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OSNUTEK ZAKONA 

o gozdovih (ESA-357) 

OPOMBE: |. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. č len 
(1) Gozdovi so zaradi svojih splošnih koristnih 

funkcij dobrina splošnega pomena in so pod po- 
sebnim s tem zakonom določenim varstvom. S tem 
zakonom se zagbtavlja uresničevanje splošnih in 
skupnih interesov pri gospodarjenju z gozdovi, do- 
ločajo osnove izkoriščanja gozdov, ukrepi za traj- 
nost gozdov in donosov ter merilg, na podlagi kate- 
rih se gozdovi razglašajo za varovalne ali za gozdo- 
ve s posebnim namenom. 

(2) Za splošne,koristne funkcije gozdov se po tem 
zakonu štejejo funkcije, ki jih imajo gozdovi iz varo- 
valnega, hidrološkega, klimatološkega, higiensko 
zdravstvenega, estetskega, turistično-rekreativne- 
ga, družbenogospodarskega, poučnega, razisko- 
valnega obrambnega vidika. 

(3) Lastninska pravica na gozdovih se lahko ure- 
sničuje samo v mejah tega zakona. 

2. č len 
(1) Za gozd se po tem zakonu šteje zemljišče, ki je 

poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ne 
glede na to, kot kaj je vpisano v zemljiškem katastru 
in zemljišče, namenjeno za gozd. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se 
za gozd ne štejejo skupine gozdnega drevja na 
površini do petih arov ter drevoredi, parki in planta- 
že gozdnega drevja. Zanje, veljajo samo tiste določ- 
be tega zakona in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov, kjer je to izrecno navedeno. 

(3) V prostorskem delu dolgoročnega plana obč i- 
ne se v skladu s prvim odstavkom tega č lena dolo- 
čijo zemljišča, namenjena za gozdove. 

3. člen 
(1) Gozdove je treba izkoriščati tako, da se zago- 

tavlja njihova trajnost, najugodnejši pogoji za traj- 
no naraščanje prirastka in donosa, optimalno izko- 
riščanje gozdov, ohranitev in krepitev njihovih 
splošnih koristnih funkcij ter zagotavljajo drugi 
splošni interesi. 

(2) Za uresničevanje namenov iz prejšnjega od- 
stavka se oblikujejo gozdnogospodarska območja 
in se izdelujejo gozdnogospodarski načrti. 

4. č len 
(1) Z gozdovi se gospodari na podlagi planskih 

aktov upoštevajoč splošne koristne funkcije goz- 
dov in delovanje tržnih zakonitosti v gospodarjenju 
z gozdovi. 

(2) Obvezna strokovna osnova za pripravo plan- 
skih aktov gozdnogospodarskih organizacij in sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo so 
gozdnogospodarski načrti. 

5. č len 
(1) Zaradi različnih naravnih pogojev za gozdno 

proizvodnjo, stanja gozdov in gospodarskih pogo- 
jev za trajno razvijanje in krepitevigospodarskih in 
splošnih koristnih funkcij gozdov se ne glede na 
lastništvo oblikujejo gozdnogospodarska območja 
v takšno regionalno in gozdnogospodarsko celoto, 
v okviru katere se za vse gozdove zagotavlja zlasti: 

- trajnost gozdov in trajnost gozdne proizvodnje 
ter donosov, 

- enostavna biološka reprodukcija gozdov po 
enotnih vidikih in ustvarjanju potrebnih sredstev za 
to reprodukcijo, 

- programiranje gozdnih prometnic ter oblikova- 
nje in usmerjanje sredstev za načrtno in usklajeno 
odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami. 

(2) Gozdnogospodarska območja določa in spre- 
minja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, potem 
ko dobi mnenja zainteresiranih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za gozdarstvo, občinskih skupščin 
in gozdnogospodarskih organizacij združenega 
dela. 

6. č len 
(1) Gospodarjenje z gozdovi, ki so družbena last- 

nina in z gozdovi, na katerih je lastninska pravica, je 
skupno po posameznih gozdnogospodarskih ob- 
močjih. Gospodarjenje z gozdovi, ki so družbena 
lastnina predstavlja enoten delovni proces, s kate- 
rim se zagotavlja izvajanje načel iz 3. člena tega 
zakona. 

(2) Z gozdovi gospodarijo delavci in kmetje orga- 
nizirani v gozdnogospodarskih organizacijah zdru- 
ženega dela (v nadaljnjem besedilu: gozdnogospo- 
darske organizacije). 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega 
člena lahko gospodarijo z gozdovi v družbeni last- 
nini tudi delavci v organizacijah združenega dela, ki 
niso v sestavi gozdnogospodarske organizacije, če 
so s temi gozdovi upravljali do 25. marca 1965. 
Delavci v teh organizacijah gospodarijo z gozdovi v 
družbeni lastnini z enakimi pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi kot delavci v gozdnogospodar- 
skih organizacijah. 

(4) Občinski oziroma republiški upravni organi, 
pristojni za gozdarsko inšpekcijo, lahko predlagajo 
obč inski skupščini, da prične postopek za prenos 
gozdov na gozdnogospodarsko organizacijo, če 
ugotovijo, da organizacija iz prejšnjega odstavka z 
gozdovi ne gospodari v skladu z določbami 3. člena 
tega zakona. 

7. č len 
(1) Gospodarjenje z gozdovi po tem zakonu obse- 

ga naslednje dejavnosti: varstvo in gojenje gozdov, 
urejanje gozdov, gradnjo in vzdrževanje gozdnih 
cest, proizvodnjo, spravilo in prevoz gozdnih sorti- 

OPOMBA 
V prejšnji številki Poročevalca (štev. 16-3.8. 1982) smo brazbe pravosodnega sistema v Socialistični republiki' 
objavili poroč ilo o izvajanju stališč in sklepov Skupščine Sloveniji (ESA-95), kateremu je priloženih tudi več  tabel, ki 
SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene preo- pa so na razpolago v skupščinski dokumentaciji. 
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mentov in izkoriščanje drugih gozdnih proizvodov 
ter dajanje gozdnih sortimentov in drugih gozdnih 
proizvodov v promet. 

(2) Varstvo, gojenje gozdov (nega, obnova, melio- 
racije, pogozdovanje, semenarstvo, drevesničar- 
stvo in odkazovanje drevja za posek), urejanje goz- 
dov in gradnja gozdnih cest so dejavnosti posebne- 
ga družbenega pomena. 

(3) Za razvoj dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
skrbijo samoupravne interesne skupnosti za goz- 
darstvo, gozdnogospodarske organizacije, občine 
in SR Slovenija v mejah svojih pravic in dolžnosti 
ter tega zakona. 

8. člen 
(1) Zaradi posebnega družbenega interesa za 

ohranitev in gojitev gozdov ne glede na lastništvo in 
gospodarsko zmogljivost gozdov se delavci in 
kmetje, organizirani v gozdnogospodarskih organi- 
zacijah, delavci organizirani v organizacijah zdru- 
ženega dela s področja primarne, mehanične, ke- 
mične in druge predelave lesa ter prometa z lesom, 
ki so zainteresirane na razvoju lesno-surovinskega 
zaledja ter delovni ljudje in občani organizirani v 
krajevnih skupnostih in drugih, na gozdovih zainte- 
resiranih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih s področ ja kmetijstva, lovstva, turizma, vodne- 
ga gospodarstva in varstva okolja združujejo v sa- 
moupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 

(2) V samoupravnih interesnih skupnostih za goz- 
darstvo člani zagotavljajo ohranitev in gojitev goz- 
dov, skrbijo za biološko ravnotežje v gozdovih in v 
ta namen usklajujejo interese med gozdarstvom, 
kmetijstvom, predelavo lesa, lovstvom in turizmom 
ter urejajo druga vprašanja skupnega pomena, do- 
ločena s tem zakonom in samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi samoupravne interesne skupno- 
sti. 

(3) Za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 
prejšnjega člena se s tem zakonom predpiše obvez- 
nost plačevanja prispevkov. 

9. člen 
Kmet po tem zakonu je občan, ki je kmet po 

zakonu o kmetijskih zemljišč ih, in je lastnik gozda. 

10. člen 
(1) Gozdne sortimente iz gozdov, na katerih je 

lastninska pravica, smejo dajati v promet le goz- 
dnogospodarske organizacije. 

(2) Določba iz prejšnjega odstavka velja tudi za 
les, ki ga lastnik gozda pridobi skladno z določbo 
točke a) 53. člena tega zakona za neposredno upo- 
rabo, pa ga ne uporabi za te namene. 

II. SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI 

11. člen 
(1) Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 

stvo so: samoupravne interesne skupnosti za goz- 
darstvo za gozdnogospodarska območja (v nadalj- 
njem besedilu: območne skupnosti) in samouprav- 
na interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: skupnost za gozdarstvo). 

(2) Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določa zakon, samoupravni 
sporazum o njihovi ustanovitvi in statut. 

(3) Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo upravljajo skupščine, ki imajo dva zbora. 

12. člen 
(1) Samoupravni sporazum o ustanovitvi samou- 

pravne interesne skupnosti za gozdarstvo ureja zla- 

sti: namene in cilje ustanovitve samoupravne inte- OPOMBE: 
resne skupnosti in razmerja, ki se v okviru skupno- 
sti urejajo po načelih svobodne menjave dela; sa- 
moupravno organiziranost v samoupravni interesni 
skupnosti; vsebino, način in postopek sporazume- 
vanja o medsebojnih pravicah, obveznostih in od- 
govornostih; osnove družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravni interesni skupnosti; pravice in 
odgovornosti organov skupnosti 

(2) Samoupravni sporazum o ustanovitvi samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo Slovenije 
potrdi Skupščina SR Slovenije, samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi območnih skupnosti pa potrdijo 
skupščine občin s posameznega gozdnogospodar- 
skega območja. 

13. člen 
Skupščino območne skupnosti sestavljajo: 
- kot izvajalci: delegati delavcev temeljnih orga- 

nizacij združenega dela s področja gozdarstva in 
delegati kmetov in delavcev, združeni v temeljne 
organizacije kooperantov s področja gozdarstva; 

- kot uporabniki: delegati temeljnih organizacij 
združenega dela s področja primarne mehanične, 
kemične in druge predelave lesa ter prometa z 
lesom, krajevnih skupnosti in drugih, na gozdovih 
zainteresiranih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti s področja kmetijstva, lovstva, turizma, vo- 
dnega gospodarstva in varstva okolja. 

14. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani v območni skup- 

nosti opravljajo zlasti naslednje naloge: 
- zagotavljajo ohranitev, gojitev in varstva goz- 

dov in skrbijo za biološko ravnotežje v gozdovih 
gozdnogospodarskega območja; 

- usklajujejo interese glede gospodarjenja z 
gozdovi med gozdarstvom, kmetijstvom, vodnim 
gospodarstvom, predelavo lesa, lovstvom in turi- 
zmom; 

- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo 
razvoj in cilje gospodarjenja z gozdovi v gozdnogo- 
spodarskem območju; 

- dajejo soglasje k gozdnogospodarskim načr- 
tom v zadevah, ki se nanašajo na ohranitev in krepi- 
tev splošno koristnih funkcij gozdov; 

- zagotavljajo in usmerjajo sredstva za opravlja- 
nje dejavnosti po drugem odstavku 7. člena tega 
zakona; 

- določajo kriterije in merila za cene storitev iz 
drugega odstavka 7. člena tega zakona in oblikuje- 
jo cene za te storitve; 

- dajejo pobude in predloge za razglasitev goz- 
dov za trajno varovalne ali za gozdove s posebnim 
namenom; 

- dajejo mnenje k lovskogospodarskim načrtom 
lovskim organizacijam združenega dela; 

- dajejo soglasje za krč itev gozdov in sečnjo na 
golo ter sodelujejo in odločajo v mejah svojih poo- 
blastil glede posegov v gozdove, ki so pomembni 
glede varstva splošno koristnih funkcij gozdov; 

- dajejo mnenje k izbiri trase za gradnjo gozdnih 
cest (drugi odstavek 74. člena tega zakona); 

- odbirajo površine gozdov, na katerih se lahko 
opusti odkazovanje po četrtem odstavku 58. člena 
tega zakona. 

15. člen 
(1) Območna skupnost na Kraškem gozdnogo- 

spodarskem območju poleg nalog iz prejšnjega 
člena še posebej skrbi: 

- za varstvo gozdov pred požari, 
- za pogozdovanje in melioracijo gozdov. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka in 

dejavnosti iz drugega odstavka 7. člena tega zako- 
na zagotavljajo sredstva območna skupnost na kra- 
škem gozdnogospodarskem območju, Zavod za 
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OPOMBE: pogozdovanje in melioracijo Krasa, skupnost za 
gozdarstvo (variantni dodatek: in SR Slovenija) s 
samoupravnim sporazumom. Pobudo za sklenitev 
samoupravnega sporazuma da skupnost za goz- 
darstvo. 

16. č len 
(1) Območne skupnosti ustanovijo s samouprav- 

nim sporazumom skupnost za gozdarstvo. 
(2) V vsak zbor skupščine skupnosti za gozdar- 

stvo delegirajo delegate ustrezni zbori območnih 
skupnosti v skladu s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi skupnosti za gozdarstvo. 

(3) V skupnosti za gozdarstvo sodelujejo tudi 
Zadružna zveza Slovenije, Zveza kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti Slovenije, Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije, Splošna združenja gozdarstva, lesarstva 
in celuloze in papirne predelovalne industrije, Turi- 
stična zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, 
Skupnost organizacij združenega dela za lovstvo in 
ribištvo Slovenije in Zveza društev za varstvo okolja 
Slovenije. Te samoupravne organizacije in skupno- 
sti sodelujejo v skupnosti za gozdarstvo tako, da 
skupaj z delegati v skupščini oblikujejo skupna 
delovna telesa skupšč ine skupnosti, da obravnava- 
jo zadeve iz delovnega področja skupnosti za goz- 
darstvo in sodelujejo pri njihovem reševanju in 
vzpostavljajo druge oblike sodelovanja določene s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupno- 
sti za gozdarstvo oziroma z njenim statutom. 

17. člen 
(1) V skupnosti za gozdarstvo delavci, delovni 

ljudje in občani opravljajo naloge, ki se nanašajo na 
skladnejši razvoj in optimalno izkoriščanje gozdov 
in s tem izenačevanje pogojev gospodarjenja med 
gozdnogospodarskimi območ ji v SR Sloveniji, pri 
čemer zlasti: 

- sodelujejo za področje gospodarjenja z gozdo- 
vi in lesnobilančnih razmerij pri dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije; 

- sprejemajo planske akte, s katerimi v skladu z 
družbenim planom SR Slovenije določajo cilje in 
usmerjajo gospodarjenje z gozdovi v SR Sloveniji; 

- sprejemajo enotno metodologijo za oblikova- 
nje elementov za sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih plana samoupravnih interesnih 
skupnosti za gozdarstvo; 

- usklajujejo pokrivanje potreb porabnikov lesa 
z obsegom in strukturo poseka lesa; 

- dajejo mnenje k gozdnogospodarskim načr- 
tom za območja, ki se nanašajo na ohranitev in 
krepitev splošno koristnih funkcij gozdov; 

- zagotavljajo sredstva za gozdnobiološko re- 
produkcijo, ki omogoča hitrejši in skladnejši razvoj 
gozdov in s tem izenačevanje pogojev gospodarje- 
nja z gozdovi med gozdnogospodarskimi območji; 

- zagotavljajo ustrezni del sredstev za financira- 
nje zadev iz drugega odstavka 7. člena tega zakona 
na Kraškem gozdnogospodarskem območju; 

- določajo kriterije in merila za cene storitev iz 6. 
in 7 alinee tega odstavka in oblikujejo cene za te 
storitve; 

- obravnavajo utemeljenost novih gradenj ali 
razširitev obstoječih kapacitet za primarnci predela- 
vo lesa in dajejo soglasje glede usklajenosti teh 
investicij z lesno-surovinskim zaledjem. 

(2) Soglasje iz zadnje alinee prejšnjega odstavka 
je obvezni sestavni del investicijskega programa za 
predvideno gradnjo. Brez tega soglasja ni mogoče 
izdati lokacijskega dovoljenja oziroma drugih do- 
voljenj, na podlagi katerih se lahko začne gradnja 
oziroma rekonstrukcija. 

18. člen 
(1) V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 

samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo in 

v njenem statutu se v skladu z zakonom določijo 
zadeve, o katerih odločajo delegati v skupšč ini na 
skupni seji obeh zborov, zadeve, o katerih odločata 
oba zbora enakopravno na ločenih sejah in zadeve, 
o katerih odloča posamezni zbor samostojno. 

(2) Samoupravni sporazum o ustanovitvi samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo in njen 
statut določata zadeve, o katerih odločajo delegati 
v skupščini po poprejšnjem izjavljanju delavcev, 
delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih. 

19. člen 
Če odloč itev, ki se sprejema enakopravno v obeh 

zborih, ni bila sprejeta v enakem besedilu v obeh 
zborih, se opravi usklajevalni postopek med zboro- 
ma v skladu s statutom. 

20. člen 
(1) Za opravljanje administrativno-strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del skupnega pomena 
za uporabnike in izvajalce samoupravnih interesnih 
skupnosti za gozdarstvo, se lahko oblikujejo delov- 
ne skupnosti ali pa si skupnosti zagotovijo opravlja- 
nje teh del z dogovorom z gozdnogospodarsko ali 
drugo samoupravno organizacijo, skupnostjo ali 
organom. 

(2) Če samoupravna interesna skupnost za oprav- 
ljanje del iz prejšnjega odstavka oblikuje delovno 
skupnost, imenuje in razrešuje vodjo te delovne 
skupnosti skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti potem, ko je dobila mnenje organa upravlja- 
nja delovne skupnosti. 

(3) K določbam statuta, ki se nanašajo na uresni- 
čevanje nalog, zaradi katerih se delovna skupnost 
oblikuje, programu njenega dela ter k razvidu del in 
nalog, je potrebno predhodno soglasje skupščine 
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, ki 
je tako delovno skupnost oblikovala. 

21. člen 
(1) Če skupnost za gozdarstvo ali območne skup- 

nosti ne odloč ijo o vprašanju, od katerega je bistve- 
no odvisno njihovo delo in bi zaradi tega nastala 
občutna škoda, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pozove prizadeto samoupravno interesno skupnost 
za gozdarstvo, da odloč i o tem vprašanju in ji za to 
določ i primeren rok. Če prizadeta samoupravna 
interesna skupnost za gozdarstvo ne odloč i o tem 
vprašanju tudi v določenem roku, Izvršni svet Skup- 
šč ine SR Slovenije predlaga Skupšč ini SR Sloveni- 
je,, da s svojo odloč itvijo začasno uredi tako vpraša- 
nje. 

