izvajajo zlasti praktični pouk, 
proizvodno delo in delovno prakso. 

Medsebojne pravice in obveznosti pri ure- 
sničevanju vzgojnoizobraževalnih programov 
po prejšnjem odstavku se določajo s samoup- 
ravnim sporazumom med izobraževalnimi or- 
ganizacjami in organizacijami združenega 
dela uporabnikov tako, da se zagotavlja kvali- 
tetno izvajanje celotnega vzgojnoizobraževal- 
nega programa in varstvo pravic udeležencev 
izobraževanja. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka se določ i: 

- del programa za pridobitev izobrazbe 
oziroma programa za izpopolnjevanje, ki se 
izvaja izven izobraževalne organizacije, ter 
pogoji za izvajanje tega dela rpograma v skla- 
du z vzgojnoizobraževalnim programom, 
- načinzagotavljanja materialnih, prostorskih, 
kadrovskih in drugih pogojev za izvajanje de- 
la programa ter medsebojne obveznosti pri 
zagotavljanju teh pogojev v skladu s samoup- 
ravnim sporazumom o temeljih plana poseb- 
ne izobraževalna skupnosti, 

OPOMI 
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OPOMBE - oblike sodelovanja in obveznosti izobra- 
ževalne organizacije pri izvajanju dela pro- 
grama iz prve alinee, 

- pravice in obveznosti udeležencev izo- 
braževanja v času opravljanja praktičnega 
pouka, proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse, 

- medsebojne pravice in odgovoinosti pri 
vključevanju udeležencev izobraževanja v sa- 
moupravne, družbenopolitične, kulturne in 
druge aktivnosti v temeljnih organizacijah 
oziroma delovnih skupnostih uporabnikov, 

- druge pravice in odgovornosti pri skup- 
nem izvajanju programov. 

Z vsakoletno pogodbo se za čas šolskega 
leta podrobneje določa obseg in način ure- 
sničevanja medsebojnih pravic in odgovorno- 
sti iz samoupravnega sporazuma iz prejšnje- 
ga odstavka. S pogodbo se določ i tudi število 
in razporeditev udeležencev izobraževanja pri 
praktičnem pouku proizvodnem delu oziroma 
delovni praksi v temeljni organizaciji oziroma 
delovni skupnosti, pri čemer se upošteva tudi 
načelo, da udeleženci izobraževanja oprav- 
ljajo proizvodno delo oziroma delovno prakso 
v tisti temeljni organizaciji oziroma delovni 
skupnosti, ki jih je napotila v izobraževanje. 

27. č len 
Udeleženci izobraževanja imajo pri praktič - 

nem pouku ter pri opravljanju proizvodnega 
dela oziroma delovne prakse pravico do var- 
stva pri delu in do zavarovanja za primer ne- 
sreče pri delu v skladu s posebnimi predpisi 
ter pravico do nagrade v sorazmerju s pri- 
spevkom, ki ga s svojim delom prispevajo k 
dohodku temeljne organizacije oziroma de- 
lovne skupnosti oziroma k prihodkom delov- 
nih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lastnini občanov. 

Pravice udeležencev iz prejšnjega odstavka 
se podrobneje opredelijo s samoupravnim 
splošnim aktom temeljne organizacije ali de- 
lovne skupnosti oziroma s kolektivno pogod- 
bo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. 

28. č len 
Za spodbujanje izobraževanja v skladu s 

potrebami združenega dela ter družbe v celo- 
ti, za pridobivanje ustrezno usposobljenih de- 
lavcev, za zagotavljanje materialnih možnosti 
in izenačevanje pogojev za izobraževanje, ter 
za pokrivanje stroškov, povezanih z izobraže- 
vanjem, temeljne organizacije, druge samo- 
upravne oiganizacije in skupnosti podeljujejo 
štipendije. 

Stipendije se podeljujejo na podlagi razpi- 
sa, v katerem se določ ijo pogoji za pridobitev 
štipendije, število štipendij ter kriteriji in meri- 
la za izbor kandidatov za štipendije. 

Medsebojne pravice in obveznosti učenca 
oziroma študenta, ki prejema štipendijo, in 
temeljne organizacije, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, ki daje štipendijo, 
se podrobneje uredijo s pogodbo o štipendiji. 

Podeljevanje štipendij urejajo temeljne or- 
ganizacije, druge samoupravne organizacije 
in skupnosti s svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti. 

29. člen 
Uporabniki ugotavljajo in usklajujejo izo- 

braževalne potrebe in interese na podlagi 
proučevanja tekoč ih in razvojnih potreb de- 
lovnega procesa ter na podlagi načrtovanih 
dolgoročnih razvojnih usmeritev na določe- 
nem področju združenega dela oziroma stro- 
ke. Pri tem upoštevajo zlasti potrebe po zna- 
njih, ki jih ugotavljajo z analizo del in nalog 
ter z opisi posameznih poklicev oziroma sku- 
pin sorodnih poklicev, ter znanja, ki jih je 
mogoče predvideti na podalgi dolgoročnega 
razvoja tehnike, tehnologije in organizacije 
dela na določenem področju dela oziroma v 
stroki. 

Na podlagi ugotovljenih potreb in interesov 
na področju usmerjenega izobraževanja upo- 
rabniki skupaj z izvajalci določajo vsebino in 
obseg izobraževanja po posameznih vzgoj- 
noizobraževalnih programih ter planirajo 
zmogljivosti, ki jih bodo za uresničevanje izo- 
braževanja po teh programih zagotavljali v 
izobraževalnih organizacijah ter v drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. V 
skladu s planiranimi zmogljivostmi zagotav- 
ljajo materialne, prostorske, kadrovske in 
druge pogoje za izvajanje izobraževalne de- 
javnosti. 

Pogoji za izvajanje usmerjenega izobraže- 
vanja ter za njegov razvoj se zagotavlja v 
skladu z materialnimi možnostmi tako, da 
omogočajo stalno posodabljanje vzgojnoizo- 
braževalnega dela, za prektični pouk, proiz- 
vodno delo in delovno prakso pa zagotavljajo 
izvajanje v delovnih procesih, zasnovanih v 
skladu s sodobnimi spoznanji znanosti, tehni- 
ke, tehnologije in organizacije dela. 

30. č len 
Za usklajevanje usmerjenega izobraževanja 

s svojimi, skupnimi in celotnimi družbenimi 
potrebami in za uresničevanje planov na po- 
dročju usmerjenega izobraževanja delavci in 
drugi delovni ljudje v svojih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih načrtujejo in 
izvajajo usmerjanje s tem, da zlasti: 

- spodbujajo in omogočajo vključevanje 
delavcev v izobraževanje, 

- spodubjajo in pospešujejo samoizobra- 
ževanje delavcev, 

- sodelujejo pri usmerjanju mladine v 
ustrezne vzgojnoizobraževalne programe in v 
delo, 

- prispevajo k zagotavljanju pogojev za de- 
lo domov učencev oziroma študentov, knjiž- 
nic, laboratorijev in drugih organizacij in 
skupnosti, ki s svojo dejavnostjo zagotavljajo 
udeležencem izobraževanja pogoje za življe- 
nje in uspešno izobraževanje, ter za interesne 
dejavnosti, 

- podeljujejo štipendije, zagotavljajo nado- 
mestila osebnega dohodka in povračila stro- 
škov v zvezi z izobraževanjem, 

- omogočajo udeležencem izobraženja, da 
v svojih organizacijah in skupnostih oprav- 
ljajo praktični pouk, proizvodno delo in delov- 
no prakso. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih usklajujejo usmerjanje v izo- 
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braževalnih skupnostih, skupnostih za zapo- 
slovanje, gospodarskih zbornicah in drugih 
splošnih združenjih, družbenopolitičnih 
skupnostih in družbenopolitičnih organizaci- 
jah ter v ta namen sodelujejo z drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi. 

31. č len 
Pogoje in način uveljavljanja pravic in ob- 

veznosti delavcev do izobraževanja določ ijo 
delavci v temeljnih organizacijah in delovnih 
skupnostih v samoupravnih splošnih aktih. 

Z akti iz prejšnjega odstavka se posebej 
določ ijo pravice, obveznosti in odgovornosti 
delavcev, ki se izobražujejo iz dela in ob delu, 
zlasti pa: 

- v katerih primerih in v kakšnem obsegu 
imajo delavci pravico do odsotnosti z dela 
zaradi izobraževanja, 

- načela za razporejanje delovnih obvez- 
nosti delavcev, ki se izobražujejo, 

- pravico do nadomestila osebnega do- 
hodka v času odsotnosti z dela zaradi izobra- 
ževanja oziroma do štipendije oziroma do po- 
vrač ila stroškov v zvezi z izobraževanjem, 

- pravice in obveznosti delavcev po konča- 
nem izobraževanju; razporeditev na delo, ki 
ustreza pridobljeni strokovni izobrazbi in ob- 
veznosti, če tega dela po končanem izobraže- 
vanju ne sprejme; obveznosti delavca v pri- 
meru, če izobraževanja v dogovorjenem roku 
ni uspešno končal oziroma, če zapusti temelj- 
no organizacijo oziroma delovno skupnost 
pred iztekom, dogovorjenega roka, ki pa ne 
sme biti daljši kot traja izobraževanje v skladu 
z vzgojnoizobraževalnim programom. 

Pravice in obveznosti delavcev iz prejšnje- 
ga odstavka se podrobneje določijo s pogod- 
bo, ki jo skleneta delavec in temeljna organi- 
zacija oziroma delovna skupnost. 

Temeljne organizacije oziroma delovne 
skupnosti na posameznih področ jih združe- 
nega dela usklajujejo pogoje in način uveljav- 
ljanja pravic in obveznosti delavcev do izo- 
braževanja s samoupravnimi sporazumi in 
družbenimi dogovori. Pobudo za sklenitev ta- 
kih samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov lahko da sindikat. 

32. č len 
Za izobraževanje iz dela se po tem zakonu 

šteje izobraževanje oseb, ki so z vključ itvijo v 
izobraževanje za pridobitev oziroma izpolnje- 
vanje strokovne izobrazbe prenehale delati ne 
glede na to, ali so ostale v delovnem razmerju 
ali ne, oziroma so prenehale samostojno 
opravljati dejavnost z osebnim delom, 

Za izobraževanje ob delu se po tem zakonu 
šteje izobraževanje oseb, ki so v času izobra- 
ževanja za pridobitev ali izpolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe v delovnem razmerju, oziro- 
ma samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom ter v celoti ali vsaj deloma opravijo 
svoje delovne obveznosti. 

33. č len 
Temeljna organizacija oziroma delovna 

skupnost v skladu s samoupravnim splošnim 

aktom najmanj enkrat letno objavi: OPOMBE 
- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, 

po katerih bo omogočalo izobraževanje iz de- 
la ip ob delu, 

- pogoje, na podlagi katerih bo izbirala 
kandidate za izobraževanje po posameznih 
programih, 
- pravice in obveznosti delavcev, ki se bo- 

do izobraževali, 
- število delavcev, ki jim bo omogočila izo- 

braževanje po posameznih vzgojno-izobraže- 
valnih programih ter merila in postopek, po 
katerem bo izbrala kandidate, če je njihovo 
število več je od razpisanega. 

34. člen 
Pravice in obveznosti iz 24. - 31. člena tega , 

zakona se za delavce v delovnem razmerju z 
delovnimi ljudmi, ki opravljajo samostojno 
dejavnost z osebnim delom, urejajo s kolek- 
tivno pogodbo v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih. 

35. člen 
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo možno- 

sti za uresničevanje skupnih in celotnih druž- 
benih potreb in interesov v usmerjenem izo- 
braževanju s svobodno menjavo dela v skladu 
z zakonom. 

S svobodno menjavo dela *■ neposrednih 
odnosih z izvajalci zagotavljajo uporabniki 
zlasti izobraževanja po programih za izpolnje- 
vanje in programih za usposabljanje za potre- 
be svojih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, s svobodno menjavo dela v izobraževal- 
nih skupnostih in po njih pa zlasti izobraževa- 
nje po vzgojnoizobraževalnih programih, 
sprejetih v teh skupnostih. 

36. č len 
Predmet svobodne menjave na področju 

usmerjenega izobraževanja so storitve, po- 
trebne za izvedbo posameznega vzgojnoizo- 
braževalnega programa (v nadaljnjem besedi- 
lu: program storitev), lahko pa tudi posamič- 
ne storitve. 

Program storitev obsega zlasti: 
- vrste, obseg in zahtevnost vzgojnoizo- 

braževalnega in drugega dela, potrebnega za 
izvajanje posameznega programa za pridobi- 
tev izobrazbe ali programa za izpolnjevanje 
oziroma programa za usposabljanje, 

- organizacijo vzgojnoizobraževalnega de- 
la po letnikih, oddelkih ter delovnih oziroma 
učnih skupinah, 

- storitve in materialne pogoje, s katerimi 
se zagotavlja uspešno izobraževanja udele- 
žencev izobraževanja ter pogoji za interesne 
dejavnosti, 

- program raziskovalnega dela v zvezi z 
uresničevanjem vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov za pridobitev višje in visoke strokovne 
izobrazbe. 

37. člen 
Delavci v izobraževalnih organizacijah pri- 

dobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki 
ga ustvarijo: 

poročevalec 7 



OPOMBE - s svobodno menjavo dela, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem do- 

hodku, kadar združujejo delo in sredstva z 
delavci v drugih temeljnih organizacijah, 

- s prodajo proizvodov in storitev na trgu 
oziroma v okviru organizacije združenega 
dela, 

<• - na drugih podlagah, določenih z zako- 
nom. 

38. člen 
Uporabniki in izvajalci v posebni izobraže- 

valni skupnosti v skladu z zakonom in samo- 
upravnim sporazumom o temeljih plana te 
skupnosti lahko določijo, da udeleženci izo- 
braževanja prispevajo za izobraževanje iz 
svojih sredstev. 

Prispevka iz prejšnjega odstavka ni mogoče 
določ iti za usposabljanje z delom in za vsako- 
kratno prvo preverjanje znanja, pridobljenega 
s samoizobraževanjem v skladu s 102. č lenom 
tega zakona. 

III. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
IN ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽE- 
VALNEGA DELA 

1. Vzgojnoizobraževalni programi 

39. č len 
Vzgojnoizobraževalni programi, ki jih spre- 

jemajo uporabniki in izvajalci v izobraževalni 
skupnosti, se oblikujejo na podlagi program- 
ske zasnove in v skladu s smernicami za obli- 
kovanje vzgojnoizobraževalnih programov. 

40. č len 
Programska zasnova za oblikovanje pro- 

gramov za pridobitev izobrazbe in programov 
za izpopolnjevanje določa zlasti: 

- število dejavnosti oziroma strok na dolo- 
čenem področju združenega dela, v katerih 
bo zagotovljeno izobraževanje v izobraževalni 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: usmeritve 
izobraževanja), 

- vrste in zahtevnost vzgojnoizobraževal- 
nih programov v posamezni usmeritvi izobra- 
ževanja glede na razvrstitev poklicev, dela 
oziroma nalog po vrsti in zahtevnosti, ki se 
določa v skladu s posebnimi predpisi o razvr- 
ščanju poklicev in strokovne izobrazbe, 

- povežanost vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v posamezni usmeritvi, ki omogoča 
prestopanje oziroma preusmerjanje iz enega 
programa v drugi program enake zahtevnosti 
(horizontalna prehodnost) ali različne zahtev- 
nosti (vertikalna prehodnost), 

- poklice, dela oziroma naloge, za katere 
omogoča posamezen vzgojnoizobraževalni 
program pridobitev strokovne izobrazbe za 
začetek dela oziroma strokovni naslov, ki ga 
pridobi udeleženec izobraževanja po konča- 
nem izobraževanju v skladu s posebnim zako- 
nom. 

Določbe prejšnjega odstavka se primemo 
uporabljajo tudi za oblikovanje programov za 
usposabljanje. 

Programsko zasnovo za oblikovanje vzgoj- 
noizobraževalnih programov sprejmejo upo- 
rabniki in izvajalci v skupščini posebne izo- 
braževalne skupnosti. 

41. č len 
S programsko zasnovo za oblikovanje 

vzgojnoizobraževalnih programov se določ i 
tudi programe, ki jih je treba prilagoditi za 
izobraževanje mladostnikov z motnjami v te- 
lesnem in duševnem razvoju in invalidnih 
oseb tako, da se jim omogoč i pridobivanje in 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter 
usposabljanje z delom za tiste poklice, dela 
oziroma naloge, ki jih take osebe lahko oprav- 
ljajo glede na svoje telesne in duševne zmož- 
nosti. 

Prilagajanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov za osebe iz prejšnjega odstavka se nana- 
ša na vse sestavine vzgojnoizobraževalnega 
programa, ki jih določa 45. člen tega zakona 
tako, da se zagotovi zlasti prilagajanje učnega 
načrta, predmetnika, navodil v zvezi z vsebino 
in uresničevanjem vzgojnoizobraževalnega 
dela ter vrsto izobrazbe učiteljev in drugih 
delavcev. 

42. č len 
Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraže- 

valnih programov določajo: 
- navodila za pripravo programske zasno- 

ve za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov, 

- načela za oblikovanje sestavin vzgojno- 
izobraževalnih programov, določenih v 45. 
členu tega zakona, 

- načela za razporeditev skupne vzgojno- 
izobrezbene osnove v programih za pridobi- 
tev izobrazbe v srednjem izobraževanju, 

- načela za zagotavljanje enakovrednega 
izobrazbenega standarda za vzgojnoizobra- 
ževalne programe enake zahtevnosti v vseh 
usmeritvah, 

- načela za stalno posodabljanje vzgojnoi- 
zobraževalnih programov. 

Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov sprejme Strokovni svet SRS 
za vzgojo in izobraževanje. 

43. č len 
Vzgojnoizobraževalne programe, ki jih v 

skladu s tem zakonom sprejemajo uporabniki 
in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih, pripravljajo strokovni sveti teh skupnosti. 
Strokovni sveti vključujejo v pripravo teh 
vzgojnoizobraževalnih programov ustrezne 
strokovne službe, organizacij združenega de- 
la in samoupravnih interesnih skupnosti razi- 
skovalne in izobraževalne organizacije, mark- 
sistične centre ter druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti. 

Predno uporabniki in izvajalci posebne izo- 
braževalne skupnosti sprejmejo program za 
pridobitev izobrazbe, morajo dobiti mnenje 
Strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraže- 
vanje o usklajenosti programa s smernicami 
iz prejšnjega člena. 

8 poročevalec 



44. č len 
Postopek priprave in sprejemanja vzgojnoi- 

zobraževalnih programov v posebni izobraže- 
valni skupnosti lahko določ i, da pripravljajo 
vzgojnoizobraževalne programe v visokem 
izobraževanju izobraževalne organizacije, ki 
izvajajo te programe. 

45. č len 
Program za pridobitev izobrazbe določa v 

skladu s tem zakonom zlasti: 
- učni načrt, ki obsega operativne smotre 

vzgojnoizobraževalnega dela, njegovo vsebi- 
no po posameznih predmetih, predmetnih 
področjih in drugih sestavinah učnega načrta 
ter po zaokroženih časovnih obdobjih, sez- 
nam učbenikov oziroma literature in drugih 
sredstev, navodila za diferenciacijo temeljnih 
vsebin in vsebin, namenjenim predvsem po- 
glabljanju in razširjanju znanja, oblike organi- 
ziranega vzgojnoizobraževalnega dela ter ob- 
vezne oblike in obdobja za preverjanje in oce- 
njevanje znanja, 
- predmetnik, ki opredeljuje obseg vzgoj- 

noizobraževalnega dela po posameznih pred- 
metih, predmetnih področ jih in drugih sesta- 
vinah učnega načrta ter trajanje izobraževa- 
nja po programu, 

- pogoje, ki jim mora izpolniti kandidat, da 
se lahko vključ i v izobraževanje po tem pro- 
gramu oziroma po njegovem izbirnem delu, 

- pogoje za napredovanje, 
- vrsto in stopnjo izobrazbe uč iteljev in 

drugih delavcev za vsak predmet, predmetno 
področje oziroma drugo sestavino učnega 
načrta, 
- minimalne materialne pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati izobraževalna organizacija, da 
lahko izvaja izobraževanje po programu, 

- navodila, kako se program prilagaja 
predhodnemu znanju, delovnim in življenj- 
skim izkušnjam, ko se po programu izobražu- 
jejo odrasli. 

Za zagotovitev varstva posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti 
ter za razvoj dvojezičnega sporazumevanja, je 
treba predmetnike in učne načrte tistih pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe, ki jih izvajajo 
izobraževalne organizacije na narodnostno 
mešanih območjih, prilagoditi v skladu z za- 
konom. 

46. č len 
Za oblikovanje programov za izpolnjevanje 

in programov za usposabljanje se primerno 
uporabljajo določbe prejšnjega člena. 

47. člen 
Program za pridobitev izobrazbe se objavi 

na način, ki ga določ i posebna izobraževalna 
skupnost s svojim statutom. 

48. č len 
S programi za pridobitev izobrazbe je treba 

na začetku srednjega izobraževanja zagotovi- 
ti skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo. 

Skupna vzgojnoizobrazbena osnova zago- 
tavlja: 

- široko podlago za pridobivanje strokov- 
no-teoretičnih in praktičnih znanj, 

- tesnejšo vsebinsko povezanost progra- 
mov za pridobitev izobrazbe v srednjem izo- 
braževanju in omogoča usmerjanje ter preu- 
smerjanje učencev. 

Vsebina skupne vzgojnoizobrazbene osno- 
ve omogoča učencem poglobiti spoznanja in 
razumevanje o razvojnih zakonitostih narave, 
družbe in človeka ter razširiti znanja na po- 
droč ju družbenega razvoja, razvoja kulture, 
znanosti, tehnike, proizvodnje in drugih po- 
droč jih č lovekovega ustvarjanja. Spoznavanje 
tehnike in proizvodnje se v skupni vzgojnoi- 
zobrazbeni osnovi uresničuje na raznovrstnih 
področjih dela v materialni proizvodnji in 
družbenih dejavnostih ter mora povezovati 
vsebino skupne vzgojnoizobrazbene osnove z 
vsebino strokovno-teoretičnih in praktičnih 
znanj v programu. 

49. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe v sred- 

njem izobraževanju so programi srednjega 
izobraževanja, nadalnjevalhi programi sred- 
njega izobraževanja in skrajšani programi 
srednjega izobraževanja.. 

Programi srednjega izobraževanja obsega- 
jo skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo in dru- 
ge vsebine splošne izobrazbe ter vsebine te- 
meljnih in posebnih strokovno-teoretičnih 
oziroma praktičnih znanj v posamezni dejav- 
nosti oziroma stroki, lahko pa tudi v okviru 
skupine strok tako, da se vsebine temeljnih 
strokovno-teoretičnih znanj oblikujejo s pou- 
darkom na družbosiovno-jezikovnem ali na- 
ravoslovnomatematičnem področ ju. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraže- 
vanja se oblikujejo za dela na področju orga- 
nizacije, kontrole priprave, operativnega in 
strokovnega vodenja ter spremljanja delovnih 
procesov na podlagi ustreznega programa 
srednjega izobraževanja tako, da omogočajo 
poglabljanje in razširjanje splošne izobrazbe 
ter pridobivanje ustreznih strokovno-teoretič - 
nih in praktičnih znanj. 

Skrajšani programi srednjega izobraževa- 
nja obsegajo del skupne vzgojnoizobrazbene 
osnove ter izbrane vsebine temeljnih in po- 
sebnih strokovno-teoretičnih oziroma prak- 
tičnih znanj, potrebnih za opravljanje določe- 
nih del in nalog; učencem, ki niso uspešno 
končali osnovne šole, morajo omogočiti, da si 
ob izvajanju vsebine tega programa pridobijo 
oziroma obvladajo tudi manjkajoča znanja iz 
programa osnovne šole, ki so potrebna za 
uspešno obvladovanje vsebine skrajšanega 
programa srednjega izobraževanja. 

50. člen 
Vsebino in obseg skupne vzgojnoizobra- 

zbene osnove v programih iz drugega in četr- 
tega odstavka prejšnjega člena določ i Stro- 
kovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje. 

OPOMBE 
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OPOMBE 51. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe v visokem 

izobraževanju so: programi za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe, programi za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe, programi za pri- 
dobitev magisterija in programi za pridobitev 
doktorata znanosti. 

Programi za pridobitev višje strokovne izo- 
brazbe obsegajo posamezne vsebine splošne 
izobrazbe ter vsebine temeljnih in posebnih 
strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj za 
delo v stroki in za razvijanje sposobnosti za 
ustvarjalno uporabo znanstvenih spoznanj in 
tehnoloških dosežkov v praksi. 

Programi za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe obsegajo posamezne vsebine 
splošne izobrazbe ter strokovne vsebine po- 
trebne za študij posameznih znanosti, strok 
ali področ ij umetnosti, za delo v stroki in za 
razvijanje sposobnosti za ustvarjalno upora- 
bo znanstvenih spoznanj in dosežkov v 
praksi. 

Programi za pridobitev magisterija in za 
pridobitev doktorata znanosti obsegajo vsebi- 
ne za razširjanje in poglabljanje teoretičnega 
in praktičnega znanja na posameznih področ- 
jih znanosti, umetnosti oziroma strok ter za 
razvijanje sposobnosti za opravljanje razisko- 
valnega dela. 

Programe za pridobitev doktorata znanosti 
sprejme na predlog kandidata in njegovega 
mentorja svet izobraževalne organizacije ozi- 
roma svet raziskovalne organizacije, če se 
opravlja doktorat pri njej, po predhodni prido- 
bitvi mnenja ustreznega strokovnega organa 
izobraževalne oziroma raziskovalne organiza- 
cije. 

52. člen 
Posamezen program za pridobitev izobra- 

zbe mora praviloma omogočiti izobraževanje 
za več sorodnih poklicev, del in nalog in ob- 
sega: 

- skupni del, ki določa vsebine znanj, skup- 
ne za vse poklice, dela in naloge, za katere je 
predvideno izobraževanje po tem programu, 
- izbirne dele, ki določajo vsebine znanj 

potrebne za določeno skupino poklicev ali za 
posamezni poklic, dela in naloge, za katere je 
predvideno izobraževanje po tem programu. 

V primeru ko razlik v vsebini izobraževanja 
za sorodne poklice, dela in naloge ni mogoče 
zagotavljati z izbirnim: deli, se oblikuje eno- 
ten vzgojnoizobraževalni program za posa- 
mezne poklice, dela oziroma naloge. 

Skupni del programa z enim izbirnim delom 
istega programa tvori smer izobraževanja. Za 
smer izobraževanja po tem zakonu se šteje 
tudi enoten vzgojnoizobraževalni program po 
prejšnjem odstavku. 

Vrsto in število smeri v okviru vzgojnoizo- 
braževalnega programa določ ijo uporabniki 
in izvajalci s programsko zasnovo. 

53. č len 
Zaradi racionalne organizacije izobraževa- 

nja se lahko deli programov za pridobitev 
oziroma izpopolnjevanje izobrazbe istih ali 

različnih usmeritev združujejo v interdiscipli- 
narni program v srednjem izobraževanju ali 
interdisciplinarni program za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe ali interdisciplinarni pro- 
gram za pridobitev visoke strokovne izobra- 
zbe. 

O oblikovanju interdisciplinarnih progra- 
mov se sporazumevajo uporabniki in izvajalci 
v posebnih izobraževalnih skupnostih v skla- 
du z zakonom. 

54. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe morajo 

biti med seboj vertikalno povezani po nasled- 
njih načelih: 
- programi za pridobitev višje oziroma viso- 

ke strokovne izobrazbe se oblikujejo na pod- 
lagi ustreznih programov srednjega izobraže- 
vanja v isti usmeritvi, 

- ne glede na prejšnjo alineo se interdisci- 
plinarni programi za pridobitev višje ali visoke 
strokovne izobrazbe oblikujejo na podlagi več  
ustreznih programov srednjega izobraževanja 
v isti ali različnih usmeritvah, 

- programi za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe se lahko oblikujejo po načelu stop- 
njevanja kot nadaljevanje ustreznih progra- 
mov za pridobitev višje strokovne izobrazbe, 
- programi za pridobitev magisterija se 

oblikujejo na ustreznih programih za pridobi- 
tev visoke strokovne izobrazbe v okviru iste 
ali različnih usmeritev. 

S programsko zasnovo za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov uporabniki 
in izvajalci določijo, kateri programi so 
ustrezni predhodni programi v smislu prejš- 
njega odstavka ter kateri programi za pridobi- 
tev visoke strokovne izobrazbe se oblikujejo 
po načelu stopnjevanja kot nadaljevanje 
ustreznih programov za pridobitev višje stro- 
kovne izobrazbe. 

55. člen 
Vsak program za pridobitev izobrazbe mora 

določ iti trajanje izobraževanja in sicer tako, 
da traja izobraževanje: 

- po skrajšanem programu srednjega izo- 
braževanja največ dve leti, 

- po programu srednejga izobraževanja 
najmanj dve leti in največ štiri leta, 

- po nadaljevalnem programu srednjega 
izobraževanja največ dve leti, 

- po programu za pridobitev višje strokovne 
izobrazbe največ dve leti, 

- po programu za pridobitev visoke stro- 
kovne izobrazbe največ štiri leta, 

- po programu za pridobitev visoke stro- 
kovne izobrazbe, ki je oblikovan kot nadalje- 
vanje programa za pridobitev višje strokovne 
izobrazbe največ dve leti, 

- po programu za pridobitev magisterija 
največ dve leti. 

56. člen 
Izjemoma lahko uporabniki in izvajalci v po- 
sebni izobraževalni skupnosti določ ijo s pro- 
gramom za pridobitev izobrazbe tudi daljše 
trajanje izobraževanja, kot je določeno v 
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prejšnjem členu, če je to potrebno zaradi ob- 
sega vsebine znanj, potrebnih za začetek de- 
la, in sicer največ še za eno leto. 

57. člen 
Izobraževanje za izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe se izvaja po programih za ipopol- 
njevanje, ki omogočajo razširjanje, poglablja- 
nje, posodabljanje in dopolnjevanje splošnih, 
strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj. 

Izobraževanje za izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe se lahko izvaja tudi po delih pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe. 

61. člen 
Sestavni del vseh programov za pridobitev 

izobrazbe je tudi usposabljanje z delom in se 
izvaja kot proizvodno delo oziroma delovna 
praksa. Usposabljanje z delom obsega vsebi- 
ne in aktivnosti, ki omogočajo uporabo teore- 
tičnih in praktičnih znanj neposredno v delov- 
nem procesu, vključevanje učencev oziroma 
študentov v samoupravljanje ter pridobivanje 
praktičnih znanj, razvijanje sposobnosti, 
spretnosti in delovnih navad v obsegu, ki je 
potreben za začetek dela v določenem pokli- 
cu oziroma stroki. 

Usposabljanje z delom je lahko tudi sestav- 
ni del programa za izpopolnjevanje. 

OPOMBE 

58. člen 

Programi za izpopolnjevanje se oblikujejo 
kot: 

- programi za sistematično in permanent- 
no izpopolnjevanje v okviru stroke oziroma 
področja dela, 

- programi za izpopolnjevanje za zahtev- 
nejša dela v okviru pridobljenega poklica ozi- 
roma za delo v sorodnih dejavnostih ali stro- 
kah ter za specializacijo, 
- programi za stalno izobraževanje na po- 

dročju kulture, samoupravljanja, družbeno- 
političnega dela, ljudske obrambe in družbe- 
ne samozašč ite ter na drugih področ jih č love- 
kovega družbenega delovanja in osebnega 
življenja. 

59. člen 
S programom za izpopolnjevanje, ki omo- 

goča specializacijo se lahko določ i, da udele- 
ženec po končanem izobraževanju pridobi 
naslov specialist. 

Programi iz prejšnjega odstavka, ki omogo- 
čajo pridobiti naslov specialist, se oblikujejo 
in sprejemajo po postopku in na način, ki ga 
ta zakon določa za oblikovanje in sprejema- 
nje programov za pridobitev izorazbe. 

Trajanje izobraževanja za pridobitev naslo- 
va specialist se določ i s programom tako, da 
traja: 

- po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi 
najmanj tri mesece, 

- po pridobljeni višji strokovni izobrazbi 
najmanj eno leto, 

- po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi 
najmanj eno leto in pol. 

60. č len 
Kadar se s programi za izpopolnjevanje iz 

tretje alinee 58. člena zagotavljajo skupni in- 
teresi in potrebe po stalnem izobraževanju 
občanov na območju krajevnih skupnosti ozi- 
roma občin, lahko sprejemajo te programe 
tudi uporabniki in izvajalci v občinski izobra- 
ževalni skupnosti. 

Postopek in način oblikovanja oziroma 
sprejemanja programov iz prejšnjega odstav- 
ka se določ i v skladu s tem zakonom in statu- 
tom občinske izobraževalne skupnosti. 

62. č len 
Programi za usposabljanje omogočajo si- 

stematično uvajanje v delo, pridobivanje po- 
sameznih strokovnih znanj, spretnosti in de- 
lovnih navad, potrebnih za opravljanje dolo- 
čenih del in nalog, pridobivanje osnovnih in 
posebnih znanj iz varstva pri delu, vključeva- 
nje v samoupravljanje ter spoznavanje orga- 
nizacije dela, poslovanja, tehnologije, tehnike 
in proizvodnih procesov v organizaciji zdru- 
ženega dela. 

63. č len 
Programi za usposabljanje se oblikujejo za: 
- usposabljanje oseb, ki so si pridobile 

strokovno izobrazbo, 
- usposabljanje oseb, ki so izpolnile 

osnovnošolsko obveznost. 
Programi za usposabljanje oseb, ki so si 

pridobile strokovno izobrazbo in prvič  sklepa- 
jo delovno razmerje, se lahko izvajajo v času 
pripravništva v skladu z zakonom. 

Programi za usposabljanje oseb, ki so iz- 
polnile osnovnošolsko obveznost in niso 
uspešno končale osnovne šole, se lahko do- 
polnijo tako, da omogočajo hkrati pridobitev 
osnovnošolske izobrazbe. 

64. člen 
Za usposabljanje mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju ter invalidnih 
oseb se programi za usposabljanje prilagajajo 
njihovim psihofizičnim sposobnostim. 

Program za usposabljanje mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 
uspešno končani osnovni šoli se lahko dopol- 
ni tako, da obsega tudi vsebine, ki omogočajo 
razširjanje splošne izobrazbe na podlagi pri- 
lagojenega programa osnovne šole in prispe- 
vajo k doseganju njihove telesne oziroma du- 
ševne zrelosti. 

Pri izvajanju programov za usposabljanje 
mladostnikov z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju ter invalidnih oseb lahko so- 
delujejo izobraževalne organizacije, ki izvaja- 
jo osnovno izobraževanje otrok oziroma 
usposabljanje mladostnikov z motnjami v te- 
lesnem in duševnem razvoju ter invalidnih 
oseb. 
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OPOMBE 2. Pogoji za vključ itev v izobraževanje 

65. člen 
V izobraževanje po skrajšanih programih 

srednjega izobraževanja se lahko vključ i, 
kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost. 

66. člen 
V izobraževanje po programih srednjega 

izobraževanja se lahko vključ i, kdor je uspeš- 
no končal osnovno šolo ter izpolnjuje druge 
pogoje, določene z vzgojnoizobraževalnim 
programom v skladu s tem zakonom. S posa- 
meznim vzgojnoizobraževalnim programom 
srednjega izobraževanja se lahko določ i, da je 
pogoj za vključ itev v izobraževanje tudi pozi- 
tivna ocena iz tujega jezika po programu 
osnovne šole. 

V izobraževanje po programih srednjega 
izobraževanja se lahko vključ ijo tudi delavci, 
ki so uspešno končali skrajšani program 
srednjega izobraževanja. 

Za te delavce se program izobraževanja pri- 
lagaja vsebini njihovega predhodnega izobra- 
ževanja, življenjskim in delovnim izkušnjam. 

67. člen 
V izobraževanje po nadaljevalnih progra- 

mih srednjega izobraževanja se lahko vključ i, 
kdor je uspešno končal izobraževanje po 
ustreznem predhodnem programu in ima de- 
lovne izkušnje. 

S posameznim programom za pridobitev 
izobrazbe se določ i, kateri predhodni vzgoj- 
noizobraževalni program je ustrezen ter vrsta 
in obseg delovnih izkušenj. 

63. č len 
Izobraževanje po programih za pridobitev 

višje oziroma visoke strokovne izobrazbe se 
lahko vključ i, kdor je uspešno opravil nadalje- 
valni izpit ter ima delovne izkušnje, kadar jih 
zahteva vzgojnoizobraževalni program. 

S posameznim programm za pridobitev viš- 
je oziroma visoke strokovne izobrazbe se do- 
loč i vrsta in obseg znanj, ki jih mora kandidat 
dokazati z nadaljevalnim izpitom, ter vrsta in 
obseg delovnih izkušenj, če se zahtevajo za 
vključ itev v izobraževanje. 

69. č len 
Nadaljevalni izpit po prejšnjem členu obse- 

ga znanja, ki jih v enem obsegu in vsebini 
določ i Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo 
in izobraževanje, ter znanja iz ustreznega 
vzgojnoizobraževalnega programa v sred- 
njem izobraževanju, ki so potrebna za začetek 
izobraževanja po posameznem programu za 
pridobitev višje oziroma visoke strokovne izo- 
brazbe. 

S posameznim programom za pridobitev 
višje oziroma visoke strokovne izobrazbe se 
določ i, kateri vzgojnoizobraževalni program v 
srednjem izobraževanju iz prejšnjega odstav- 
ka je ustrezen. 

Nadaljevalni izpit se opravlja v izobraževal- 
ni organizaciji, ki izvaja ustrezen vzgojnoizo- 

braževalni program v srednjem izobraževa- 
nju. V komisiji, pred katero opravljajo kandi- 
dati nadaljevalni izpit, sodelujejo tudi uč itelji 
izobraževalnih organizacij, ki izvajajo ustrez- 
ne programe za pridobitev višje oziroma viso- 
ke strokovne izobrazbe. 

70. č len 
V izobraževanje po programih za pridobitev 

visoke strokovne izobrazbe, ki so oblikovani 
po načelu stopnjevanja kot nadaljevanje 
ustreznega predhodnega programa za prido- 
bitev višje strokovne izobrazbe, se lahko 
vključ i, kdor je uspešno končal predhodni 
program. Kateri predhodni program je ustre- 
zen, se določ i s programom za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe. 

71. člen 
V izobraževanju za pridobitev magisterija 

se lahko vključ i, kdor je uspešno končal pro- 
gram za pridobitev visoke strokovne izobra- 
zbe in ima delovne izkušnje. 

S programom za pridobitev magisterija se 
določ i, kateri predhodni program je ustrezen 
ter vrsta in obseg delovnih izkušenj. 

72. č len 
Kot pogoj za vključ itev v izobraževanje za 

pridobitev strokovne izobrazbe se lahko z 
vzgojnoizobraževalnim programom določ ijo 
tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofi- 
zične sposobnosti, kadar so te potrebne za 
uspešno izobraževanje in opravljanje dela v 
določeni dejavnosti oziroma stroki. 

73. č len 
Pogoji za vključ itev v izobraževanje po pro- 

gramih za izpolnjevanje oziroma po progra- 
mih za usposabljanje se določ ijo tako, da se v 
teh programih določ i potrebna predhodna 
izobrazba, v programih za izpopolnjevanje pa 
tudi vrsta in obseg delovnih izkušenj. 

3. Organizacija vzgojnoizobraževalnega 
dela 

74. č len 
Vzgojnoizobraževalno delo organizirajo in 

izvajajo izobraževalne in druge temeljne or- 
ganizacije tako, da zlasti: 

- omogočajo ustvarjalno sodelovanje ude- 
ležencev izobraževanja, uč iteljev in sodelav- 
cev v vzgojnoizobraževalnem delu, 

- razvijajo in upoštevajo individualne last- 
nosti, sposobnosti, interese in nadarjenosti 
udeležencev ter uvajajo različne oblike indivi- 
dualizacije dela, 

- posodabljajo vzgojnoizobraževalni pro- 
ces, razvijajo in izpopolnjujejo tehnologijo 
vzgojnoizobraževalnega dela, 

- pospešujejo razvoj različnih oblik izobra- 
ževanja iz dela in ob delu ter samoizobraževa- 
nja, 

- povezujejo vzgojnoizobraževalno delo s 
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proizvodnim in raziskovalnim delom v enoten 
proces, 

- omogočajo udeležencem izobraževanja 
sistematično pridobivanje in preverjanje zna- 
nja, razvoj psihofizičnih sposobnosti ter 
usmerjanje v ustrezne vzgojnoizobraževalne 
programe oziroma smeri izbraževanja v skla- 
du z interesi, sposobnostmi in doseženimi 
rezultati, 

- povezujejo teorijo s prakso, usposabljajo 
za razumevanje in spremljanje spoznanj ozi- 
roma dosežkov v življenju in delo. 

75. č len 
V primerih, ko se izobražujejo po določe- 

nem vzgojnoizobraževalnem programu odra- 
sli, izobraževalna organizacija prilagodi ta 
vzgojnoizobraževalni program njihovim pred- 
hodnim znanjem, delovnim in življenjskim iz- 
kušnjam, vendar tako, da je zagotovljena ena- 
kovrednost pridobljene strokovne izobrazbe; 

Za udeležence izobraževanja iz dela in ob 
delu lahko izvajajo izobraževalne organizacije 
v srednjem oziroma visokem izobraževanju 
vzgojnoizobraževalne programe tudi po delih. 

76. č len 
Izobraževanje po interdisciplinarnem pro- 

gramu organizirajo in izvajajo skupaj tiste izo- 
braževalne organizacije, ki izvajajo izobraže- 
vanje po vzgojnoizobraževalnih programih- 
,katerih deli sestavljajo interdisciplinarni pro- 
gram. 

Izobraževalne organizacije omogočajo 
učencem oziroma študentom vključevanje v 
izobraževanje po več vzgojnoizobraževalnih 
programih (v nadaljnjem besedilu: multidisci- 
plinarno izobraževanje pod pogoji, ki so dolo- 
čeni s statuti izobraževalnih organizacij v 
skladu z vzgojnoizobraževalnim programom 
in v skladu s tem zakonom. 

Izobraževalne organizacije s samouprav- 
nimi sporazumi ali pogodbami uredijo med- 
sebojne obveznosti pri izvajanju interdiscipli- 
narnih vzgojnoizobraževalnih programov in 
multidisciplinarnega izobraževanja ter pravi- 
ce in obveznosti učencev oziroma študentov. 

77. č len 
Oblike organiziranega vzgojnoizobraževal- 

nega dela so zlasti: teoretični in praktični 
pouk ter proizvodno delo in delovna praksa, 
preverjanje in ocenjevanje znanja, raznovrst- 
ne oblike pomoč i pri samoizobraževanju, se- 
minarsko delo in druge oblike individualnega 
oziroma skupinskega dela z udeleženci izo- 
braževanja, organizirane dejavnosti za udele- 
žence izobraževanja na področ ju samouprav- 
ljanja, kulture, znanosti, tehnične in telesne 
kulture, splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite ter druge oblike organiziranega 
uvajanja v praktično in drugo strokovno delo, 
v visokem izobraževanju pa tudi raziskovalno 
delo. 

78. člen 
Praktični pouk se izvaja zlasti kot pouk ozi- 

roma vaje v delavnicah, laboratorijih, speciali- 

ziranih in drugih uč ilnicah, na vadišč ih, pose- OPOMBE 
stvin in drugih delovščih. 

Proizvodno delo in delovna praksa se izvaja 
neposredno v delovnem oziroma proizvo- 
dnem procesu. 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovna 
praksa se izvaja v izobraževalnih oziroma dru- 
gih organizacijah združenega dela oziroma 
pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom z delovnimi sred- 
stvi v lasti občanov. 

Izobraževalna organizacija mora sodelovati 
pri izvajanju proizvodnega dela in delovne 
prakse, ter praktičnega pouka, ki ga ne izvaja 
sama zlasti pri organizaciji, načrtovanju vse- 
bine dejavnosti in dela učencev oziroma štu- 
dentov in pri razporejanju učencev oziroma 
študentov pri tem delu ter pri vrednotenju 
razultatov praktičnega pouka, proizvodnega 
dela in delovne prakse. 

Obveznosti udeležencev izobraževanja se 
podrobneje določijo s statuti izobražev alnih 
organizacij v skladu s sodobnimi pedagoški- 
mi, andragoškimi in psihološkimi spoznanji 
tako, da je mogoče obvladati vzgojnoizobra- 
ževalni program v za to določenih rokih. 

Tedenski in letni obseg organiziranega 
vzgojnoizobraževalnega dela ter sodelovanja 
učencev oziroma študentov v tem delu se 
določ i tako, da se upošteva potreben obseg 
samostojne priprave učencev oziroma štu- 
dentov za sprotno obladovanje programa. 

79. člen 
Obseg dela in sodelovanja učencev oziro- 

ma študentov v organiziranem vzgojnoizobra- 
ževalnem delu ne sme preseč i 42 ur tedensko 
in ne 44 tednov, letno. 

Obseg dela in sodelovanja učencev v teore- 
tičnem in praktičnem pouku ter seminarskem 
delu, potrebnem za uresničevanje vzgojnoi- 
zobraževalnega programa, ne sme preseč i 32 
ur na teden in ne 1200 ur letno. 

Obseg dela in sodelovanja študentov pri 
teoretičnem in praktičnem pouku ter semi- 
narskem delu, potrebnem za uresničevanje 
vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme 
preseč i 30 ur na teden in ne 900 ur letno. 

Ko se izvaja organizirano vzgojnoizobraže- 
valno delo samo kot proizvodno delo in de- 
lovna praksa, lahko traja delo in sodelovanje 
učencev oziroma študentov največ 42 ur te- 
densko. 

80. č len 
Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se 

izvaja v šolskem letu, ki se začne s 1. septem- 
brom in konča z 31. avgustom. 

Razporeditev organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela in individualnih priprav v 
šolskem letu mora omogočiti učencem oziro- 
ma študentom najmanj 8 tednov počitnic. 

Časovno razporeditev vzgojnoizobraževal- 
nega dela in trajanje šolskih počitnic v šol- 
skem letu določ i izobraževalna organizacija z 
letnim delovnim načrtom. Izobraževalne or- 
ganizacije v srednjem izobraževanju morajo 
razporeditev in trajanje šolskih počitnic pred- 
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OPOMBE hodno uskladiti s pristojno občinsko skupšči- 
no v visokem izobraževanju pa v okviru uni- 
verze. 

81. člen 
Za udeležence izobraževanja, ki se izobra- 

žujejo ob delu, izobraževalna organizacija po 
dogovoru z njimi oziroma njihovimi temeljni- 
mi organizacijami, oziroma delovnimi skup- 
nostmi, upoštevaje njihove delovne obvezno- 
sti in druge okolišč ine, ki vplivajo na izobra- 
ževanje (delovne razmere, oddaljenost, delov- 
ne izkušnje itd.), z letnim delovnim načrtom 
določ i razporeditev izvajanja vzgojnoizobra- 
ževalnega programa, ustrezne organizacijske 
oblike vzgojnoizobraževalnega dela ter z ude- 
leženci izobraževanja uskladi roke za prever- 
janje in ocenjevanje znanja ne glede na do- 
ločbe o šolskem letu. 

82. č len 
Vzgojnoizobraževalno delo se izvaja po let- 

nem delovnem načrtu, ki ga za vsako šolsko 
leto sprejme svet izobraževalne organizacije. 

Letni delovni načrt obsega zlasti: 
- obseg in razporeditev organiziranega 

vzgojnoizobraževalnega in drugega dela, po- 
trebnega za izvedbo vzgojnoizobraževalnih 
programov ter fakultativnih predmetov, v vi- 
sokem izobraževanju pa tudi programe razi- 
skovalnega dela, 

- obseg dela in sodelovanja učencev oziro- 
ma študentov v organiziranem vzgojnoizobra- 
ževalnem in drugem delu ter obseg organizi- 
ranega vzgojnoizobraževalnega dela in dru- 
gega dela za delavce; za študente oziroma 
delavce v visokem izobraževanju pa tudi ob- 
seg dela oziroma sodelovanja v raziskoval- 
nem delu, 

- program in organizacijo dejavnosti izo- 
braževalne organizacije na samoupravnem, 
družbenopolitičnem, kulturnem, tehničnem 
in telesnokulturnem področju, 

- načrt usmerjanja in vpisa, 
- način zagotavljanja pogojev za uspešno 

izobraževanje udeležencev, 
- razporeditev poč itnic, 
- razporeditev učencev oziroma študentov 

v oddelke in učne skupine, 
- strokovno izpopolnjevanje delavcev, 
- sodelovanje izobraževalne organizacije z 

drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, strokovnimi in drugimi društvi 
ter sodelovanje zunanjih sodelavcev v vzgoj- 
noizobraževalnem in drugem delu, 
- druge naloge povezane v vzgojnoizobra- 

ževalnim delom, v visokem izobraževanju pa 
tudi z raziskovalnim delom ali umetniško de- 
javnostjo. 

83. člen 
Za smotrno in učinkovito organizacijo 

vzgojnoizobraževalnega dela razporeja izo- 
braževalna organizacija udeležence izobraže- 
vanja v delovne oziroma učne skupine, oddel- 
ke in letnike v skladu z normativi, ki jih ob 
upoštevanju pedagoških načel in posebnosti 
organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela 

določ ijo uporabniki in izvajalci v posebni izo- 
braževalni skupnosti s samoupravnim spora- 
zumom, v skladu z enotnimi osnovami stan- 
dardov in normativov, sprejetimi v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. 

Pri izvajanju posameznih vzgojnoizobraže- 
valnih programov lahko izobraževalna orga- 
nizacija v skladu s pedagoškimi načeli, dose- 
ženimi učnimi uspehi, sposobnostmi in inte- 
resi učencev oziroma študentov razporeja 
učence oziroma študente istih ali različnih 
letnikov v delovne oziroma učne skupine pri 
posameznih predmetih in drugih sestavinah 
programa. 

4. Organizacija izobraževanja za pridobitev 
magisterija in doktorata znanosti 

84. č len 
Izobraževanje za pridobitev magisterija in 

za pridobitev doktorata znanosti lahko orga- 
nizirajo izobraževalne organizacije, ki izvajajo 
programe za pridobitev visoke strokovne izo- 
brazbe. 

Izobraževalne organizacije iz prejšnjega 
odstavka lahko organizirajo izobraževanje za 
pridobitev magisterija in doktorata znanosti 
na tistih področjih in iz tistih znanstvenih dis- 
ciplin, na katerih v skladu s svojim statutom 
opravljajo raziskovalno dejavnost. Pri izvaja- 
nju tega izobraževanja sodelujejo izobraže- 
valne organizacije med seboj in z raziskoval- 
nimi organizacijami. 

85. č len 
Izobraževanje za pridobitev magisterija in 

za pridobitev doktorata znanosti lahko orga- 
nizirajo tudi raziskovalne organizacije, ki iz- 
polnjujejo pogoje za izvajanje tega izobraže- 
vanja, določene s tem zakonom. 

Izobraževanje po prejšnjem odstavku lahko 
organizirajo raziskovalne organizacije na ti- 
stih področ jih, na katerih opravljajo razisko- 
valno in vzgojnoizobraževalno delo delavci, ki 
so si pridobili naziv visokošolskega uč itelja ali 
znanstvenega delavca po tem zakonu. 

86. člen 
Doktorat znanosti si pridobijo kandidati, ki 

imajo magisterij, če uspešno zagovarjajo 
ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo. 

Doktorat znanosti si pridobijo tudi kandida- 
ti z visoko strokovno izobrazbo, ki imajo 
opravljena znanstvena dela ali pomembna 
izvirna strokovna dela oziroma stvaritve, če 
opravijo ustni doktorski izpit in uspešno za- 
govarjajo ugodno ocenjeno doktorsko diser- 
tacijo. 

Kandidati iz prejšnjega odstavka, ki so si 
pridobili naslov specialista po programih za 
izpopolnjevanje visoke strokovne izobrazbe, 
ne opravljajo ustnega doktorskega izpita. 

87. č len 
Doktorska disertacija mora biti samostojen 

in izviren prispevek k znanstveni disciplini, iz 
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katere želi kandidat pridobiti doktorat znano- 
sti. 

Temo doktorske disertacije sprejme svet 
izobraževalne organizacije oziroma razisko- 
valne organizacije, ki organizira izobraževa- 
nje za pridobitev doktorata znanosti, potem 
ko dobi mnenje ustreznega strokovnega or- 
gana te organizacije, določenega z njenim 
statutom. 