(2) Za vprašanja, od katerih je bistveno odvisno 
delo samoupravnih interesnih skupnosti in bi na- 
stala občutna škoda, če ne bi bilo o njih pravočasno 
odločeno, se šteje zlasti: zagotavljanje sredstev za 
izvajanje del iz drugega odstavka 7. člena tega 
zakona, dajanje mnenj k gozdnogospodarskim na- 
črtom in dajanje soglasij k usklajenosti investicij z 
lesnosurovinskim zaledjem. 

22. člen 
(1) S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 

samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, 
se v skladu z zakonom določ i organ samoupravne 
delavske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in var- 
stvo pravic članov s tem, da nadzoruje izvajanje 
pravic in opravlja nadzor nad uveljavljanjem pravic, 
obveznosti in odgovornosti, nad oblikovanjem in 
uporabo sredstev, nad izvajanjem sprejetih planov, 
programov in nalog ter nad delovanjem organov'in 
strokovne službe samoupravne interesne skupnosti 
za gozdarstvo. 

(2) S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, 
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statutom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti, 
se v skladu z zakonom urejajo pravice, dolžnosti in 
odgovornosti organa samoupravne delavske kon- 
trole in njegovih članov, sestava, volitve in odpoklic 
ter število članov organa samoupravne delavske 
kontrole. 

23. člen 
(1) Za reševanje sporov o samoupravnih pravicah 

in obveznostih, ki nastanejo v družbenoekonom- 
skih in drugih samoupravnih odnosih v skupnosti 
za gozdarstvo in območnih skupnostih ter med 
temi skupnostmi, se ustanovi posebno sodišče 
združenega dela. 

(2) Posebno sodišče združenega dela se ustanovi 
s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo ob- 
močne skupnosti in skupnosti za gozdarstvo. Sa- 
moupravne interesne skupnosti za gozdarstvo lah- 
ko ustanovijo skupno posebno sodišče združenega 
dela tudi z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi s področja materialne pro- 
izvodnje. 

(3) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega 
odstavka, se podrobneje uredijo pristojnosti, sesta- 
va, sedež in organizacija sodišča ter postopek pred 
sodiščem. 

III. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

24. člen 
Planiranje v gozdnogospodarskih organizacijah 

in samoupravnih interesnih skupnostih se izvaja po 
določbah zakonov o planiranju iz tega zakona. 

1. Gozdnogospodarski načrti 

25. člen 
(1) Z gozdnogospodarskimi načrti se ugotavlja 

stanje gozdov v posameznih obdobjih ter na podla- 
gi tega določa izkoriščanje in gojenje gozdov ob 
pogojih in na način, s katerimi se zagotavlja traj- 
nost gozdov in njihovih funkcij ter doseganje in 
ohranjevanje optimalnega stanja gozdov, uravnote- 
ženega z zmogljivostjo gozdnih rastišč . 

(2) Gozdnogospodarski načrti morajo biti izdela- 
ni za vse gozdove, kot skupni načrti ne glede na 
lastništvo, razen za gozdove, s posebnim vojaškim 
namenom. 

(3) Gozdnogospodarski načrti so: gozdnogospo- 
darski načrti območ ij in gozdnogospodarski načrti 
gospodarskih enot. Izdelujejo se za dobo 10 let. 

26. člen 
(1) Z gozdnogospodarskimi načrti območ ij se 

analizira stanje gozdov, gibanje prirastka in odno- 
sov, preverja trajnost gozdov in odnosov in oprede- 
lijo strokovni cilji za nadaljnji razvoj gozdov ter 
optimalni obseg izkoriščanja gozdov (etat) izhaja- 
joč iz stopnje izkoriščanje gozdov, ki je optimalno 
usklajena z načelom trajnosti gozdov, s proizvodno 
zmogljivostjo gozdov in z obsegom gozdnogojitve- 
nih in varovalnih del. 

(2) Gozdnogospodarski načrti območ ij vsebujejo 
tudi strokovne osnove za usklajevanje interesov 
med gozdarstvom, kmetijstvom, predelavo lesa, vo- 
dnim gospodarstvom, lovstvom, turizmom in var- 
stvom okolja zaradi ohranitve in gojitve biološko 
uravnoteženih gozdov. Ti načrti vsebujejo tudi ana- 
lizo varovalne in rekreativne vloge gozdov s karto 
funkcij gozdov. 

(3) V gozdnogospodarskih načrtih območ ij, se 
ugotovi obseg gozdnogojitvenih in varstvenih del 
za zagotovitev enostavne biološke reprodukcije 
gozdov. Z njimi se ugotovijo tudi možnosti in pogoji 
za hitrejše in popolnejše izkoriščanje naravnih 

zmogljivosti rastišč z melioracijami gozdov in po- OPOMBE: 
gozdovanjem. 

(4) Gozdnogospodarski načrti območij vsebujejo 
tudi pregled gozdnih prometnic in osnove za načrt- 
no in usklajeno odpiranje gozdov z gozdnimi pro- 
metnicami. 

(5) Gozdnogospodarski načrti območ ij vsebujejo 
strokovne cilje in usmeritve, ki so obvezni za izdela- 
vo gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih 
enot. 

27. člen 
(1) Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot 

se izdelujejo postopno in kontinuirano vsako leto 
za posamezne predele gozdnogospodarskega ob- 
močja. Z njimi se ugotovi stanje gozdov, analizira 
njihov razvoj in preveri strokovne cilje po osnovnih 
ureditvenih enotah (oddelkih in odsekih) ter za go- 
spodarsko enoto. Določ ijo se strokovne smernice 
za nadaljno izkoriščanje gozdov, desetletni etat in 
njegova struktura, ter vrsta in obseg gojitvenih in 
varstvenih ukrepov. 

(2) Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot 
vsebujejo pregled gozdnih prometnic v gospodar- 
ski enoti, njihov vpliv na okolje, in določbe za na- 
daljno odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami. 
Ti načrti vsebujejo tudi podatke o varovalnih in 
rekreacijskih funkcijah gozdov ter kartografsko do- 
kumentacijo o rastišč ih, sestojih, gozdnih promet- 
nicah in lastništvu gozdov. 

(3) Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot 
morajo vsebovati tudi: pregled gozdov, v katerih se 
opusti odkazovanje, pregled požarno ogroženih 
gozdov, pregled škod v gozdovih, pregled varoval- 
nih gozdov, pregled gozdov s posebnim namenom, 
pregled dreves ali skupin drevja, ki so razgiašeni za 
naravne spomenike, pregled semenskih objektov in 
pregled malodonosnih gozdov, grmišč in zemljišč , 
namenjenih za gozd. 

(4) V okviru skupnih gozdnogospodarskih načr- 
tov se upoštevajo posebnosti, ki izhajajo iz lastniš- 
tva gozdov. 

(5) Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot 
so sestavljeni v skladu s strokovnimi cilji in usmeri- 
tvami gozdnogospodarskih načrtov območij. 

28. člen 
(1) Gozdnogospodarski načrt gospodarske enote 

se v času veljavnosti spremeni ali dopolni, kadar se 
ugotovi, da ni možnosti izvršiti določb tega načrta 
zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih ali za- 
radi spremenjenih ekonomskih možnosti za opti- 
malno izkoriščanje gozdov ugotovljenih s planski- 
mi akti. 

(2) Pri obnovah in spremembah gozdnogospo- 
darskih načrtov gospodarskih enot se določbe o 
etatu in gozdnogojitvenih in varstvenih delih uskla- 
jujejo med gospodarskimi enotami tako, da se za- 
gotavlja enakomernost donosov in gozdnogojitve- 
nih ukrepov, določenih z letno dinamiko gozdno- 
gospodarskega načrta za območje. Če stanje goz- 
dov v območju ne omogoča takšne izravnave med 
gospodarskimi enotami, in je s tem ogrožena traj- 
nost gozdov in enakomernost donosov, se spreme- 
ni gozdnogospodarski načrt območja. 

29. člen 
Izvajanje določb gozdnogospodarskih načrtov o 

pogojih in načinu izkoriščanja gozdov je obvezno 
za gozdno-gospodarske organizacije. Gozdnogo- 
spodarske načrte izvajajo gozdnogospodarske or- 
ganizacije v okviru osnovnih ureditvenih enot ne 
glede na parcelne meje; izvršena dela se evidentira- 
jo ločeno po gozdnih parcelah. 
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OPOMBE: 30. člen 
(1) Osnova za preverjanje izvajanja določb goz- 

dnogospodarskih načrtov je letna evidenca o njiho- 
vem izvajanju. 

(2) Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izda pravilnik o izdelavi gozdnogospodar- 
skih načrtov in o evidenci njihovega izvajanja. 

31. člen 
Gozdnogospodarske načrte potrjuje republiški 

upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po predho- 
dnem mnenju občinskih upravnih organov, pristoj- 
nih za gozdarstvo, soglasju območne skupnosti, za 
območne načrte pa tudi mnenju skupnosti za goz- 
darstvo. 

2. Planski akti 

32. člen 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za 

gozdarstvo določ ijo predlog samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana teh skupnosti na podlagi 
elementov, ki jih uskladijo uporabniki in izvajalci. 

Uporabniki oblikujejo zlasti naslednje elemente: 
- obseg potreb po lesu in vrsti gozdnih sorti- 

mentov, 
- obseg in vrsta storitev za zagotavljanje ohrani- 

tve in gojitve gozdov zaradi splošno koristnih funk- 
cij gozdov, 

- sredstva, ki naj bi jih združevali za uresničeva- 
nje svojih potreb. 

Izvajalci oblikujejo zlasti naslednje elemente: 
- predvideni obseg poseka lesa in strukturo goz- 

dnih sortimentov in s tem povezani obseg in vrsto 
gozdnogojitvenih, varstvenih del, obseg gradnje 
gozdnih cest in drugih del, 

- predloge za morebitno spremembo veljavnih 
normativov in standardov, 

- merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih 
iz drugega odstavka 7. člena tega zakona. 

33. č len 
Samoupravni sporazum o temeljih plana območ- 

ne skupnosti vsebuje zlasti: 
- obseg, dinamiko, strukturo poseka lesa in bla- 

govne proizvodnje gozdnih sortimentov po porab- 
nikih lesa; 

- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del pri vla- 
ganjih v gozdove; 

- obseg in vrsto lovnogojitvenih ukrepov; 
- obseg in vrsto del za varstvo gozdov pred vplivi 

rekreativne dejavnosti in turizma v gozdovih; 
- standarde in normative za opravljanje del pri 

vlaganjih v gozdove, ki se financirajo iz sredstev 
območne skupnosti; 

- kriterije in merila za oblikovanje cen storitev v 
dejavnostih iz drugega odstavka 7. člena tega zako- 
na, ki se financirajo iz sredstev območne skupnosti; 

- obseg potrebnih sredstev za uresnič itev dogo- 
vorjenega programa vlaganj v gozdove in drugih 
nalog območne skupnosti ter obveznosti udeležen- 
cev; 

- dogovorjene stopnje prispevka za zagotovitev 
potrebnih sredstev območne skupnosti za posa- 
mezno leto planskega obdobja; 

- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

34. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana skupno- 

sti za gozdarstvo vsebuje zlasti: 
- obseg, dinamiko in strukturo poseka lesa in 

blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov ter vla- 
ganj v gozdove po gozdnogospodarskih območjih 
in za SR Slovenijo v skladu z dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije; 

- lesnobilančna razmerja z bilanco lesa; 
- obseg potrebnih sredstev za uresnič itev dogo- 

vorjenega programa vlaganj v gozdove, posebej 
tisti del vlaganj, ki se financira iz zbranih sredstev 
pri skupnosti za gozdarstvo; 

- standarde in merila za opravljanje del pri vla- 
ganjih v gozdove za dela, ki jih financira skupnost 
za gozdarstvo; 

- kriterije in merila za oblikovanje cen za dela, ki 
jih financira skupnost za gozdarstvo; 

- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

35. člen 
(1) Za določanje dolgoročnih ciljev gospodarje- 

nja z gozdovi sprejemajo samoupravne skupnosti 
za gozdarstvo dolgoročne plane. 

(2) Z dolgoročnim planom se določajo tudi ob- 
vezna izhodišča in družbena usmeritev za pripravo 
in oblikovanje srednjeročnih planov gospodarjenja 
z gozdovi. 

36. č len 
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev srednje- 

ročnih planov sprejemajo samoupravne interesne 
skupnosti letne planske akte tako, da upoštevajo 
letno dinamiko iz srednjeročnih planov. 

3. Zagotavljanje sredstev 

37. člen 
Sredstva za opravljanje dejavnosti posebnega 

družbenega pomena iz drugega odstavka 7. člena 
tega zakona se zagotavljajo: 

1) s prispevkom za enostavno biološko reproduk- 
cijo gozdov; 

2) s prispevkom za izenačevanje pogojev gospo- 
darjenja z gozdovi; 

3) s samoupravnim združevanjem sredstev; 
4) s povrač ilom za uporabo cest vsebovano v ceni 

goriva; 
5) z drugimi sredstvi na podlagi zakona. 

38. člen 
(1) Prispevek za enostavno biološko reprodukcijo 

gozdov plačujejo območni skupnosti iz svojega do- 
hodka gozdnogospodarske organizacije in organi- 
zacije združenega dela s področja primarne meha- 
nične, kemične in druge predelave lesa oziroma 
prometa z lesom. Gozdnogospodarske organizacije 
plačujejo prispevek za izvajanje vseh dejavnosti iz 
drugega odstavka 7. člena tega zakona, organizaci- 
je združenega dela s področja primarne mehanič - 
ne, kemične in druge predelave lesa oziroma pro- 
meta z lesom pa le za gradnjo gozdnih cest. 

(2) Osnova za obračun prispevka za gozdnogo- 
spodarske organizacije je cena lesa na panju. Pri 
ugotavljanju cene lesa na panju se upoštevajo ra- 
zlične naravne razmere in proizvodni pogoji gospo- 
darjenja. Med merili, s katerimi se ugotavljajo na- 
ravne razmere in proizvodni pogoji, se upoštevajo 
enotni standardi in normativi potrebnega dela in 
porabe materiala pri izkoriščanju gozdov gozdno- 
gospodarskega območja. Določ ijo jih delavci in 
združeni kmetje v samoupravnem sporazumu o te- 
meljih plana in letnim planom gozdnogospodarske 
organizacije. Stopnja za obračun prispevka je enot- 
na za gozdnogospodarsko območje. Določ i se z 
odstavki iz razmerja med sredstvi iz tretjega odstav- 
ka tega člena ter ceno lesa na panju vseh gozdno- 
gospodarskih organizacij gozdnogospodarskega 
območja. Tako določena stopnja prispevka za te- 
meljno organizacijo kooperantov se uporablja tudi 
pri obračunavanju prispevka lastnikov gozdov, pri 
čemer se kot osnova za obračunavanje prispevka 
uporablja cena lesa na panju, izračunana v oddelku 
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oziroma skupini oddelkov gozdnogospodarske 
enote 
VARIANTA K DRUGEMU ODSTAVKU 

Osnova za obračun prispevka iz tega člena je za 
gozdnogospodarske organizacije cena lesa na pa- 
nju; ta se določ i tako, da se od prodajne cene 
gozdnih sortimentov odštejejo materilni stroški po- 
slovanja, minimalna predpisana amortizacija 
osnovnih sredstev, vse obveznosti iz dohodka, ki jih 
določajo drugi zakoni in dogovori ter samoupravni 
sporazumi, sprejeti na podlagi zakonov in sredstev 
za osebno in skupno porabo delavcev in kmetov. 
Materialni stroški poslovanja, sredstev za osebno in 
skupno porabo delavcev in kmetov se določ ijo na 
podlagi enotnih normativov, ki so določeni v sa- 
moupravnem sporazumu o temeljih plana in letnem 
planu gozdnogospodarske organizacije, upošteva- 
je različne naravne razmere in proizvodne pogoje. 
Stopnja za obračun prispevka je enotna za gozdno- 
gospodarsko območje. Določ i se z odstotki iz ra- 
zmerja med sredstvi iz tretjega odstavka tega člena 
ter ceno lesa na panju vseh gozdnogospodarskih 
organizacij gozdnogospodarskega območja. Tako 
določena stopnja prispevka za temeljno organizaci- 
jo kooperantov se uporablja tudi pri obračunavanju 
prispevka lastnikov gozdov, pri čemer se kot osno- 
va za obračunavanje prispevka uporablja cena lesa 
na panju, izračunana v oddelku oziroma skupini 
oddelkov gozdnogospodarske enote. 

(3) Osnova za obračun prispevka iz tega člena za 
organizacije združenega dela s področ ja primarne, 
mehanične, kemične in druge predelave lesa ter 
prometa z lesom je nabavna cena gozdnih sorti- 
mentov iz gozdov v SR Sloveniji. 

(4) Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano podrobneje določ i, kaj se šteje za eno- 
stavno biološko reprodukcijo gozdov. 

39- člen 
Zaradi izenačevanja pogojev pri odpiranju goz- 

dov in dinamike izgradnje gozdnih cest v SR Slove- 
niji, območne skupnosti obvezno združujejo del 
prispevka iz prejšnjega člena pri skupnosti za goz- 
darstvo. Obseg združenih sredstev se določ i s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih plana skup- 
nosti za gozdarstvo in ne sme biti manjši kot 10% 
sredstev, ki jih območne skupnosti namenijo iz 
prispevka za gradnjo gozdnih cest. 

40. člen 
(1) Sredstva prispevka za izenačevanje pogojev 

gospodarjenja z gozdovi se uporabljajo za meliora- 
cije gozdov, za pogozdovanje in za opravljanje de- 
javnosti posebnega družbenega pomena na Kra- 
škem gozdnogospodarskem območju in s tem za 
hitrejši in skladnejši razvoj in optimalno izkorišča- 
nje proizvodnih zmogljivosti gozdov. 

(2) Prispevek iz tega člena plačujejo skupnosti za 
gozdarstvo iz svojega dohodka gozdnogospodar- 
ske organizacije in organizacije združenega dela s 
področja primarne mehanične, kemične in druge 
predelave lesa oziroma prometa z lesom. Če goz- 
dnogospodarska organizacija proda gozdne sorti- 
mente drugim kupcem, je zavezanec za plač ilo tega 
prispevka ta organizacija. 

(3) Osnova za obračun prispevka, ki ga vplačujejo 
gozdnogospodarske organizacije, je prodajna cena 
gozdnih sortimentov. V posameznih gozdnogospo- 
darskih območjih se za obračun prispevka po posa- 
meznih temeljnih organizacijah združenega dela in 
temeljnih organizacij kooperantov uporablja določ- 
ba drugega odstavka 38. člena tega zakona. 

(4) Osnova za obračun prispevka, ki ga plačujejo 
organizacije združenega dela s področja mehanič - 
ne, kemične in druge predelave lesa ter prometa z 
lesom, je nabavna cena gozdnih sortimentov iz 
gozdov SR Slovenije. 

41 člen OPOMBE: 
(1) Gozdnogospodarske organizacije obračuna- 

vajo in plačujejo prispevke iz 38. in 40. člena tega 
zakona od odkazanega drevja, v nasprotju s tem 
zakonom posekanega ali kako drugače podrtega 
drevja v gozdovih. Prispevki od gozdov, na katerih 
je lastninska pravica, se ne plačajo od drv za lastno 
uporabo in od tistega tehničnega lesa, ki je zaradi 
požara ali naravnih nesreč potreben lastniku gozda 
za neposredno uporabo v njegovem gospodarstvu 
in gospodinjstvu. 

(2) Organ upravljanja temeljne organizacije koo- 
perantov lahko odloč i, da se poleg oprostitev po 
prejšnjem odstavku ta prispevek ne plača tudi od 
lesa, ki se pridobi s krčenjem gozda v kmetijske 
namene ter od lesa za drugo neposredno uporabo 
Če se tak sklep sprejme, obseg prispevka od goz- 
dov, na katerih je lastninska pravica, ne sme biti 
manjši, kot je to določeno v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih plana območnih skupnosti in skup- 
nosti za gozdarstvo. 

42. člen 
(1) Obseg sredstev in stopnjo prispevkov iz 38. in 

40 člena tega zakona in nač in obračunavanja ter 
plačevanja ter prispevkov določ ijo delavci, delovni 
ljudje in občani s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana ustrezne samoupravne interesne 
skupnosti. 

(2) Obseg sredstev za enostavno biološko repro- 
dukcijo, za dejavnosti varstva, gojenja in urejanja 
gozdov, ki ga plačujejo gozdnogospodarske orga- 
nizacije, mora biti najmanj tolikšen, da zagotavlja 
izvedbo vseh nalog v skladu z gozdnogospodarski- 
mi načrti, ki so sprejetes planskimi akti, vendar ne 
manjši kot 10% od prodajne cene gozdnih sorti- 
mentov 

(3) Obseg sredstev za izenačevanje pogojev go- 
spodarjenja z gozdovi, za zavezance ne sme biti 
manjši kot 1,2% od prodajne oziroma nabavne ce- 
ne gozdnih sortimentov. 

(4) Če se s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana iz prejšnjega odstavka ne določ i obseg 
potrebnih sredstev in stopnja prispevka, ali če sa- 
moupravni sporazum o temeljih plana ni sklenjen 
oziroma ga ne sklenejo vsi člani samoupravne inte- 
resne skupnosti, lahko Skupščina SR Slovenije do- 
loč i obseg sredstev in stopnjo prispevka za vse 
člane samoupravne interesne skupnosti oziroma le 
za tiste, ki samoupravnega sporazuma niso sklenili. 

43. člen 
(1) S samoupravnim združevanjem sredstev sa- 

moupravnih organizacij in skupnosti se zagotavlja- 
jo sredstva za opravljanje drugih nalog, za katere se 
člani območne skupnosti dogovarijo s sporazu- 
mom o temeljih plana območne skupnosti. 

(2) Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojna 
razmerja pri združevanju sredstev, razporejanju teh 
sredstev po namenu uporabe, skupne kriterije za 
uporabo, pravice in obveznosti ter odgovornosti, ki 
pri tem nastajajo, s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana območne skupnosti. 

44. člen 
(1) Skupnosti za gozdarstvo se vplačuje tudi po- 

vrač ilo za uporabo cest, vsebovano v ceni goriva, ki 
je bilo porabljeno z vozili gozdnogospodarskih or- 
ganizacij na njihovih cestah oziroma je bilo porab- 
ljeno z drugo njihovo mehanizacijo. Uporablja se za 
odpiranje gozdov z gradnjo gozdnih cest po goz- 
dnogospodarskih območjih. 

(2) Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se do- 
loč i sporazumno med skupnostjo za gozdarstvo in 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ceste. 
Predlog sporazuma pripravi skupnost za gozdar- 
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nDrtisRP- stv0 za Posamezno 'e*° na podlagi dokumentacije OrOMBt: gozdnogospodarskih organizacij o porabljenem 
gorivu v prejšnjem letu. Sporazum se sklene vsako 
leto do 31. marca. 

(3) Ta sredstva usmerja skupnost za gozdarstvo 
skladno s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana. 

4. Skupno gospodarjenje z gozdovi 

45. člen 
(1) Skupno gospodarjenje z gozdovi se po goz- 

dnogospodarskih območjih uresničuje tako, da de- 
lavci v združenem delu in združeni kmetje pri go- 
spodarjenju z gozdovi po določbah drugega od- 
stavka 7. člena tega zakona sodelujejo v samou- 
pravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo, za 
gospodarjenje z gozdovi po določbah prvega od- 
stavka 7. člena tega zakona pa organizirajo območ- 
no gozdnogospodarsko organizacijo. 

(2) V gozdnogospodarski organizaciji odločajo o 
zadevah, ki se nanašajo na vse gozdove, skupaj in 
enakopravno delavci in združeni kmetje. O zadevah 
gospodarjenja z gozdovi, ki se nanašajo samo na 
gozdove v družbeni lastnini, odločajo delavci .sa- 
mostojno v temeljnih organizacijah združenega de- 
la, o zadevah, ki se nanašajo samo na gozdove, na 
katerih je lastninska pravica, pa združeni kmetje in 
delavci v temeljnih organizacijah kooperantov v 
skladu s predpisi o združevanju kmetov. 

46. člen 
(1) Temeljna organizacija združenega dela oziro- 

ma temeljna organizacija kooperantov iz prvega 
odstavka prejšnjega člena mora izpolnjevati sploš- 
ne pogoje iz zakona o združenem delu tako: 

- da se organizira za zaokroženo gozdnogospo- 
darsko celoto, v kateri je mogoče zagotoviti smotr- 
no, racionalno in uč inkovito gospodarjenje z goz- 
dovi oziroma za opravljanje posameznih dejavnosti 
pri tem gospodarjenju; 

- da ima potrebno število delavcev oziroma koo- 
perantov z ustreznimi poklici, izobrazbo oziroma 
delovnimi izkušnjami; 

- da ima ustrezno tehnološko opremljenost. 
(2) Z družbenim dogovorom se natančneje raz- 

členijo merila za uporabo v zakonu o združenem 
delu določenih in v tem zakonu natančneje določe- 
nih pogojev za organiziranje temeljnih organizacij 
združenega dela, temeljnih organizacij kooperan- 
tov in ustanovitev delovnih organizacij. 

(3) Udeleženci družbenega dogovora iz prejšnje- 
ga odstavka so: Izvršni svet Skupščine SRS, Repu- 
bliški svet zveze sindikatov Slovenije, Splošno 
združenje gozdarstva Slovenije, Zadružna zveza 
Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za 
gozdarstvo SR Slovenije. 

47. člen 
(1) Zaradi različnih naravnih in proizvodnih pogo- 

jev ter stanja gozdov na območju posameznih te- 
meljnih organizacij združenega dela ter zaradi ob- 
veznosti delavcev, da izvajajo dejavnosti posebne- 
ga družbenega pomena v vseh družbenih gozdovih 
gozdnogospodarskega območja, določ ijo delavci s 
samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdno- 
gospodarsko delovno organizacijo kriterije in meri- 
la za združevanje sredstev, s katerimi ustvarjajo 
pogoje za gospodarjenje z vsemi družbenimi goz- 
dovi v gozdnogospodarskem območju. 

(2) Kriteriji in merila iz prejšnjega odstavka mora- 
jo biti takšni, da se z njimi v skladu s prejšnjim 
odstavkom izenačujejo pogoji za pridobivanje do- 
hodka, zagotavljajo pogoji za postopno odpravlja- 
nje razlik v pogojih gospodarjenja in za večanje 
produktivnosti dela, za bolj racionalno in uč inkovi- 
to izkoriščanje družbenih sredstev pri delu in po- 

slovanju ter za zmanjševanje materialnih in drugih 
poslovnih stroškov. 

(3) Osnova za določanje kriterijev in meril iz prve- 
ga odstavka tega člena so z enotnimi standardi in 
normativi opredeljeni pogoji gospodarjenja v vseh 
družbenih gozdovih gozdnogospodarskega ob- 
močja. 

48. člen 
V gorskih in hribovitih predelih gozdnogospodar- 

skega območja, kjer zaradi naravnih in gospodar- 
skih razmer ni pogojev za združevanje kmetov v 
organizacijo združenih kmetov s področja kmetij- 
stva, lahko združeni kmetje in delavci temeljnih 
organizacij kooperantov s področja gozdarstva 
opravljajo tudi dejavnosti s področja kmetijstva in 
kmečkega turizma. 

49. člen 
Delavci in združeni kmetje lahko v sestavi temeljne 
organizacije združenega dela oziroma temeljne or- 
ganizacije kooperantov organizirajo delovno oziro- 
ma zadružne enote. Za te enote se uporabljajo 
določbe zakona o združenem delu in zakona o 
združevanju kmetov. 

50. člen 
(1) Kmet, ki želi postati član ali kooperant temelj- 

ne organizacije kooperantov (združeni kmet) skle- 
ne s to organizacijo pogodbo o trajnejšem sodelo- 
vanju v skupni gozdni proizvodnji za opravljanje del 
v ^vojih gozdovih ali v svojih in drugih gozdovih v 
skladu s samoupravnim sporazumom o združeva- 
nju dela in sredstev. 

(2) Združeni kmet iz prejšnjega odstavka, ki 
opravlja dela v drugih gozdovih in za to združuje 
tudi svoja delovna sredstva, ima ob pogojih skupne 
gozdne proizvodnje enake pravice in obveznosti 
kot za dela v lastnem gozdu, ki izhajajo iz točke č) 
53. člena tega zakona. 

(3) Poleg kmeta postane član ali kooperant te- 
meljne organizacije kooperantov tudi č lan kmečke- 
ga gospodarstva, ki ima lastnost kmeta po predpi- 
sih o kmetijskih zemljišč ih. 

51. člen 
(1) Organ upravljanja gozdnogospodarske delov- 

ne organizacije, ki ga sestavljajo delegati delavcev 
temeljnih organizacij združenega dela in delegati 
kmetov in delavcev, združenih v temeljni organiza- 
ciji kooperantov, odloča tudi o skupnih zadevah 
gospodarjenja z gozdovi v dejavnostih posebnega 
družbenega pomena iz drugega odstavka 7. člena 
tega zakona, zlasti pa: 

- sprejema plane delovne organizacije ter ukre- 
pe za njihovo izvajanje; 

- sprejema gozdnogospodarske načrte; 
- skrbi za izvajanje gozdnogospodarskih načrtov 

območij in za izdelavo gozdnogospodarskih načr- 
tov gospodarskih enot; 

- skrbi za usklajenost gozdnogospodarskih na- 
črtov in planov; 

- določa merila za pridobitev lesa po točki a) 53. 
člena tega zakona; 

- odloča o drugih zadevah gospodarjenja z goz- 
dovi, določenih s tem zakonom in s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v gozdnogospodarsko de- 
lovno organizacijo. 

(2) Pri sprejemanju gozdnogospodarskih načrtov 
in planskih aktov sodelujejo v organu upravljanja iz 
prejšnjega odstavka tudi predstavniki družbenopo- 
litičnih skupnosti s posameznega gozdnogospo- 
darskega območja. Število predstavnikov določijo z 
dogovorom gozdnogospodarska delovna organiza- 
cija in družbenopolitične skupnosti s posameznega 
gozdnogospodarskega območja. 
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VARIANTA X DRUGEMU ODSTAVKU 
Ta odstavek se črta. 
(3) Organ upravljanja gozdnogospodarske delov- 

ne organizacije lahko odloča o zadevah iz prvega 
odstavka tega člena, če je navzoč ih večina delega- 
tov delavcev in združenih kmetov v zadevah iz 
prejšnjega odstavka pa tudi večina predstavnikov 
družbenopolitičnih skupnosti. 
VARIANTA K TRETJEM ODSTAVKU 

Črta se besedilo za besedo kmetov. 

52. člen 
(1) S samoupravnim sporazumom o združevanju 

dela in sredstev, ki ga sklenejo kmetje in delavci 
temeljnih organizacij kooperantov in drugimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti se poleg zadev, ki ve- 
ljajo za organizacije združenih kmetov po drugih 
predpisih, natančneje uredijo tudi pravice in dolž- 
nosti združenih kmetov,, ki izhajajo iz skupnega 
gospodarjenja z gozdovi. 

(2) Poleg pravic in dolžnosti iz prejšnjega odstav- 
ka se s samoupravnimi splošnimi akti temeljne or- 
ganizacije kooperantov uredi tudi način uresniče- 
vanja pravic, dolžnosti in odgovornosti iz 53. in 54. 
člena tega zakona, ki izvirajo iz lastnine. 

53. č len 
(1) Lastnik gozda ima pravico: 
a) do lesa za neposredno uporabo v njegovem 

gospodarstvu in gospodinjstvu ter za potrebe do- 
mače lesne obrti (suha roba), v okviru donosnih 
možnosti njegovega gozda. Ta les mora biti pose- 
bej označen. Označevanje opravi temeljna organi- 
zacija kooperantov; 

b) do plačila dela cene lesa na panju, posekanega 
v njihovem gozdu, razen za les iz prejšnje točke. 
Cena lesa na panju mora znašati najmanj toliko, 
kolikor predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije; 

c) do sodelovanja pri odkazovanju drevja za po- 
sek in pri drugih gozdnogospodarskih ukrepih v 
njihovem gozdu ter pri oblikovanju gozdnogospo- 
darskega načrta, kolikor se nanaša na gospodarje- 
nje z njihovim gozdom; 

č) do prednosti pri opravljanju gozdnogospodar- 
skih del v njihovem gozdu in drugih storitev v zvezi 
s temi deli ob enakih pogojih. Za enake pogoje se 
štejo enaka kvaliteta in enako plač ilo za enako delo. 
Za enako delo pripada lastniku gozda toliko plač ila 
kot znaša bruto osebni dohodek delavca v temeljni 
organizaciji kooperantov in nadomestilo za vložena 
lastna delovna sredstva ter druga nadomestila; ki 
izvirajo iz dela; 

d) pasti v svojem gozdu živino, grabiti steljo in 
mah ter izkoriščati druge gozdne proizvode, upo- 
števajoč pogoje tega zakona in sklepe samouprav- 
nih interesnih skupnosti za gozdarstvo o nač inu 
gospodarjenja z gozdovi; 

e) da je redno obveščen o poslovanju gozdnogo- 
spodarske delovne organizacije in temeljne organi- 
zacije.kooperantov, zlasti še o strukturi stroškov in 
doseženem dohodku ter o poslovanju samouprav- 
nih interesnih skupnosti za gozdarstvo. 

(2) Obseg uresničevanja pravic iz prejšnjega od- 
stavka se določ i s temelji plana temeljne organiza- 
cije kooperantov. 

54. člen 
(1) Če lastnik gozda uveljavlja pravice iz točke č) 

prejšnjega člena, temeljna organizacija kooperan- 
tov in lastnik gozda skleneta dogovor o izvršitvi del. 
Ta dogovor se ne šteje za pogodbo o delu po 
predpisih o delovnih razmerjih. 

(2) Dogovore glede opravljanja gozdnogospodar- 
skih del in drugih storitev v zvezi s temi deli v 
njihovih gozdovih sklepajo lastniki gozdov in te- 
meljna orgnaizacija kooperantov na podlagi sa- 

moupravnega sporazuma in drugih samoupravnih OPOMBE: 
splošnih aktov iz 52. člena tega zakona. Dogovor je 
pisan in se sklene s posameznim lastnikom gozda, 
lahko pa je skupen za več lastnikov gozdov. Skupen 
dogovor se lahko ugotovi tudi z zapisnikom, ki ga 
podpišejo prizadeti lastniki gozdov in temeljna or- 
ganizacija kooperantov. 

(3) Sklenitev dogovora iz prejšnjega odstavka 
predlaga temeljna organizacija kooperantov vsem 
prizadetim lastnikom gozdov zaradi izvršitve nalog, 
ki izhajajo iz gozdnogospodarskega načrta in so 
določene z letnim planom. Dogovor o izvršitvi pre- 
dvidenih nalog vsebuje tudi naravi dela primeren 
rok. 

(4) Če lastnik gozda ne sklene dogovora iz tega 
člena oziroma ga sklene, pa ga ne izpolni v dogo- 
vorjenem roku, ali ne želi sodelovati pri odkazilu, 
izvrši ta dela temeljna organizacija kooperantov, 
lastnik gozda pa jo pri tem ne sme ovirati 

55. člen 
Če lastnik gozda sodi, da je prikrajšan v svojih 

pravicah, iz 53. in 54. člena tega zakona lahko vloži 
ugovor na pristojni organ upravljanja gozdnogo- 
spodarske organizacije. Če se z odloč itvijo tega 
organa ne strinja, lahko vloži predlog za varstvo 
pravic pred pristojnim splošnim sodiščem združe- 
nega dela. 

5. Gojenje in izkoriščanje gozdov 
56. člen 

(1) Gorenje in izkoriščanje gozdov morata v 
medsebojni skladnosti in soodvisnosti zagotavljati 
trajno in racionalno regeneracijo gozdov v okviru 
naravnega razvoja gozdnih združb ter omogočiti 
optimalne pogoje za razvoj sodobne tehnologije v 
gozdni proizvodnji. 

(2) Izvjanje gospodarskih ukrepov v gozdovih 
mora zagotavljati trajno in neprekinjeno ter naju- 
streznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih ra- 
stišč , povečevanje vrednosti donosa in izboljševa- 
nje splošnih koristnih funkcij gozdov. 

(3) Gozdovi se gojijo in izkoriščajo na podlagi 
potrjenih gozdnogospodarskih načrtov. Drugi po- 
segi v gozdove zaradi sečenj na golo ali krč itev se 
urejajo z dovoljenji ali z nalogi za sečnjo na golo ali 
z dovoljenji za krč itev gozdov. 

57. člen 
(1) Gozdnogospodarska organizacija mora vsa 

dela v gozdovih organizirati in izvajati v ustreznem 
letnem času in na način s katerim se zagotavlja 
gozdni red. 

(2) Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izda pravilnik o gozdnem redu. 