Za doktorsko disertacijo se lahko šteje tudi 
znanstveno delo ali več takih del, ki pomenijo 
zaokroženo celoto. 

Doktorska disertacija se javno zagovarja 
pred komisijo, ki jo sestavljajo visokošolski 
uč itelji in znanstveni delavci. 

88. č len 
Doktorat znanosti se odvzame, če se ugoto- 

vi, da doktorska disertacija ni rezultat kandi- 
datove lastne ustvarjalnosti in lastnih dosež- 
kov. 

89. člen 
Znanstvene discipline oziroma področja, na 

katerih izobraževalne oziroma raziskovalne 
organizacije organizirajo izobraževanje za 
pridobitev magisterija ter doktorata znanosti; 
postopek za pridobitev magisterija ter dokto- 
rata znanosti se določ i s statutom izobraže- 
valne oziroma raziskovalne organizacije in 
statutom univerze v skladu s tem zakonom in 
samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo 
izobraževalne in raziskovalne organizacije, ki 
izvajajo to izobraževanje, in univerze. 

90. č len 
Doktorska disertacija je lahko sestavni del 

skupinskega dela, pri katerem pa mora biti 
razviden samostojen prispevek kandidata. 

91. č len 
Priznanemu znanstvenemu in družbenemu 

delavcu, ki je s svojim delom pomembno pri- 
speval k razvoju znanosti ter kulturnemu in 
družbenemu razvoju, se lahko podeli častni 
doktorat. 

Častni doktorat podeljuje univerza na pred- 
log izobraževalne oziroma raziskovalne orga- 
nizacije, na kateri se lahko pridobi doktorat 
znanosti. 

5. Preverjanje In ocenjevanje znanja ter na- 
predovanje 

92. člen 
S preverjanjem oziroma ocenjevanjem zna- 

nja se ugotavlja oziroma izraža uspešnost 
udeležencev izobraževanja pri izpolnjevanju 
obveznosti po vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu. 

Znanje se preverja in ocenjuje po posamez- 
nih predmetih, predmetnih področjih in dru- 
gih sestavinah učnega načrta. Ob koncu pou- 
ka v šolskem letu se v srednjem izobraževanju 
v skladu s tem zakonom ocenjuje tudi dose- 
žen splošni učni uspeh. 

93. člen OPOMBE 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je sestav- 

ni del vzgojnoizobraževalnega dela, opravlja 
se sproti oziroma v pedagoško utemeljenih 
časovnih obdobjih v skladu z vzgojnoizobra- 
ževalnim programom. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja se izvaja 
v skladu s sodobnimi pedagoškimi in psiholo- 
škimi dognanji in na način, ki ustreza pred- 
metu oziroma predmetnemu področju in dru- 
gim sestavinam učnega načrta tako, da zago- 
tavlja objektivnost in omogoča celovit pre- 
gled nad obvladovanjem vsebine. Pri tem se 
upoštevajo sposobnosti, znanje, napredek ter 
delo in sodelovanje učencev oziroma študen- 
tov v vzgojnoizobraževalnem delu, za študen- 
te pa tudi v raziskovalnem delu. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je javno. 
Z ustreznimi oblikami in metodami pedagošk- 
ga dela je potrebno zagotoviti tvorno in odgo- 
vorno sodelovanje učencev oziroma študen- 
tov pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

94. č len 
Udeleženec izobraževanja lahko predloži 

obrazložen ugovor zoper oceno, vpisano v 
indeks. Ugovor mora predložiti najkasneje v 
treh dneh. 

Ravnatelj oziroma dekan najpozneje v treh 
dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo, 
ki se prepriča o znanju udeleženca izobraže- 
vanja in ga oceni. Ocena komisije je do- 
končna. 

S statuti izobraževalnih organizacij se v 
skladu s tem zakonom in v skladu z vzgojnoi- 
zobraževalnimi programi podrobneje določ ijo 
oblike in nač ini preverjanja oziroma ocenje- 
vanja znanja, postopek za ugotavljanje opra- 
vičenosti ugovora udeležencev na oceno in 
sestav komisije iz prejšnjega odstavka. 

95. č len 
O rezultatih preverjanja in ocenjevanja zna- 

nja posameznih učencev oziroma študentov 
vodi izobraževalna organizacija dokumenta- 
cijo. 

Sestavni del dokumentacije je izkaz o dose- 
ženih rezultatih izobraževanja učenca oziro- 
ma študenta po posameznih predmetih, pred- 
metnih področjih oziroma drugih sestavinah 
učnega načrta (v nadaljnjem besedilu: in- 
deks). 
Indeks je javna listina. 

96. člen 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je podla- 

ga za napredovanje in usmerjanje učencev 
oziroma študentov. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se 
določ i, katere obveznosti iz posameznega let- 
nika mora opraviti učenec oziroma študent, 
da napreduje v naslednji letnik. Z vzgojnoizo- 
braževalnim programom se lahko tudi določ i, 
s kakšnim uspehom mora učenec oziroma 
študent obvladati obveznosti posameznega 
letnika za napredovanje v naslednji letnik do- 
ločene smeri izobraževanja. 
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OPOMBE Učenec oziroma študent, ki ni opravil ob- 
veznosti ali jih ni opravil na ustrezni ravni 
uspešnosti, ima pravico, da naknadno oziro- 
ma ponovno opravi te obveznosti do konca 
šolskega leta. 

S statutom izobraževalne organizacije se v 
skladu s tem zakonom določ ijo roki, pogoji in 
način za naknadno oziroma ponovno izpol- 
njevanje obveznosti. 

97. č len 
Izobraževalne organizacije omogočajo 

učencem oziroma študentom, da obvladujejp 
vsebine posameznih predmetov iz enega ali 
več letnikov oziroma celotnega vzgojnoizo- 
braževalnega programa tudi v krajšem času, 
kot je predvideno s programom, kadar je to 
pedagoško utemeljeno. 

Pogoji, načini in postopek za uveljavljanje 
previce učencev oziroma študentov iz prejš- 
njega odstavka se določ ijo s statutom izobra- 
ževalne organizacije v skladu s tem zakonom. 

98. člen 
Učenec oziroma študent, ki želi prestopiti v 

drugo smer izobraževanja, mora obvladati 
znanja, ki so potrebna za uspešno nadaljeva- 
nje izobraževanja v izbrani smeri. Izobraževal- 
na organizacija ugotovi in svetuje učencu ozi- 
roma študentu, v katerih smereh lahko nada- 
ljuje izobraževanje na podlagi doseženih re- 
zultatov. 

Izobraževalna organizacija lahko določ i, da 
učenec oziroma študent doseže potrebna 
znanja iz prejšnjega odstavka tudi po presto- 
pu v drugo smer. 

Vsebino in obseg znanj iz prvega odstavka 
tega člena določ i v skladu z vzgojnoizobraže- 
valnim programom izobraževalna organizaci- 
ja, v kateri želi učenec oziroma študent nada- 
ljevati izobraževanje. 

Na podlagi sprotnega preverjanja in oce- 
njevanja znanja izobraževalne organizacije 
svetujejo in omogočajo učencem oziroma 
študentom, da prestopijo v drugo smer izo- 
braževanja tudi med šolskim letom. 

99. člen 
Učenci oziroma študenti, ki niso izpolnili z 

vzgojnoizobraževalnim programom določe- 
nih obveznosti za napredovanje v naslednji 
letnik, lahko v skladu s tem zakonom ponav- 
ljajo letnik ali pa nadaljujejo izobraževanja v 
okviru druge smeri pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon za prestopanje v drugo smer izobraže- 
vanja. 

Učenec oziroma študent lahko ponavlja let- 
nik samo enkrat v srednjem in enkrat v viso- 
kem izobraževanju; pri tem se študentu dovoli 
ponavljanje letnika, če je izpolnil del obvez- 
nosti, določenih s statutom izobraževalne or- 
ganizacije v skladu z vzgojnoizobraževalnim 
programom. 

Učencem oziroma študentom, ki ne ponav- 
ljajo ali ne morejo ponavljati letnika ali ne 
nadaljujejo izobraževanja, izobraževalna or- 
ganizacija svetuje in pomaga pri vključevanju 
v delo oziroma v usposabljanje z delom. 

100. č len 
Ne glede na določbe drugega odstavka 

prejšnjega člena sme učenec oziroma študent 
večkrat obiskovati isti letnik, ko zaradi bolezni 
in drugih utemeljenih razlogov (materinstvo, 
vojaške obveznosti, izjemne socialne in dru- 
žinske okolišč ine in podobno) ni izpolnil ob- 
veznosti po vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko 
učenec oziroma študent tudi napreduje v na- 
slednji letnik pod pogoji, ki jih v skladu s 
statutom določ i izobraževalna organizacija, s 
tem da mora neizpolnjene obveznosti iz prejš- 
njega letnika naknadno izpolniti v rokih, ki jih 
določ i izobraževalna organizacija. 

101. č len 
Če učenec oziroma študent prekine izobra- 

ževanje za več kot tri leta, mu izobraževalna 
organizacija v skladu z vzgojnoizobraževal- 
nim programom določ i pogoje za nadaljeva- 
nje izobraževanja. 

102. č len 
Občani, ki želijo dokazati, da obvladajo po- 

samezen program za pridobitev izobrazbe 
oziroma program za izpopolnjevanje ali posa- 
mezne predmete iz takega programa, imajo 
pravico zahtevati, da izobraževalna organiza- 
cija, ki izvaja tak program, preveri in oceni 
njihovo znanje. 

Izobraževalna organizacija s statutom dolo- 
č i in najmanj enkrat letno objavi način, oblike 
in roke za preverjanje znanja po prejšnjem 
odstavku. 

103. č len 
Po uspešno končanme srednjem oziroma 

visokem izobraževanju dobi učenec oziroma 
študent diplomo. V diplomi se navede smer 
izobraževanja oziroma vrsta in stopnja stro- 
kovne izobrazbe, lahko pa tudi poklic, za ka- 
terega se je usposobil, oziroma strokovni na- 
slov v skladu z zakonom. 

Po uspešno končanem izpolnjevanju stro- 
kovne izobrazbe dobi udeleženec izobraževa- 
nja potrdilo, v katerem se navede naziv pro- 
grama in trajanje izobraževanja, lahko pa tudi 
dela in naloge, za katere se je usposobil. Po 
uspešno končanem programu za izpolnjeva- 
nje, ki omogoča pridobiti naslov specialist, 
dobi udeleženec izobraževanja diplomo, v ka- 
teri se navede vrsta specializacije. 

Po končanem usposabljanju z delom dobi 
delavec potrdilo, ki navaja vrsto znanj, ki jih je 
pridobil, oziroma dela in naloge, za katere se 
je usposobil. 

104. č len 
Dokumenti o uspešno končanem izobraže- 

vanju za pridobitev strokovne izobrazbe so 
javne listine. Javne listine so tudi dokumenti o 
uspešno končanem izpopolnjevanju strokov- 
ne izobrazbe oziroma usposabljanju z delom 
po vzgojnoizobraževalnih programih, spreje- 
tih v posebnih izobraževalnih skupnostih. 
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Usposobljenost, ki jo je udeleženec pridobil 
z izobraževanjem po programu za izpopolnje- 
vanje, oziroma po programu za usposablja- 
nje, ki ga je sprejela temeljna organizacija, se 
priznava v tej organizaciji in v organizacijah, 
ki so se za tak program dogovorile. 

Dokumenti o uspešno končanem izobraže- 
vanju iz prejšnjega odstavka postanejo javne 
listine, če temeljna organizacija k programu 
za izpopolnjevanje oziroma programu za 
usposabljanje, ki ga je sprejela, pridobi so- 
glasje posebne izobraževalne skupnosti. 

105. č len 
Za vzgojo in izobraževanje pristojni republi- 

ški upravni organ predpiše podrobnejše do- 
ločbe o preverjanju, ocenjevanju znanja in o 
nadaljevalnem izpitu ter določ i vsebino in 
obliko evidence in dokumentacije, ki jo vodijo 
izobraževalne organizacije o učencih oziroma 
študentih, o vzgojnoizobraževalnem delu in o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter vsebino 
in obliko dokumentov o končanem izobraže- 
vanju oziroma usposabljanju z delom. 

IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE IZO- 
BRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ 

1. Izobraževalne organizacije 

106. č len 
Izobraževalne organizacije se organizirajo: 
- kot izobraževalna temeljna organizacija 

združenega dela v sestavi izobraževalne ali 
druge delovne organizacije (v nadaljnjem be- 
sedilu: izobraževalna temeljna organizacija), 

- kot izobraževalna delovna organizacija, 
ki v svoji sestavi nima temeljnih organizacij, 

- kot delovna skupnost za strokovno izo- 
braževanje kadrov za delovno organizacijo, 
sestavljeno organizacijo združenega dela, po- 
slovno skupnost, družbenopolitično skup- 
nost, družbenopolitično organizacijo, drugo 
družbeno organizacijo ali društvo, 

- kot izobraževalna enota v sestavi temelj-, 
ne ali druge organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
se izobraževalna organizacija, ki izvaja visoko 
izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: visoko- 
šolska organizacija), organizira lahko samo 
kot visokošolska temeljna organizacija v se- 
stavi visokošolske delovne organizacije ali v 
sestavi druge delovne organizacije oziroma 
kot visokošolska delovna organizacija, ki v 
svoji sestavi nima visokošolskih temeljnih or- 
ganizacij. 

107. č len 
Pri organiziranju izobraževalne temeljne 

organizacije se šteje, da je delovna celota del 
izobraževalne oziroma druge delovne organi- 
zacije, ki izpolnjuje pogoje, določene v 121. in 
124. členu tega zakona za izvajanje vzgojnoi- 
zobraževalnih programov v okviru iste usme- 
ritve. 

108. člen OPOMBE 
Izobraževalne organizacije so srednje šole, 

višje in visoke šole, delavske univerze in izo- 
braževalni centri v organizacijah združenega 
dela in njihovih združenjih, družbenopolitič - 
nih in drugih družbenih organizacijah, druš- 
tvih in organih družbenopolitičnih skupnosti 
(v nadaljnjem besedilu: izobraževalni centri) 
ter domovi za učence. 

109. č len 
Srednje šole so izobraževalne organizacije, 

ki zvajajo programe za pridobitev izobrazbe v 
srednjem izobraževanju in programe in za 
izpopolnjevanje srednje strokovne izobrazbe. 

Višje in visoke šole so izobraževalne orga- 
nizacije, ki izvajajo programe za pridobitev in 
programe za izpopolnjevanje višje oziroma 
visoke strokovne izobrazbe ter opravljajo ra- 
ziskovalno delo povezano z vzgojnoizobraže- 
valnim delom. Visoke šole opravljajo tudi dru- 
go raziskovalno delo, višje šole pa le, če je 
tako določeno z ustanovitvenim aktom. 

110. č len 
Delavske univerze so izobraževalne organi- 

zacije, ki organizirajo in izvajajo izobraževa- 
nje odraslih. Delavske univerze izvajajo različ - 
ne programe za izpopolnjevanje zlasti za po- 
trebe dela, samoupravnega in političnega de- 
lovanja, delavcev, drugih delovnih ljudi in ob- 
čanov za njihovo delovanje na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zašč ite, ter za uresničevanje njihovih izobra- 
ževalnih , kulturnih in drugih potreb. 

Delavske univerze razvijajo in izvajajo tudi 
različne oblike organizirane pomoč i delav- 
cem, drugim delovnim ljudem in občanom, ki 
si s samoizobraževanjem pridobijo strokovno 
izobrazbo v skladu s tem zakonom. 

Delavske univerze lahko pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon izvajajo programe ali dele 
programov za pridobitev izobrazbe v sred- 
njem izobraževanju, če so se tako sporazu- 
meli uporabniki in izvajalci v posebni izobra- 
ževalni skupnosti. 

V zvezi z opravljanjem nalog iz prvega, dru- 
gega in tretjega odstavka tega člena delavske 
univerze sodelujejo z uporabniki pri ugotav- 
ljanju izobraževalnih interesov in potreb, pri 
planiranju izobraževanja odraslih, pri pripravi 
vzgojnoizobraževalnih programov ter pri 
usmerjanju. 

111. č len 
Izobraževalni centri samostojno ali v sode- 

lovanju z drugimi izobraževalnimi organizaci- 
jami organizirajo in izvajajo programe za iz- 
popolnjevanje in programe za usposabljanja 
zlasti za potrebe dela in razvoja organizacij 
združenega dela, delovnih skupnosti in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih in drugih družbenih orga- 
nizacij in društev. 

Izobraževalni centri tudi sodelujejo pri: 
- ugotavljanju izobraževalnih potreb sa- 

moupravnih organizacij in skupnosti. 
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OPOMBE - usmerjanju delavcev v izobraževanje in 
izpopolnjevanje oziroma v usposabljanje z 
delom ter pri usmerjanju učencev oziroma 
študentov v delo, 

- zagotavljanju pogojev za uspešno izo- 
braževanje delavcev, ki se v izobraževanje 
vključujejo iz dela ali ob delu, 

- izvajanju skupnih nalog izobraževalnih in 
drugih organizacij združenega dela v zvezi z 
uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov, 

- organiziranju in izvajanju proizvodnega 
dela in delovne prakse učencev oziroma štu- 
dentov, 

- opravljanju drugih nalog organizacij 
združenega dela v zvezi z izobraževanjem in 
izpopolnjevanjem oziroma usposabljanjem z 
delom njihovih delavcev. 

Izobraževalni centri lahko izvajajo izobraže- 
vanje za pridobitev srednje strokovne izobra- 
zbe, če izpolnjujejo s tem zakonom in z vzgoj- 
noizobraževalnim programom določene po- 
goje, in če so se tako sporazumeli uporabniki 
in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti. 

Za izvajanje nalog iz prvega in drugega 
odstavka tega člena razvijajo organizacije 
združenega dela kadrovsko izobraževalne 
službe in druge strokovne službe za uresniče- 
vanje potreb in interesov na področ ju izobra- 
ževanja. 

112. č len 
Zaradi približevanja izobraževanja delav- 

cem, delovnim ljudem in občanom lahko izo- 
braževalne organizacije, ki izvajajo programe 
za pridobitev izobrazbe, same ali v sodelova- 
nju z drugimi izobraževalnmi organizacijami 
organizirajo izobraževanje po teh programih 
tudi izven svojega sedeža, če imajo za organi- 
zacijo tega izobraževanja verifikacijo in izpol- 
njujejo pogoje, določene v 124. členu tega 
zakona. 

113. č len 
Domovi za učence oziroma domovi za štu- 

dente z oskrbo, vzgojnoizobraževalno in dru- 
go dejavnostjo zagotavljajo udeležencem izo- 
braževanja pogoje za življenje in uspešno izo- 
braževanje ter s svojim delom prispevajo k 
uresničevanju družbenih smotrov in nalog 
usmerjenega izobraževanja. 

Domovi za učence načrtujejo in izvajajo 
vzgojo učencev, organizirano pomoč pri uče- 
nju ter celotno življenje in delo doma v skladu 
z okvirnim vzgojnim programom za domove 
učencev, ki ga sprejme Strokovni svet SRS za 
vzgojo in izobraževanje. 

Domovi za študente opravljajo svojo dejav- 
nost na podlagi programa, ki ga sprejme svet 
doma po predhodni uskladitvi v univerzi. 

Domovi za učence oziroma domovi za štu- 
dente pri svojem delu sodelujejo z izobraže- 
valnimi organizacijami in z uporabniki, s kra- 
jevnimi skupnostmi, s starši, z družbenopoli- 
tičnimi in drugimi družbenimi organizacijami 
ter z društvi; domovi za študente pa tudi z 
univerzami. 

Domovi za učence, ki sprejemajo učence 

osnovnih šol, sodelujejo tudi z ustreznimi 
osnovnimi šolami. 

114. č len 
Izobraževalne organizacije, ki izvajajo 

vzgojnoizobraževalne programe istih oziroma 
sorodnih usmeritev, usklajujejo izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov in usmer- 
janje udeležencev izobraževanja, pospešujejo 
razvoj stroke in uporabo znanstvenih dosež- 
kov v izobraževalni praksi, organizirajo stalno 
izpopolnjevanje uč iteljev in se sporazumevajo 
o izvajanju drugih skupnih nalog. V ta namen 
sodelujejo med seboj in se združujejo. 

Izobraževalne organizacije sodelujejo s te- 
meljnimi organizacijami uporabnikov zaradi 
skupnega načrtovanja vsebine, obsega in 
oblik izobraževanja, izvajanja praktičnega 
pouka, proizvodnega dela in delovne prakse, 
stalnega preverjanja ustreznosti vzgojnoizo- 
braževalnih programov, usmerjanja v delo in v 
nadaljnje izobraževanje ter zaradi drugih 
skupnih nalog in interesov. V ta namen skle- 
pajo samoupravne sporazume po 26. členu 
tega zakona in druge samoupravne sporazu- 
me in pogodbe, lahko pa se tudi združujejo s 
temeljnimi oziroma delovnimi organizacijami 
uporabnikov v delovne oziroma sestavljene 
organizacije združenega dela ali druge oblike 
združevanja dela in sredstev. 

Višje in visoke šole sodelujejo z raziskoval- 
nimi organizacijami pri povezovanju vzgoj- 
noizobraževalnega in raziskovalnega dela, pri 
pospešavanju razvoja raziskovalne dejavnosti 
in pronosu dosežkov znanosti in tehnike v 
prakso ter pri skupnem izkoriščanju razisko- 
valne opreme, visoke šole pa tudi pri organizi- 
ranju in izvajanju izobraževanja za pridobitev 
magisterija in doktorata znanosti. 

115. č len 
Visokošolske delovne organizacije, visoko- 

šolske temeljne organizacije v sestavi drugih 
delovnih organizacij in raziskovalne organi- 
zacije, ki izvajajo izobraževanje za pridobitev 
magisterija oziroma doktorata znanosti, se za 
izpolnjevanje s tem zakonom določenih na- 
log, ki zahtevajo enotnost sistema, obvezno 
združujejo v univerze. 

V univerze se lahko združujejo tudi organi- 
zacije združenega dela, ki s svojo dejavnostjo 
zagotavljajo pogoje za uresničevanje visoke- 
ga izobraževanja (domovi za študente, knjiž- 
nice, inštituti). 

Univerze so skupnosti in so pravne osebe. 

116. č len 
Univerze: 
- sodelujejo pri načrtovanju razvoja 

usmerjenga izobraževanja v SR Sloveniji, 
- usklajujejo merila in postopke za volitve v 

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev, 

- spodbujajo organiziranje stalnega izpo- 
polnjevanja visokošolskih uč iteljev, znanstve- 
nih delavcev in sodelavcev, 
- spodbujajo organiziranje marksističnega 
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izobraževanja in ustanavljanja marksističnih 
centrov ter pri tem sodelujejo, 

- usklajujejo časovno razporeditev organi- 
ziranega vzgojnoizobraževalnega dela in tra- 
janja šoskih počitnic, 

- usklajujejo načrtovanje in izvajanje izo- 
braževanja za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozašč ito ter načrte obrambnih 
priprav pri članicah univerze, 
- spodbujajo organiziranje interdiscipli- 

narnega izobraževanja, 
- sodelujejo pri usmerjanju, 
- promovirajo doktorje znanosti in pode- 

ljujejo častni doktorat, 
- dajejo soglasje k podelitvi naslova za- 

služni profesor, 
- spodbujajo in sodelujejo pri organizaciji 

visokošolskega informacijsko dokumentacij- 
skega sistema, 

- ustanavljajo organizacije, katerih dejav- 
nost omogoča uresničevanje nalog univerz 
oziroma njihovih članic, 

- spodbujajo in pospešujejo interesne de- 
javnosti študentov in skrbijo za urejanje sta- 
novanjskih, zdravstvenih in drugih vprašanj 
njihovega življenja in dela, 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa za- 
kon in samoupravni sporazum o združitvi. 

117. č len 
Delavske univerze so lahko združujejo v 

zvezo delavskih univerz. 
Zveza delavskih univerz je skupnost, v kate- 

ri članice uresničujejo svoje skupne in širše 
družbene interese in naloge pri načrtovanju, 
programiranju, razvijanju in organizaciji izo- 
braževanja odraslih ter sodelujejo pri prouče- 
vanju vprašanj izobraževanja odraslih in ra- 
zvoja delavskih univerz ter uresničujejo skup- 
ne naloge in interese v skladu z zakonom in 
samoupravnim sporazumom. 

Zveza delavskih univerz je pravna oseba. 

118. č len 
Izobraževalne organizacije na svojem po- 

dročju dela skrbijo za razvoj stroke in stalno 
posodabljanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, informirajo javnost o svojem delu in 
skrbijo za pomoč občanom, ki si pridobivajo 
znanja in strokovno izobrazbo s samoizobra- 
ževanjem ter sodelujejo v delu družbenopoli- 
tičnih in drugih družbenih organizacij in dru- 
štev. 

Srednje, višje in visoke šole ter domovi za 
učence in domovi za študente poleg nalog iz 
prejšnjega odstavka skrbijo še zlasti za zago- 
tavljanje primernih življenjskih razmer za 
učence in študente ter za drugo mladino v 
svojem okolju, skrbijo za razvoj interesnih 
dejavnosti učencev in študentov ter za njiho- 
vo vključevanje v družbeno življenje v svojem 
okolju, sodelujejo pri načrtovanju razvoja or- 
ganizacij združenega dela uporabnikov in 
sredine, v kateri delujejo, zlasti še pri usmer- 
janju mladine in delavcev v izobraževanje. 

Izobraževalne organizacije, ki delujejo na 
istem območju, sodelujejo med seboj, da bi 
izboljševale pogoje in možnosti za življenje in 
delo mladine in drugih udeležencev izobraže- 

vanja, zagotavljale racionalno izkoriščanje OPOMBE 
prostora in opreme, izobraževalne tehnologi- 
je in drugih materialnih sredstev, z medseboj- 
nim sodelovanjem in skupnim zaposlovanjem 
uč iteljev in drugih strokovnih delavcev. 

Izobraževalne organizacije so odgovorne 
za strokovno in kvalitetno izvajanje vzgojnoi- 
zobraževalnega dela in drugih nalog, ki izha- 
jajo iz tega zakona. Za povečevanje strokov- 
nosti in kvalitete dela sodelujejo med seboj, z 
raziskovalnimi in drugimi organizacijami 
združenega dela; srednje šole pa tudi spod- 
bujajo vključevanje pedagogov, psihologov, 
socialnih in drugih delavcev v opravljanje 
strokovnih nalog v zvezi z vzgojnoizobraže- 
valnim delom in usmerjanjem učencev. 