58. člen 
(1) Lokacijsko dovoljenje za gradnjo cest, dalj- 

novodov, turističnih žičnic in drugih podobnih 
gradbenih objektov ter za gradnjo poslopij, za po- 
stavljanje apnenic in opekarn ter za odpiranje ka- 
mnolomov in peskokopov ali za druge podobne 
posege v gozdove ali njihovi bližini, se lahko izda 
praviloma le, če je tak poseg predviden s prostor- 
skimi izvedbenimi akti. Kot bližina gozda se šteje 
pas 50 metrov. 

(2) V primeru, ko gre za posege v gozd ali grad- 
njo objekta v njegovi bližini, kjer s prostorskimi 
izvedbenimi akti to ni predvideno, obč inski upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo, po predhodnem 
mnenju območne skupnosti, da posamezna grad- 
nja ne ogroža splošno koristnih funkcij gozdov, 
izda v lokacijskem postopku soglasje k spremembi 
namembnosti gozda. 

(3) V gozdovih je, razen v primerih in ob pogojih, 
ki jih določa ta zakon ali se določijo na podlagi tega 

priloga poročevalca 9 



OPOMBE: zakona, prepovedano: krč iti, sekati na golo, sekati redke vrste drevja, pasti domačo živino, zasekovati 
debla, brstiti listje, klestiti vejnike, grabiti steljo in 
mah, smolariti, odnašati zemljo, odlagati smeti in 
odpadke ter vsako drugačno dejanje, ki zmanjšuje 
prirastno zmogljivost gozda, ogroža njegov obstoj 
ali namen. 

(4) V gozdovih se lahko seka drevje šele potem, 
ko je odkazano za posek. Drevje za posek lahko 
odkazuje le pooblaščeni strokovni gozdarski dela- 
vec gozdnogospodarske organizacije. Odkazova- 
nje se lahko opusti v degrediranih gozdovih, kjer ni 
pogojev, da bi se z običajnimi gozdnogojitvenimi 
ukrepi doseglo bistveno izboljšanje gozdov. 

59. č len 
(1) Degradirani gozdovi so gozdovi, v katerih na- 

ravna zmogljivost rastišča pretežno ni izkoriščena 1 zaradi dosedanjega prekomernega izkoriščanja le- 
sa in postranskih gozdnih proizvodov (stelja in 
mah) ter opuščena kmetijska zemljišča, ki se po 2. 
členu tega zakona štejejo za gozd. 

(2) Degradirane gozdove v družbeni lastnini mo- 
ra gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z 
njimi, usposabljati za redno proizvodnjo. Degradi- 
rane gozdove, na katerih je lastninska pravica, goz- 
dnogospodarska organizacija usposablja za redno 
proizvodnjo, ko prenehajo vzroki za dosedanji na- 
čin izkoriščanja teh gozdov. 

60. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo obno- 

viti gozdove, v katerih ni uspela pomladitev, gozdna 
pogorišča, gozdove, ki so bili opustošeni ali kjer je 
bilo gozdno drevje do golega posekano v nasprotju 
s predpisi Če obnova gozda ni bila izvršena takoj 
ali če rok za obnovo gozda ni določen z gozdnogo- 
spodarskim načrtom, določ i rok za obnovo gozda 
obč inski upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

61. člen 
(1) V gozdovih je praviloma dovoljeno nabirati 

prosto rastoče sadeže (maline, borovnice, brusni- 
ce, kostanj, gobe, jagode ipd ) in zdravilna zelišča 
ter čebelariti, vendar tako, da se ne dela škoda. 
Kdor nabira v gozdu gozdne sadeže, zdravilna zeli- 
šča ali čebelari, mora upoštevati navodila, če jih za 
to predpiše gozdnogospodarska delovna organiza- 
cija. 

(2) V plantažah gozdnega drevja in gozdovih, ki 
se gojijo tudi zaradi plodov, se lahko drugim prepo- 
ve nabirati take plodove. Prepoved izda občinski 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo, na predlog 
gozdnogospodarske organizacije ali lastnika 
gozda. 

62. člen 
(1) Lastnik ziroma uporabnik zemljišča mora do- 

voliti začasno spravilo, začasen prevoz in zložitev 
tujih gozdnih proizvodov na svojem zemljišču, če 
tega ni mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen 
način nesorazmerno dražji. 

(2) Kdor začasno spravlja, prevaža ali zloži goz- 
dne proizvode na tujem zemljišču mora plačati last- 
niku oziroma uporabniku zemljišča ustrezno nado- 
mestilo. 

(3) Odločbo o pridobitvi služnosti iz prvega od- 
stavka tega člena ter o nadomestilu iz prejšnjega 
odstavka izda na zahtevo prizadetega občinski 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

(4) Pritožba zoper odločbo o pridobitvi služnosti 
ne zadrži njene izvršitve. 

(5) Zoper odločbo o nadomestilu iz tretjega od- 
stavka tega člena ni dovoljena pritožba in ni mogoč 
upravni spor, pač pa lahko predlaga vsaka stranka v 
tridesetih dneh od vročitve odločbe, naj sodišče 
določ i nadomestilo. 

(6) O predlogu za določitev nadomestila odloča v 
nepravdnem postopku redno sodišče, pristojno za 
območje, na katerem leži služeče zemljišče. 

63. člen 
(1) Les, ki ga lastnik gozda pridobi za lastno 

neposredno uporabo lahko žaga na svoji žagi, če 
mu občinski upravni organ, pristojen za gozdar- 
stvo, po predhodnem mnenju območne skupnosti, 
izda posebno dovoljenje, občinski upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo, lahko v tem dovoljenju 
odloč i, da lahko lastnik gozda žaga tudi les za 
potrebe občanov. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko 
izda, če so stroški prevoza lesa na žagarski obrat 
nesorazmerno visoki 

(3) Lastnik žage iz prvega odstavka tega člena 
sme žagati ali skladišč iti le les, označen v skladu z 
določbo točke a) 53. člena tega zakona 

64. člen 
Imetnik žage, ki pridobi dovoljenje za žaganje po 

tem zakonu ali po drugih predpisih, mora voditi 
evidenco o poreklu, sprejemu in žaganju lesa po 
količ ini in vrsti. 

6. Varstvo gozdov 

65. člen 
(1) Gozdnogospodarska organizacija mora storiti 

vse potrebno, da se gozdovi varujejo pred požari in 
drugimi naravnimi nesrečami, rastlinskimi bolezni- 
mi, škodljivci ter drugimi škodami. 

(2) Enake ukrepe kot gozdnogospodarska orga- 
nizacija po prejšnjem odstavku mora izvrševati tudi 
drug uporabnik gozda v družbeni lastnini ter upo- 
rabnik in lastnik zemljišča, na katerem rastejo sku- 
pine gozdnega drevja na površini do petih arov, 
drevoredi, parki in plantaže gozdnega drevja, ki se 
po tem zakonu ne štejejo za gozd. 

(3) Ukrepi, predpisani za varstvo gozdov pred 
požarom se morajo izvajati tudi v 50 metrskem pasu 
ob robu gozda. 

66. člen 
Za varstvo gozdov pred požarom na Kraškem 

gozdnogospodarskem območju so dolžni vsi druž- 
beni dejavniki sprejeti oziroma izvajati ukrepe kot 
za varstvo pred naravnimi nesrečami. 

67. člen 
(1) Gozdnogospodarska organizacija s samou- 

pravnim splošnim aktom podrobneje uredi varstvo 
gozdov pred požarom. 

(2) Gozdove, na Kraškem gozdnogospodarskem 
območju in druge gozdove, ki so posebno ogroženi 
od požara, razglasi obč inski upravni organ, pristo- 
jen za gozdarstvo, za požarno ogrožene gozdove. V 
teh gozdovih je kurjenje na prostem prepovedano, 
pristojni organ občine lahko prepove taborjenje in 
zadrževanje ter ustavljanje vozil. Za požarno ogro- 
žene gozdove lahko predpiše tudi druge varnostne 
ukrepe, upoštevajoč pri tem določbe predpisov s 
področja splošne ljudske obrambe ter družbene 
samozašč ite in varstvo pred požarom. 

68. člen 
(1) Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in 

škodljivcev ter drugih škod v gozdovih se gozdno- 
gospodarske organizacije ravnajo po predpisih o 
gozdnem redu. 

(2) Kadar gozdnogospodarska organizacija ob 
epidemijah, kalamitetah ali velikem obsegu drugih 
škod v gozdovih sama ne zmore vseh ukrepov za 
zatrtje epidemije oziroma kalamitete ali odpravo 
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posledic škod, obvesti o tem pristojni organ občine, 
ki odredi potrebne ukrepe 

8. Graditev in vzdrževanje gozdnih 
prometnic 

OPOMBE: 

69. člen 
(1) Pri gospodarjenju z gozdovi je treba zaradi 

vzdrževanja naravnega ravnovesja med rastlinskimi 
in živalskimi vrstami v gozdu skrbeti za preventivne 
in represivne ukrepe, s katerimi se ohranja stabil- 
nost naravnih in gospodarsko preoblikovanih 
združb (biogeocenoz). Pri tem je treba ohranjati 
pestro naravno sestavo drevesnih in grmovnih vrst 
ter z drevjem neporastlih osredkov v gozdu, če je to 
pomembno za redno prehrano divjadi. 

(2) Vrste divjadi in njihovo številčnost v gozdovih 
je treba vzdrževati v ravnovesju z drugim živalstvom 
in rastlinstvom združb, v katerih živijo ter s tem 
zagotavljati trajno regeneracijo in razvoj tako divja- 
di kot drugih članov rastlinskih in živalskih združb. 

7. Varovalni gozdovi in gozdovi s 
posebnim namenom 

70. člen 
(1) Gozdovi v rastiščnih razmerah, kjer bi bila z 

izkoriščanjem ogrožen njihov obstoj in njihova va- 
rovalna vloga, se razglasijo za trajno varovalne goz- 
dove. Za trajno varovalne gozdove se razglasijo: 

a) gozdovi, ki varujejo zemljišča nasadov, izpira- 
nja ali krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali 
bregovih voda in gozdovi, ki so izpostavljeni vetru; 

b) gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržuje- 
jo prenaglo odtekanje vode ter s tem varujejo zem- 
ljišča pred erozijo in plazovi; 

c) gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča 
pred vetrom, vodo, zameti in plazovi; 

č) gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. 

71. člen 
Gozdovi se lahko razglasijo tudi za gozdove s 

posebnim namenom, ki so zlasti; 
a) gozdovi, ki so del narodnih parkov, naravnih 

rezervatov ali krajinskih parkov oziroma gozdovi, ki 
imajo značaj naravnih ali zgodovinskih znamenito- 
sti; 

b) gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih, 
klimatskih in drugih zdravilišč ih; 

c) začasno varovalni gozdovi, ki varujejo ožja 
vodozbirna območja, gospodarske in druge ob- 
jekte; 

č) gozdovi, ki so določeni za izletišča; 
d) gozdovi, ki so namenjeni za znanstveno razi- 

skovanje, za pouk ali za gojitev divjadi; 
e) gozdovi s posebnim vojaškim namenom. 

72. člen 
Če se z razglasitvijo gozdov za gozdove s poseb- 

nim namenom omeji njihovo izkoriščanje ali se 
določijo posebni ukrepi, ima prizadeta temeljna 
organizacija združenega dela oziroma lastnik ali 
posestnik gozda pravico do odškodnine po sploš- 
nih predpisih o odškodnini. 

73. člen 
1) Gozdove razglašajo za varovalne ali za gozdo- 

ve s posebnim namenom občinske skupščine. 
(2) Če so gozdovi, ki naj se razglasijo za varoval- 

ne ali za gozdove s posebnim namenom, na ob- 
močju več občin, odločajo o tem sporazumno pri- 

, zadete občinske skupščine. Če se ne sporazumejo, 
odloč i Izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

(3) Gozdove lahko razglasi za varovalne ali za 
gozdove s posebnim namenom tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije potem, ko dobi mnenje 
prizadete občinske skupščine. 

74. člen 
(1) Ceste, ki jih zgradijo gozdnogospodarske or- 

ganizacije in ki so namenjene predvsem gospodar- 
jenju z gozdovi, so gozdne ceste in so osnovna 
sredstva teh organizacij. 

(2) Pri projektiranju in graditvi gozdnih cest je 
treba poleg pomena ceste za gospodarjenje z goz- 
dovi in prilagajanjem naravnemu okolju v mejah 
možnosti upoštevati tudi: 

- obstoj in razvoj višinskih kmetiji 
. - turistične in rekreacijske potrebe, zlasti razvoj 
kmečkega turizma v višinskih predelih, 

- varstvo naravnega okolja 
(3) Republiški upravni organ, pristojen za gozdar- 

stvo, izda pravilnik o gradnji gozdnih prometnic v 
soglasju z republiškim upravnim organom, pristoj- 
nim za varstvo okolja in urejanje prostora. 

75. člen 
(1) Gozdne ceste lahko praviloma uporabljajo 

tudi druge organizacije in občani, morajo pa biti 
označene, da so gozdne ceste in da jih drugi upo- 
rabniki uporabljajo na svojo odgovornost. 

Kadar sečnje ali drugih del pri manipulaciji z 
lesom ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je treba 
gozdno cesto zapreti za druge uporabnike in to 
označ iti na vseh ustreznih mestih. Ta zapora je 
začasna in traja le tako dolgo, kolikor je nujno 
potrebno, da se navedena dela opravijo 

(2) Gozdne ceste se lahko zaprejo za druge upo- 
rabnike tudi v gozdovih, ki so razglašeni za varoval- 
ne ali za gozdove s posebnim namenom, če to 
predpisuje odločba o njihovi razglasitvi. Gozdne 
ceste se lahko zaprejo tudi v gozdovih, ki so poseb- 
no ogroženi od požara ali pa to narekuje zavarova- 
nje družbenega premoženja. Zapore so lahko trajne 
ali občasne in glede na geografsko lego gozda 
popolne ali delne. 

76. člen 
(1) Uporabniki gozdnih cest, katerih vozila trajno 

ali začasno čezmerno uporabljajo gozdne ceste, 
plačajo povrač ilo sorazmerno z uporabo in poško- 
dovanjem teh cest. Višino povračila določ i gozdno- 
gospodarska organizacija, ki upravlja s temi ce- 
stami. 

(2) Povrač ilo iz prejšnjega odstavka je del sred- 
stev za vzdrževanje in varstvo tistih cest, po katerih 
je bil čezmeren prevoz opravljen in je del celotnega 
prihodka gozdnogospodarske organizacije, ki 
upravljajo s temi cestami. 

(3) V sporih glede plačila povrač ila odloč i poseb- 
no sodišče združenega dela iz 23. člena tega za- 
kona. 

77. člen 
Družbenopolitične in krajevne skupnosti ter dru- 

ge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so 
zainteresirane, da se posamezne gozdne ceste 
usposobijo in opremijo tudi za javni promet, krijejo 
stroške za dodatno usposobitev, opremo in vzdrže- 
vanje teh cest. 

IV. PROMET Z GOZDOVI TER 
ARONDACIJA, KOMASACIJA IN 
MELIORACIJA GOZDOV 

78. člen 
(1) Če organizacija združenega dela, ki upravlja 

gozdove v družbeni lastnini, prenaša te gozdove na 
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OPOMBE: drugo temeljno organizacijo združenega dela po 
svoji pobudi, je potrebno soglasje organa, ki je 
pristojen za ustanovitev gozdnogospodarskega ob- 
močja. 

(2) Če je potrebno prenesti gozdove v družbeni 
lastnini od ene na drugo organizacijo združenega 
dela zaradi splošne družbene koristi, lahko o tem 
odloč i organ, ki je pristojen za ustanovitev gozdno- 
gospodarskega območja. Šteje se, da je splošna 
družbena korist podana: 

a) če se s prenosom zagotavljajo pogoji za smotr- 
nejše in intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi; 

b) če se pri gospodarjenju z gozdnogospodar- 
skim območjem pokaže, da to območje ali pa go- 
spodarjenje z njim ne ustreza s tem zakonom pred- 
pisanim pogojem. 

79. člen 
(1) Ne glede na posebne predpise o odškodnini, 

pripada temeljni organizaciji združenega dela, pri 
prisilnem prenosu gozdov, če se ta prenos izvrši 
zato, da se bo gozd izkrč il, še nadomestilo, ki mora 
znašati toliko, da skupaj z odškodnino zadošča za 
osnovanje približno enakega gozda. 

(2) Odškodnina za razlaščene gozdove, na kate- 
rih je lastninska pravica, se določa po predpisih o 
razlastitvi. 

80. člen 
(1) Manjše gozdove v družbeni lastnini, ki ležijo 

kot osredki med gozdovi, na katerih je lastninska 
pravica, lahko temeljna organizacija združenega 
dela proda ali zamenja, če s tem soglaša območna 
skupnost. 

(2) Temeljna organizacija združenega dela sme 
uporabiti denarni znesek, ki ga dobi za prodani 
gozd ali za pogodbeni oziroma prisilno prenešeni 
gozd na drugo organizacijo, samo za nakup oziro- 
ma osnovanje drugega približno enakega gozda. 

81. člen 
(1) Arondacija (zaokrožitev) gozdov se lahko izve- 

de, če je potrebna za smotrnejše gospodarjenje z 
gozdovi, in sicer če gre za uvajanje in izvajanje 
mehanizacije del pri izkoriščanju gozdov, za uspeš- 
nejše gojenje in varstvo gozdov, za izvedbo protie- 
rozijskih del, za pogozdovanje, za melioracije goz- 
dov ter osnovanje intenzivnih in plantažnih nasa- 
dov gozdnega drevja. 

(2) Arondacija je možna le v korist gozdnogospo- 
darske organizacije. 

(3) Za prostorsko ureditvene operacije v zvezi z 
gozdovi se ustrezno uporabljajo predpisi o kmetij- 
skih zemljišč ih in predpisi o urejanju prostora. Kot 
melioracijsko območje se šteje v gozdovih osnovna 
ureditvena enota. 

(4) Pri arondaciji in komasaciji gozdov se lahko 
gozd zamenja za kmetijsko zemljišče in obratno. 

82. člen 
Parcelacija gozdov je prepovedana, razen kadar 

gre za arondacijo, komasacijo, prevzem gozda v 
družbeno lastnino in za namene, predvidene s pro- 
storskim izvedbenim aktom. 

V. GOZDARSKA INŠPEKCIJA 

83. člen 
Nadzorstvo nad tem, kako organizacije združene- 

ga dela in druge pravne osebe, ki gospodarijo z 
gozdovi, ter občani, izvršujejo določbe tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, opravljajo 
pristojni organi gozdarske inšpekcije. 

84. člen 
Za gozdarskega inšpektorja je lahko postavljena 

oseba, ki ima diplomo gozdarske fakultete, pet let 
prakse v gozdarski stroki in izpolnjuje druge sploš- 
ne pogoje. 