119. č len 
Izobraževalni centri in organizacije združe- 

nega dela, ki imajo druge organizacijske obli- 
ke za uresničevanje nalog in interesov na 
področju izobraževanja, se lahko povezujejo 
med seboj v združenje izobraževalnih centrov 
oziroma v okviru gospodarskih zbornic in 
drugih splošnih združenj. 

Združenje izobraževalnih centrov je pravna 
oseba. 

120. č len 
Izobraževalna organizacija ima ime, iz kate- 

rega je razvidna usmeritev oziroma smer izo- 
braževanja, ki jo izvaja, ter vrsta izobraževal- 
ne organizacije iz 108. člena tega zakona. 

Izobraževalna organizacija, ki izvaja visoko 
izobraževanje, ima lahko v imenu naziv višja 
šola, pedagoška akademija, visoka šola, fa- 
kulteta ali akademija. 

Ime izobraževalne organizacije se lahko 
spremeni samo v soglasju z ustanoviteljem. 

2. Ustanavljanje izobraževalnih delovnih or- 
ganizacij 

121. č len 
Izobraževalno delovno organizacijo lahko 

ustanovijo organizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupnosti, krajevne 
skupnosti, družbenopolitične skupnosti in 
druge družbene pravne osebe, če so izpolnje- 
ni pogoji, določeni s tem zakonom. 

Izobraževalna delovna organizacija se lah- 
ko ustanovi, če so poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjeni še naslednji 
pogoji: 

- če so ugotovljene dolgoročne potrebe po 
izobraževanju delavcev, drugih delovnih ljudi 
in občanov za opravljanje določene vrste ozi- 
roma določene zahtevnosti dela oziroma dol- 
goročne potrebe po drugi izobraževalni de- 
javnosti po tem zakonu in teh potreb ne more- 
jo zadovoljiti obstoječe izobraževalne organi- 
zacije ob racionalni organizaciji dela, 

- če so sprejeti vzgojnoizobraževalni pro- 
grami, na podlagi katerih bo izobraževalna 
organizacija izvajala vzgojnoizobraževalno 
delo, 
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OPOMBE - če je ustanovitev take organizacije v skla- 
du s planom posebne izobraževalne skupno- 
sti oziroma s pianom ustrezne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Določba druge alinee prejšnjega odstavka 
ne velja za domove za učence oziroma za 
domove za študente, določba tretje alinee 
prejšnjega odstavka pa ne velja za izobraže- 
valne centre. 

122. č len 
Ustanovitelj začne postopek za ustanovitev 

izobraževalne delovne organizacije s sprejet- 
jem elaborata o družbeni in ekonomski upra- 
vičenosti njene ustanovitve. 

Preden sprejme elaborat iz prejšnjega od- 
stavka, mora ustanovitelj dobiti soglasje o 
upravičenosti ustanovitve: 

- od posebne izobraževalne skupnosti, ka- 
dar ustanovitelj ni posebna izobraževalna 
skupnost, 

- za ustanovitev srednje šole, doma za 
učence oziroma doma za študente, delavske 
univerze in izobraževalnega centra od skup- 
šč ine občine, na območju katere je sedež te 
izobraževalne delovne organizacije, 

- za ustanovitev višje ali visoke šole od 
Skupščine SR Slovenije. 

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi v 
primeru, če se izobraževalna organizacija or- 
ganizira kot izobraževalna temeljna organiza- 
cija v sestavi delovne organizacije. 

123. č len 
Po sprejetju elaborata o družbeni in eko- 

nomski upravičenosti ustanovitve izobraže- 
valne delovne organizacije izda ustanovitelj 
akt o ustanovitvi. 

Ustanovitveni akt mora poleg sestavin, ki jih 
določa zakon, navajati tudi usmeritev in 
vzgojnoizobraževalne programe, ki jih bo 
izvajala izobraževalna delovna organizacija. 

124. č len 
Izobraževalna organizacija sme začeti z 

vzgojnoizobraževalnim delom potem, ko za 
vzgojo in izobraževanje pristojni republiški 
upravni organ v postopku verifikacije ugotovi: 

- da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev 
izobraževalne organizacije, določeni v 121. 
členu tega zakona. 

- da je v vzgojnoizobraževalne programe, ki 
jih izobraževalna organizacija izvaja, Vključe- 
no minimalno število udeležencev izobraže- 
vanja, ki ga določ i posebna izobraževalna 
skupnost, 

- da je zagotovljeno zadostno število 
ustrezno usposobljenih delavcev, ki bodo 
opravljali vzgojnoizobraževalno oziroma razi- 
skovalno ter drugo strokovno delo, 

- da so zagotovljena materialna sredstva in 
izpolnjeni drugi pogoji za izvajanje programa, 
ki jih določa ustrezen vzgojnoizobraževalni 
program, 

- da so zagotovljeni pogoji za izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov najmanj za 
čas izobraževanja prve vpisane generacije 
udeležencev izobraževanja, 

- da so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z 
zakonom, družbenim dogovorom in vzgojnoi- 
zobraževalnim programom. 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje razi- 
skovalnega dela na višjih in visokih šolah 
ugotavlja za raziskovalno dejavnost pristojni 
republiški upravni organ v skladu s posebnim 
zakonom. 

125. č len 
Izobraževalna organizacija lahko uvede no- 

ve programe za pridobitev izobrazbe in pro- 
grame za izpopolnjevanje ali spremeni svojo 
dejavnost, če za vzgojo in izobraževanje pri- 
stojni republiški upravni organ ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena. 

126. člen 
Zahtevek za verifikacijo izobraževalne or- 

ganizacije oziroma za uvedbo posameznega 
vzgojnoizobraževalnega programa predloži 
izobraževalna organizacija ali njen usta- 
novitelj za vzgojo in izobraževanje pristojne- 
mu republiškemu upravnemu organu. 

Po opravljenem verifikacijskem postopku in 
ko izobraževalna organizacija izpolni pogoje 
za ustanovitev in začetek dela po tem zakonu, 
se izobraževalna organizacija vpiše v razvid 
izobraževalnih organizacij, ki ga vodi za vzgo- 
jo in izobraževanje pristojni republiški uprav- 
ni organ. Z vpisom v razvid pridobi izobraže- 
valna organizacija pravico opravljati vzgoj- 
noizobraževalno delo in izdajati diplome in 
druge javne listine. 

V razvid izobraževalnih organizacij se vpiše 
tudi raziskovalna organizacija, ki izvaja izo- 
braževanje za pridobitev magisterija oziroma 
doktorata znanosti potem, ko za vzgojo in 
izobraževanje pristojni republiški upravni or- 
gan ugotovi, da izpolnjuje pogoje za izvajanje 
tega izobraževanja. 

Izobraževalna organizacija, ki ne izpolnjuje 
več pogojev za izvajanje vzgojnoizobraževal- 
nih programov, se izbriše iz razvida izobraže- 
valnih organizacij. 

127. č len 
Republiški upravni organ, pristojen za 

vzgojo in izobraževanje, podrobneje določ i 
postopek verifikacije ter vsebino in način vo- 
denja razvida izobraževalnih organizacij. 

128. č len 
Če republiški upravni organ, pristojen za 

vzgojo in izobraževanje, ugotovi, da izobraže- 
valna organizacija ne izpolnjuje več pogojev 
za delo, ki jih določa ta zakon, zahteva od 
izobraževalne organizacije, da v določenem 
roku odpravi pomanjkljivosti. 

Če izobraževalna organizacija v določenem 
roku ne odpravi pomanjkljivosti, začasno pre- 
neha z delom. 

129. č len 
Sklep o začasnem prenehanju dela izobra- 

ževalne organizacije izda za vzgojo in izobra- 
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ževanje pristojni republiški upravni organ. S 
sklepom določ i tudi rok, v katerem je treba 
izpolniti pogoje za nemoteno delo izobraže- 
valne organizacije. 

130. člen 
Če v roku, določenem s sklepom o zača- 

snem prenehanju dela izobraževalne organi- 
zacije, niso izpolnjeni pogoji za nemoteno 
delo izobraževalne organizacije, sproži za 
vzgojo in izobraževanje pristojni republiški 
upravni organ postopek za prenehanje dela 
izobraževalne organizacije. Sklep o preneha- 
nju dela sprejme skupaj s posebno izobraže- 
valno skupnostjo pristojna občinska skupšči- 
na za srednjo šolo ali dom za učence oziroma 
dom za študente, delavsko univerzo oziroma 
izobraževalni center, Skupšč ina SRS pa za 
višjo ali visoko šolo. 

Izobraževalna organizacija sme prenehati 
izvajati določen vzgojnoizobraževalni pro- 
gram v soglasju z ustanoviteljem ter posebno 
izobraževalno skupnostjo. 

131. č len 
V primerih iz prejšnjega člena morata usta- 

novitelj in posebna izobraževalna skupnost 
omogoč iti udeležencem izobraževanja, da 
nadaljujejo in končajo izobraževanje po istem 
programu v skladu s sklepom o prenehanju 
dela izobraževalne organizacije. 

132. č len 
K statusnim spremembam izobraževalne 

organizacije dajeta soglasje njen ustanovitelj 
in posebna izobraževalna skupnost. 

Izobraževalna organizacija, ki v skladu s 
tem zakonom preneha izvajati posamezne 
vzgojnoizobraževalne programe, oziroma 
njen ustanovitelj mora najkasneje v 30 dneh 
po sprejemu takšne odloč itve obvestiti za 
vzgojo in izobraževanje pristojni republiški 
upravni organ zaradi vpisa v razvid. 

133. č len 
Kadar izobraževalna organizacija nima 

ustanovitelja, opravlja zanjo naloge ustanovi- 
telja pri visokošolskih organizacijah Skupšči- 
na SRS, pri drugih izobraževalnih organizaci- 
jah pa pristojna občinska skupščina. 

134. č len 
Na območju SR Slovenije lahko začasno 

organizira in izvaja usmerjeno izobraževanje 
tudi izobraževalna organizacija, ki ima sedež 
na območju druge socialistične republike ali 
socialistične avtonomne pokrajine, v skladu z 
zakonom socialistične republike oziroma so- 
cialistične avtonomne pokrajine, na območju 
katere ima sedež, če je izpolnjen pogoj iz prve 
alinee drugega odstavka 121. člena tega za- 
kona. 

Izobraževalna organizacija mora v primeru 
iz prejšnjega odstavka dobiti soglasje za 
vzgojo in izobraževanje pristojnega upravne- 
ga organa SR Slovenije. 

3. Samoupravljanje OPOMBE 

135. č len 
Izobraževalno organizacijo upravljajo de- 

lavci te organizacije skupaj z učenci oziroma 
študenti. 

O medsebojnih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu in delitvi sredstev za osebno in 
skupno porabo odločajo delavci izobraževal- 
ne organizacije sami v skladu z zakonom. 

V zadevah posebnega družbenega pomena, 
določenih s tem zakonom, enakopravno 
soodločajo tudi delegati ustanovitelja, druž- 
benopolitične skupnosti in družbenopolitič - 
nih organizacij in uporabnikov (v nadaljnjem 
besedilu: delegati družbene skupnosti) v skla- 
du z zakonom, samoupravnim sporazumom 
in statutom izobraževalne organizacije. 

136. člen 
Delavci in učenci oziroma študenti uresni- 

čujejo svoje samoupravne pravice v izobraže- 
valnih organizacijah z odločanjem na svojih 
zborih, z referendumom in v drugih oblikah 
osebnega izjavljanja, z odločanjem po dele- 
gatih v svetu izobraževalne organizacije in z 
nadzorom nad delom organov in služb v izo- 
braževalne organizacije in z nadzorom nad 
delom organov in služb v izobraževalni orga- 
nizaciji, kakor tudi po delegacijah in delegatih 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in 
v skupščinah izobraževalnih skupnosti, delav- 
ci pa tudi v skupščinah drugih samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

137. č len 
Organ upravljanja izobraževalne organiza- 

cije je svet izobraževalne organizacije, ki ga 
sestavljajo delegati delavcev, delegati učen- 
cev oziroma delegati študentov in delegati 
družbene skupnosti. 

Delegate delavcev in delegate učencev ozi- 
roma delegate študentov volijo in odpokličejo 
ti neposredno, delegate družbene skupnosti 
pa ustanovitelj, organi pristojne družbenopo- 
litične skupnosti in družbenopolitičnih orga- 
nizacij, ter zbor uporabnikov ustrezne poseb- 
ne izobraževalne skupnosti oziroma njene 
enote na način, ki ga sam določ i. 

138. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu izobra- 

ževalne organizacije soodločajo: 
- pri sprejemanju sklepov, s katerimi se 

uresničujejo skupni smotri izobraževalne or- 
ganizacije, uporabnikov in širše družbene 
skupnosti, 

- pri določanju politike vzgojnoizobraževal- 
nega oziroma raziskovalnega in umetniškega 
dela, 

- o spremembi dejavnosti, o statusnih spre- 
membah in o spremembi imena izobraževalne 
organizacije, 

- pri določanju razvojnih programov in od- 
ločanju o razširjeni reprodukciji, 

- pri določanju cen storitev, 

poročevalec 21 



OPOMBE - pri določanju predloga statuta in spreje- 
manju drugih samoupravnih splošnih aktov, 
razen tistih, s katerimi se ureja delitev tistega 
dela dohodka, ki je namenjen osebni in skup- 
ni porabi, in medsebojna delovna razmerja, 

- pri določanju smernic za plan in elemen- 
tov za sklepanje samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter temeljev plana družbenopolitič - 
ne skupnosti, 

- pri sprejemanju planov izobraževalne or- 
ganizacije. 

- pri določanju razpisa za vpis, 
- pri sprejemanju letnega delovnega načr- 

ta in analize uč inkovitosti dela, 
- pri sprejemanju finančnega načrta perio- 

dičnih obračunov in zaključnega računa, 
- pri uresničevanju načel in meril kadrov- 

ske politike in njihovem izvajanju, 
- pri volitvah in odpoklicu izvršilnih orga- 

nov in imenovanjih oziroma razrešitvah po- 
slovodnega organa ter njihovih članov in de- 
lavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi, 

- pri volitvah v nazive uč iteljev, znanstve- 
nih delavcev in sodelavcev ter pri preverjanju 
pogojev, ki jih morajo le-ti izpolnjevati, 
- pri drugih vprašanjih, določenih s samo- 

upravnim sporazumom, statutom ali drugim 
splošnim samoupravnim aktom izobraževalne 
organizacije. 

139. č len 
Delegati družbene skupnosti v svetu izobra- 

ževalne organizacije lahko samostojno: 
- sprožijo postopek za preverjanje skla- 

dnosti vzgojnoizobraževalnih programov z 
ugotovljenimi izobraževalnimi potrebami or- 
ganizacij združenega dela, 

- sprožijo postopek za preverjanje, če uč i- 
telji in sodelavci izpolnjujejo predpisane po- 
goje, in predlagajo ukrepe svetu izobraževal- 
ne organizacije, 

- predlagajo, naj izobraževalna organizaci- 
ja preneha, če ne izpolnjuje več z zakonom 
določenih pogojev, ali če ni več potrebe po 
njenem delu, 

- dajejo obude za sprejem ali za spremem- 
bo sklepa o omejitvi vpisa. 

140. č len 
Odloč itve v svetu so sprejete, če jih je v 

enakem besedilu sprejela večina delegatov 
delavcev in večina delegatov učencev oziro- 
ma delegatov študentov, v zadevah iz 138. 
člena tega zakona pa tudi večina delegatov 
družbene skupnosti. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem 
besedilu, se izvede postopek usklajevanja. 

S statutom izobraževalne organizacije se 
podrobneje določ ijo zadeve, ki jih opravlja 
svet, način dela sveta, postopek pri sprejema- 
nju samoupravnih splošnih aktov in drugih 
odloč itev ter postopek usklajevanja. 

141. č len 
S statutom temeljne ali druge organizacije 

združenega dela oziroma delovne skupnosti, 

ki ima organizirano enoto kot izobraževalno 
organizacijo, se uredi soodločanje delegatov 
družbene skupnosti v svetu te organizacije 
združenega dela, kadar sklepa o razvojnem 
načrtu enote, letnem delovnem načrtu, o po- 
roč ilu o izvrševanju tega načrta ter o uresni- 
čevanju načel in meril kadrovske politike izo- 
braževalne enote. 

142. č len 
Svet izobraževalne organizacije ima lahko 

izvršilne organe. Člane izvršilnih organov 
izvoli svet izobraževalne organizacije izmed 
delavcev izobraževalne organizacije, učencev 
oziroma študentov in delegatov družbene 
skupnosti. 

Izvršilni organi dajejo svetu mnenja in pred- 
loge ter izvršujejo sklepe sveta, določene s 
statutom izobraževalne organizacije. 

143. č len 
Izobraževalna organizacija ima individualni 

ali kolegijski poslovodni organ. 
Poslovodni organ izobraževalne organiza- 

cije imenuje svet izobraževalne organizacije 
po javnem razpisu na predlog razpisne komi- 
sije. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
imenuje individualni poslovodni organ ali 
predsednika kolegijskega poslovodnega or- 
gana višje in visoke šole svet te šole iz vrst 
njenih uč iteljev, člane kolegijskega poslovo- 
dnega organa pa lahko tudi iz vrst drugih 
deiavcev in študentov na predlog Socialistič - 
ne zveze delovnega ljudstva. 

Za individualni poslovodni organ ali pred- 
sednika kolegijskega poslovodnega organa 
srednje šole oziroma doma za učence je lah- 
ko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za uč ite- 
lja, vzgojitelja ali sodelavca srednje šole ozi- 
roma doma za učence, določene s tem zako- 
nom in statutom izobraževalne organizacije, 
in ima pedagoško izobrazbo ter najmanj 5 let 
delovnih izkušenj v vzgojnoizobraževalnem 
delu. 

144. č len 
Razpisno komisijo za imenovanje poslovo- 

dnega organa izobraževalne organizacije iz 
drugega odstavka prejšnjega člena sestavlja 
enako število predstavnikov izobraževalne or- 
ganizacije in sindikata ter predstavnikov 
družbene skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje 
oziroma izvoli na predlog Socialistične zveze 
delovanega ljudstva skupščina občine, na ob- 
močju katere ima sedež izobraževalna organi- 
zacija. 

145. č len 
Individualni poslovodni organ ali predse- 

dnik kolegijskega poslovodnega organa sred- 
nje šole oziroma doma za učence je ravnatelj, 
višje oziroma visoke šole pa dekan. 

146. č len 
Za uresničevanje družbenih vzgojnoizobra- 
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ževalnih smotrov ter za organizacijo vzgojnoi- 
zobraževalr.ega dela izobraževalna organiza- 
cija s statutom ali drugim samoupravnim 
splošnim aktom podrobneje uredi opravljanje 
nalog pedagoškega vodstva in naloge indivi- 
dualnega poslovodnega organa ali predse- 
dnika kolegijskega poslovodnega organa v 
zvezi s pedagoškim vodstvom. 

Ravnatelj je pedagoški vodja in je odgovo- 
ren za uresničevanje družbenih vzgojnoizo- 
braževalnih smotrov in za organizacijo vzgoj- 
noizobraževalnega dela, ter s tem namenom: 

- vodi delo uč iteljskega oziroma vzgojitelj- 
skega zbora, 

- načrtno prisostvuje pri vzgojnoizobraže- 
valnem delu posameznih uč iteljev oziroma 
vzgojiteljev, analizira vsebino, oblike in meto- 
de njihovega dela, jim pomaga in svetuje ter 
ocenjuje njihovo delo, 

- skrbi za odpravljanje strokovnih in peda- 
goških pomanjkljivosti pri vzgojnoizobraže- 
valnem delu in za skladnost tega dela z druž- 
benimi smotri usmerjenega izobraževanja, 
- skrbi za razvijanje oblik, metod in tehno- 

logije vzgojnoizobraževalnega dela, 
- skrbi za povezovanje srednje šole oziro- 

ma doma za učence z okoljem, zlasti z organi- 
zacijami združenega dela, ki sodelujejo pri 
uresničevanju vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, 

- skrbi za zagotavljanje mentorstva pri- 
pravnikom, 

- skrbi za družbenopolitično, pedagoško 
in drugo izpopolnjevanje uč iteljev, vzgojite- 
ljev in sodelavcev, 

- opravlja druge naloge v skladu s samo- 
upravnimi splošnimi akti. 

Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pe- 
dagoškim vodstvom obvešča samoupravne in 
strokovne organe srednje šole oziroma doma 
za učence ter jim predlaga ukrepe za odpravo 
pomanjkljivosti in napredek vzgojnoizobraže- 
valnega dela. 

147. č len 
Izobraževalna enota ima vodjo enote, ki ga 

imenuje organ upravljanja temeljne ali druge 
organizacije združenega dela oziroma delov- 
ne skupnosti, v katere sestavi je ta enota. 

Vodja izobraževalne enote, ki izvaja srednje 
izobraževanje oziroma dejavnost doma za 
učence, opravlja naloge pedagoškega vodje 
in zanj veljajo določbe četrtega odstavka 143. 
člena tega zakona in določbe prejšnjega 
člena. 

148. č len 
Za obravnavo vprašanj s področja vzgojnoi- 

zobraževalnega dela imajo izobraževalne or- 
ganizacije strokovne organe. 

Strokovni organi obravnavajo vprašanja v 
zvezi z uresničevanjem vzgojnoizobraževal- 
nega programa in dajejo mnenja in predloge 
svetu, poslovodnemu organu in izvršilnim or- 
ganom. 

149. člen 
Strokovni organi srednje šole so uč iteljski 

zbor, uč iteljski zbori oddelkov in razredniki. 

Uč iteljski zbor srednje šole sestavljajo uč i- OPOMBE 
telji in sodelavci, ki opravljajo vzgojnoizobra- 
ževalno delo, uč iteljski zbor oddelka pa se- 
stavljajo uč itelji in sodelavci, ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo v posameznem 
oddelku. 

Dom za učence ima vzgojiteljski zbor, ki ga 
sestavljajo vzgojitelji in sodelavci, ki oprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalno delo z učenci. 

Uč iteljski oziroma vzgojiteljski zbor obrav- 
navata strokovna in druga vprašanja v zvezi z 
organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela in 
uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov in družbenih vzgojnoizobraževalnih 
smotrov in opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom in statutom srednje šole oziroma 
doma za učence. 

Uč iteljski zbor oddelka obravnava vpraša- 
nja, ki zadevajo vzgojnoizobraževalno delo v 
oddelku oziroma učni skupini in opravlja dru- 
ge naloge v skladu z zakonom in statutom 
srednje šole. 

Razrednik vodi delo uč iteljskega zbora od- 
delka in je mentor zboru učencev oddelka 
oziroma letnika. 

Srednje šole imajo lahko tudi druge stro- 
kovne organe za obravnavanje vprašanj 
vzgojnoizobraževalnega dela. Strokovni or- 
gani dajejo mnenja in predloge svetu in izvr- 
šilnim organom. 

150. č len 
Višja oziroma visoka šola ima pedagoško 

znanstveni zbor ali drug ustrezen strokovni 
organ, ki obravnava strokovna vprašanja v 
zvezi z vzgojnoizobraževalnim in raziskoval- 
nim delom ter daje mnenja in predloge svetu, 
izvršilnim organom in poslovodnemu organu. 

S statutom višje oziroma visoke šole se 
podrobneje določ ijo naloge strokovnega or- 
gana iz prejšnjega odstavka. 

151. č len 
Izobraževalna organizacija ima statut. 
Skupščina občine, na katere območju je 

sedež izobraževalne organizacije, daje so- 
glasje k statutu izobraževalne organizacije. 

K statutu višje in visoke šole daje soglasje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

152. č len 
Organ upravljanja univerze je svet. 
Svet univerze sestavljajo delegati delavcev 

in delegati študentov ter delegati družbene 
skupnosti, ki jih delegirajo sveti visokošolskih 
delovnih organizacij in sveti visokošolskih te- 
meljnih organizacij, ki so v sestavi drugih 
delovnih organizacij v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi v univerzo in 
njenim statutom. 

S statutom univerze se določ ijo zadeve, ki 
jih opravlja svet ter način in postopek spreje- 
manja odločitev. 

153. člen 
Za organizacijo, samoupravljanje in delo 

organizacij združenega dela, ki s svojo dejav- 
nostjo neposredno omogočajo uresničevanje 
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OPOMBE nalog in smotrov izobraževalnih organizacij 
(študijske knjižnice, inštituti in podobno) se 
primerno uporabljajo določbe tega zakona, 
če za posamezne vrste teh organizacij ne ve- 
ljajo posebni predpisi. 

V. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA 

1. Pravice in odgovornosti 

154. člen 
Udeleženci izobraževanja imajo pravico in 

dolžnost, da s samostojnim sprotnim uče- 
njem in z aktivnim sodelovanjem v vzgojnoi- 
zobraževalnem procesu in samoupravljanju 
prispevajo k uresničevanju smotrov in nalog 
usmerjenega izobraževanja in razvijanju sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov 
ter da si pridobivajo znanje, razvijejo ustvar- 
jalne in druge delovne sposobnosti. 

155. člen 
Udeleženci izobraževanja imajo naslednje 

pravice in dolžnosti: 
- do strokovno organiziranega vzgojnopo- 

litičnega dela, 
- do samoupravljanja v skladu z zakonom 

in samoupravnimi splošnimi akti, 
- redno sodelovati v organiziranem vzgoj- 

noizobraževalnem delu in sproti izpolnjevati 
druge obveznosti, določene z vzgojnoizobra- 
ževalnim programom in statutom izobraževal- 
ne organizacije, študenti pa tudi sodelovati v 
raziskovalnem delu, ki je povezano z vzgoj- 
noizobraževalnim delom, 

- varovati družbena sredstva izobraževalne 
organizacije, 

- sodelovati v kulturnih, telesnokulturnih 
in drugih interesnih dejavnostih, 

- do zdravstvenega varstva v skladu s po- 
sebnimi predpisi, 

- določene s tem zakonom in statutom izo- 
braževalne organizacije. 

Udeleženci izobraževanja imajo pravico, da 
se hkrati izobražujejo po več vzgojnoizobra- 
zbenih programih. 

Izobraževalne in druge organizacije, ki izva- 
jajo vzgojnoizobraževalne programe, s statu- 
tom in drugimi splošnimi akti podrobneje do- 
loč ijo pravice in obveznosti iz prvega in dru- 
gega odstavka tega člena. 

156. č len 
Učenci in študenti organizirano sodelujejo 

v družbenopolitičnem delu, kulturnih, tele- 
snokulturnih, tehničnih in drugih interesnih 
dejavnostih in se vključujejo v družbenopoli- 
tične in druge družbene organizacije in druš- 
tva, lahko pa tudi sami organizirajo ustrezne 
organizacije in društva za zadovoljevanje svo- 
jih potreb po teh dejavnostih. Izobraževalne 
organizacije pospešujejo in omogočajo de- 
javnosti organizacij učencev in študentov ter 
jim v skladu z možnostmi zagotavljajo pro- 
storske in druge materialne pogoje za delo ter 
strokovno pomoč pri razvijanju posameznih 
dejavnosti. 

V srednjih šolah in domovih za učence so 
organizacije učencev sestavni del življenja in 
dela šole oziroma doma, zato uč itelji in vzgo- 
jitelji sodelujejo pri njihovem delu in pomaga- 
jo učencem pri organiziranju in razvijanju 
ustreznih oblik in vsebine dela tako, da pri 
tem upoštevajo načela prostovoljnosti, sa- 
mouprave učencev in samostojnosti njihovih 
organizacij. 

157. člen 
Udeleženci izobraževanja imajo pravico za- 

htevati varstvo svojih pravic pri samoupravnih 
organih izobraževalne organizacije. 

S statutom izobraževalne organizacije se 
določ i postopek za uveljavljanje varstva pra- 
vic udeležencev izobraževanja. 

158. č len 
Izobraževalna organizacija s statutom dolo- 

č i postopek in merila za podeljevanje priznanj 
učencem in študentom, ki so pokazali poseb- 
no aktivnost in dosegli pomembne uspehe pri 
izobraževanju, proizvodnem delu ali razisko- 
valnem delu, pri samoupravljanju ter v druž- 
benopolitičnih in interesnih dejavnostih. 

Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje 
obveznosti po določbah tega zakona, statuta 
in drugih samoupravnih aktov izobraževalne 
organizacije so udeleženci izobraževanja od- 
govorni v skladu s statutom izobraževalne 
organizacije. 

Študentje so za kršitev dolžnosti in neizpol- 
njevanje obveznosti odgovorni pred disciplin- 
skimi sodišč i za študente, študenti, ki bivajo v 
domovih, pa tudi pred disciplinskimi sodišč i v 
domovih. 

Ukrepi v primeru kršitve dolžnosti in neiz- 
polnjevanja obveznosti so: opomin, ukor in 
izključ itev iz izobraževalne organizacije. 

Ukrep izključ itve iz izobraževalne organiza- 
cije se lahko izreče za najtežje kršitve dolžno- 
sti oziroma za ponavljajoče se neizpolnjeva- 
nje obveznosti, vendar največ do dveh let. 

Pri določanju in izrekanju ukrepov učen- 
cem je potrebno upoštevati osebnostno razvi- 
tost učenca ter vzgojno vrednost ukrepa za 
spodbujanje učenca k aktivnemu delu in iz- 
polnjevanju dolžnosti oziroma obveznosti. 

Natančnejše določbe o odgovornosti ude- 
ležencev izobraževanja, o postopku in načinu 
izrekanja ukrepov in o disciplinskih sodišč ih 
se predpišejo s statutom izobraževalne orga- 
nizacije. 

159. člen 
Učenec oziroma študent ne more biti, kdor 

je zaradi kaznivega dejanja s pravnomočno 
sodbo obsojen nepogojno na zaporno kazen 
daljšo od šest mesecev, dokler kazni ni pre- 
stal. 

Republiški upravni organ za pravosodje 
lahko osebi iz prejšnjega odstavka dovoli 
vpis. 
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2. Vpis 

160. č len 
Učenec oziroma študent postane, kdor se 

vpiše v srednjo oziroma višjo ali visoko šolo in 
se izobražuje po programu za pridobitev izo- 
brazbe. 

Učenci oziroma študenti se vpišejo v posa- 
mezen letnik. 

161. č len 
Delavci v organizacijah združenega dela za- 

gotavljajo z usmerjanjem v izobraževanje 
skladnost vpisa v izobraževanje s potrebami 
svojega in celotnega družbenega razvoja. 

Za usklajevanje vpisa v izobraževanje s po- 
trebami združenega dela in družbe kot celote, 
ter s sposobnostmi, interesi in nagnjenji mla- 
dine, delavcev, drugih delovnih ljudi in obča- 
nov, izobraževalne organizacije skupaj z or- 
ganizacijami združenega dela - uporabniki, 
osnovnimi šolami, drugimi izobraževalnimi 
organizacijami, družbenopolitičnimi skup- 
nostmi in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi zlasti pa z izobraževalnimi skupnostmi 
organizirajo in izvajajo usmerjanje s tem, da: 

- seznanjajo javnost z razpisnimi pogoji za 
vpis in drugimi potrebnimi podatki ter v ta 
namen zagotavljajo tudi skupno objavo razpi- 
sa za vpis, 

- seznanjajo javnost o poklicih oziroma 
delih, za katere izobražujejo in o možnostih 
zaposlitve, 

- svetujejo kandidatom, ki ne izpolnjujejo 
vpisnih pogojev, in jih usmerjajo v ustrezne 
vzgojnoizobraževalne progreme, 

- ugotavljajo možnosti in pogoje za preu- 
smerjanje, kadar se na razpis prijavi več kan- 
didatov, kot je z razpisom predvideno število 
vpisa, 

- svetujejo kandidatom, ki želijo preveriti 
znanje, pridobljeno s samoizobraževanjem, 

- svetujejo učencem oziroma študentom 
pri izbiri izbirnih delov vzgojnoizobraževalnih 
programov in fakultativnih predmetov ter jih 
usmerjajo v delo oziroma v nadaljnje izobra- 
ževanje, 

- svetujejo učencem oziroma študentom, 
ki niso izpolnili pogojev za napredovanje ter 
jih usmerjajo, 

- opravljajo druge naloge v skladu z zako- 
nom in statutom izobraževalne organizacije. 

162. č len 
Vpis v začetni letnik izobraževanja po posa- 

meznem programu za pridobitev izobrazbe, 
se opravi na podlagi razpisa. 

Z razpisom se objavijo pogoji za vpis v 
skladu s tem zakonom, vzgojnoizobraževal- 
nim programom in statutom izobraževalne or- 
ganizacije ter predvideno število učencev ozi- 
roma študentov, ki jih bo izobraževalna orga- 
nizacija lahko vpisala za izobraževanje po po- 
sameznem vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu. 

Predvideno število iz prejšnjega odstavka 
se določa na podlagi ugotovljenih izobraže- 
valnih in kadrovskih potreb ter v skladu z 

obsegom izobraževanja po posameznih OPOMBE 
vzgojnoizobraževalnih programih, dogovorje- 
nim v samoupravnih sporazumih o temeljih 
plana posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Razpis za vpis po prvem odstavku tega čle- 
na mora biti objavljen najmanj šest mesecev 
pred začetkom šolskega leta. 

Na podlagi razpisa se opravi tudi vpis v 
izobraževanje po programih za izpopolnjeva- 
nje, sprejetih v posebni izobraževalni skupno- 
sti. 

163. č len 
Svet izobraževalne organizacije sprejema 

načrt akcije vpisa, usmerja in spremlja delo 
izvršilnih, strokovnih in poslovodnih organov 
pri izvedbi vpisa, določa smernice za usmer- 
janje kandididatov za vpis oziroma za usmer- 
janje udeležencev med izobraževanjem. 

Za opravljanje posameznih nalog v zvezi s 
pripravo in izvedbo vpisa ter usmerjanjem 
lahko svet imenuje poseben izvršilni organ 
(komisija za usmerjanje). 

164. č len 
Število učencev oziroma študentov, ki jih 

bo vpisala izobraževalna organizacija v začet- 
ni letnik izobraževanja po posameznem pro- 
gramu za pridobitev izobrazbe, se lahko za 
posamezno šolsko leto omeji, kadar je število 
kandidatov bistveno večje, kot so potrebe za 
izobraževanje po posameznih vzgojnoizobra- 
ževalnih programih, določene v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih plana ustrezne po- 
sebne izobraževalne skupnosti, ali kadar je 
število kandidatov bistveno več je, kot so 
zmogljivosti izobraževalne organizacije. 

Sklep o omejitvi vpisa sprejme svet izobra- 
ževalne organizacije v soglasju s posebno 
izobraževalno skupnostjo. K sklepu o omejitvi 
vpisa v višje in visoke šole je potrebno tudi 
soglasje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

Sklep o omejitvi vpisa mora biti sprejet naj- 
kasneje tri mesece pred začetkom šolskega 
leta. 

V primeru, ko je število kandidatov, ki izpol- 
njujejo pogoje za vpis, več je kot število, ki ga 
določa sklep o omejitvi vpisa, in tega z usmer- 
janjem ni bilo mogoče uskladiti, izobraževal- 
na organizacija izbere kandidate za izobraže- 
vanje. 

Pri izbiri kandidatov upošteva izobraževal- 
na organizacija zlasti njihove učne uspehe v 
predhodnem izobraževanju ter znanja oziro- 
ma sposobnosti, ki so pomembne za uspešno 
izobraževanje oziroma opravljanje dela v do- 
ločeni dejavnosti oziroma poklicu, to se ugo- 
tavlja z dokumenti o doseženih izobraževal- 
nih rezultatih kandidatov, preizkusom znanja, 
zdravniškim pregledom in z drugimi oblikami 
preverjanja primernosti kandidatov za izobra- 
ževanje po določenem vzojnoizobraževalnem 
programu. Pismeni preizkus znanja oziroma 
sposobnosti mora biti anonimen. Podrobnej- 
ša merila, kriterije in postopek za izbiro kan- 
didatov se določ i s sklepom o omejitvi vpisa. 
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OPOMBE 165. člen 
Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi 

vpliva predpiše za vzgojo in izobraževanje 
pristojni republiški upravni organ. 

166. člen 
Status učenca oziroma študenta preneha: 
- ko izpolni obveznosti, določene z vzgoj- 

noizobraževalnim programom oziroma za 
študente najkasneje po preteku šestih mese- 
cev od konca zadnjega letnika izobraževanja, 

- če se med izobraževanjem ne vpiše v 
naslednji letnik v rokih, ki so določeni s statu- 

' tom izobraževalne organizacije, 
- če se izpiše iz izobraževalne organiza- 

cije, 
- če mu je bil izrečen ukrep izključ itve ali 

če je obsojen na kazen iz prvega odstavka 
159. člena tega zakona. 

Ne glede na določbo prve in druge alinee 
prejšnjega odstavka lahko izobraževalna or- 
ganizacija študentom multidisciplinarnega 
izobraževanja, vrhunskim športnikom ter za- 
radi drugih opravičenih razlogov iz 100. č lena 
tega zakona, ki jih določ i s statutom, odioč i, 
da učencu oziroma študentu, ki ni izpolnil 
obveznosti po vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu, ne preneha status učenca oziroma 
študenta, vendar največ dve leti. 

V času, ko učenci oziroma študenti v skladu 
s tem zakonom ponavljajo letnik, imajo status 
učenca oziroma študenta. 

167. č len 
Domovi za učence sprejemajo učence na 

podlagi pogojev in meril za sprejem, ki jih 
določajo posebne izobraževalne skupnosti, 
potem ko so jih uskladile v izobraževalni 
skupnosti Slovenije. 

Domovi za študente sprejemajo študente na 
podlagi pogojev in meril za sprejem, ki jih 
določ i izobraževalna skupnost Slovenije po 
predhodni uskladitvi v univerzah. 

O sprejemu učencev oziroma študentov v 
dom odloča komisija za sprejem, ki jo imenu- 
je svet doma. 

Podrobnejše doložbe o postopku za spre- 
jem in načinu inenovanja članov komisije za 
sprejem določa statut doma za učence oziro- 
ma doma za študente. 

VI. DELAVCI V USMERJENEM IZOBRAŽE- 
VANJU 

1. Splošne določbe 

168. č len 
Delavci v usmerjenem izobraževanju so uč i- 

telji, znanstveni delavci, sodelavci in drugi 
strokovni delavci, ki izvajajo oziroma sodelu- 
jejo pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega in 
raziskovalnega dela v izobraževalnih organi- 
zacijah, vzgojitelji v domovih za učence (v 
nadaljnjem besedilu: vzgojitelji) ter delavci, ki 
izvajajo vzgojnoizobraževalno delo v drugih 
organizacijah združenega dela. 

169. č len 
Uč itelji opravljajo in organizirajo vzgojnoi- 

zobraževalno in drugo delo, visokošolski uč i- 
telji pa tudi raziskovalno delo ter so odgovor- 
ni, da skupaj z učenci oziroma študenti ure- 
sničujejo smotre in naloge usmerjenega izo- 
braževanja. 

Znanstveni delavci opravljajo na višjih in 
visokih šolah zlasti raziskovalno delo v skladu 
z letnim delovnim načrtom ter sodelujejo pri 
izvajanju oziroma izvajajo vzgojnoizobraže- 
valno delo. 

Sodelavci sodelujejo z uč itelji pri izvajanju 
vzgojnoizobraževalnega dela ter izvajajo in 
opravljajo druge naloge, potrebne za uspešno 
izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela. 

Drugi strokovni delavci opravljajo naloge v 
zvezi z organiziranjem in izvajanjem izobraže- 
vanja za pridobitev in izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe oziroma usposabljanja z de- 
lom. 

Vzgojitelji organizirajo vzgojnoizobraževal- 
no delo po vzgojnem programu ter skupaj z 
učenci prispevajo k uresničevanju vzgojnoi- 
zobraževalnih smotrov in nalog usmerjenega 
izobraževanja. 

Delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno 
delo v drugih organizacijah združenega dela, 
organizirajo in izvajajo praktični pouk, proiz- 
vodno delo in delovno prakso udeležencev 
izobraževanja. 

170. č len 
Delavec v usmerjenem izobraževanju je lah- 

ko, kdor ima ustrezno strokovno izobrazbo, 
delovne izkušnje in pedagoško andragoško 
izobrazbo v skladu s tem zakonom, z vzgoj- 
noizobraževalnim programom in samouprav- 
nim splošnim aktom izobraževalne ali druge 
organizacije ter s celotno svojo poklicno in 
družbeno aktivnostjo uveljavlja humane med- 
sebojne odnose in socialistično samouprav- 
ljanje. 

Uč itelji, znanstveni delavci in sodelavci v 
višjih in visokih šolah morajo imeti naziv v 
skladu s tem zakonom. 

171. č len 
Delavci v usmerjenem izobraževanju se 

sprejemajo na delo na podlagi javnega raz- 
pisa. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
se delavci v proizvodnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela, ki organizirajo in izvaja- 
jo oziroma sodelujejo pri izvajanju praktične- 
ga pouka ter proizvodnega dela in delovne 
prakse, izberejo na način, ki ga določ i samo- 
upravni splošni akt temeljne organizacije ozi- 
roma delovne skupnosti, ki izvaja ta pouk 
oziroma proizvodno delo in delovno prakso. 

2. Delavci v srednjih šolah, delavskih univer- 
zah in izobraževalnih centrih. 

172. č len 
Uč itelj v srednji šoli je lahko, kdor ima 

ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer: 
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- uč itelj splošnoizobraževalnih in strokov- 
no-teoretičnih predmetov mora imeti visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 

- uč itelj praktičnega pouka mora imeti naj- 
manj višjo strokovno izobrazbo ustrezne sme- 
ri in tri leta ustreznih delovnih izkušenj. 

Če si v določeni smeri ni mogoče pridobiti 
strokovne izobrazbe v skladu s prvo in drugo 
alineo prejšnjega odstavka, se šteje kot 
ustrezna najvišja stopnja strokovne izobra- 
zbe, ki jo je mogoče doseč i v tej smeri. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se v 
skladu s prvim in drugim odstavkom tega 
člena določ i, katero smer in stopnjo strokov- 
ne izobrazbe ter vrsto in obseg delovnih izku- 
šenj mora imeti uč itelj za poučevanje posa- 
meznega predmeta. 

173. č len 
Sodelavec v srednji šoli je lahko, kdor ima 

ustrezno strokovno izobrazbo in sicer:' 
- pedagog oziroma psiholog visoko stro- 

kovno izobrazbo v svoji stroki, 
- socialni delavec oziroma knjižničar naj- 

manj višjo strokovno izobrazbo v svoji stroki, 
- laborant oziroma instruktor najmanj, 

srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 
Z vzgojnoizobraževalnim programom se v 

skladu s tretjo alineo prejšnjega odstavka do- 
loč i, katero smer in stopnjo strokovne izobra- 
zbe mora imeti laborant oziroma instruktor. 

174. č len 
Vzgojitelj je lahko, kdor ima najmanj višjo 

strokovno izobrazbo. 

175. č len 
Uč itelj in sodelavec, ki opravlja vzgojnoizo- 

braževalno delo v delavski univerzi in izobra- 
ževalnem centru, je lahko, kdor ima ustrezno 
strokovno izobrazbo, in sicer: 
- uč itelj splošnoizobraževalnih in strokov- 

no-teoretičnih predmetov mora imeti najmanj 
višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, 

- uč itelj praktičnega pouka oziroma in- 
štruktor mora imeti najmanj srednjo strokov- 
no izobrazbo ustrezne smeri. 

S statutom delavske univerze oziroma izo- 
braževalnega centra se v skladu s tem zako- 
nom podrobneje določ i vrsta in stopnja stro- 
kovne izobrazbe za uč itelje in sodelavce iz 
prejšnjega odstavka. 

Drugi strokovni delavci (vodja izobraževa- 
nja, programer, analitik), ki v izobraževalnih 
organizacijah iz prvega odstavka tega člena 
opravljajo naloge v zvezi z načrtovanjem in 
organizacijo izobraževanja za pridobitev in 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe oziroma 
usposabljanja z delom, morajo imeti najmanj 
višjo strokovno izobrazbo. 

Kadar izobraževalne organizacije iz prvega 
odstavka tega člena sodelujejo pri izvajanju 
vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem 
izobraževanju, oziroma programov za izpo- 
polnjevanje srednje strokovne izobrazbe mo- 
rajo uč itelji in sodelavci, ki izvajajo oziroma 
sodelujejo pri izvajanju vzgojnoizobraževal- 
nega dela, izpolnjevati pogoje za uč itelja ozi- 

roma sodelavca v srednji šoli, določene s tem OPOMBE 
zakonom in vzgojnoizobraževalnim progra- 
mom. 

176. č len 
Uč itelji, sodelavci, vzgojitelji in drugi stro- 

kovni delavci morajo imeti tudi pedagoško- 
andragoško izobrazbo. 

Program za pridobitev pedagoško-andra- 
goške izobrazbe iz prejšnjega odstavka dolo- 
č i posebna izobraževalna skupnost za po- 
dročje vzgoje in izobraževanja. 

Vzgojnoizobraževalno delo lahko prično 
opravljati tudi osebe, ki nimajo pedagoške- 
andragoške izobrazbe, izpopolnjujejo pa dru- 
ge pogoje za uč itelja, sodelavca ali vzgojitelja 
in drugega strokovnega delavca, določene s 
tem zakonom in vzgojnoizobraževalnim pro- 
gramom, če jim izobraževalna organizacija 
določ i mentorja in omogoč i pridobitev peda- 
goško-andragoške izobrazbe. 

Uč itelj, sodelavec ali vzgojitelj in drug stro- 
kovni delavec iz prejšnjega odstavka mora 
pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo 
najpozneje v treh letih po pričetku dela v 
izobraževalni organizaciji. Če s v tem roku ne 
pridobi pedagoško-anadragoške izobrazbe, 
ne more več  opravljati vzgojnoizobraževalne- 
ga dela. 

3. Delavci v višjih in visokih šolah 

177. č len 
V višjih in visokih šolah opravljajo vzgojnoi- 

zobraževalno, raziskovalno in umetniško delo 
visokošolski uč itelji, znanstveni delavci in so- 
delavci, ki so v skladu s tem zakonom pridobi- 
li ustrezen naziv. 

Višja in visoka šola lahko za določen čas 
povabi k sodelovanju za izvajanje posamez- 
nih delov predmetnega področ ja priznanega 
znanstvenika, strokovnjaka ali umetnika ne 
glede na pogoje, ki jih za izvolitev v nazive 
določa ta zakon. 

178. č len 
Nazivi visokošolskih uč iteljev so: redni pro- 

fesor, izredni profesor, in docent za izvajanje 
programa za pridobitev višje strokovne izo- 
brazbe pa tudi višji predavatelj. 

Visokošolski uč iteji so tudi uč itelji, ki izva- 
jajo praktični pouk, proizvodno delo in delov- 
no prakso, veščine, obštudijske in druge inte- 
resne dejavnosti ter tiste predmete, pri katerih 
so pomembnejša posebna strokovna znanja 
kot znanstvena ali umetniška usposobljenost. 
Ti uč itelji si morajo pridobiti naziv, ki ga dolo- 
č i statut višje ali visoke šole (v nadaljnjem 
besedilu: uč itelji praktičnega pouka in ve- 
šč in). 

Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni 
svetnik, višji znanstveni sodelavec in znan- 
stveni sodelavec. 

Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asi- 
stent, lektor in strokovni sodelavec s poseb- 
nim nazivom, ki ga določ i statut, višje oziroma 
visoke šole. 
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OPOMBE 179. člen 
V nazive visokošolskih uč iteljev, znanstve- 

nih delavcev, in sodelavcev so lahko izvoljeni 
oziroma ponovno izvoljeni kandidati, ki poleg 
drugih pogojev, določnih v s tem zakonom, s 
svojim družbenim in strokovnim delom ter 
rezultati dela: 
- dosegajo strokovno, znanstveno ali 

umetniško ustvarjalnost ter imajo praktične 
izkušnje v stroki, 
- dokazujejo pedagoško usposobljenost, 
- prispevajo k razvoju socialističnega sa- 

moupravljanja in v tem še posebej humanjh 
odnosov. 

Podrobnejše pogoje v skladu z merili iz 
prejšnjega odstavka in v skladu s 180,181, in 
185. č lenom tega zakona določ i statut višje in 
visoke šole. Pogoje za izvolitev v nazive viso- 
košolskih uč iteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev morajo višje in visoke šole uskla- 
diti v univerzi in med univerzami. 

Pri ponovnih volitvah v nazive visokošol- 
skih uč iteljev, znanstvenih delavcev in sode- 
lavcev se upošteva zlasti uspešnost njihovega 
dela po zadnji izvolitvi. 

180.č len 
Ob upoštevanju meril in ob izpolnjevanju 

pogojev, ki so določeni v prejšnjem členu, se 
•lahko izvoli v naziv: 

- rednega profesorja, izrednega profesor- 
ja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 
znanstvenega sodelavca in znanstvenega so- 
delavca, kdor ima doktorat znanosti, 

- rednega profesorja, izrednega profesorja 
in docenta umetniških disciplin na umetniški 
akademiji, kdor ima visoko strokovno izobra- 
zbo ustrezne smeri in pomembna umetniška 
dela, 

- rednega profesorja, izrednega profesorja 
in docenta znanstvenih disciplin na umetniški 
akademiji kdor ima doktorat znanosti; te 
znanstvene discipline morajo biti v statutu 
umetniške akademije posebej določene, 

- višjega predavatelja, kdor si je probil ma- 
gisterij oziroma kdor je opravil specializacijo 
po programu izpopolnjevanja visoke strokov- 
ne izobrazbe, 
- uč itelja praktičnega pouka in vešč in, 

kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrez- 
ne smeri in najmanj 5 let ustrezne prakse, če 
si v določeni smeri ni mogoče pridobiti visoke 
strokovne izobrazbe, Se šteje kot ustrezna 
najvišja stopnja strokovne izobrazbe, ki jo je 
mogoče pridobiti v tej smeri, 

- asistenta kdor ima visoko f strokovno 
izobrazbo ustrezne smeri in najmanj eno leto 
ustrezne prakse, 

- lektorja, kdor ima visoko strokovno izo- 
brazbo ustrezne smeri in najmanj 3 leta 
ustrezne prakse, 

- strokovnega sodelavca, kdor ima visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri, v višji 
šoli pa tudi, kdor ima višjo strokovno izobra- 
zbo ustrezne smeril 

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega 
odstavka se v naziv izrednega profesorja in 
docenta vojaških strokovnih disciplin lahko 

izvoli tudi tudi oseba, ki ima visoko vojaško 
strokovno izobrazbo in končano komandno 
štabno akademijo, vojaško visoko politično 
šolo JLA ali šolo za ljudsko obrambo. 

Merila za priznavanje pomembnih umeti- 
ških del določ ijo umetniške akademije s po- 
sebnim samoupravnim sporazumom. 

Določba druge alinee prvega odstavka tega 
člena se primerno uporablja tudi za uč itelje 
drugih višjih in visokih šol za pouk predme- 
tov, pri katerih je za usposobljenost uč itelja 
pomembnejše merilo umetniška kakor znan- 
stvena usposobljenost. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se 
določ ijo predmeti oziroma predmetna po- 
droč ja, za katere so lahko uč itelji izvoljeni v 
nazive po drugem odstavku 178. člena in 
predmeti iz prejšnjega odstavka. 

181. č len 
V naziv izrednega profesorja in docenta 

oziroma višjega predavatelja se lahko izvoli 
tudi oseba z visoko strokovno izobrazbo, ki se 
je posebej uveljavila s strokovnim, raziskoval- 
nim oziroma umetniškim delom v gospodar- 
skih ali družbenih dejavnosti, pa nima dokto- 
rata znanosti oziroma magisterija. 

Za ponovno izvolitev mora oseba iz prejš- 
njega odstavka imeti doktorat znanosti oziro- 
ma magisterij. 

V naziv rednega profesorja se lahko v izje- 
mnih primerih izvoli priznan znanstvenik, ki 
nima doktorata znanosti. 

182. č len 
V nazive visokošolskih uč iteljev, znanstve- 

nih delavcev in sodelavcev voli svet visoko- 
šolske temeljne organizacije. 

Postopek za izvolitev se začne na predlog 
visokošolske temeljne organizacije ali na 
prošnjo kandidata. Visokošolska temeljna or- 
ganizacija mora začeti postopek za ponovno 
izvolitev delavca v ustrezen naziv najkasneje 
šest mesecev pred potekom dobe, za katero 
je bil delavec izvoljen v naziv, in razpisati dela 
in naloge visokošolskega uč itelja, znanstve- 
nega delavca in sodelavca. 