85. člen 
Gozdarski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih 

ima po splošnih predpisih o inšpekcijah tudi dolž- 
nost in pravico: 

1. pregledovati vsa dela v gozdovih, objekte, pri- 
prave in naprave ter vsa mesta, kjer se les seka, 
zlaga, žaga in predeluje, spravlja iz gozda in daje v 
promet; 

2. pregledovati gozdnogospodarske načrte, po- 
slovne knjige in druge listine, glede tega, kako se 
upoštevajo predpisi, ki zadevajo gozdove; 

3. začasno ustaviti sečnjo in druga dejanja, za 
katere utemeljeno domneva, da niso v skladu z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izda- 
nih predpisov; 

4. zaseč i in odrediti skladiščenje gozdnih sorti- 
mentov pri gozdnogospodarski organizaciji do do- 
loč itve pristojnega organa, če utemeljeno domne- 
va, da so bili protipravno posekani, kupljeni ali 
prilaščeni; 

5. zaseč i neobeljen les iglavcev, za katerega je 
beljenje predpisano; 

6. odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala 
škoda, začasne ukrepe, da se škoda prepreč i; 

7. storiti in ukreniti vse drugo, za kar je pristojen 
po posebnih predpisih. 

(2) Pri izdajanju odločb po prejšnjem odstavku 
gozdarski inšpektor lahko odloč i, da pritožba zoper 
njegovo odločbo ne zadrži izvršitve te odločbe. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

86. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 5.000 do 1.000.000 di- 

narjev se kaznuje za gospodarski prestopek organi- 
zacija združenega dela ali druga družbeno pravna 
oseba: 

1. če kupi les v nasprotju z določbo prvega in 
drugega odstavka 10. člena; 

2. če ne obračunava prispevkov iz 37. člena; 
3. če nenamensko uporablja sredstva iz 37. 

člena; 
4. če nima predpisanega gozdnogospodarskega 

načrta (25. člen) oziroma letnega gozdnogospodar- 
skega načrta (91. člen); 

5. če ne izkorišča gozdov ob pogojih in na način, 
kot to določajo gozdnogospodarski načrti ali letni 
gospodarski načrti; 

6. če lastnikom gozdov prepreč i ali ovira izvrše- 
vanje njihovih pravic po 53. členu; 

7. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 58. 
člena; 

8. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu predno 
je to odkazano za posek (četrti odstavek 58. člena); 

9. če ne obnovi gozda po določbah 60. člena; 
10. Če ne izvršni predpisanih ukrepov, da se pre- 

preč i ali zatre požar, škodljivce, rastlinske bolezni 
ter druge škode ali pa ne izvrši ukrepov za prepreči- 
tev posledic elementarnih in drugih nesreč v goz- 
dovih, na zemljišč ih, na katerih rastejo skupine 
gozdnega drevja do petih arov, drevoredih, parkih 
in plantažah gozdnega drevja (65. člen); 

11. če brez dovoljenja odtuji gozd, ki ga ima v 
uporabi, ali nenamensko porabi denarni znesek od 
prodanega ali prisilno prenesenega gozda (80. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev 
se za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združe- 
nega dela ali druge družbene pravne osebe. 
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( 

(3) V primerih iz 1., 7. in 8. točke prvega odstavka 
tega člena se poleg kazni izreče tudi varstveni 
ukrep odvzema predmetov ali odvzem premoženj- 
ske koristi. 

i 
87. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 dinarjev 
se kaznuje za prekršek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba: 

1. če v predpisanem roku ne uskladi gozdnogo- 
spodarskih načrtov (28. člen); 

2. če ne evidentira ločeno po gozdnih parcelah 
izvršenih del (29. člen); 

3. če ne vodi letne evidence o izvajanju gozdno- 
gospodarskih načrtov (prvi odstavek 30. člena); 

4. če ne označ i lesa za neposredno uporabo po 
točki a) 53. č lena ali če omogoč i pridobivanje več jih 
količ in lesa za neposredno uporabo kot to predvi- 
devajo določbe točke a) 53. člena; 

5. če se ne ravna po predpisih o gozdnem redu 
(57. člen); 

6. če nima samoupravnega splošnega akta; ki 
ureja varstvo gozdov pred požari (67. člen); 

7. če ne označ i zapore gozdne ceste (75. č len); 
8. če gozdarskega inšpektorja ovira pri nadzor- 

stvu ali če ne izvrši njegove pravnomočne odločbe 
ali mu ne da zahtevanih podatkov (85. č len); 

9. če v predpisanem roku ne vloži ustreznega 
zemljiško-knjižnega predloga (96. č len). 

(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev 
se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela ali 
druge družbene pravne osebe. 

88. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev 

se kaznuje za prekršek posameznik: 
1. če z namenom pridobitve protipravne premo- 

ženjske koristi poseka v gozdu eno ali več  dreves in 
količ ina posekanega lesa ne presega enega kubič - 
nega metra; 

2. če kupi ali proda les v nasprotju z določbo 
prvega in drugega odstavka 10. člena ali če tak les 
prevaža; 

3. če si pridobi les v nasprotju z določbo točke a) 
53. člena; 

4. če gozdnogospodarski organizaciji v svojem 
gozdu, s katerim ta organizacija gospodari, onemo- 
goča to gospodarjenje ali jo pri tem gospodarjenju 
ovira (četrti odstavek 54. člena); 

5. če ravna v nasprotju z tretjim odstavkom 58. 
člena; 

6. če seka ali dovoli sekati gozdno drevje brez 
odkazila v nasprotju s četrtim odstavkom 58. člena, 

7. če nabira v gozdu sadeže v nasprotju z 61. 
členom; 

8. če skladišč i ali žaga les v nasprotju s tretjim 
odstavkom 63. člena ali če ne vodi predpisane evi- 
dence iz 64. člena; 

9. če ne upošteva omejitve prometa na gozdnih 
cestah (75. člen); 

10. če gozdarskega inšpektorja ovira pri nadzor- 
stvu ali če ne izvrši njegove pravnomočne odločbe 
ali mu ne da zahtevanih podatkov (85. člen). 

(2) V primerih iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prejš- 
njega odstavka se skupaj s kaznijo izreče tudi var- 
stveni ukrep odvzema predmetov ali odvzema pre- 
moženjske koristi, v primerih iz 8. točke pa se tak 
ukrep lahko izreče. 

89. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

za prekršek kaznuje posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost žaganja lesa, če ne vodi predpi- 
sane evidence (64. člen). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

90. člen 
Ne glede na določbo četrtega odstavka 6. člena 

tega zakona gospodari v gozdnogospodarskem ob- 
močju Murska Sobota Kmetijski kombinat Gornja 
Radgona na svojem območju tudi z gozdovi, na 
katerih je lastninska pravica. Ta organizacija se 
glede gospodarjenja z gozdovi šteje za gozdnogo- 
spodarsko delovno organizacijo po 6. členu tega 
zakona. 

91. člen 
(1) Za gozdove kraškega gozdnogospodarskega 

območja morajo biti gozdnogospodarski načrti go- 
spodarskih enot izdelani in sprejeti najkasneje do 
konca leta 1990 in sicer ob enakomernem letnem 
obsegu gozdno ureditvenih del. V tem času, do 
izdelave gozdnogospodarskih načrtov, se gospo- 
dari po letnih gozdnogospodarskih načrtih. 

(2) Letne gozdnogospodarske načrte in prejšnje- 
ga odstavka potrdi obč inski upravni organ, pristo- 
jen za gozdarstvo, ko dobi mnenje kraške območne 
skupnosti. 

92. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo v enem 

letu po uveljavitvi tega zakona prilagoditi svoje 
splošne akte določbam tega zakona. 

93. člen 
Območne skupnosti morajo prilagoditi svojo or- 

ganizacijo in poslovanje določbam tega zakona v 
roku 9 mesecev od uveljavitve tega zakona, skup- 
nost za gozdarstvo pa v roku 12 mesecev od uvelja- 
vitve tega zakona. 

94. člen 
Prenos obstoječ ih pravic in obveznosti glede 

sredstev iz 13. člena zakona o gozdovih (Uradni list 
SRS, št. 16/74) se uredi s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi območnih skupnosti. 

95. člen 
Posebno sodišče združenega dela iz 23. člena 

tega zakona se ustanovi v treh mesecih od ustano- 
vitve skupnosti za gozdarstvo. 

96. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo v dveh 

letih od uveljavitve tega zakona predlagati ustrezne 
zemljiškoknjižne predloge za gozdove v družbeni 
lastnini, ki jih upravljajo. 

97. člen 
(1) Če ne gre za gozdove s posebnim namenom, 

morajo civilne in družbene pravne osebe, ki po 
tretjem odstavku 6. člena tega zakona niso upravi- 
čene gospodariti z gozdovi v družbeni lastnini, in 
družbeno politične skupnosti, prenesti gozdove, s 
katerimi gospodarijo, v šestih mesecih od uveljavi- 
tve tega zakona, na gozdnogospodarsko organiza- 
cijo, ki gospodari z gozdovi v tem gozdnogospo- 
darskem območju. 

(2) Za prenos gozdov po prejšnjem odstavku se 
smiselno uporabljajo določbe navodila o izvedbi 
prenosa kmetijskih zemljišč od družbenih pravnih 
oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski 
zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79). 

(3) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem določbe 
prvega odstavka tega člena rešuje pristojno redno 
sodišče. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 98. člen 
Lastniki žag iz 63. člena tega zakona morajo v 

roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona vlo- 
žiti zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za ža- 
ganje lesa. 

99. člen 
Določba 82 člena tega zakona se uporablja v 

postopkih, ki do uveljavitve tega zakona še niso 
končani na prvi stopnji. 

100. člen 
Določbe 38. in 40. člena tega zakona, ki se nana- 

šajo na nač in izračuna cene lesa na panju se upo- 

rabljajo od 1/1-1984, do tedaj veljajo določbe 12. in 
13 člena zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 
16/74 in 21/78). 

101. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 

zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16/74) in 6. 
člen zakona o spremembah in dopolnitvah posa- 
meznih določb nekaterih republiških zakonov v 
zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovo- 
ljenja (Uradni list SRS, št. 21/78). 

102. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih je bil obravnavan na 44. seji Zbora občin in 45. seji 
Zbora združenega dela dne 24. 11. 1980 ter 42. seji družbeno- 
političnega zbora skupščine SR Slovenije dne 25. 11. 1980. 
Osnutek zakona so predhodno obravnavali pristojni odbori 
posameznih zborov ter Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
šč ine SR Slovenije. 

Vsi zbori Skupščine SR Slovenije so osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih sprejeli in 
naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
predlog zakona. Ob tem so določ ili, da naj se pri pripravi 
predloga zakona upošteva načelna s tališča, mnenja in pred- 
loge, ki so jih zbori sprejeli s sklepom ob obravnavi analize 
družbeno-ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in posameznih zakonov s 
tega področja, prav tako pa tudi pripombe, predloge in mne- 
nja delovnih teles zborov in skupšč in, skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. 

Izvršni svet Skupščine je predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih obravnaval 5. 3. 1981, vendar 
je še pred predložitvijo zakona Skupščini SR Slovenije sklenil, 
da naj se dodatno proučijo nekatere rešitve, predvidene v 
predlogu zakona, predvsem, s področja zajemanja in usmer- 
janja dela dohodka, ki je rezultat različnih naravnih in proiz- 
vodnih pogojev gospodarjenja, zlasti še v zasebnem sektorju 
in pa organiziranja kmetov v temeljnih organizacijah koope- 
rantov in njihovega družbenoekonomskega položaja. 

Po analizi stanja in širšem preverjanju, tudi na terenu je bil 
izdelan dopolnjen predlog zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o gozdovih, ki ga je Izvršni svet obravnaval na 
102. seji 4. 2. 1982 in ga predložil v obravnavo Skupšč ini SR 
Slovenije. Pred obravnavo v Skupščini SR Slovenije je predla- 
gatelj prejel k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih več pripomb, predlogov in sugestij. Po 
prouč itvi vsebine teh pripomb se je predlagatelj odloč il, da 
predlaga Skupšč ini SR Slovenije odložitev obravnave pred- 
loga tega zakona. Zbori skupščine so ta predlog Izvršnega 
sveta sprejeli in odložili obravnavo ter naroč ili predlagatelju, 
da izdela novo besedilo predloga zakona in ga predloži Skup- 
šč ini SR Slovenije v obravnavo. 

Pri dopolnjevanju predloga zakona je predlagatelj izhajal iz 
pripomb in sugestij, ki so bile podane zlasti za področja 
organiziranja delavcev in kmetov v gozdnogospodarske orga- 
nizacije, določ il o družbenoekonomskih odnosih v samou- 
pravnih interesnih skupnosti in razmejitve odnosov med plan- 
skimi akti in gozdnogospodarskimi načrti kot strokovnimi 
osnovami za planske akte. 

Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravil predlog preč iščenega integralnega besedila zakona 
o gozdovih. V zvezi s tem je Republiški komite za zakonodajo 
po delovnem posvetu s predstavniki Zakonodajno-pravne ko- 
misije in sekretarji zborov Skupščine SR Slovenije zavzel 
stališče, da načeloma ni mogoče med postopkom za izdajo 
zakona sprememb in dopolnitev zakona zamenjati oziroma 
nadomestiti z integralnim besedilom zakona, temveč je po- 
trebno zakonodajni postopek zaključ iti tako, kot je bil začet. 

Ker pa ne gre za več je vsebinske spremembe, temveč pred- 
vsem za pravno tehnične spremembe in dopolnitve (za termi- 
nološko uskladitev, spremembo notranje strukture zakon- 
skega besedila, spremenjen je vrstni red posameznih določb s 
hkratno spremembo teh določb), je bilo dogovorjeno, da se 
postopek sprejemanja zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih nadaljuje tako, da se prekvalificira v nov 
osnutek zakona in se ponovi faza sprejema osnutka novega 
zakona o gozdovih 

II. 
Predlagatelj je prouč il načelna in konkretna stališča, pred- 

loge in pripombe, ki so bile k osnutku zakona dane v skup- 
šč inski razpravi. Več ino pripomb je bodisi neposredno ali pa 
posredno upošteval ob oblikovanju osnutka zakona. 

Posebej je potrebno opozoriti na obsežne spremembe v 
razporeditve zakonske materije. Določbe so v osnutku zakona 
razporejene po naslednjih poglavjih: 

I. Splošne določbe 
II. Samoupravne interesne skupnosti 
III. Gospodarjenje z gozdovi 
1. Gozdnogospodarski načrti 
2. Planski akti 
3. Zagotavljanje sredstev 
4. Skupno gospodarjenje z gozdovi 
5. Gojenje in izkoriščanje gozdov 
6. Varstvo gozdov 
7. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom 
8. Graditev in vzdrževanje gozdnih prometnic 
IV. Promet z gozdovi ter arondacija, komasacija in meliora- 

cija gozdov 
V. Gozdarska inšpekcija 
VI. Kazenske določbe 
VII. Prehodne in končne določbe 
Ob upoštevanju navedenih pripomb in drugih, ki so bile 

posredovane ob sami sestavi osnutka zakona, je bil ta dopol- 
njen z določbami o nalogah samoupravnih interesnih skup- 
nosti za gozdarstvo. Pri tem se je dosledneje izhajalo iz 67. 
č lena Ustave SR Slovenije, da usklajujejo interese med goz- 
darstvom, kmetijstvom, predelavo lesa, lovstvom in turizmom 
zaradi ohranitve in gojitve gozdov in skrbi za biološko ravno- 
težje v gozdovih. 

Osnutek zakona določa tudi glavno vsebino samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana samoupravnih interesnih skup- 
nosti za gozdarstvo. Predlagatelj meni, da so na ta nač in 
določene tiste zadeve, ki se kot posebnosti kažejo na po- 
droč ju gospodarjenja z gozdovi. 

Podrobneje je tudi opredeljena vloga gozdnogospodarskih 
načrtov. Na podlagi 102. in 103. č lena Ustave SR Slovenije, da 
so gozdovi, kot dobrina splošnega pomena, pod posebnim 
varstvom in se uporabljajo pod pogoji in na nač in s katerimi 
se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi splošni 
interesi, predpisuje osnutek zakona strokovne načine in po- 
goje gospodarjenja z gozdovi z gozdnogospodarskimi nač rti. 

Ohranja se dosedanja vrsta gozdnogospodarskih načrtov 
(gozdnogospodarski načrti območij in gozdnogospodarski 
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načrti gospodarskih enot). Zožuje se njihova vsebina na stro- 
kovne načrte s katerimi se zagotavlja izkoriščanje gozdov, kot 
dobrina splošnega pomena v skladu s 3. členom osnutka 
zakona in še z vsebino, ki omogoča izvajanje zakona v po- 
gledu lastništva gozdov (53. č len točka c) in več ine določb 5. 
podpoglavja: »Gojenje in izkoriščanja gozdov« (č leni: 56., 57., 
58., 59., 60 ,), 6. podpoglavja: »Varstvo gozdov« (č leni: od 65. 
do 69.) 7. podpoglavja: »Varovalni gozdovi in gozdovi s 
posebnim namenom (č leni: 70., 71., 72.,) in 8. podpoglavja: 
»Graditev in vzdrževanje gozdnih prometnic« (74., 75., č len). 

Zaradi obsežnosti gozdnih površin in s tem povezanih orga- 
nizacijskih, kadrovskih in finančnih možnosti, se letno izdelu- 
jejo gozdnogospodarski načrti le za cca 1/10 gozdov po 
gozdnogospodarskih območjih. Zato imajo gozdnogospodar- 
ski načrti gospodarskih enOt po območjih različno dobo ve- 
ljavnosti in sicer z medsebojnim zamikom enega leta v deset- 
letju. 

Tak sistem urejanja gozdov zahteva generalno dolgoročno 
usmeritev s katero se postavljajo glavni dolgoročni strokovni 
cilji, ki so družbeno verificirani v pogledu intenzitete gospo- 
darjenja, kot tudi širše preverjanje uresničevanja temeljnih 
načel izkoriščanja gozdov podanih z zakonom. Ta vloga je 
dana gozdnogospodarskim načrtom območij, ki povezujejo 
vse gozdnogospodarske načrte gospodarskih enot z enotnimi 
strokovnimi cilji, ki so usklajeni z družbeno verificirano inten- 
ziteto izkoriščanja gozdov in so kot taki obvezni za gozdnogo- 
spodarske načrte gospodarskih enot. 