S statutom visokošolske temeljne organiza- 
cije se določ i postopek za izvolitev v naziv 
visokošolskega uč itelja, znanstvenega delav- 
ca in sodelavca. 

Svet visokošolske temeljne organizacije 
lahko izvoli kandidata v naziv samo na podla- 
gi pritrdilnega stališča habilitacijske komisije 
univerze. 

183. č len 
Pred izvolitvijo v nazive visokošolskih uč ite- 

ljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev daje 
stališče o tem, ali so izpolnjena s tem zako- 
nom določena merila za izvolitev v naziv, ha- 
bilitacijska komisija univerze. 

S samoupravnim sporazumom o združitvi v 
univerzo se določ i število članov habilitacij- 
ske komisije. 

Polovica članov habilitacijske komisije voli 
svet univerze iz vrst visokošolskih uč iteljev 
znanstvenih in strokovnih delavcev ter štu- 
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dentov; drugo polovico članov imenuje Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije na predlog 
Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva izmed svojih članov, čla- 
nov republiških komitejev in funkcionarjev re- 
publiških upravnih organov ter drugih javnih 
delavcev. 

Habilitacijska komisija sprejema stališča iz 
prvega odstavka tega člena z enakopravnim 
odločanjem članov komisije, ki jih voli svet 
univerze, in č lanov, ki jih imenuje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Če v habilitacijski komisiji ni bilo dosežene- 
ga soglasja, lahko Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije na pobudo članov komisije, ki jih je 
imenoval, predlaga Skupšč ini SR Slovenije, 
da ta zavzame stališče. 

Podrobnejše doložbe o delu habilitacijske 
komisije se določijo s poslovnikom, ki ga 
sprejme komisija. 

184. člen 
Visokošolski uč itelji in znanstveni delavci 

so voljeni v naziv za 5 let, in so lahko po 
enakem postopku znova izvoljeni. 

185. člen 
Asistenti so voljeni v naziv za 3 leta. V naziv 

je lahko asistent ponovno izvoljen, če je poka- 
zal sposobnost za pedagoško in raziskovalno 
delo. Asistent je lahko tretjič  izvoljen, če ima 
magisterij oziroma če je opravil specializacijo 
po programu za izpopolnjevanje visoke stro- 
kovne izobrazbe, za nadaljnje izvolitve pa je 
potreben doktorat znanosti. 

Lektorji in strokovni sodelavci s posebnim 
nazivom, ki jih podrobneje opredeli statut, se 
volijo v nazive za dobo, določeno s statutom, 
največ pa za 5 let, in so lahko znova izvoljeni. 

186. č len 
Če svet izobraževalne organizacije oceni, 

da delavec, ki ima naziv visokošolskega uč ite- 
lja, znanstvenega delavca ali sodelavca ne 
izpolnjuje več vseh za izvolitev določenih po- 
gojev, prične postopek za odvzem naziva. 

Predlog za odvzem naziva lahko da tudi 
habilitacijska komisija pri univerzi. 

Pri postopku za odvzem naziva se primerno 
uporabljajo določbe 182. č lena tega zakona; v 
tem postopku je treba zagotoviti pravico viso- 
košolskega uč itelja, znanstvenoga delavca in 
sodelavca, da pojasni svoje stališče. 

Če svet višje oziroma visoke šole odloč i 
glede odvzema naziva v nasprotju s stališčem 
habilitacijske komisije univerze, lahko Izvršni 
svet Skupščine SRS odloč i glede odvzema 
naziva. 

187. č len 
Visokošolski uč itelj, znanstveni delavec ali 

sodelavec, ki ni ponovno izvoljen v naziv ali 
pa mu je naziv odvzet, ne more več  opravljati 
vzgojnoizobraževalnega dela v višji oziroma 
visoki šoli. 

188. č len OPOMBE 
Višje in visoke šole lahko v soglasju z uni- 

verzo podeljujejo v znak družbenega prizna- 
nja zaslužnim upokojenim rednim profesor- 
jem naslov »zaslužni profesor«. 

Naslov »zaslužni profesor« se podeljuje za 
izredne dosežke v vzgojnoizobraževalnem in 
mentorskem delu, za pomemben prispevek k 
znanosti in širjenju naprednega pogleda na 
svet, za proučevanje družbene stvarnosti in za 
razreševanje nalog gospodarskega in družbe- 
nega razvoja. 

»Zaslužni profesorji« imajo pravico oprav- 
ljati v višji oziroma visoki šoli raziskovalno 
oziroma umetniško dejavnost in občasno so- 
delovati v pedagoškem procesu. 

189. č len 
Visokošolskim učiteljem in znanstvenim 

delavcem, ki izpolnijo za upokojitev predpisa- 
ne pogoje in dosežejo 70 iet starosti, preneha 
delovno razmerje. 

4. Obveznosti in odgovornosti delavcev 

190. č len 
V delovno obveznost delavcev v usmerje- 

nem izobraževanju se šteje poleg neposre- 
dnega vzgojnoizobražavalnega dela z učenci 
oziroma študenti tudi priprava na vzgojnoizo- 
braževalno delo in drugo delo, ki ga deflavec 
mora opraviti v zvezi s svojim vzgojnoizobra- 
ževalnim delom. 

Glede na naravo, pogoje in zahtevnost 
vzgojnoizobraževalnega dela se delavcu 
omogoča v skladu s samoupravnim splošnim 
aktom izobraževalne organizacije, da opravlja 
pripravo na vzgojnoizobraževalno in drugo 
delo tudi zunaj izobraževalne organizacije. 

V delovno obveznost visokošolskih uč ite- 
ljev in sodelavcev se šteje tudi raziskovalno 
delo v skladu s programom raziskovalnega 
dela višje ali visoke šole. 

191. č len 
V okviru 42-urne delovne obveznosti teden- 

ski delovni čas neposrednega vzgojnoizobra- 
ževalnega dela z učenci oziroma študenti ne 
sme preseč i: 
a) V srednjem izobraževanju 

- 23 ur tedensko za uč itelje splošnoizobra- 
ževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov; 
- 30 ur tedensko za uč itelje praktičnega 

pouka; 
- 35 ur tedensko za delavce, ki organizirajo 

proizvodno delo in delovno prakso; 
b) V visokem izobraževanju 

- 11 ur tedensko za uč itelje in asistente 
splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretič - 
nih predmetov; oziroma 16 ur tedensko za 
uč itelje in asistente, ki nimajo obveznega ra- 
ziskovalnega oziroma umetniškega dela po 
letnem delovnem načrtu visokošolske organi- 
za cije; 

- 25 ur tedensko za delavce pri praktičnem 
pouku in za delavce, ki organizirajo proiz- 
vodno delo in delovno prakso; 

poročevalec 29 



OPOMBE c) V domovih za učence 
- 30 ur tedensko vzgojnega dela vzgojite- 

ljev. 

192. člen 
Obseg neposrednega vzgojnoizobraževal- 

nega dela z učenci oziroma študenti ter ra- 
zmerje med posameznimi sestavinami delov- 
ne obveznosti iz prejšnjega člena določ ijo za 
uč itelje, sodelavce in vzgojitelje izobraževal- 
ne organizacije s samoupravnim splošnim ak- 
tom v skladu z enotnimi osnovami standardov 
in normativov za opravljanje vzgojnoizobra- 
ževalne dejavnosti, določenimi v izobraževal- 
ni skupnosti Slovenije in v skladu s tem zako- 
nom. 

Obseg in razporeditev vzgojnoizobraževal- 
nega dela v šolskem letu določ i za posamez- 
nega delavca izobraževalna organizacija z let- 
nim delovnim načrtom. 

193. č len 
Svet izobraževalne organizacije sproti, zla- 

sti pa ob vsakoletni analizi uč inkovitosti dela 
izobraževalne organizacije, ugotavlja uspeš- 
nost opravljanja vzgojnoizobraževalnega ozi- 
roma drugega dela posameznih delavcev iz 
168. člena tega zakona, in ali opravljajo svoje 
delo v skladu s tem zakonom. 

Svet izobraževalne organizacije sproži^ po- 
stopek za ugotavljanje, ali delavec iz prejšnje- 
ga odstavka še izpolnjuje pogoje za oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega oziroma dru- 
gega dela, če sodi, da ne izpolnjuje več  vseh 
pogojev, ki jih določa ta zakon oziroma vzgoj- 
noizobraževalni program za opravljanje tega 
dela. 

194. č len 
Delavec v usmerjenem izobraževanju, ki ne 

izpolnjuje več s tem zakonom določenih po- 
gojev, se razporedi na dela oziroma naloge 
zunaj vzgojnoizobraževalnega dela, ki ustre- 
zajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z 
delom pridobljenim delovnim zmožnostim. 

Če delavca iz prejšnjega odstavka ni mogo- 
če razporediti na delo zunaj vzgojnoizobraže- 
valnega dela, ker takih del oziroma nalog v 
izobraževalni organizaciji ni, mu preneha de- 
lovno razmerje. 

5. Pripravništvo, strokovni izpit in izpopol- 
njevanje 

195. č len 
Uč itelji, sodelavci in drugi strokovni delavci 

v srednjih šolah, delavskih univerzah in izo- 
braževalnih centrih ter vzgojitelji v domovih 
za učence opravljajo strokovni izpit, s katerim 
dokažejo sposobnost za samostojno oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega in drugega 
dela. 

Strokovnega izpita ni treba opravljati delav- 
cem, ki so opravili strokovni izpit v skladu z 
zakonom v vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
in v skladu z zakonom o osnovni šoli. 

196. č len 
Delavec, ki prvič  sklepa delovno razmerje in 

začne opravljati dela in naloge uč itelja, sode- 
lavca, drugega strokovnega delavca ali vzgo- 
jitelja v izobraževalnih organizacijah iz prvega 
odstavka prejšnjega člena, sklene delovno ra- 
zmerje kot pripravnik. 

Pripravniška doba traja eno leto. Po konča- 
ni pripravniški dobi opravlja pripravnik stro- 
kovni izpit. 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka 
lahko pripravnik, ki uspešno opravlja vzgoj- 
noizobraževalno delo, na predlog izobraže- 
valne organizacije opravlja strokovni izpit že 
po šestih meseceih. 

197. č len 
Delavci, ki so dolžni opravljati strokovni iz- 

pit po tem zakonu, in ga ne opravijo najkasne- 
je v dveh letih po začetku dela v izobraževalni 
organizaciji, ne morejo več opravljati vzgoj- 
noizobraževalnega dela. 

198. č len 
Potek in vsebino pripravništva ter način in 

postopek opravljanja strokovnega izpita za 
uč itelje, sodelavce in druge strokovne delav- 
ce ter vzgojitelje, določ i za vzgojo in izobraže- 
vanje pristojni republiški upravni organ. 

199. č len 
Izobraževalna organizacija določ i program 

dela pripravnika tako, da mu omogoča prido- 
bitev ustreznih strokovnih znanj in delovnih 
izkušenj, potrebnih za samostojno oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega dela, ter men- 
torja iz vrst izkušenih uč iteljev, vzgojiteljev 
oziroma sodelavcev, ki je dolžan spremljati 
uspešnost dela pripravnika ter usmerjati nje- 
govo delo. 

200. č len 
S samoupravnim splošnim aktom izobraže- 

valne organizacije se v skladu z zakonom 
podrobneje določ i organizacija in potek pri- 
pravniške dobe, trajanje pripravništva, men- 
torsko vodstvo ter način preizkušanja pridob- 
ljenih strokovnih znanj in delovnih izkušenj 
med trajanjem pripravništva. 

201. č len 
Delavci v usmerjenem izobraževanju imajo 

pravico in dolžnost, da stalno razširjajo, po- 
glabljajo, posodabljajo in dopolnjujejo svoja 
splošna, družbenopolitična, pedagoška, an- 
dragoška in strokovna znanja zato, da bi stal- 
no izpopolnjevali svoje delovne in druge spo- 
sobnosti in delovne zmožnosti in da bi lahko 
uresničevali svojo odgovornost za stalen ra- 
zvoj kvalitete in strokovnosti dela v svojih 
temeljnih organizacijah. V ta namen oblikuje- 
jo in sprejemajo programe za izpopolnjevanje 
in programe za usposabljanje ter organizirajo 
in izvajajo izobraževanje po teh programih. 

S samoupravnimi splošnimi akti izobraže- 
valne organizacije delavci podrobneje urejajo 
pravice in dolžnosti iz prejšnjega odstavka. 
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202. člen 
Programi za izpopolnjevanje ter programi 

za usposabljanje iz prejšnjega člena se obli- 
kujejo tako, da omogočajo zlasti: 
- izpopolnjevanje in usposabljanje v stroki 

ter na pedagoškem, andragoškem, psiholo- 
škem, didaktičnem in metodičnem področ ju, 

- usposabljanje z delom za sprotno sprem- 
ljanje, ustvarjalno razvijanje in uvajanje novih 
vsebin, organizacije, oblik, sredstev in metod 
vzgojnoizobraževalnega dela. 

203. č len 
S programom za pridobitev izobrazbe se 

lahko določ i, da morajo delavci za izvajanje 
tega programa uspešno končati tudi določen 
program za izpopolnjevanje oziroma program 
za usposabljanje. 

Pri izvajanju sprememb v vsebini progra- 
mov za pridobitev izobrazbe oziroma uvajanju 
novih programov ter pri uvajanju inovacij v 
organizaciji, oblikah, sredstvih in metodah 
vzgojnoizobraževalnega dela mora biti se- 
stavni del načrta uvajanja inovacij tudi načrt 
izpopolnjevanja oziroma usposabljanja delav- 
cev, ki bodo inovacije uvajali v vzgojnoizobra- 
ževalno delo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sprejema 
programe za izpopolnjevanje oziroma progra- 
me za usposabljanje posebna izobraževalna 
skupnost za področje vzgoje in izobraževanja 
na predlog nosilca inovacije. 

204. č len 
Programe za izpopolnjevanje izvajajo višje 

in visoke šole ter druge izobraževalne organi- 
zacije, ki izobražujejo delavce v usmerjenem 
izobraževanju. Pri tem sodelujejo z drugimi 
izobraževalnimi organizacijami, z raziskoval- 
nimi organizacijami marksističnimi centri ter 
s pedagoško službo. Skupaj z njimi lahko 
ustanavljajo centre za izpopolnjevanje in 
usposabljanje pedagoških delavcev. 

VII. ANALIZA UČINKOVITOSTI DELA 

205. č len 
Delavci in udeleženci izobraževanja so od- 

govorni za uč inkovito in sodobno organizira- 
no vzgojnoizobraževalno in drugo delo, ki ga 
v skladu s tem zakonom izvajajo z uresničeva- 
njem dogovorjenega programa storitev in let- 
nega delovnega načrta, ter za družbeno in 
ekonomsko smotrno uporabo družbenih 
sredstev. 

206. č len 
Za sistematično spremljanje učinkovitosti 

dela in uresničevanja vzgojnoizobraževalnih 
programov, za ugotavljanje rezultatov dela 
posameznih delavcev in poslovanja izobraže- 
valne organizacije, za ugotavljanje uspešnosti 
dela strokovnih in samoupravnih organov, 
učencev oziroma študentov ter dela izobraže- 
valne organizacije kot celote, svet izobraže- 

valne organizacije enkrat letno obravnava OPOMBE 
analizo uč inkovitosti dela in poslovanja. 

Svet izobraževalne organizacije analizo 
uč inkovitosti dela in poslovanja skupaj s svo- 
jimi stališč i, mnenji in predlogi ukrepov po 
obravnavi posreduje posebni izobraževalni 
skupnosti in ustanovitelju. 

207. č len 
Analiza uč inkovitosti dela po prejšnjem čle- 

nu obsega zlasti: podatke o uresničevanju 
programa storitev, oceno uč inkovitosti dela in 
poslovanja, oceno kvalitete vzgojnoizobraže- 
valnega dela, prikaz in oceno obsega in oblik 
vzgojnoizobraževalnega dela, posebej še 
praktičnega pouka in usposabljanja z delom 
ter sodelovanja s temeljnimi organizacijami 
pri njenem uresničevanju, oceno uvajanja so- 
dobnih oblik in metod vzgojnoizobraževalne- 
ga dela ter oceno doseženih izobrazbenih re- 
zultatov skupaj s prikazom akcij za usmerja- 
nje in podatkov o napredovanju učencev ozi- 
roma študentov, prikaz samoupravne in dru- 
ge družbene aktivnosti pri opravljanju sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov, pregled in 
oceno raziskovalnega dela in sodelovanja 
študentov pri tem delu, prikaz celotnega živ- 
ljenja in dela izobraževalne organizacije s 
svobodnimi aktivnostmi učencev oziroma 
študentov ter druge, za oceno uč inkovitosti 
dela in poslovanja pomembne podatke. 

208. člen 
S statutom izobraževalne organizacije se v 

skladu z zakonom podrobneje določ i vsebina, 
način priprave in rok vsakoletne obravnave 
analize uč inkovitosti. 

O enotnih merilih za pripravo analize uč in- 
kovitosti dela se uporabniki in izvajalci dogo- 
varjajo v posebni izobraževalni skupnosti po 
predhodni uskladitvi v Izobraževalni skupno- 
sti Slovenije. 

VIII. NADZOR 

209. č len 
Nadzor po tem zakonu obsega nadzor nad 

izvajanjem programov za pridobitev izobra- 
zbe, programov izpolnjevanja in programov 
usposabljanja ter nadzor zakonitosti dela izo- 
braževalnih organizacij. 

210. člen 
Izobraževalne organizacije urejajo samoup- 

ravni nadzor in druge oblike nadzora nad 
delom in poslovanjem s samoupravnimi 
splošnimi akti v skladu z zakonom. 

211. č len 
Zakonitost dela srednjih šol, delavskih uni- 

verz, izobraževalnih centrov in domov za 
učence nadzoruje za zadeve vzgoje in izobra- 
ževanja pristojni upravni organ občine, v ka- 
teri je sedež organizacije. Zakonitost dela viš- 
jih in visokih šol nadzoruje za zadeve vzgoje 
in izobraževanja pristojni republiški upravni 
organ. 
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OPOMBE 212. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov za prido- 

bitev izobrazbe oziroma programov izpopol- 
njevanja v srednjem izobraževanju ter nadzor 
nad izvajanjem vzgojnega programa v domo- 
vih za učence opravlja pedagoška služba v 
skladu s posebnimi predpisi. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

213. č len 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek izobraževalna organiza- 
cija: 

1. če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega de- 
la po predmetnih področjih oziroma predme- 
tih v obsegu, ki ga določa veljavni vzgojnoizo- 
braževalni program. 

2. če prekorač i z zakonom določen obseg 
dela učencev oziroma študentov (79. člen), 

3. če razporedi vzgojnoizobraževalno delo 
v šolskem letu v nasprotju z 80. členom tega 
zakona, 

4. če ne zagotovi javnosti preverjanje in 
ocenjevanje znanja učencev oziroma študen- 
tov v skladu s 93. členom tega zakona ali ne 
vodi predpisane dokumentacije v skladu s 
105. č lenom tega zakona, 

5. če spremeni dejavnost oziroma uvede 
nove vzgojnoizobraževalne programe v na- 
sprotju s 125. oziroma 132. členom tega za- 
kona, 

6. če začne z delom oziroma začne izvajati 
nove vzgojnoizobraževalne programe v na- 
sprotju s 121. in 124. členom tega zakona, 

7. če ne objavi razpisa za vpis učencev 
oziroma študentov ali če vpiše učence oziro- 
ma študente v nasprotju z objavljenim razpi- 
som (161. in 154. č len), 

8. če izvaja vzgojnoizobraževalno delo z 
delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih 
s tem zakonom (od 170. do 182. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba izobraževalne 
organizacije, ki stori kakšen prekršek iz prejš- 
njega odstavka. 

214. č len 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek izobraževalna oziroma 
druga temeljna organizacija ali delovna skup- 
nost: 

1. če ne izvaja praktičnega pouka, proizvo- 
dnega dela in delovne prakse v skladu s tem 
zakonom, samoupravnim sporazumom in po- 
godbo (26. č len); 

2. če udeležencem izobraževanja pri izvaja- 
nju praktičnega pouka, proizvodnega dela in 
delovne prakse ne zagotovi varstva pri delu, 
zavarovanja za primer nesreče pri delu ter 
nagrade (27. č len); 

3. če ne objavi razpisa za izobraževanje 
delavcev iz dela oziroma ob delu v skladu s 
33. č lenom tega zakona; 

4. če uvede za udeležence izobraževanja 
prispevek v nasprotju z 38. členom tega za- 
kona. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
oziroma skupnosti, ki stori kakšen prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 din se 
kaznujejo tudi delovni ljudje, ki v zvezi s sa- 
mostojnim opravljanjem dejavnosti storijo 
prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka 
tega člena. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

215. č len 
Izobraževanje za pridobitev strokovne izo- 

brazbe po tem zakonu se uvaja postopoma, in 
sicer: 

- v šolskem letu 1980/81 za vse učence, ki 
se vključ ijo v prvi letnik srednjega izobraževa- 
nja. 
- v šolskem letu 1984/85 za vse študente, 

ki se vključ ijo v prvi letnik visokega izobraže- 
vanja. 

Me glede na določbe prejšnjega odstavka 
se lahko začne izobraževanje za pridobitev 
strokovne izobrazbe v posameznih usmeri- 
tvah izvajati po tem zakonu na vseh stopnjah 
tudi pred roki, ki jih določa prejšnji odstavek, 
če so izpolnjeni s tem zakonom določeni po- 
goji. 

216. č len 
Učenci oziroma študenti, ki so se do dneva 

uveljavitve tega zakona vpisali v šole po zako- 
nu o poklicnem izobraževanju in o urejanju 
učnih razmerij (Ur. list SRS, št. 26/70), v sred- 
nje šole po zakonu o srednjem šolstvu (Ur. list 
SRS, št. 18/67, 20/70, 31/72,18/74), v visoko- 
šolske organizacije po zakonu o visokem šol- 
stvu (Ur. list SRS, št. 13/75), ter delavci in 
občani, ki se izobražujejo v organizacijah za 
izobraževanje odraslih po zakonu o organiza- 
cijah za izobraževanje odraslih (Ur. list SRS, 
št. 16/77), lahko nadaljujejo in končajo izo- 
braževanje po dosedanjih predpisih, vendar 
najpozneje do 31. avgusta 1984. 

Učenci oziroma študenti iz prejšnjega od- 
stavka, ki imajo pravico do ponavljanja po 
sedanjih predpisih in zaradi postopnega uva- 
janja izobraževanja po tem zakonu ne morejo 
ponavljati razreda oziroma letnika po doseda- 
njih programih, nadaljujejo in končajo izobra- 
ževanje po tem zakonu. Učenci imajo v tem 
primeru pravico ponavljati letnik v programu 
za pridobitev izobrazbe iste oziroma sorodne 
stroke. ' 

217. člen 
Izobrazba, ki so jo pridobili občani po pred- 

pisih, ki so veljali, preden je začel veljati ta 
zakon, ustreza strokovni izobrazbi iste vrste 
in enakovredne zahtevnosti po tem zakonu. V 
primerih, ko ta zakon ne pozna določenih vrst 
šol iz dosedaj veljavnih predpisov, se za pre- 
sojo, kateri strokovni izobrazbi po tem zako- 
nu ustreza izobrazba, ki so jo pridobili občani 
pred uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo 
naslednja načela: 

32 
poročevalec 



- končano izobraževanje na šoli po zakonu 
o poklicnem izobraževanju in o urejanju uč- 
nih razmerij ustreza strokovni izobrazbi, pri- 
dobljeni po skrajšanem programu srednjega 
izobraževanja; 

- končano izobraževanje v poklicni šoli, te- 
hniški, delovodski, poslovodski ali drugi šoli 
za gospodarstvo ali družbene službe in za 
javno upravo ter umetniški šoli in gimnaziji po 
zakonu o srednjem šolstvu, v kateri je izobra- 
ževanje trajalo dve, tri, štiri ali pet let, ustreza 
strokovni izobrazbi, pridobljeni po programu 
srednjega izobraževanja za dela in naloge iste 
vrste oziroma iste ali sorodne stroke. 

Občani, ki so si pridobili akademsko stop- 
njo specialista po dosedanjih predpisih, lahko 
pridobijo doktorat znanosti na nač in in pod 
pogoji, ki jih ta zakon določa za kandidate, ki 
imajo magisterij. 

218. č len 
Občani, ki so opravili zaključni izpit na štiri- 

letnih oziroma petletnih srednjih šolah po do- 
sedanjih predpisih, pri vključevanju v višje 
oziroma visoke šole po tem zakonu ne oprav- 
ljajo nadaljevalnega izpita iz 68. člena teaa 
zakona. 

219. č len 
S posameznim programom za pridobitev 

izobrazbe se določ i, katere šole po doseda- 
njih predpisih so dajale ustrezno vrsto in ob- 
seg znanj, potrebnih za vključ itev v izobraže- 
vanje po tem programu. 

220. č len 
Delavci v usmerjenem izobraževanju, ki na 

dan, ko začne veljati ta zakon, nimajo stro- 
kovne izobrazbe, predpisane s tem zakonom, 
si morajo pridobiti zahtevano strokovno izo- 
brazbo najpozneje v petih letih od uveljavitve 
zakona. Če si v tem roku ne pridobijo predpi- 
sane izobrazbe, ne smejo več  opravljati vzgoja 
noizobraževalnega dela. 

221. č len 
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko 

uč itelji v srednjih šolah, v izobraževalnih cen- 
trih in delavskih univerzah ter vzgojitelji v 
domovih za učence, ki so do dneva uveljavitve 
tega zakona najmanj 15 let opravljali vzgoj-. 
noizobraževalno delo, še naprej opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo, čeprav nimajo za- 
htevane stopnje strokovne izobrazbe, če so si 
pridobili pedagoško-andragoško izobrazbo. 

Prav tako lahko še naprej opravljajo vzgoj- 
noizobraževalno delo v srednjih šolah uč itelji, 
ki so izpolnjevali pogoje za poučevanje stro- 
kovno-teoretičnih predmetov in praktičnega 
pouka po zakonu o srednjem šolstvu, če so 
do dneva uveljavitve tega zakona najmanj 3 
leta opravljali vzgojnoizobraževalno delo in 
so si pridobili pedagoško-andragoško izobra- 
zbo. 

Vzgojnoizobraževalno delo za izvajanje 
skrajšanih programov srednjega izobraževa- 
nja lahko še naprej opravljajo uč itelji, ki so 

izpolnjevali pogoje za poučevanje strokovno- OPOMBE 
teoretičnih predmetov in praktičnega pouka 
po zakonu o poklicnem izobraževanju in o 
urejanju učnih razmerij, če so do dneva uve- 
ljavitve tega zakona najmanj 5 let opravljali 
vzgojnoizobraževalno delo in so si pridobili 
pedagoško-andragoško izobrazbo. 

Delavci iz prvega, drugega in tretjega od- 
stavka tega člena, ki si niso pridobili pedago- 
ško-andragoške izobrazbe, lahko opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo, če v petih letih od 
uveljavitve tega zakona pridobijo pedagoško- 
andragoško izobrazbo v skladu s 176. členom 
tega zakona. 

222. č len 
Visokošolski uč itelji, znanstveni delavci in 

sodelavci, ki so si pridobili naziv v skladu z 
zakonom o visokem šolstvu, obdržijo ta naziv 
do izteka dobe, za katero so bili izvoljeni. 

Visokošolskim uč iteljem, ki imajo na dan 
uveljavitve tega zakona naziv profesor višje 
šole oziroma predavatelj višje šole, se spre- 
meni ta naziv v naziv višji predavatelj. 

Visokošolski uč itelji iz prejšnjega odstavka 
so lahko po uveljavitvi tega zakona še enkrat 
izvoljeni v naziv višjega predavatelja, čeprav 
nimajo magisterija oziroma specializacije po 
programih izpopolnjevanja visoke strokovne 
izobrazbe v skladu s tem zakonom. Za nadalj- 
nje izvolitve morajo izpolnjevati pogoje, dolo- 
čene s tem zakonom. 

223. č len 
Izobraževalne organizacije, ki izpolnjujejo 

pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalne- 
ga dela po dosedanjih predpisih, lahko prič - 
nejo v šolskem letu 1980/81 izvajati programe 
za pridobitev izobrazbe po tem zakonu, če 
zagotovijo potrebno število uč iteljev, ki v 
skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa. 
Najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona pa morajo predložiti za vzgojo in izo- 
braževanje pristojnemu republiškemu uprav- 
nemu organu dokazila, da izpolnjujejo s tem 
zakonom določene pogoje za vpis v razvid 
izobraževalnih organizacij. 

Izobraževalna organizacija, ki se v roku iz 
prejšnjega odstavka ne vpiše v razvid izobra- 
ževalnih organizacij, ne sme več opravljati 
vzgojnoizobraževalnega dela, izdajati diplom 
in drugih listin z javno veljavnostjo. V takem 
primeru je treba omogočiti udeležencem izo- 
braževanja, da nadaljujejo izobraževanje po 
istem programu v drugi izobraževalni organi- 
zaciji. 

224. č len 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na 

razvid izobraževalnih organizacij, se primer- 
no uporabljajo tudi za dejavnost usmerjenega 
izobraževanja, ki ga na območju SR Slovenije 
izvajajo izobraževalne organizacije s sedežem 
v drugih socialističnih republikah in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajinah. 
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OPOMBE 225. člen 
Izobraževalne in druge organizacije, ki izva- 

jajo programe za pridobitev izobrazbe, pro- 
grame za izpopolnjevanje ter programe za 
usposabljanje, domovi za učence in domovi 
za študente morajo uskladiti svoje samo- 
upravne splošne akte z določbami tega zako- 
na v enem letu od dneva uveljavitve tega za- 
kona. 

226. člen 
Določbe 26. člena ter tretjega odstavka 155. 

člena tega zakona, ki se nanašajo na pravice 
in obveznosti temeljnih organizacij uporabni- 
kov v zvezi z izvajanjem delov vzgojnoizobra- 
ževalnih programov, veljajo tudi za delovne 
ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lasti občanov, ter jih podrobneje 
uredijo s pogodbo z izobraževalno organiza- 
cijo. 

227. č len 

Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževa- 
nje sprejme smernice za oblikovanje vzgoj- 
noizobraževalnih programov na podlagi 42. 
člena tega zakona najpozneje do 30. junija 
1980. 

Dokler ne bodo sprejete smernice iz prejš- 
njega odstavka, se vzgojnoizobraževalni pro- 
grami pripravljajo na podlagi začasnih smer- 

nic, ki jih je sprejel strokovni svet za vzgojo in 
izobraževanje. 

228. č len 
Za vzgojo in izobraževanje pristojni republi- 

ški upravni organ izda izvršilne predpise na 
podlagi tega zakona najpozneje do 31. de- 
cembra 1980. 

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi iz 
prejšnjega odstavka, se uporabljajo dosedanji 
izvršilni predpisi, če niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

229. č len 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha- 

jo veljati: 
1. zakon o poklicnem izobraževanju in o 

urejanju učnih razmerij (Uradni list SRS, št. 
26/70), 

2. zakon o srednjem šolstvu (Uradni list 
SRS, št. 18/67, 20/70, 31/72 in 18/74), 

3. zakon o visokem šolstvu (Uradni list 
SRS, št. 13/75, 

4. zakon o organizacijah za izobraževanje 
odraslih (Uradni list SRS, št. 16/77), 

5. zakon o štipendijah in posojilih za izobra- 
ževanje (Uradni list SRS, št. 26/67). 

230. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 27. 2. 1979 

obravnavala in sprejela osnutek zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju. Kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije je 
obravnavala in sprejela osnutek zakona tudi skupščina izo- 
braževalne skupnosti Slovenije na seji dne 28. 2. 1979. 

Osnutek zakona so pred sejami zborov skupščine obravna- 
vali odbori zborov, zakonodajnopravna komisija in komisija 
za narodnosti Skupšč ine SR Slovenije. Osnutek zakona sta 
obravnavala tudi Republiški svet za vprašanja družbene ure- 
ditve in Republiški svet za vzgojo in izobraževanje ter sprejela 
stališča in predlog glede nekaterih predlaganih rešitev v 
osnutku zakona. 

Na pobudo Republiške konference SZDL Slovenije so zbori 
skupščine sprejeli sklep, da se o osnutku zakona v skladu z 
njenim akcijskim programom organizira široka javna razprava 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v 
družbenopolitičnih organizacijah, v občinskih skupščinah, v 
samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih sredinah. 

Skoraj štiri mesečna dobro organizirana in izredno obsežna 
javna razprava o osnutku zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju je zajela preobrazbo celotnega vzgojnoizobraževalnega 
sistema v SR Sloveniji. Potrdila je pravilnost smeri in nujnost 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja, hkrati pa dala k skoraj 
vsem členom osnutka zakona številne pripombe, predloge, 
sugestije in opozorila■ O njenih pripombah je razpravljalo 
Predsedstvo republiške konference SZDL Slovenije na seji 17. 
julija 1979 ter sprejelo stališča in predloge k osnutku zakona, 
s katerimi se je opredelilo zlasti do tistih vprašanj oziroma 
predlaganih rešitev, glede katerih je bilo v razpravah izraženih 
največ dilem, kritičnih ocen, polemik, različnih stališč in po- 
mislekov. Pir tem je šlo za pripombe, ki se nanašajo zlasti na 
opredelitev vloge in ciljev usmerjenega izobraževanja, načrto- 
vanje izobraževalnih in kadrovskih potreb, izobraževalno 
funkcijo združenega dela in podružbljanje vzgoje in izobraže- 
vanja, uresničevanje izobraževanja ob delu in izobraževanja iz 
dela, usmerjanje v izobraževanje in v delo ter vpis in omejeva- 
nje vpisa, zasnovanost vzgojnoizobraževalnih programov na 
enotnih načelih na vseh ravneh zahtevnosti, položaj učencev 
in študentov oziroma udeležencev izobraževanja, vloga in 
naloge delavskih univerz, vloga in položaj domov za učence 
in domov za študente, izvajanje pedagoškega vodenja v izo- 
braževalnih organizacijah. 

V postopku priprave predloga zakona je predlagatelj orga- 
niziral večje število tematskih posvetov z zainteresiranimi 
strokovnimi in družbenopolitičnimi dejavniki, tako z obema 
univerzama o nekaterih vprašanjih visokega šolstva, z delav- 
skimi univerzami in izobraževalnimi centri ter Gospodarsko 
zbornico Slovenije o posebnih vprašanjih izobraževanja odra- 
slih, s sindikati in družbenim pravobranilcem samoupravlja- 
nja o samoupravni organiziranosti in samoupravljanju v izo- 
braževalnih organizacijah, z organi RK SZDL Slovenije in 
komisijo Skupščine SRS za vprašanja narodnosti o varstvu 
posebnih pravic narodnosti v vzgoji in izobraževanju, z orga- 
nizacijami in skupnostmi socialnega varstva o vprašanjih izo- 
braževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju ter z zvezami družbenih 
organizacij in društev o urejanju dejavnosti učencev in štu- 
dentov v društvenih dejavnostih. Poleg omenjenih posvetov 
so bile opravljene številne konzultacije s posameznimi stro- 
kovnimi institucijami, delovnimi skupinami za pripravo vzgoj- 
noizobraževalnih programov pri posebnih izobraževalnih 
skupnostih, s šolami in drugimi organizacijami združenega 
dela. Republiški svet za vzgojo in izobraževanje je na dveh 
sejah prouč il in zavzel stališča v zvezi s posameznimi vpraša- 
nji ter obravnaval rešitve v delovni zasnovi predloga zakona. 
Poleg tega so bile opravljene razprave v okviru Gospodarske 
zbornice, organov CK ZKS, RK, SZDL, RK ZSMS in RSZS. 
Nekatera vprašanja je ponovno obravnavalo tudi predsedstvo 
CKZKS. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona prouč il vsa 
stališča in predloge iz razprave ter jih v kar največ ji meri 
upošteval pri oblikovanju posameznih rešitev, zato so neka- 
tera poglavja v predlogu zakona v celoti na novo oblikovana 

in bistveno vsebinsko dopolnjena. Ni pa bilo mogoče upošte- 
vati tistih pripomb, ki niso bile v skladu s temeljnimi načeli 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi s spreje- 
timi družbenimi dokumenti aH pa s sprejetimi stališč i in pred- 
logi zborov Skupščine SRS oziroma Predsedstva RK SZDL k 
osnutku zakona. Prav tako predlagatelj ni mogel upoštevati 
tistih pripomb in predlogov, ki niso v skladu z že sprejetimi 
sistemskimi zakoni (zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, zakon o svobodni menjavi dela na področ ju vzgoje 
in izobraževanja ter zakon o družbenem planiranju) aH pa po 
svoji vsebini presegajo vsebino predloženega zakona in ta 
vprašanja urejajo omenjeni zakoni oziroma bodo v skladu s 
tem zakonom postali vsebina samoupravnih splošnih aktov 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

II. 
Vsebina predloga zakona je razdeljena na 10 poglavij. 
1. V primerjavi z osnutkom zakona so » Temeljne določbe« 

bistveno spremenjene in dopolnjene. Zaradi dopolnitev je 
spremenjen tudi'naslov v »Temeljne in splošne določbe«. 

Usmerjeno izobraževanje opredeljuje predlog zakona kot 
izobraževanje za delo in samoupravljanje in vključuje celotno 
izobraževanje po osnovni šoli. Izhaja iz potreb dela in vse- 
stranskega razvoja osebnosti v socialistični samoupravni 
družbi ter se kot permanenten proces, v katerem se medse- 
bojno prepletajo in povezujejo izobraževanje, vzgoja in delo, 
uresničuje na posameznih področ jih združenega dela. 
Usmerjeno izobraževanje obsega: izobraževanje za pridobi- 
tev strokovne izobrazbe (omogoča pridobiti izobrazbo za 
začetek dela), izpopolnjevanje strokovne izobrazbe (omo- 
goča trajno izpopolnjevanje v stroki, specializacijo ter stalno 
splošno in družbeno izobraževanje) ter usposabljanje z de- 
lom (omogoča pridobiti usposobljenost za opravljanje dolo- 
čenega dela v okviru pridobivanja ali izpopolnjevanja stro- 
kovne izobrazbe ali pa po samostojnem programu po konča- 
nem izobraževanju: osnovnem, srednjem, višjem in visokem). 
Itee te sestavine usmerjenega izobraževanja so dosledno in 
enakovredno izpeljane skozi celoten tekst predloga zakona. 

Predlog zakona razvija različne aktivnosti, družbenoeko- 
nomske in druge ukrepe, s katerimi se na področju usmerje- 
nega izobraževanja usklajujejo potrebe in interesi posamez- 
nika ter potrebe in interesi združenega dela in celotne družbe 
tako, da se omogoča mladini po končani osnovni šoli pred 
vstopom v delo izobraževanje in usposabljanje, da bi se lahko 
vključevala v delo, delavcem, drugim delovnim ljudem in 
občanom pa, da se med delom vračajo v izobraževanje ozi- 
roma, da se izobražujejo, hkrati ko delajo (izobraževanje iz 
dela in ob delu - 14. in 15. č len). Predlog zakona opredeljuje 
izobraževanje pred vstopom v delo, iz dela in ob delu kot 
enekovredne načine izobraževanja, vendar pa z mnogimi in- 
strumenti usmerjanja omogoča delavcem v združenem delu, 
da vse bolj uveljavljajo izobraževanje delavcev iz dela in ob 
delu. 

Podlago za razvoj usmerjenega izobraževanja v skladu s 
potrebami združenega dela in družbe v celoti izpeljuje pred- 
log zakona iz pravice in odgovornosti delavcev, delovnih ljudi 
in občanov, da načrtujejo vsebino in obseg usmerjenega 
izobraževanja s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
ter drugimi planskimi dokumenti. Za uresničevanje s planom 
določenega obsega usmerjenega izobraževanja pa predlog 
zakona razvija usmerjanje. Z usmerjanjem se spodbuja izo- 
braževanje po ustreznih vzgojnoizobraževalnih programih in 
sicer z usmerjanjem mladine v izobraževanje po končani 
osnovni šoli, z usmerjanem delavcev v nadaljnje izobraževa- 
nje iz dela oziroma ob delu, z usmerjanjem med izobraževa- 
njem (usmerjanje pri izbiri smeri izobraževanja in preusmerja- 
nje) ter z usmerjanjem v delo oziroma v nadaljnje izobraževat- 
nje. Usmerjanje je skupna pravica in odgovornost uporabni- 
kov in izvajalcev ter vseh drugih družbenih subjektov. Predlog 
zakona bistveno širše in določnje razvija instrumente za uč in- 
kovito uresničevanje usmerjanja (štipendije, zagotavljanja 
materialnih in drugih pogojev za razvoj izobraževanja v dolo- 
čenih strokah, za izboljševanje življenjskih in drugih pogojev 
udeležencev izobraževanja, pravice in odgovornosti delavcev, 
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ki se izobražujejo iz dela oziroma ob delu, nadomestilo stro- 
škov v zvezi z izobraževanjem ipd.). 

Kot instrument usmerjanja se lahko v skladu s predlogom 
zakona uveljavijo tudi delovne izkušnje, ki jih uporabniki in 
izvajalci določ ijo s posameznim vzgojnoizobraževalnim pro- 
gramom kot pogoj za vključ itev v izobraževanje po tem pro- 
gramu. Predlog zakona pa v skladu s stališč i javne razprave 
ne ohranja rešitve, po kateri so bile delovne izkušnje že z 
zakonom določen pogoj za vključ itev v visoko izobraževanje. 

V skladu s pravico in odgovornostjo delavcev, drugih delov- 
nih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, da svobodno in enakopravno načrtujejo, organizirajo in 
izvajajo usmerjeno izobraževanje, razvija predlog zakona v 
temeljnih in splošnih določbah osnove za podružbljanje izo- 
braževalne dejavnosti s tem, da celotno usmerjeno izobraže- 
vanje izpeljuje iz neposredne izobraževalne funkcije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, tako da se v njih 
sprejemajo in izvajajo programi izpopolnjevanja in usposab- 
ljanja ter izvajajo deli programov za pridobitev izobrazbe, po 
njih pa se delavci, drugi delovni ljudje in občani sporazume- 
vajo o skupnih in celotnih izobraževalnih interesih in potre- 
bah ter zagotavljajo njihovo zadovoljevanje s svobodno me- 
njavo dela. Tako izobraževalne organizacije uresničujejo tiste 
izobraževalne potrebe in interese, ki jih delavci, drugi delovni 
ljudje in občani v svojih temeljnih organizacijah oziroma 
delovnih skupnostih, v delovnih organizacijah in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih ne morejo uresniče- 
vati sami (4., 12. č len). Zaradi neposrednega uresničevanja 
usmerjenega izobraževanja v temeljnih in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih predlog zakona tudi razširja 
krog izvajalcev usmerjenega izobraževanja, pri čemer pa do- 
loča, da so Izobraževalne organizacije tiste samoupravne 
organizacije in skupnosti, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno 
dejavnost kot svojo glavno dejavnost in so vpisane v razvid 
izobraževalnih organizacij. Kot izobraževalne organizacije 
opredeljuje predlog zakona tudi domove za učence. (9. č len) 

Celotno usmerjeno izobraževanje se izvaja po vzgojnoizo- 
braževalnih programih. Glede na zahtevnost dela in značaj 
izobraževanja se izvaja izobraževanje za pridobitev strokovne 
izobrazbe po ustreznih vzgojnoizobraževalnih programih v 
srednjem oziroma visokem izobraževanju. Predlog zakona v 
temeljnih in splošnih določbah opredeljuje vzgojnoizobraže- 
valne programe kot podlago za uresničevanje osebnih, skup- 
nih in celotnih družbenih potreb po izobraževanju, kot te- 
meljne dokumente za načrtovanje in uresničevanje vzgojnoi- 
zobraževalnega dela in kot osnovo za samoupravno sporazu- 
mevanje v svobodni menjavi dela. Pri tem določa, da se vrste 
in število vzgojnoizobraževalnih programov določa tako, da 
se zagotavlja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
za delo in naloge vseh vrst in zahtevnosti v posameznih 
strokah oziroma na posameznih področ jih združenega dela, 
medtem ko se mora vsebina, obseg in zahtevnost vseh vzgoj- 
noizobraževalnih programov določati na podlagi enotnih šir- 
ših izhodišč  in so tekoče in razvojne potrebe delovnega pro- 
cesa samo eno izmed teh izhodišč  (7. in 8. č len). 

Na podlagi javne razprave so v temeljnih in splošnih določ- 
bah predloga zakona podrobneje razdelana tudi načela za 
uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnosti, ki 
živijo na narodnostno mešanih območjih, obveznosti izobra- 
ževalnih organizacij usmerjenega izobraževanja na teh ob- 
moč jih, kakor tudi izobraževalnih organizacij izven teh obmo- 
č ij, kadar se vanje vključujejo pripadniki narodnosti. Predlog 
zakona pa predvideva poseben zakon, ki bo podrobneje urejal 
varstvo posebnih pravic pripadnikov narodnosti (18. in 20. 
č len). 
Predlog zakona določa tudi, da imajo pripadniki drugih naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije pravico do vzgojnoizobraže- 
valnega dela v njihovem jeziku, če se lahko zanje organizirajo 
posebni oddelki (21. č len). 

Predlog zakona ureja načela za usmerjeno izobraževanje 
mladostnikov z motnjami v telesnem In duševnem razvoju 
ter Invalidnih oseb, čeprav se predvideva podrobnejša uredi- 
tev tega izobraževanja v posebnem zakonu (člen 22.). 

Glede na to, da se z nekaterimi posebnimi zakoni ureja 
izobraževanje na posameznih področjih, pri katerih so po- 
sebnega pomena varstvo človekovega zdravja in življenja, 
varstvo družbenega in osebnega premoženja ali drugih sploš- 

nih koristi oziroma tudi na drugih področ jih, predlog zakona 
določa, da se to izobraževanje izvaja v skladu s tem zakonom 
in posebnimi predpisi (23. č len). 

2. Določbe zakona o svobodni menjavi dela na področ ju 
vzgoje in izobraževanja so bistveno vplivale na vsebino dru- 
gega poglavja predloga zakona o usmerjenem izobraževanju, 
ker je odpadla potreba, da se s tem zakonom ponovno opre- 
deljujejo družbeno ekonomski odnosi in s tem povzemajo 
določbe zakona o svobodni menjavi dela na področ ju vzgoje 
in izobraževanja. Zato je v skladu z novo vsebino tega po- 
glavja tudi naslov iz osnutka zakona spremenjen v naslov: 
»MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V 
ZDRUŽENEM DELU PRI URESNIČEVANJU USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA«. Predlog zakona v tem poglavju oprede- 
ljuje zlasti funkcije, naloge in obveznosti, ki jih imajo vse 
samoupravne organizacije in skupnosti — zlasti še organiza- 
cije in skupnosti uporabnikov pri uresničevanju usmerjenega 
izobraževanja. V tem okviru predlog zakona določa pravice in 
odgovornosti ter merila pri ugotavljanju in usklajevanju izo- 
braževalnih in kadrovskih potreb, planiranju usmerjenega 
izobraževanja ter opredeljuje nač in zagotavljanja pogojev za 
uresničevanje planov na področju usmerjenega izobraževa- 
nja. Zagotavljanje in razvijanje materialnih, prostorskih, ka- 
drovskih in drugih pogojev so instrumenti, s katerimi uporab- 
niki in izvajalci usklajujejo planirani obseg zadovoljevanja 
izobraževalnih potreb in interesov ter zmogljivosti izobraže- 
valnih organizacij, torej tudi obseg izobraževanja (29. č len). 
Predlog zakona nadalje določa, da delavci sprejemajo in 
izvajajo programe za Izpopolnjevanje in za usposabljanje v 
svojih temeljnih organizacijah ali delovnih skupnostih za 
potrebe njihovih organizacij iri skupnosti, za uresničevanje 
skupnih izobraževalnih potreb in interesov sprejemajo in izva- 
jajo te programe v okviru delovnih in sestavljenih organizacij 
združenega dela, združenj in skupnosti, za uresničevanje 
skupnih in celotnih družbenih izobraževalnih potreb in intere- 
sov pa sprejemajo programe za pridobitev izobrazbe ter 
programe za Izpopolnjevanje v posebnih Izobraževalnih 
skupnostih (24. in 25. č len). 

Predlog zakona tudi določa, da uporabniki sodelujejo pri 
izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih skupaj z 
izvajalci sprejemajo v posebnih izobraževalnih skupnostih, 
zlasti pri izvajanju praktičnega pouka, proizvodnega dela in 
delovne prakse ter programov za usposabljanje. Predlog za- 
kona uvaja poseben samoupravni sporazum, s katerim se 
organizacije in skupnosti izvajalcev ter organizacije in skup- 
nosti uporabnikov sporazumevajo o medsebojnih pravicah in 
obveznostih pri skupnem izvajanju vzgojnoizobraževalnih 
programov. Pri tem tudi določa obvezne sestavine tega spora- 
zuma ter uvaja pogodbo, s katero se na podlagi samuprav- 
nega sporazuma vsako šolsko leto podrobneje opredeli ob- 
seg in nač in uresničevanja medsebojnih pravic in obveznosti 
(26. č len) ter nekatere posebne pravice udeležencev izobraže- 
vanja, kadar opravljajo proizvodno delo oziroma delovno 
prakso - pravica do nagrade v skladu z njihovim prispevkom k 
dohodku temeljne organizacije oziroma delovne skupnosti, 
pravico do varstva pri delu in pravico do zavarovanja za 
primer nesreče v skladu s posebnimi predpisi (27. č len). 
Pravice in obveznosti v zvezi z uresničevanjem usmerjenega 
izobraževanja se za delavce v delovnem razmerju z delovnimi 
ljudmi, ki opravljajo samostojno dejavnost z osebnim delom, 
urejajo s kolektivno pogodbo (34. č len). Predlog zakona pre- 
dvideva, da se z družbenim dogovorom oziroma samouprav- 
nimi sporazumi usklajujejo pogoji in nač in uveljavljanja pra- 
vic in obveznosti delavcev do izobraževanja, pobudo za skle- 
panje takega dogovora oziroma sporazumov pa lahko da 
sindikat. V skladu z zakonom o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja predlog zakona opredeljuje 
načela za določanje prispevkov udeležencev izobraževanja in 
določa, da tega prispevka ni mogoče določ iti za usposablja- 
nje z delom ter za vsakokratno prvo preverjanje znanja, pri- 
dobljenega s samoizobraževanjem. 