V primerjavi z veljavnim zakonom o gozdovih je v tem 
osnutku zakona vsebina gozdnogospodarskih načrtov obmo- 
č ij spremenjena tako, da ne vsebujejo več razvojnih kompo- 
nent gospodarjenja z gozdovi niti ekonomsko-finančne pod- 
lage gospodarjenja, ker so to bistvene komponente planov 
gozdnogospodarskih organizacij in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter se sprejemajo po postopku sprejemanja plan- 
skih aktov v skladu z zakonom o družbenem planiranju. 

S tako strokovno vsebino so gozdnogospodarski načrti 
obvezna strokovna osnova za pripravo planskih aktov, nepo- 
sredno so pa obvezni za strokovno delo v gozdu v pogledu 
pogojev in nač ina varstva, gojenja ter izkoriščanja gozdov po 
osnovnih ureditvenih enotah (oddelkih in odsekih). 

S tem se po mnenju predlagatelja zagotavlja, da so odloči- 
tve o gospodarjenju z gozdovi skladne z družbenimi interesi t. 
j. trajnostjo gozdov in njihovih funkcij, kar daje družbeno 
verificirano podlago za strokovno izvajanje in kontrolo del v 
gozdovih. 

Osnutek zakona določa obvezno plačevanje prispevka za 
enostavno biološko reprodukcijo gozdov (tkzv. sredstva za 
regeneracijo gozdov po določbah zakona o amortizaciji Ur. I. 
SFRJ št. 58/76 in 65/81). Prispevek plačujejo gozdnogospo- 
darske organizacije za izvajanje dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena iz 2. odstavka 7. člena osnutka zakona ob- 
močnim skupnostim. 

Ta prispevek plačujejo območnim skupnostim tudi organi- 
zacije združenega dela s področja predelave lesa in prometa z 
lesom, vendar le za dejavnost gradnje gozdnih cest. 

Upoštevajoč sugestije, da naj se področ je, ki zadeva različ - 
nost pogojev gospodarjenja z gozdovi, bolj smotrno uredi, še 
posebej glede zasebnega sektorja lastništva gozdov so dopol- 
njene tudi določbe glede nač ina oblikovanja prispevka za 
enostavno biološko reprodukcijo. Rešitve v veljavnem zakonu 
določajo obveznost plačevanja prispevka. Njegov minimalni 
obseg, nač in oblikovanja in obračunavanja prispevka pa za- 
kon prepušča podzakonskim predpisom oziroma odločitvam 
gozdnogospodarske organizacije. 

V predlaganem osnutku zakona (2. odstavek 38. člena) se 
določa osnova, od katere se ta prispevek obračunava. Predvi- 
deno je, da naj bo osnova za.obračun prispevka cene lesa na 
panju, za katero je v tem zakonu določeno, kako se izračuna. 

Pri izračunu vrednosti cene lesa na panju se izhaja iz 
različne prodajne cene gozdnih sortimentov in različnih stro- 
škov pri izkoriščanju gozdov glede oddaljenosti posameznih 
gozdov od tržišča. S tem ko je pri izračunu osnove upošte- 
vana prodajna cena gozdnih sortimentov in stroški spravila 
ter transporta lesa do tržišča, je izvršena diferenciacija posa- 
meznih gozdov glede na boniteto rastišča, kvaliteto gozda in 
pogojev gospodarjenja. Več ji stroški gospodarjenja pomenijo 
manjši prispevek za enostavno biološko reprodukcijo in 
obratno. Na ta nač in, s plačevanjem različnega prispevka, se 
doseže določeno izenačenje pogojev gospodarjenja. 

Pomembnost takšne rešitve je tudi v tem, da so s to določbo 
organizacije združenega dela zavezane izdelovati kalkulacije 
za stroške in vloženo delo v posameznih gozdovih, kar posre- 
dno vpliva na to, da se uveljavljajo družbenoekonomski 
odnosi med posameznimi organizacijami združenega dela, 
kakor tudi med lastniki gozdov in temeljno organizacijo koo- 
perantov na osnovi potrebnega vloženega dela in stroškov, 
ugotovljenih po enotnih standardih in normativih 

Poleg prispevka za enostavno biološko reprodukcijo goz- 
dov se s tem zakonom uvaja prispevek za izenačevanje pogo- 
jev gospodarjenja, ki se plačuje Samoupravni interesni skup- 
nosti za gozdarstvo Slovenije. Ta prispevek nadomešča pri- 
spevek po 23. č lenu veljavnega zakona o gozdovih s tem, da 
se razširja na delno financiranje enostavne biološke repro- 
dukcije na Kraškem gozdnogospodarskem območju. 

Ta prispevek plačujejo gozdnogospodarske organizacije in 
organizacije s področja predelave lesa in prometa z lesom. 
Namen tega prispevka je predvsem, da se z melioracijami, 
pogozdovanjem in sofinanciranjem enostavne biološke re- 
produkcije gozdov na Kraškem gozdnogospodarskem ob- 
močju na območju SR Slovenije zagotavlja izenačevanje po- 
gojev gospodarjenja, skladnejši razvoj nozdov in optimalno 
izkoriščanje vseh gozdov v Sloveniji. 

Osnova za obračun tega prispevka je za gozdnogospodar- 
ske organizacije prodajna cena gozdnih sortimentov, organi- 
zacije združenega dela s področja predelave lesa in prometa z 
lesom pa nabavna cena gozdnih sortimentov. 

V okviru gozdnogospodarskih območ ij obračunavajo te- 
meljne organizacije združenega dela in temeljne organizacije 
kooperantov prispevek po različnih osnovah glede na dose- 
ženo ceno lesa na panju, kot to velja za prispevek za eno- 
stavno biološko reprodukcijo območni skupnosti. 

Glede na številne pripombe skupščinskih teles, da naj se v 
zakonu neposredno ne določ ijo kvantifikacije tega prispevka, 
je v osnutku zakona določeno, da se obseg in stopnja pri- 
spevka določ i v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
samoupravnih interesnih skupnosti, vendar so še vedno ohra- 
njene nekatere določbe s katerimi se zagotavljajo sredstva za 
nemoteno in kontinuirano financiranje dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

Tako je v 41. č lenu osnutka določeno, da mora biti obseg 
sredstev za enostavno biološko reprodukcijo najmanj tolik- 
šen, da zagotavlja izvedbo vseh nalog iz gozdnogospodarskih 
načrtov in planskih aktov. Med te naloge sodi tudi realizacija 
etatov, ki so postavljeni kot maksimalna obremenitev gozdov, 
ki še zagotavlja trajnost gozdov, skladno z določbami 3. člena 
tega osnutka, vendar le ob pogojih hkratnega in neprekinje- 
nega vlaganja v enostavno biološko reprodukcijo. Iz teh razlo- 
gov je predlagatelj na osnovi potreb po dolgoročnem vlaga- 
nju od osnovanja do zrelosti gozdov in na osnovi izkustva v 
zadnjih desetletjih ugotovil, da najmanj 10% od vrednosti 
prodajne cene gozdnih sortimentov še zagotavlja enostavno 
biološko reprodukcijo in je to določbo vnesel v osnutek za- 
kona. 

Med temeljne cilje gospodarjenja z gozdovi je v osnutku 
poudarjeno načelo, da se v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti zagotavlja gozdnobiološka reprodukcija v takšni 
meri, ki naj omogoč i hitrejši in skladnejši razvoj gozdov in s 
tem postopno izenačevanje pogojev gospodarjenja z gozdovi 
v SR Sloveniji. 

Tu gre predvsem za melioracijo malodonosnih gozdov, ki 
naj bi jih postopoma, najkasneje pa v 35 letih privedli v redno 
visoko donosno gozdno proizvodnjo. Poleg tega je del pri- 
spevka za izenačevanje pogojev gospodarjenja namenjen so- 
financiranju enostavne biološke reprodukcije na Kraškem 
gozdnogospodarskem območju, ki samo ni sposobno zbrati 
zadostna sredstva za te namene. 

V proračunih družbenopolitičnih skupnosti pa ta sredstva 
niso več  predvidena. Značaj vlaganja teh sredstev je tako zelo 
dolgoročen, da ni mogoče ugotoviti dolgoročni interes vseh 
zavezancev prispevka (npr. trgovina z lesom in nekateri po- 
rabniki lesa), zato je postavljena spodnja meja v višini 1,2% od 
nabavne oziroma prodajne cene gozdnih sortimentov. 

Ocenjujemo, da je to dolgoročni interes področ ja porabe 
lesa, ki gledan z vidika kratkoročnega neposrednega eko- 
nomskega učinka posamezne organizacije združenega dela 
more neposredno motivirati. 
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S temi rešitvami smo le delno upoštevali sugestije skup- 
šč inskih teles Do predlaganih rešitev smo prišli v postopku 
preverjanja in usklajevanja kar sloni tudi na stlaišč ih in mne- 
njih republiškega komiteja za zakonodajo, da je nujno neka- 
tere rešitve preveriti s Samoupravno interesno skupnostjo za 
gozdarstvo Slovenije in zainteresiranima splošnima združe- 
njima za gozdarstvo in lesarstvo. 

V osnutku zakona je v 39. členu predvideno obvezno zdru- 
ževanje sredstev za odpiranje gozdov pri Skupnosti za goz- 
darstvo s samoupravnim sporazumom, postavljena pa je tudi 
spodnja meja potrebnih sredstev (10%), ki že zagotavlja po- 
stopno izenačevanje pogojev gospodarjenja z gozdovi, ki je 
pogojeno z odpiranjem gozdov tudi v tistih predelih Slovenije, 
ki za to nimajo dovolj lastnih sredstev. V mnogočem s temi 
rešitvami omogočamo realizacijo maksimalnih etatov v celi 
Sloveniji. 

Pri tem je treba pojasniti, da v osnutku zakona ni več  določb 
7. in 8. člena veljavnega zakona, ki sta določali, da sodelova- 
nje v SIS ne more zagotavljati pridobitve pravice do prirastka 
lesa ali delitve lesne surovine in da si s samoupravnim združe- 
vanjem sredstev lahko združevalci zagotovijo le količ ine lesa, 
ki so rezultat teh dodatnih vlaganj Ti določbi sta izpuščeni 
predvsem zato, ker je zakon o združenem delu natančno in 
neposredno opredelil vsebino družbenoekonomskih odnosov 
za posamezne primere združevanja dela in sredstev. Zatega- 
delj to v tem zakonu ni treba posebej določati oziroma ponav- 
ljati Prav tako je treba poudariti, da iz temeljnih izhodišč  
samega s/sferna družbenoekonomskih odnosov povsem ja- 
sno izhaja, da ob plačevanju prispevka, ki temelji na vzaje- 
mnosti in solidarnosti za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena ne more posameznik oziroma pravni subjekt uveljav- 
ljati neposrednih interesov oziroma pravic. 

Vir za plačevanje prispevkov iz 38 in 40. č lena je dohodek. 
Pri opredeljevanju virov se je predlagatelj opiral na sklep 
Skupščine SRS št. 025-35/80, ki predvideva plačevanje pri- 
spevka iz dohodka zaradi specifičnosti posameznih dejavno- 
sti. 

Črtana je tudi določba, da se temeljna organizacija združe- 
nega dela in temeljna organizacija kooperantov ne more 
izloč iti iz sestava delovne organizacije, ker zakon o združe- 
nem delu ne daje neposrednega pooblastila za takšno opre- 
deljevanje v specialnih zakonih Za temeljno organizacijo, ki 
bi se hotela izloč iti, bi pač morale druge OZD v sestavi 
gozdnogospodarske delovne organizacije v okviru 338. člena 
zakona o združenem delu uporabiti dokazila, da ta izloč itev 
vpliva na delovanje drugih temeljnih organizacij v sestavi 
delovne organizacije ob tem, da je v 6. č lenu osnutka dolo- 
čeno, da predstavlja skupno gospodarjenje z gozdovi, ki so 
družbena lastnina v gozdnogospodarskem območju enoten 
delovni proces, ki je utemeljen predvsem z vidika trajnosti 
gozdov in gozdne proizvodnje ter odnosov, kar je iz znanih 
razlogov mogoče zagotoviti le v okviru gozdnogospodarskih 
območ ij. 

Posebej je treba omeniti, da je predlagatelj osvojil predlog 
delegatov, da se bolj smotrno uredijo tudi določbe glede 
poseganja v gozdove, tudi v petdesetmetrski pas ob gozdu. 

Zelo pomembno je po mnenju predlagatelja dodano dolo- 
č ilo, ki gozdnogospodarske organizacije in interesne skupno- 
sti za gozdarstvo posebej zavezuje, da pri projektiranju in 
graditvi gozdnih cest med drugim upoštevajo zlasti elemente 
varstva naravnega okolja, zato je tudi z zakonom predvidena 
izdelava pravilnika o gradnji gozdnih prometnic (cest, vlak in 
žičnic) v soglasju z republiškim upravnim organom pristojnim 
za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Določeno je, da se lokacijsko dovoljenje za gradnjo v gozdu 
izda le, če je tak poseg predviden s prostorskimi izvedbenimi 
akti. V primeru, ko prostorski izvedbeni akti niso potrebni, se 
lahko lokacijsko dovoljenje izda le na podlagi soglasja občin- 
skega upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo, po pred- 
hodnem mnenju območne skupnosti. Ta dopolnitev zakona je 
potrebna zaradi zakona o spremembah in dopolnitvah posa- 
meznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s po- 
stopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja (Uradni list 
SRS, št. 21/78). 

Upoštevan je tudi predlog delegatov, da naj se za preko- 
merno uporabo gozdnih cest predvidi povrač ilo, ki ga naj 
plača povzroč itelj prekomerne uporabe organizaciji združe- 
nega dela, ki upravlja s temi cestami Pri tem je bila uporab- 

ljena enaka rešitev, ki je bila že sprejeta za druge ceste v 
zakonu o cestah. 

Na predloge odborov družbenopolitičnega zbora in Zako- 
nodajnopravne komisije je bila v področ je, ki ureja zadeve 
glede odločanja v organih upravljanja gozdnogospodarske 
delovne organizacije, vnešena določba, da v teh organih pri 
sprejemanju gozdnogospodarskih načrtov in planskih aktov 
te organizacije v delih, ki se nanašajo na dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena sodelujejo tudi predstavniki druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Predlagatelj je nekatere pripombe upošteval le delno: 
1. Ne glede na to, da so delegati podpirali v prejšnjem 

osnutku zakona (6. č len sedanjega osnutka) predlagano reši- 
tev glede prisilnega prenosa gozdov, kadar se z njimi ne 
gospodari po določbah tega zakona, je predlagatelj upošteval 
mnenje Zakonodajnopravne komisije, da v tem primeru za 
prenos gozdov ni primeren upravni postopek, temveč  odloča- 
nje družbenopolitične skupnosti. Odškodnino za tako prene- 
sene gozdove naj bi na podlagi 27. člena ustave SRS in v 
skladu s splošnimi predpisi določ ili uporabniki gozdov in 
gozdnogospodarska organizacija sporazumno, če pa do spo- 
razuma ne bi prišlo, naj bi odškodpino določ ilo pristojno 
sodišče. 

Odbor za družbenopolitični sistem družbenopolitičnega 
zbora je bil mnenja, da naj bo razlog za eventuelni odvzem 
gozdov neupoštevanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov in planov družbenopolitičnih skupnosti, ne pa neupo- 
števanje zakonskih določb. Predlagatelj tega ni mogel upo- 
števati zato, ker niti samoupravni sporazum niti plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti ne vsebujejo vseh določb, ki jih ima 
zakon, ki pa so za ohranitev gozda izredno pomembni. 

Prisilni odvzem gozdov po tem členu pa se lahko opravi le, 
če organizacija ne gospodari z gozdovi v skladu s 3. č lenom 
osnutka zakona. 

2. Številni delegati so predlagali, da bi se črtal drugi odsta- 
vek 46. člena veljavnega zakona (čeprav to v prejšnjem 
osnutku ni bilo predvideno). S tem členom se lastnikom žag, 
ki so obenem tudi lastniki gozdov, dovoljuje, da si iz svojih 
gozdov, za potrebe lastnega gospodarstva - ne za prodajo - 
razžagajo potreben les, brez posebnega dovoljenja. Na teh 
žagah drugim ne bi smeli delati uslug. (Žage, ki žagajo usluž- 
nostno, imajo sedaj dovoljenje po zakonu o obrti, če izpolnju- 
jejo pogoje iz prvega odstavka 46. člena sedaj veljavnega 
zakona.) 

Število žag za lastno porabo je zadnja leta izredno naraslo 
in šteje se, da jih je med 4 in 5 tisoč . Vzrok za tak porast je v 
tem, da je prodaja žaganega lesa izven rednih trgovskih poti 
zelo dobičkonosna, ker se tak les često prodaja po višjih 
cenah, kot so dovoljene, niti se zanj pretežno ne odvaja 
prometni davek, niti se za velik del hlodovine, ki se predela, ne 
odvajajo obveznosti, ki izhajajo iz skupnega gospodarjenja z 
gozdovi. 

Neurejana trgovina, ki naj bi zadovoljevala potrebe prebi- 
valstva - pa tega ne dela - bistveno prispeva k vzdrževanju 
takega stanja, ki vzpodbuja nekontrolirano sečnjo in nekon- 
trolirano trgovino z žaganim lesom. 

Predlagatelj je zato spremenil vsebino 46. člena veljavnega 
zakona tako, da se na podlagi tega zakona izdajajo dovoljenja 
za žaganje lesa le lastnikom gozda, ki žagajo les za lastno 
porabo in pa za potrebe občanov, vendar pa se s to dejav- 
nostjo ne bavijo obrtno (63. č len). 

Za žage, ki opravljajo storitve za krajevne potrebe, se izda 
obrtno dovoljenje na podlagi zakona o obrti. Vsi imetniki žag, 
na katerih se žaga za lastne potrebe ali za potrebe občanov, 
pa nimajo obrti, morajo torej dobiti od upravnega organa 
občine, pristojnega za gozdarstvo, posebno dovoljenje, ki se 
izda po predhodnem mnenju območne skupnosti. Kdor si 
takega dovoljenja ne pridobi v šestih mesecih po uveljavitvi 
predlaganega zakona, mora žago zapreti. Pričakuje se, da 
bodo z izdajanjem dovoljenj občine izloč ile, kjer te potrebe ni, 
vse tiste lastnike žag, ki so dosedanje pooblastilo zakona o 
gozdovih zlorabljali v Spekulativne namene in sedanje daleč  
preveliko število žag znižale na potrebno mero in izdajale 
dovoljenja predvsem v hribovskih področjih, kjer ni žag, ki se 
obrtno bavijo z razžagovanjem za krajevno potrebo. Nova pa 
je določba, ki velja za vse žage, da je potrebno voditi evidenco 
o poreklu, sprejemu in žaganju lesa. Ta določba naj bi prispe- 
vala k več jemu redu na tem področ ju. 
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Predlagatelj je ob pripravi tega osnutka prouč il tudi predlog 
Zadružne zveze Slovenije, po katerem naj bi dovoljenje za 
žaganje po 63. č lenu osnutka zakona dajala temeljna organi- 
zacija kooperantov. Takšna rešitev bi bila sicer možna, vendar 
je predlagatelj zaradi vsebinskih razlogov (število teh žag, 
nevarnost stihijskega razvoja žaganja lesa in drugi že zgoraj 
navedeni razlogi) ni sprejel. 