3. Javna razprava je ocenila, da osnutek zakona pri oprede- 
ljevanju vzgojnoizobraževalnih programov v poglavju o pro- 
gramski strukturi usmerjenega izobraževanja ohranja ele- 
mente dualizma v sistemu izobraževanja, zlasti v razlikovanju 
med strokovnim usposabljanjem in srednjim izobraževanjem 
ter da s precej togim uveljavljanjem načela stopnjevite izgrad- 
nje vzgojnoizobraževalnih programov ne zagotavlja racional- 
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nega izobraževanja za različne vrste ali zahtevnosti dela. Zato 
se je postavljala zahteva, da se strokovno usposabljanje ra- 
zvije kot integralni del srednjega izobraževanja in da se z 
uveljavljanjem izbirnih delov v vzgojnoizobraževalnih progra- 
mih omogoča izobraževanje za različne vrste oziroma zahtev- 
nost dela po enem vzgojnoizobraževalnem programu. Zato je 
bilo potrebno v poglavju: »VZGOJNOIZOBRAZEVALNI PRO- 
GRAMI IN ORGANZACUA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA 
DELA« na novo oblikovati programsko strukturo usmerjenega 
izobraževanja. Predlog zakona se v tem poglavju razlikuje od 
osnutka zakona zlasti v naslednjem: 

a) Vsak program za pridobitev Izobrazbe v okviru sred- 
njega oziroma visokega izobraževanja mora praviloma 
omogočati Izobraževanje za več  sorodnih poklicev na isti aH 
različnih stopnjah zahtevnosti (52. č len). Takšna določba za- 
hteva, da program zagotavlja širšo usposobljenost delavca za 
delo v stroki oziroma področ ju dela, kot so jo omogočale šole 
po dosedanjih predpisih oziroma kot bi jo omogočali pro- 
grami na podlagi osnutka zakona, ki jih je mehanično povezo- 
val s profilom poklica. Zaradi tega predlog zakona vrste in 
število programov ne izvaja iz vrste in števila poklicev, temveč 
se o številu in vrsti programov samoupravno dogovorijo 
uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih 
s programsko zasnovo (40. č len) v skladu z vrsto in zahtev- 
nostjo dela. Programska zasnova, sprejeta v posebnih izo- 
braževalnih skupnostih in smernice za oblikovanje progra- 
mov (42. č len), ki jih sprejme strokovni svet SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje zaradi zagotavljanja enotnih osnov 
sistema, sta temeljna dokumenta, na podlagi katerih se dolo- 
čajo in oblikujejo vzgojnoizobraževalni programi. 

b) Predlog zakona določa, da se vsebine vseh programov za 
pridobitev izobrazbe oblikuje na podlagi enotnih izhodišč  
tako, da omogoča pridobitev splošnih, strokovno teoretičnih 
in praktičnih znanj, potrebnih za začetek dela in za nadaljeva- 
nje izobraževanja. Namesto načela stopnjevanja programov, 
ki ga je osnutek zakona predvideval kot pravilo, predlog 
zakona izhaja iz načela, da se za sorodna dela oziroma po- 
klice oblikuje en program, ki pa je sestavljen iz enotnega in 
izbirnih delov (52. č len). Enotni del programa obsega vsebine 
znanj, ki so skupne za vse poklice, za katere je predvideno 
izobraževanje po programu, v izbirnih delih pa so vsebine 
znanj, ki so potrebne za določeno skupino teh poklicev ali za 
posamezen poklic. V okviru takega programa tvori enotni del 
skupaj s posamičnim izbirnim delom smer Izobraževanja. 

c) Namesto strokovnega usposabljanja, ki ga je predvideval 
osnutek zakona za izobraževanje za enostavna in manj za- 
htevna dela, ter ga izločal iz enotnega sistema srednjega 
izobraževanja, predlog zakona uvaja nov tip programov sred- 
njega izobraževanja. Predlog zakona predvideva tri tipe pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževanju; 
program srednjega Izobraževanja, nadaljevalni program 
srednjega izobraževanja in skrajšani program srednjega 
izobraževanja (49. č len). V skladu z načeli za oblikovanje 
programov predlog zakona za razliko od osnutka zakona ne 
določa, kateri ravni zahtevnosti dela ustreza posamezni tip 
programa. Kateri program ustreza posamezni stopnji zahtev- 
nosti dela določ ijo uporabniki in izvajalci s programsko za- 
snovo glede na zahtevnost potrebnih znanj za delo in v skladu 
z dogovorjenimi enotnimi osnovami za razvrščanje poklicev 
in strokovne izobrazbe. 

Razlike med programi srednjega izobraževanja in skrajša- 
nimi programi srednjega izobraževanja (oboji se oblikujejo na 
podlagi programa osnovne šole) so le v zahtevnosti in trajanju 
izobraževanja, ne pa v kvaliteti vsebine. V bistvu je zato 
skrajšani program srednjega izobraževanja del programa 
srednjega izobraževanja (zato se z njim ne nadomeščajo 
dosedanje šole po zakonu o poklicnem izobraževanju in ure- 
janju učnih razmerij niti ne strokovno usposabljajo po 
osnutku zakona), ki daje zaokroženo izobrazbo za vključ itev v 
delo in omogoča delavcem, ki so ga končali, da z dopolnjeva- 
njem razlik končajo izobraževanje po programu srednjega 
izobraževanja. 

d) V skladu z določbo, da omogoča program za pridobitev 
izobrazbe doseč i strokovno izobrazbo za začetek dela in s 
tem širšo delovno in strokovno usposobljenost, predlog za- 
kona dosledno izpeljuje programe za izpolnjevanje ter pro- 
grame za usposabljanje tudi v funkciji priprave delavca za 
opravljanje konkretnih del in nalog. S takšno opredelitvijo 

nalog programov za pridobitev izobrazbe, programov za izpo- 
polnjevanje in programov za usposabljanje se v usmerjenem 
izobraževanju prerašča dosedanjo dvojnost izobraževanja de- 
lavcev za fizično in umsko delo te razvija izobraževanje kot 
aktivni dejavnik razvoja družbe, produkcijskih in delovnih 
procesov. 

Predlog zakona poleg programov za pridobitev izobrazbe 
podrobneje opredeljuje tudi programe izpopolnjevanja. Pri 
tem določa, da se pri njihovem oblikovanju, sprejemanju in 
izvajanju smiselno uporabljajo vse določbe, ki se nanašajo na 
programe za pridobitev izobrazbe (programska zasnova, 
smernice, elementi vzgojnoizobraževalnih programov iz 45. 
č lena ipd.) Predlog zakona pa poleg tega v okviru določb o 
programih za izpopolnjevanje posebej opredeljuje tiste pro- 
grame za izpopolnjevanje, ki omogočajo pridobiti naslov spe- 
cialista. Pri tem omogoča, da se takšni programi za izpopol- 
njevanje oblikujejo in izvajajo kot izpopolnjevanje srednje, 
višje in visoke strokovne izobrazbe (57.-60. č len) in v skladu s 
tem naslova specialista ne določa več  kot akademske stopnje, 
čeprav se specializacija po pridobljeni visoki strokovni izo- 
brazbi upošteva tudi kot poseben pogoj pri pridobitvi dokto- 
rata znanosti, pa tudi pri izvolitvi v nazive visokošolskih uč ite- 
ljev in sodelavcev.S programi za usposabljanje se omogoča 
usposabljanje po pridobljeni strokovni izobrazbi, (lahko se 
izvaja v času pripravništva) ali usposabljanje po izpolnjeni 
osnovnošolski obveznosti. 

V skladu s stališč i javne razprave o osnutku zakona predlog 
zakona ne uveljavlja splošne zahteve po prekinjanju izobraže- 
vanja zaradi pridobitve delovnih izkušenj. Kot pogoj za vklju- 
č itev v izobraževanje se delovne izkušnje v predlogu zakona 
zahtevajo le v naslednjih primerih: 

- pri vključevanju v nadaljevalne programe srednjega izo- 
braževanja (67. č len) 

- pri vključevanju v izobraževanje za pridobitev magisterija 
(71. č len), 

- pri vključevanju v izobraževanje po programih za izpopo- 
levanje (73. č len). 

Predlog zakona dopušča možnost, da uporabniki in izva- 
jalci tudi v drugih vzgojnoizobraževalnih programih določijo 
delovne izkušnje kot pogoj za vključ itev v izobraževanje po 
teh programih, kadar so delovne izkušnje potrebne za 
uspešno izobraževanje (65.-73. č len). 

V javni razpravi so bili izraženi zlasti s strani ZSMS pomi- 
sleki glede uvajanja nadaljevalnega izpita kot splošnega po- 
goja za vključ itev v visoko izobraževanje, češ, da ima tak izpit 
le selekcijski značaj. Ponujene so bile rešitve, naj nadaljevalni 
izpit pred vpisom v visoko izobraževanje opravljajo le kandi- 
dati, ki nimajo ustrezne izobrazbe. 

Po mnenju predlagatelja pa da nadaljevalni izpit poleg 
usmerjevalne vloge tudi pomembne druge funkcije: 

- uresničevanje temeljne ideje, da se po srednji šoli od- 
pravi matura in s tem barieraza vključevanje v delo v določeni 
stroki, 

- omogočanje diferenciacije med doseženim znanjem, ki je 
potrebno za vključevanje v delo oziroma znanjem, ki je po- 
trebno za uspešno nadaljevanje izobraževanja, 

- zagotavljanje vsebinske povezanosti med srednjim in vi- 
sokim izobraževanjem ter sodelovanja med srednjimi, višjimi 
in visokimi šolami (nadaljevalni izpit je vezni č len med njimi, 
zlasti glede na določbe o vsebini nadaljevalnega izpita in 
sestavi komisije - 68. in 69. č len). Zato predlog zakona ohra- 
nja nadaljevalni izpit. 

V predlogu zakona so tudi določbe o interdisciplinarnih 
vzgojnoizobraževalnih programih ter multidisciplinarnem 
izobraževanju (53., 76., č l.). 

V primerjavi z osnutkom predlog zakona ne predvideva več  
izvršilnega predpisa, s katerim bi za vzgojo in izobraževanje 
pristojni republiški upravni organ določal časovno razporedi- 
tev vzgojnoizobraževalnega dela in trajanje šolskih počitnic, 
ampak to prepušča izobraževalnim organizacijam, da to dolo- 
čajo z letnim delovnim načrtom v skladu z vzgojnoizobraže- 
valnim programom, srednje šole po predhodni uskladitvi z 
organi pristojne družbenopolitične skupnosti, višje in visoke 
šole pa po uskladitvi v univerzi. 

Določbe o organizaciji izobraževanja za pridobitev magi- 
sterija In doktorata znanosti vsebujejo novost v tem, da: 

- specializacijo opredeljujejo kot rezultat izpopolnjevanja 
strokovne izobrazbe in ne več kot akademsko stopnjo; 
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- omogočajo izvajanje izobraževanja za pridobitev magi- 
sterija in doktorata znanosti tudi v raziskovalnih organizacijah 
ter opredeljujejo pogoje za izvajanje tega izobraževanja. 
Predlog zakona v skladu s tem določa, da se raziskovalne 
organizacije, ki izvajajo to izobraževanje, združujejo v uni- 
verze. 

Predlog zakona uvaja v skladu z zahtevami javne razporave 
pravico učencev oziroma študentov do enkratnega ponavlja- 
nja v srednjem oziroma v visokem izobraževanju. V skladu z 
drugačno opredelitvijo vzgojnoizobraževalnih programov se v 
predlogu zakona na novo določajo tudi pogoji za napredova- 
nje po programih za usmerjanje, preusmerjanje in prestopa- 
nje med izobraževanjem (96. do 101. č len). 

Predlog zakona uvaja tudi pravico udeležencev izobraževa- 
nja do ugovora na oceno. 

4. Določbe v poglavju »SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ« je predlagatelj uskladil z 
zakonom o združenem delu, zakonom o delovnih razmerij in 
zakonom o svobodni menjavi dela na področ ju vzgoje in 
izobraževanja. 

Predlog zakona na novo opredeljuje samoupravno organi- 
ziranost izobraževalnih organizacij. Izobraževalne organiza- 
cije se lahko organizirajo kot temeljne organizacije združe- 
nega dela s tem, da predlog zakona opredeljuje, kaj se šteje 
za delovno celoto, ki je eden od pogojev za organiziranje 
izobraževalne temeljne organizacije. Izobraževalne organiza- 
cije pa se lahko organizirajo tudi kot delovne organizacije, 
delovne skupnosti in kot delovne enote. Takšno samoupravno 
organiziranost izobraževalnih organizacij narekuje v prvi vrsti 
širša opredelitev usmerjenega izobraževanja, v katerega se 
vključuje vse izobraževanje po osnovni šoli, ki se izvaja v 
različnih organizacijskih oblikah. 

V skladu s tem predlog zakona omogoča tudi različne 
oblike samoupravne organiziranosti. Predlog zakona pa do- 
loča, da se visokošolske organizacije organizirajo kot viso- 
košolske temeljne organizacije v sestavi visokošolske delovne 
organizacije ali v sestavi druge delovne organizacije oziroma 
kot visokošolske delovne organizacije. 

Predlog zakona opredeljuje obveznost visokih šol, da 
opravljajo tudi raziskovalno delo, višje šole pa, če je tako 
določeno z ustanovitvenim aktom. 

Zaradi številnih pripomb, da so določbe, ki urejajo področje 
dela delavskih univerz In Izobraževalnih centrov, preozko 
oblikovana, predlog zakona sledi tem pripombam in dopol- 
njuje njihovo vlogo in naloge. 

V predlogu zakona so dopolnjene določbe, ki urejajo dejav- 
nost domov za učence In domov za študente ter njihove 
naloge pri uresničevanju družbenih smotrov usmerjenega 
izobraževanja. 

V 114. č lenu predlog zakona na novo opredeljuje medse- 
bojno sodelovanje izobraževalnih organizacij In temeljnih 
organizacij uporabnikov zlasti glede načrtovanja vsebine, 
obsega in oblik izobraževanja, izvajanja praktičnega pouka, 
proizvodnega dela in delovne prakse in usmerjanja; za višje in 
visoke šole pa tudi določa, da sodelujejo z raziskovalnimi 
organizacijami zaradi povezovanja vzgojnoizobraževalnega 
dela z raziskovalnim delom. 

V skladu z zahtevami iz javne razprave so dopolnjene tudi 
določbe glede univerz, zveze delavskih univerz in povezova- 
nja Izobraževalnih centrov. Na novo pa je oblikovana širša 
funkcija izobraževalne organizacije. Naloga izobraževalne 
organizacije je tudi v tem, da skrbi za razvoj stroke in poso- 
dabljanje vzgojnoizobraževalnih programov, da nudi pomoč 
občanom, ki si želijo pridobiti znanja in strokovno izobrazbo, 
da zagotavljajo primerne življenjske razmere učencev ozi- 
roma študentov in razvoj interesnih dejavnosti ter da sodelu- 
jejo pri usmerjanju mladine in delavcev v izobraževanje. 

Na novo so v predlogu zakona razdeiani pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni za ustanovitev izobraževalne organizacije in 
pogoji za začetek dela. Dopolnjen je tudi postopek za usta- 
novitev izobraževalne organizacije in za njeno prenehanje. 

Prav tako so dopolnjene določbe, ki urejajo verifikacijo 
izobraževalnih organizacij, pri čemer predlog zakona zahteva 
verifikacijo tudi za dislocirane oddelke izobraževalnih organi- 
zacij. Nova pa je določba 134. č lena, ki omogoča začasno 
izvajanje usmerjenega izobraževanja izobraževalnim organi- 
zacijam, ki imajo sedež na območju druge socialistične repu- 

blike ali socialistične avtonomne pokrajine, če so ugotovljene 
dolgoročne potrebe po takem izobraževanju in teh potreb ne 
morejo zadovoljiti obstoječe izobraževalne organizacije. 
Predlog zakona na novo ureja tudi situacijo, če izobraževalna 
organizacija nima ustanovitelja. V tem primeru opravlja na- 
loge ustanovitelja pristojna družbenopolitična skupnost. 

Spremenjena je določba iz osnutka zakona, ki je v upravlja- 
nje izobraževalnih organizacij, v katerih se izobražujejo mla- 
doletni učenci, vključevala tudi njihove starše. Na podlagi 
javne razprave, zlasti v okviru Zveze socialistične mladine 
Slovenije, je bil namreč  sprejet predlog, da upravljajo izobra- 
ževalno organizacijo delavci te organizacije skupaj z učenci 
oziroma študenti. Glede na to, da se v usmerjenem izobraže- 
vanju tesno povezujeta izobraževanje in delo, naj bi zakon 
omogočat udeležencem izobraževanja enake pravice do sa- 
moupravljanja, kot jih imajo mladi delavci v združenem delu. 

V razpravi so bile postavljene nekatere zahteve po obliko- 
vanju dveh svetov v izobraževalnih organizacijah in sicer 
»sveta delavcev« (svet v ožji sestavi), v katerem odločajo 
delavci o svojih neodtujljivih samoupravnih pravicah in »sveta 
izobraževalne organizacije« (svet v širši sestavi) kot organa 
upravljanja izobraževalne organizacije, ki ga sestavljajo dele- 
gatai delavcev, delegati učencev oziroma študentov in dele- 
gati družbene skupnosti. Predlog zakona tej zahtevi ni mogel 
slediti, ker je v nasprotju z zakonom o združenem delu. Glede 
oblikovanja dveh svetov je zavrnil takšne pobude. Zaradi 
pripomb, da so delavci v izobraževalnih organizacijah omeje- 
vani v uresničevanju samoupravnih pravic, je na novo obliko- 
van 136. č len, ki določa načine uresničevanja njihovih samo- 
upravnih pravic. 

Predlog zakona tudi na novo opredeljuje organ upravljanja 
univerze, v katerega delegirajo svoje delegate sveti visokošol- 
skih delovnih organizacij in sveti visokošolskih temeljnih or- 
ganizacij, ki so v sestavi drugih delovnih organizacij izmed 
delavcev teh organizacij, študentov in predstavnikov druž- 
bene skupnosti. 

5. Poglavje »UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA«, ki obsega 
določbe o njihovih pravicah in obveznostih ter določbe o 
vpisu, je oblikovano na podlagi sprejetih stališč , predlogov in 
pripomb iz razprave o osnutku zakona. Tako je na novo 
dodana določba drugega odstavka 155. č lena, po kateri imajo 
udeleženci izobraževanja pravico, da se hkrati izobražujejo 
po več vzgojnoizobraževalnih programih. Dodane so tudi 
določbe o vključevanju učencev oziroma študentov v dejav- 
nost družbenopolitičnih in drugih družbenih organizacij in 
društev ter določbe, ki omogočajo, da za te dejavnosti usta- 
navljajo tudi svoje organizacije. Na novo so oblikovane do- 
ločbe o vzgojnih ukrepih (158. č len), pri čemer so upoštevane 
pripombe, da je treba v zakonu opredeliti tudi odgovornost 
študentov pred disciplinskimi sodišč i v domovih za študente. 

V skladu s pripombami in zahtevami ob obravnavi osnutka 
zakona so določbe o vpisu razširjene. Tako 162. člen pred- 
loga zakona podrobneje opredeljuje celoten postopek vpisa 
in v tem okviru zlasti določa, kaj vsebuje razpis za vpis in na 
kakšni osnovi se določajo pogoji za vpis ter predvideno šte- 
vilo učencev oziroma študentov, ki jih bo izobraževalna orga- 
nizacija lahko vpisala. Predvideno število učencev oziroma 
študentov za vpis se določa na podlagi ugotovljenih izobraže- 
valnih in kadrovskih potreb ter v skladu z obsegom izobraže- 
vanja po posameznih vzgojnoizobraževalnih programih, do- 
govorjenimi v samoupravnih sporazumih o temeljih plana 
posebnih izobraževalnih skupnosti. Predlog zakona tudi po- 
drobneje razčlenjuje skupne naloge izvajalcev in uporabnikov 
pri izvajanju usmerjanja ter zavezuje tudi izobraževalne orga- 
nizacije, da sprejmejo poseben načrt akcije vpisa in usmerja- 
nja (163. člen). V zvezi s tem je v predlogu zakona tudi 
predvideno, da bo podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi 
vpisa vseboval poseben izvršilni predpis; z njim naj bi zlasti 
zagotovili enoten postopek vpisa in usklajenost posameznih 
faz vpisa in možnosti preusmerjanja kandidatov za vpis v 
razpisnem roku. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo v zvezi z omejevanjem 
vpisa veliko nasprotujočih si pripomb. Pri pripravi predloga 
zakona se je v okviru Sveta za vzgojo in izobraževanje pri 
predsedstvu RK SZDL oblikovalo stališče, naj predlog zakona 
predvidi omejitev vpisa kot izjemen in začasen ukrep, kadar je 
število kandidatov bistveno več je, kot so zmogljivosti izobra- 
ževalne organizacije, določene v skladu s samoupravnim spo- 
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razumom o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti 
in kadar število kandidatov bistveno presega s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov in družbenim planom dogo- 
vorjene potrebe po kadrih in izobraževanju (164. č len). Zaradi 
varstva pravic kandidatov v primeru omejitve vpisa predlog 
zakona določa, da mora biti sklep o omejitvi vpisa sprejet 
najkasneje tri mesece pred vpisom in da mora k temu sklepu, 
ki ga sprejme svet izobraževalne organizacije, dati soglasje 
pristojna posebna izobraževalna skupnost, k sklepu o omeji- 
tvi vpisa v višje in visoke šole pa tudi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Na novo so dodane tudi določbe 167. č lena, s katerimi se 
določajo enotna načela za sprejemanje učencev oziroma štu- 
dentov v domove ter obveznost usklajevanja pogojev in meril 
za sprejem v okviru izobraževalnih skupnosti oziroma univerz. 

6. Poglavje »DELAVCI V USMERJENEM IZOBRAŽEVA- 
NJU« je v primerjavi z osnutkom zakona v skladu s pripom- 
bami in predlogi iz razprave bistveno razširjeno. Zaradi po- 
sebnosti v srednjem oziroma visokem izobraževanju ter vna- 
šanja nekaterih vsebinskih dopolnitev, je spremenjena tudi 
sistematika tega poglavja, ki je razdeljeno na več  podpogla- 
vij. Tako so določbe, ki se nanašajo na vse delavce v usmerje- 
nem izobraževanju, združene v splošnih določbah, podpo- 
glavja pa vsebujejo določbe o delavcih y srednjih šolah, 
delavskih univerzah in v izobraževalnih centrih, določbe o 
delavcih v višjih in visokih šolah, določbe o obveznostih in 
odgovornostih delavcev ter določbe o strokovnem izpitu, pri- 
pravništvu in izpopolnjevanju. V predlogu zakona je sprejeta 
pobuda, da se v zakonu navedejo kot sodelavci v srednjih 
šolah tudi strokovni delavci kot so šolski pedagog, psiholog, 
socialni delavec, knjižničar laborant in instruktor ter določ ijo 
pogoji glede zahtevane strokovne izobrazbe (173. č len). Prav 
tako so na novo opredeljeni uč itelji, sodelavci in drugi stro- 
kovni delavci v delavskih univerzah in izobraževalnih centrih 
v skladu s specifiko in zahtevami dejavnosti teh organizacij 
(175. č len). 

V skladu s pripombami in predlogi, ki so se nanašale na 
določbe o visokošolskih uč iteljih, so tudi te določbe osnutka 
zakona spremenjene in dopolnjene. Predlog zakona uvaja 
spremembe v dosedanjih nazivih visokošolskih učiteljev tako, 
da nadomešča naziva »profesor višje šole« in »predavatelj 
višje šole« z novim nazivom »višji predavatelj« (178. č len), 
hkrati pa postavlja kot pogoj za izvolitev v ta naziv magisterj 
oziroma specializacijo po programu za izpopolnjevanje vi- 
soke strokovne izobrazbe. Hkrati omogoča, da visokošolske 
organizacije s statutom uvedejo poseben naziv visokošol- 
skega učitelja za tiste uč itelje, ki izvajajo praktični pouk, 
proizvodno delo in delovno prakso, pouk vešč in, obštudijske 
in druge interesne dejavnosti ter tiste študijske predmete, pri 
katerih so posebna strokovna znanja pomembnejša od znan- 
stvene ali umetniške usposobljenosti; ta področ ja in ti pred- 
meti pa morajo biti v statutu določeni. 

Novost v predlogu zakona je tudi določba, po kateri se v 
naziv izrednega profesorja in docenta za vojaško strokovne 
discipline lahko izvoli brez doktorata znanosti tudi oseba, ki 
ima visoko vojaško strokovno izobrazbo in končano koman- 
dnoštabno akademijo, vojaško visoko politično šolo Jugoslo- 
vanske ljudske armade ali šolo za ljudsko obrambo. 

V postopku priprave predloga zakona so bili izraženi neka- 
teri pomisleki v zvezi z dosedanjim nač inom oblikovanja habi- 
litacijske komisije. Zato se habilitacijska komisija v skladu s 
predlogom zakona oblikuje iz dveh delov; prvega voli svet 
univerze iz vrst uč iteljev in študentov, drugega pa na predlog 
RK SZDL imenuje Izvršni svet Skupščine SRS. 

V zvezi z določbami o obveznostih in odgovornostih uč ite- 
ljev so bile k osnutku zakona izražene številne in često na- 
sprotujoče si pripombe in zahteve, da bi moral zakon podrob- 
neje razčlenjevati delovno obveznost uč iteljev in razmerja 
med njenimi sestavinami (pouk, priprave, drugo delo). Ob 
upoštevanju zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela oziroma zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, po katerih določajo podrobnejše 
normative in standarde za opravljanje vzgojnoizobraževal- 
nega dela uporabniki in izvajalci v izobraževalnih skupnostih, 
predlagatelj teh zahtev ni mogel sprejeti, pač  pa je v predlog 
zakona vključ il le nekatera načela za določanje razmerij in 
razporejanje posameznih sestavin delovne obveznosti uč itelja 
in v tej zvezi le zgornjo mejo dovoljene obveznosti neposre- 
dnega vzgojnoizobraževalnega dela z učenci oz. študenti 
zaradi zaščite kvalitte tega dela. 

Predlog zakona določa tudi sicer le okvirne stanarde in 
normative (55., 59. in 79. člen), ki so podlaga za njihovo 
določanje v izobraževalnih skupnostih, vendar z njimi ne 
povečuje materialnih obveznosti združenega dela. 

Za razliko od osnutka zakona, ki je predvidel opravljanje 
strokovnega izpita le za pripravnike, predlog zakona razširja 
to obveznost na vse uč itelje, sodelavce in druge strokovne 
delavce v srednjih šolah, delavskih univerzah in izobraževal- 
nih centrih ter vzgojitelje v domovih, izpit pa so dolžni opraviti 
najkasneje v dveh letih po začetku dela v izobraževalni orga- 
nizaciji. Nač in in postopek opravljanja strokovnega izpita bo 
določal poseben izvrši'ni predpis, pri čemer pa je predvideno, 
da bo vsebina izpita omejena le na dokazovanje sposobnosti 
za samostojno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela. 

V skladu s pripombami in predlogi iz razprave o osnutku 
zakona so v predlogu zakona podrobneje razdelane določbe 
o stalnem izpopolnjevanju delavcev v usmerjenem izobraže- 
vanju. 

7. Poglavje »ANALIZA UČINKOVITOSTI DELA, NADZOR, 
KAZENSKE DOLOČBE«, so v primerjavi z osnutkom zakona 
samo delno spremenjene, s tem, da so pri določbah o nad- 
zoru vnešene tiste variantne rešitve, ki so bile sprejete v 
razpravi, kazenske določbe pa prilagojene novim rešitvam v 
predlogu zakona. 

8. Poglavje »PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« je spre- 
menjeno in dopolnjeno z nekaterimi novimi določbami, ki 
urejajo uvajanje nekaterih novih sprememb v začetnem ob- 
dobju uveljavljanja predlaganega zakona. Glede na to, da je 
predlog zakona v drugem poglavju dopolnjen z določbami o 
štipendiranju in glede na to, da v Sloveniji že sedaj ureja to 
področje poseben družbeni dogovor, podrobneje pa samoup- 
ravni sporazumi, kijih sklepajo delavci v temeljnih organizaci- 
jah in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, je 
predlagano, da se s tem zakonom razveljavi tudi zakon o 
štipendijah in posojilih za izobraževanje iz leta 1967. 
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