3. Predlagatelj je upošteval tudi pobudo odbora za agrarno 
politiko Zbora združenega dela za spremembo 16. člena ve- 
ljavnega zakona, tako da se črta drugi odstavek, po katerem je 
lastnik gozda, ki si je prodobil les za lastno porabo, pa tega ni 
uporabil za ta namen, lahko prodal komurkoli. Spremenjen 
drugi odstavek 10. č lena osnutka zakona tega več ne dovo- 
Ijuje. 

Lastnik gozda, ki lesa ne bo uporabil zase, ga bo dolžan 
ponuditi v prodajo temeljni organizaciji kooperantov. Razlogi 
za tako spremembo so enaki razlogom, ki so narekovali spre- 
membo 63. člena tega predloga prepreč iti nekontrolirane 
sečnje, ki bi ponekod lahko ogrozile trajnost donosov gozdov, 
in izboljšale oskrbljenost lesnopredelovalne industrije. 

Predlagatelj pa v predlogu zakona ni mogel upoštevati 
naslednjih mnenj, predlogov in pripomb: 

1. Da je vprašljiva skladnost predlagane rešitve v 47. č lenu 
osnutka zakona z 111. in 121. č lenom zakona o združenem 
delu, ki določata nač in ugotavljanja in porabe dela dohodka, 
ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Predlagatelj rešitev v 47. 
členu predloga zakona ni opiral na 20. temveč na 51. č len 
ustave SRS, ker je ugotovil, da v tem primeru ne gre za del 
dohodka, ki izvira iz izjemnih ugodnosti, temveč , da gre v tem 
primeru za različne naravne in proizvodne pogoje, hkrati pa 
za obvezo delavcev, da gospodarijo in izvajajo dela v vseh 
družbenih gozdovih gozdnogospodarskega območja, kar se 
šteje za poseben družbeni interes. 

2. Da naj bi se črtal 2. odstavek 41. č lena osnutka zakona, ki 
omogoča posamezni temeljni organizaciji kooperantov, da 
oprosti plač ila pripsevka za biološka vlaganja tudi drugi les za 
neposredno lastno uporabo lastnikov gozdov. Predlagatelj 
meni, da je treba dopustiti in ohraniti vgrajeno možnost vzaje- 
mnosti in solidarnosti med č lani temeljne organizacije koope- 
rantov, saj je hkrati jasno postavljena obveza, da se zaradi 
tega ne more zmanjšati obseg celotnega prispevka te organi- 
zacije, ki se ugotovi na enoten nač in in po enakih kriterijih v 
vsej delovni organizaciji po določbah tega zakona. 

3. Da naj bi se v zakonu dopustila možnost, da se znotraj 
skupščine interesne skupnosti oblikuje skupina delegatov, ki 
je posebej zainteresirana za določeno področje in se proglasi 
za nekakšen zbor s tem, da pri glasovanju ne bi bila preglaso- 
vana. Predlagatelj meni, da obstoja možnost, če se pokaže 
potreba, da se to uredi s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi skupnosti. 

4. Da naj bi se med pristojnosti območnih skupnosti vneslo 
tudi izdajanje soglasja k odpiranju novih obrti s področja 
predelave lesa in urejanju višinskih pašnikov Predlagatelj 
meni, da ta področ ja na ustrezen nač in urejata obrtni zakon in 
zakon o kmetijskih zemljišč ih. Zakon o obrti ne dopušča, da bi 
se žaganje lesa na področ ju obrti izvajalo kot gospodarsko 
dejavnost, druge obrti pa ne kaže zavirati. Zakon o kmetijskih 
zemljišč ih pa podrobno opredeljuje področ je pašništva in je v 
povezavi s tem zakonom in preko sistema planiranja mogoče 
področje pašništva smotrno urejati. 

III. 
Poleg sprememb na podlagi pobud delegatov in delovnih 

teles Skupščine pa je predlagatelj vnese/ v predlog zakona ze 
nekaj dopolnitev, ki so smiselno povezane z drugimi dopolni- 
tvami ali pa je bilo treba v predhodnih določbah zaradi spre- 
menjenih okolišč in določbe dopolniti. Te spremembe so 
predvsem: . .  

1. V 2. č lenu osnutka zakona je na novo definirano, kaj se 
po tem zakonu šteje za gozd. Sprememba je potrebna zaradi 
uskladitve te določbe z zakonom o temeljih sistema planira- 

' 2 V č lenu 14. veljavnega zakona (55. č len osnutka) je črtana 
točka d), ker predlagatelj meni, da ni potrebna, ker iz 81. č lena 
osnutka zakona izhaja, da se glede prostorsko ureditvenih 
operacij smiselno uporablja zakon o kmetijskih zemljišč ih m 
drugi predpisi o urejanju prostora. 

3. V 41. č lenu je spremenjena določba, da nastane obvez- 
nost plač ila za oba prispevka po tem osnutku zakona že 
takrat, ko je les odkazan za posek. Ta sprememba je vnešena 
z namenom, da se vgradi v sistem stimulacija, da se bo 
odkazan les tudi posekal, kar pomeni doslednejše izvajanje 
del v gozdovih, kot tudi vpliv na večjo proizvodnjo. Prav tako 
je predlagatelj, upoštevaje pobudo delegatov iz Nove Gorice, 
predvidel oprostitev plač ila prispevka za biološka vlaganja za 
tiste lastnike gozdov, ki krč ijo gozdove za kmetijske namene, 
takšna oprostitev je za družbene pravne osebe možna že na 
podlagi 7. točke 6. č lena uredbe o urejanju posameznih ra- 
zmerij zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 8/75). 

4. V 40. č lenu je določena razširitev namena uporabe sred- 
stev prispevka, ki se zbira in usmerja po skupnosti za gozdar- 
stvo, na sofinanciranje vlaganj v gozdove Kraškega gozdno- 
gospodarskega območja. V proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti sredstva za ta vlaganja niso več  predvidena, Kraško 
gozdnogospodarsko območje pa samo ni sposobno zbrati 
zadosten obseg sredstev za potrebna vlaganja v gozdove. 

5. V 50. členu je izpuščen drugi odstavek prejšnjega 
osnutka zakona, ki je določal, da ima združeni kmet pod 
pogoji, določenimi z zakonom o združevanju kmetov in dru- 
gimi predpisi, pravico do zdravstvenega, invalidskega in po- 
kojninskega zavarovanja kot delavec v združenem delu. To 
pravico določa namreč  9. č len zakona o združevanju kmetov, 
ki se neposredno uporablja tudi za združene kmete v temelj- 
nih organizacijah kooperantov s področja gozdarstva. 

V osnutku so naštete tudi pravice, ki jih imajo lastniki 
gozda. Določeno je, da se obseg uresničevanja teh pravic 
določ i s temelji plana temeljne organizacije kooperantov. 
Osnutek zakona predvideva tudi varstvo teh pravic: na osnovi 
določ il 55. člena lahko lastnik, če sodi, da je prikrajšan v 
svojih pravicah, vloži ugovor na pristojni organ upravljanja 
gozdnogospodarske organizacije. Če se z odloč itvijo tega 
organ ne strinja vloži predlog za varstvo pravic pred pristoj- 
nim splošnim sodiščem združenega dela. 

6. Določbam, ki urejajo promet po gozdnih cestah in pre- 
dvidevajo tudi možnost zaprtja posameznih cest, če gre za 
varovalne gozdove ali gozdove s posebnim namenom ali 
gozdove, ki so posebno ogroženi od požara, se dodaja še 
določba drugi odstavek 75. č lena, da se lahko gozdna cesta 
zapre tudi v primeru, če je treba zavarovati družbeno premo- 
ženje. Ob čedalje več ji odprtosti gozdov in razvoju avtomobi- 
lizma, prihaja do vedno številnejših primerov tatvin gozdnih 
sortimentov. Predlagatelj meni, da je ukrep zaprtja gozdne 
ceste v take izpostavljene predele najbolj uč inkovit ukrep, 
hkrati pa se v teh primerih ne zmanjšuje vsebine osnovne 
opredelitve, da so gozdne ceste praviloma odprte. Prav tako 
je dodatno vneseno k nalogam območnih skupnostih, da le-ta 
dajejo mnenja k izbiri trase in zaprtju gozdnih cest, s čemer se 
doseže pri odločanju o tem vpliv širšega kroga občanov. 

7. V celoti se je črtal 61. člen veljavnega zakona, ker je 
predlagatelj upošteval predlog Zakonodajnopravne komisije, 
da so nekatere določbe poglavja o prometu z gozdovi ter 
arondaciji in komasaciji gozdov že zajete v zakonu o kmetij- 
skih zemljišč ih, ki določa, da se njegove določbe smiselno 
uporabljajo tudi za gozdove, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

8. Predlagatelj je delno upošteval tudi pobudo delegatov iz 
Nove Gorice za spremembo drugega odstavka 58. člena ve- 
ljavnega zakona. Delegati so predlagali, da naj bi soglasje k 
prenosu gozdov v družbeni lastnini, ki so z družbenim planom 
namenjeni za kmetijstvo, iz ene kmetijske organizacije v 
drugo organizacijo, dajal izvršni svet Skupščine občine in ne 
republiški izvršni svet. 

Predlagatelj je ob proučevanju te pobude ugotovil, da je 
določba točke C) drugega odstavka 58. člena veljavnega 
zakona nepotrebna, in jo je črtal. Ugotovil je namreč , da bi 
bilo soglasje kateregakoli organa odvečno, saj bodo predvi- 
dene spremembe določene v prostorskem delu družbenega 
plana, zato pa se bo postopek za zgraditev objekta nadaljeval 
po zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini, v primeru spremembe zemljiške kulture pa 
teče postopek po določbah zakona o kmetijskih zemljišč ih, ki 
se nanašajo na kmetijske prostorsko ureditvene operacije. 

9. O predvideni prepovedi parcelacije gozdov je predlaga- 
telj pridobil tudi mnenje Republiškega sveta za vprašanje 
družbene ureditve. 
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Po obravnavi tega problema je bilo zaključeno, da svet 
načelno podpira prizadevanja predlagatelja, da se smotrnejše 
uredi gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, vendar pa ni podprl 
predloga za normativno ureditev podlage, ki naj bi to zagoto- 
vila. 

Priporoč il je predlagatelju, da prouč i družbenopravno us- 
klajenost predlagane ureditve z določbami drugih zakonov, ki 
urejajo tematiko teh odnosov. 

Predlagatelj je zato ponovno prouč il določbo 82. člena 
osnutka zakona, po kateri je, razen v izjemnih primerih, pre- 
povedana parcelacija gozdov. Predlatelj je prouč il tudi pri- 
pombe v zvezi z vodenjem evidence v zemljiški knjigi in dobil 
zagotovilo, da se evidenca v celoti ohranja in da bi bil s 
predloženo vsebino 82. člena dosežen postavljeni cilj prene- 
hanja drobitve gozdnih parcel. Zmanjšuje se tudi obseg del, 
ker ni treba odpirati novih zemljiško-knjižnih vložkov in do- 
polnjevati katastrskih kart. Pri tej ie ugotovil, da ta določba ni 
v nasprotju z normativno ureditvijo tega področ ja v drugih 
predpisih in da se s to odločbo ne preprečuje promet z 
gozdovi, temveč le nadaljnja delitev parcel v naravi, ki pri 
skupnem gospodarjenju in zagotavljanju trajnosti gozdov in 
donosov povzročajo predvsem naslednje negativne vplive: 

a) s fizično delitvijo parcel se povečuje obremenitev gozdov 
iz naslova pravice do lesa za lastno neposredno uporabo; 

b) narašča število protipravnih posekov v gozdovih, kar 
povečuje, kljub drugim določbam tega zakona, možnost ne- 
kontroliranega gospodarjenja, ki lahko povzroč i tudi degra- 
dacijo gozdov. 

Z uveljavitvijo nove določbe bo mogoče bolje zagotoviti 
osnove za kompleksno gospodarjenje z gozdovi, zmanjšal se 
bo interes za promet z gozdom in tudi obseg protipravnih 
sečenj. Ob tem lastniki gozdov ne bodo oškodovani pri uve- 
ljavljanju drugih svojih pravic, ki izhajajo iz lastnine. Te pra- 
vice bodo lahko uresničevali po svojih deležih, do skupne 
količ ine lesa, določene za sečnjo lesa v okviru zmogljivosti 
gozdne parcele. Na ta nač in bo, izhajajoč  iz izkušenj iz drugih 
republik in držav, mogoče lažje zaintersirati lastnike za melio- 
racije gozdov in v več ji meri ohraniti gospodarsko moč  kmetij 
v gorskem in visokogorskem svetu. Nedvomno pa bo takšna 
rešitev prispevala k hitrejšemu uveljavljanju skupnega gospo- 
darjenja z gozdovi in podružbljanju gozdne proizvodnje. 

10. V skladu s spremembami in dopolnitvami materialnih 
določb tega zakona je spremenjeno tudi poglavje kazenskih 
določb, ki so tudi sistematsko druače urejene. Nekaj spre- 
memb v teh določbah, zlasti višina kazni, pa izhaja iz zakona o 
gospodarskih prestopkih in zakona o prekrških, ki sta se v 
obdobju veljave sedanjega zakona o gozdovih tudi spreme- 
nila. 

Glede na spremembe materialnih določb je bilo med kazen- 
skimi določbami potrebno med gospodarskimi prestopki čr- 
tati 1., 2., 5. in 9. točko 66. člena veljavnega zakona, sedaj 86. 
č len, druge točke tega člena pa so spremenjene glede na 
spremembe v č lenih na katere se nanašajo, dodatna pa je tudi 
sankcija za organizacije, če odtujijo gozd brez dovoljenja ali 

pa ne namensko uporabijo sredstva, dobljena s prodajo 
gozda. Iz 69. člena veljavnega zakona pa so prenešeni v ta 
č len tudi varstveni ukrepi, ki se izrekajo skupaj s kaznijo. Pri 
varstvenih ukrepih je v predlogu zakona vnešena pomembna 
sprememba in sicer, da se ukrepi obvezno izrekajo ob kazni 
ne pa več fakultativno, kot to določa veljavni zakon. 

V 87. č len so prenešene točke 16., 18. in 67. č lena veljav- 
nega zakona in kazenska določba iz 75. člena veljavnega 
zakona. Nove pa so sankcije v 1., 2., 3., 4. in 5. točki tega 
člena. 

Besedilo posameznih točk 68. člena veljavnega zakona - 
sedaj 82. č len, se spremeni le redakcijsko, črta pa se 10. točka 
veljavnega zakona, saj se gozdovi, v katerih je prepovedano 
taborjenje, zadrževanje ali ustavljanje vozil, določ ijo z odlo- 
kom občinske skupšč ine, ki v tem odloku določ i tudi kazen- 
ske sankcije za ravnanje v nasprotju z odlokom. V ta č len je 
prenešena tudi določba o varstvenih ukrepih iz 69. člena 
veljavnega zakona, ki se razen v primeru 8. točke tega člena 
obvezno izrekajo, ne pa več fakultativno. 

Povsem nove so tudi kazenske določbe za posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost žaganja lesa, če ne vodijo 
predpisane evidence (89. č len). 

11. Med predhodnimi in končnimi določbami je bilo po- 
trebno zadržati izjemo pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi 
v območju Murska Sobota le še za KK Gornja Radgona, ker je 
SOZD ABC Pomurka že organizirala gozdnogospodarsko de- 
lovno organizacijo. 

Ker v roku, ki ga določa veljavni zakon, niso bili prenešeni 
vsi družbeni gozdovi, s katerimi gospodarijo organizacije 
oziroma skupnosti, ki do tega niso upravičene, se s predlo- 
gom zakona določ i nov 6-mesečni rok za izvedbo tega. Če 
prenos ne bo izveden v tem času, bodo kršitelji kaznovani. 

Glede na spremembe med materialnimi določbami, se v 
novih č lenih predloga zakona določa rok za zasebne lastnike 
žag, ki žagajo les za lastne potrebe, v katerem morajo vložiti 
zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za žaganje lesa. Iz 
istih razlogov je vnešena tudi določba o tem, do kdaj in v 
katerih primerih se uporablja določba 8. č lena, v katerem je, 
razen v izjemnih primerih, prepovedana parcelacija gozdov. 

IV. 
Predloženi zakon ne uvaja nobenih novih finančnih obvez- 

nosti za družbenopolitične skupnosti. Poveča se le odstotek 
prispevka SIS za gozdarstvo SRS za organizacije združenega 
dela s področ ja gozdarstva od 0,6 na 1,2% in OZD s področ ja 
predelave od 1,0 na 1,2%, za to srednjeročno obdobje. 

Zakon tudi ne pomeni novih delovnih nalog za organe 
družbenopolitičnih skupnosti. Le v primeru uveljavitve do- 
ločbe v drugem odstavku 63. č lena, se bo povečal obseg dela 
občinskim in republiškim upravnim organom,pristojnim za 
gozdarstvo, ki naj bi izdajali posebna dovoljenja za žaganje 
lesa lastnikom žag, ki žagajo les za lastno neposredno upo- 
rabo. 
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POROČILO 

o uresničevanju zakona o usmerjenem 

izobraževanju - s posebnim poudarkom 

na pripravi programskih zasnov in 

programov v visokem izobraževanju 

(ESA- 99) 

POVZETEK 

Po sklepu Skupščine SR Slovenije predlaga Izvršni svet 
ponovno poroč ilo o uresničevanju zakona o usmerjenem 
izobraževanju in sicer s poudarkom na pripravi program- 
skih zasnov in programov v visokem izobraževanju. Skla- 
dno s tem poroč ilo vsebuje ugotovitve o uresničevanju 
novih programov v srednjem izobraževanju ter o vpisu v 
prve letnike srednjih šol in o nastajanju nove šolske mreže 
in opozarja na pojave in tendence, ki vplivajo tudi na 
oblikovanje visokošolskih programov. Pri tem zlasti opo- 
zarja na težnje, ki so se pokazale že pri nastajanju srednje- 
šolskih programov, ob visokošolskih pa so še bolj izrazite, 
to je na preveliko drobitev programov in mreže šol, zlasti 
na nekaterih področ jih izobraževanja. 

Po zakonu se morajo novi programi uvesti v vse prve 
letnike visokih šol v šolskem letu 1985/86. Priprava le-teh 
zahteva obsežno strokovno delo (ki ga bodo pretežno 
morali opraviti delavci visokih šol) in izpeljavo obsežnih in 
občutljivih postopkov usklajevanja v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih, v Izobraževalni skupnosti Slovenije, v 
Strokovnem svetu za vzgojo in izobraževanje v obeh uni- 
verzah. 

Doslej so vsi nosilci priprav izdelali in v RK SZDL uskla- 
dili svoje akcijske načrte, Strokovni svet SRS za vzgojo in 
izobraževanje je dopolnil smernice za oblikovanje vzgoj- 
noizobraževalnih programov, v posebnih izobraževalnih 
skupnostih pa so po enoletnih pripravah pripravili osnutke 
programskih zasnov. Po akcijskih načrtih morajo biti novi 
programi sprejeti do marca 1984. 

Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje je z 
dopolnitvijo »Smernic« izoblikoval temeljna skupna na- 
čela in kriterije za oblikovanje novih visokošolskih progra- 
mov, s katerimi je konkretiziral ustavna zakonska določ ila. 
Pri tem je zlasti poudarjena zahteva po vertikalni poveza- 
nosti ustreznih srednješolskih in visokošolskih programov 
in usmeritev in zahteva, naj se v več ji meri namesto veli- 
kega števila ozkih smeri uvaja pridobivanje potrebnih po- 
sebnih znanj s programi za izpopolnjevanje, za usposab- 
ljanje in s specializacijami po pridobljeni srednji, višji ali 
visoki izobrazbi. Ugotovitve iz dosedanjih razprav pri pri- 
pravah osnutkov programskih zasnov namreč kažejo, da 
so močne tendence po nastajanju velikega števila zelo 
ozko usmerjenih programov tudi na mnogih področ jih 
visokega izobraževanja, kar bo v nadaljnjih razpravah po- 
trebno zelo odgovorno pretehtati, saj ob uveljavitvi takih 
tendenc ne bi bila uresničena nekatera temeljna načela 
izobraževalne reforme, poleg tega pa bi se izoblikoval tudi 
dokaj neracionalen in drag sistem visokega šolstva. Poro- 
čilo podrobneje predstavlja v razpravah izražena stališča 
in deleme, posebej še glede predlaganih novih programov 

in ustreznih strokovnih naslovov in predlaga, naj o nekate- 
rih bistvenih vprašanjih opredeli svoje stališče tudi Skup- 
šč ina SRS kot ustanovitelj visokih šol. 

Strokovno delo za pripravo programov po dogovoru 
usklajeno opravlja več nosilcev. Enotno metodologijo za 
pripravo programov izdeluje Center za razvoj univerze pri 
Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, osnutke programov 
pa bodo pripravljale ustrezne visoke oz. višje šole. Uskla- 
jevanje strokovnih rešitev pa bo potekalo zlasti v posebnih 
izobraževalnih skupnostih in njihovih strokovnih svetih, v 
Strokovnem svetu SRS za vzgojo in izobraževanje ter v 
obeh univerzah. 

Poleg stanja pri pripravi novih programov poroč ilo vse- 
buje tudi pregled nekaterih bistvenih elementov stanja in 
razvoja visokega šolstva v SRS in primerjavo s podobnim 
razvojem v drugih republikah in pokrajinah SFRJ ter pred- 
stavlja kadrovsko situacijo in opozarja na nekatere pro- 
bleme pri obnavljanju sestave visokošolskih pedagoških 
in znanstvenih delavcev. Pri tem ugotavlja v zadnjih letih 
dokaj umirjeno rast, ki jo spremlja povečevanje uč inkovi- 
tosti študija in postopno povečevanje deleža študentov na 
naravoslovnotehniških smereh študija. V zadnjih letih se 
na podlagi planov izobraževanja v posameznih posebnih 
izobraževalnih skupnostih v več ji meri pojavljajo tudi ome- 
jitve vpisa, ki so bile za vpis v šolsko leto 1982/83 na 15 
visokih šolah za 28 smeri študija. V zadnjih letih so bili 
storjeni tudi pomembni ukrepi za izboljšanje materialnega 
položaja študentov, zlasti z gradnjo študentskih domov in 
izboljšanjem sistema štipendiranja. 

V zaključnem delu poroč ilo predstavlja nekatera ak- 
tualna vprašanja samoupravne organiziranosti visokih šol, 
normativnega urejanja le-te v statutih visokih šol in neka- 
tere izkušnje iz delovanja organov upravljanja v tripartitni 
sestavi (delegati delavcev, delegati študentov in delegati 
družbene skupnosti). Pri tem ugotavlja uspešno delovanje 
samoupravnih organov v novi sestavi zlasti krepitev vloge 
svetov visokih šol, hkrati pa precejšnje zaostanke pri us- 
klajevanju statutov z določbami zakona o usmerjenem 
izobraževanju. 

Materialni položaj posameznih visokih šol se precej 
razlikuje zlasti glede na to, v kolikšni meri visoke šole 
uspevajo y neposrednih odnosih z uporabniki in preko 
raziskovalnih skupnosti pridobivati ustrezen obseg razi- 
skovalnega dela. V zadnjem času se možnosti zato zmanj- 
šujejo, zlasti na neproizvodnih področ jih, hkrati pa vsi 
stroški naraščajo hitreje od dohodka, zato se materialni 
položaj visokih šol vse bolj zaostruje. Ustrezne rešitve 
bodo možne zlasti z uveljavljanjem svobodne menjave 
dela in skupne odgovornosti uporabnikov in izvajalcev za 
omogočanje ustreznega obsega raziskovalnega dela ter 
ob dosledni uveljavitvi načela celovitosti dohodka visoko- 
šolske temeljne organizacije. 
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Skupščina SR Slovenije je decembra 1981 ob obravnavi 
tretjega poroč ila o uresničevanju zakona o usmerjenem izo- 
braževanju, ki se je nanašalo zlasti na problematiko vpisa v 
prve letnike srednjega izobraževanja v šol. 1.1981/82 sklenila, 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v tretjem tromesecju 
1982 ponovno predloži poročilo o uresničevanju zakona, pri 
čemer naj bo poudarjeno zlasti oblikovanje programskih za- 
snov in programov v visokem izobraževanju. 

V skladu z ugotovitvami in stališč i Skupščine SR Slovenije, 
so bile v tem času okrepljene zlasti naslednje aktivnosti za 
nadaljnjo preobrazbo vzgoje in izobraževanja: 

- priprava in izvedba razpisov za vpis za solsko leto 
1982/83, razpisov štipendij in prostih mest v domovih za 
učence in študente ter razpisov OZD za izobraževanje delav- 
cev iz dela in ob delu in pa usmerjanja učencev in zaposlenih 
delavcev; 

- priprava in izvedba proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse za vse učence 1. letnikov srednjih šol; 

- zagotavljanje pogojev za izvajanje novih programov ter 
spremljanje njihovega izvajanja, zlasti še proučevanje ustrez- 
nosti programov z vidika uspešnosti učencev, materialnih 
pogojev v zaostrenih razmerah gospodarjenja ter z vidika 
zagotavljanja drugih strokovnih pogojev za njihovo izvajanje 
(učbeniki, oprema specializiranih uč ilnic, usposabljanje uč i- 
teljev ipd.); ''  . 

- konstituiranje skupščin izobraževalnih skupnosti, dopoi- 
njevanje strokovnih svetov, usklajevanje samoupravne orga- 
niziranosti izobraževalnih skupnosti z zakonom, priprave na 
usklajevanje planskih dokumentov z materialnimi in dohod- 
kovnimi možnostmi ter priprave enotnih osnov standardov in 
normativov v usmerjenem izobraževanju; 

- začele so se priprave novih vzgojnoizobraževalnih pro- 
aramov v visokem izobraževanju (dopolnitev smernic za obli- 
kovanje programov, oblikovanje in usklajevanje programskih 
zasnov idr.). . 

Po sklepu Skupščine SRS bo o oblikovanju posebnih izo- 
braževalnih skupnosti in o uveljavljanju družbeno-ekonom- 
skih odnosov v njih pripravila pregled Izobraževalna skupnost 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije pa bo pripravila 
poroč ilo o svojih aktivnostih v zvezi s pripravami na proiz- 
vodno delo in delovno prakso, izobraževanjem ob delu in iz 
dela, pripravami in izvajanjem programov za usposabljanje in 
programov za izpopolnjevanje ter v zvezi z delovanjem ka- 
drovskih služb v organizacijah združenega dela na področ ju 
vzgoje in izobraževanja. Zato prikazuje to poroč ilo le vpraša- 
nja, povezana s pripravami na vključevanje višjega in viso- 
kega šolstva v enoten sistem usmerjenega izobraževanja in 
sicer: . 

I. Nekatere ugotovitve o izvajanju novih programov v 
srednjem izobraževanju v šol. I. 1981/82; 

II. Oblikovanje programskih zasnov in priprava vzgojnoi- 
zobraževalnih programov v visokem izobraževanju ter 

III. Stanje in razvoj visokega šolstva; 
IV. Stališča in usmeritve za nadaljnje uresničevanje 

usmerjenega izobraževanja. 
Poroč ilo temelji na podatkih in ocenah, zbranih na posvetih 

s predstavniki organov posebnih izobraževalnih skupnosti in 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, na podatkih Zavoda SRS 
za šolstvo, na analizi osnutkov in predlogov programskih 
zasnov, kot so se oblikovali do 10. 6. 1982, ter na podatkih in 
uaotovitvah, ki so jih Republiškemu komiteju za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo poslale višje in visoke sole 
oziroma jih je komite pridobil ob obiskih na vseh visokosol- 
skih organizacijah in obeh univerzah v mesecu juniju 1982. 

I. NEKATERE UGOTOVITVE O IZVAJANJU 
NOVIH PROGRAMOV V SREDNJEM 
IZOBRAŽEVANJU V ŠOL. L. 1981/82 

V tem šolskem letu so 1. letniki srednjih šol že delali po 
novih programih. Dosedanja poroč ila Skupščini SR Slovenije 
so priprave na uvajanje novih programov v srednjem izobra- 
ževanju že podrobneje prikazovala, zato se to poroč ilo ome- 
juje le na globalno oceno nekaterih vprašanj, ki se pojavljajo 
pri praktičnem uresničevanju novih programov v srednjem 
izobraževanju. 

Za srednje izobraževanje so posebne izobraževalne skup- 
nosti sprejele 98 programov z 214 smermi izobraževanja, s 

katerimi naj bi se zagotavljalo izobraževanje za vsa področ ja 
združenega dela na tej ravni zahtevnosti. Pri oblikovanju teh 
programov so opravili pomembno delo strokovni sveti poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti (pri tem delu je sodelovalo okoli 
500 strokovnjakov, 160 iz OZD uporabnikov, 140 iz višjih in 
visokih šol ter 200 iz srednjih šol), Strokovni svet SR Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje in Zavod SRS za šolstvo. 

Z novimi programi je bila dosežena več ja integriranost 
srednjega izobraževanja (namesto 268 starih učnih načrtov je 
v novih programih 214 smeri; v 82 od teh pa doslej v SR 
Sloveniji izobraževanje še ni bilo organizirano). Programska 
integriranost srednjega izobraževanja pa ni bila izvedena 
enako dosledno v vseh usmeritvah. V posameznih usmeritvah 
se ohranja dualizem v izobraževanju za intelektualno in fi- 
zično delo. Tako so na eni strani pripravljeni programi ozi- 
roma smeri izobraževanja, ki usposabljajo za ozka področja 
dela ali za posamezne poklice, dela in naloge, na drugi strani 
pa so v isti usmeritvi programi ali smeri, grajeni predvsem kot 
podlaga za nadaljnje izobraževanje. Take rešitve na posamez- 
nih področ jih so rezultat kompromisa med nasprotujoč imi si 
pogledi na uresničevanje temeljnih ciljev preobrazbe vzgoje 
in izobraževanja, ki se najbolj izostreno izražajo v poudarjanju 
pragmatično funkcionalnih ciljev izobraževanja na eni in 
splošno-humanističnih ciljev na drugi strani. Na večjo ali 
manjšo uspešnost pri reševanju teh nasprotij pa so vplivali 
zlasti: . 

- stopnja razvitosti tehnologije in organizacije dela v posa- 
mezni panogi ali dejavnosti, pri čemer je nižja stopnja tehno- 
loškega razvoja pogosteje povzročala veliko odvisnost načr- 
tovanja potreb po kadrih predvsem od obstoječe delitve dela; 

- stopnja razvitosti delegatskih odnosov v posameznih po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih, ki je bolj ali manj dopu- 
ščala, da so se v posameznih primerih uveljavili parcialni 
interesi, bodisi uporabnikov ali izvajalcev ter 

- še nezadostna razvitost svobodne menjave dela, zaradi 
česar pri pripravi programov ni bilo usklajenosti med planira- 
nimi potrebami, strokovnimi rešitvami v novih programih, ter 
pogoji in možnostmi za izvajanje novih programov. 

Podatki kažejo, da se izobražujejo v sprejetih programih v 
srednjem izobraževanju poprečno 4,4 poklici na program 
oziroma poprečno 1,7 poklica na smer izobraževanja, kar 
pomeni, da je še vedno preveč takih smeri, ki omogočajo 
izobraževanje le za en poklic. To pomeni, da v tej fazi nismo 
uspeli na vseh področjih preseč i tradicionalnega pojmovanja 
poklicnega izobraževanja in doseč i, da bi izobraževanje pro- 
gramsko zasnovali na podlagi potrebnih znanj za dela v stroki 
oziroma panogi, ne pa na podlagi posameznih poklicev, del in 
nalog, ki izhajajo iz sedanje tehnične in organizacijske delitve 
dela. 

Na določen način to dokazuje tudi dejstvo, da se 24 spreje- 
tih programov ne izvaja, bodisi da sploh ni bil objavljen razpis 
za vpis (takih programov je 14) ali pa ni bilo vpisa (10 progra- 
mov). To pomeni, da se izobraževalne potrebe, zaradi katerih 
so nastali nekateri programi, lahko ustrezno in racionalno 
zagotavljajo v drugih programih, kar dokazuje tudi to, da 
nekateri že sprejeti programi v novih programskih zasnovah 
(iz junija 1982) sploh niso več predvideni. Hkrati pa tudi 
ugotavljamo, da se je kar 60% vseh učencev 1. letnikov 
vpisalo samo v 10 programov s 26 smermi. 

Zaradi zasnovanosti še vedno velikega števila programov 
oziroma smeri izobraževanja za ožja področja dela oziroma 
posamezne poklice se je v javnosti in nekaterih strokovnih 
krogih začelo pripisovati posebno vrednost nekaterim pro- 
gramom, zlasti zaradi vtisa o njihovem širšemu pomenu za 
nadaljnje izobraževanje (družboslovno-jezikovni, učitelj, 
splošno kulturni, računalništvo), še posebej pa se je v javnosti 
razvila polemika glede programa naravoslovno-matematične 
tehnologije. Pojavili so se močni pritiski, naj ima ta program 
izjemen status, tako da bi bil namenjen predvsem nadarjenim 
oz. sposobnejšim ali uspešnejšim učencem. Zato naj ne bi 
načrtovali obsega izobraževanja po tem programu na podlagi 
potreb dela niti ne omejevali vpisa, češ da bi bili diplomanti po 
končanem takem programu usposobljeni za raznovrstna dela 
na številnih področ jih združenega dela, prav tako pa bi si tudi 
pridobili znanje za uspešno nadaljevanje izobraževanja v šte- 
vilnih programih v visokem izobraževanju. 

Po sprejetih družbenih načelih in izhodišč ih morajo biti 
programi oblikovani za širša področja dela in zagotavljati 
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znanja tudi za nadaljevanje izobraževanja. V postopku sprem- 
ljanja bo zato potrebno ponovno preverjati zasnovanost vseh 
programov, zlasti še z vidika zagotavljanja enakovredne izo- 
brazbene ravni ter povezovanja splošne, strokovno-teoretične 
izobrazbe in praktičnega znanja. 

Programska razdrobljenost je posredno vplivala tudi na 
razdrot^jenost mreže srednjih šol, posebej še na: 

- majhno število oddelkov posameznega programa na po- 
samezni srednji šoli, ter razmestitev večjega števila nesoro- 
dnih programov v isti srednji šoli, 

- veliko število dislociranih enot za posamezne programe, 
največkrat v obsegu le enega oddelka (45 dislociranih enot 
srednjih šol v šolskem letu 1981/82). 

Poleg tega pa drobitev mreže šol spodbujajo tudi nedosle- 
dno izvedeni družbenoekonomski odnosi v izobraževalnih 
skupnostih in med njimi, kar še zmeraj omogoča, da se v 
posameznih okoljih zavzemajo predvsem za približevanje šole 
mladini ne glede na njeno kvaliteto in ceno, ne prevzemajo pa 
niti materialnih posledic, niti odgovornosti za neustrezno 
usmerjanje mladine in zaposlenih v izobraževanje in iz tega 
izhajajoče probleme v zaposlovanju 

Razdrobljena mreža srednjih šol predstavlja resno nevar- 
nost za kvaliteto izobraževanja, saj za majhen obseg izobraže- 
vanja v posameznih programih ne bo mogoče zagotoviti vseh 
potrebnih materialnih, kadrovskih in drugih pogojev, ali pa bo 
to zelo drago. 

Razpis za vpis in izvedba vpisa, kot tudi izvajanje izobraže- 
vanja kaže, da odnosi med matičnimi šolami in dislociranimi 
enotami največkrat niso ustrezno urejeni, zlasti ni ustrezno 
opredeljen status teh enot. 

Pri usklajevanju šolske mreže v tem srednjeročnem 
obodbju bo zato potrebno v skladu z družbenim dogovorom o 
razmestitvi izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov bolj 
koncentrirati šolsko mrežo ter tudi ustrezneje opredeliti 
odnose med matičnimi šolami in dislociranimi enotami tako, 
da bi se razvijale dislocirane enote predvsem le občasno, za 
približevanje izobraževanja zaposlenim delavcem, ne pa kot 
trajna oblika izobraževaja za mladino. (Od celotnega števila 
vpisanih v dislociranih enotah je 90% mladine.) 

Za vpis v šol. I. 1982/83 se je na 29.362 razpisanih mest za 
mladino in 8.700 mest za odrasle prijavilo v rednem razpisnem 
roku 25.886 mladine in 779 odraslih. Že pri prijavah za vpis je 
bilo doseženo ugodnejše razmerje med proizvodnimi in ne- 
proizvodnimi usmeritvami kot v predhodnih letih (65% : 35% 
pri mladini in 56% : 44% pri odraslih v korist proizvodnih 
usmeritev). Opažamo pa zmanjševanje intenzivnosti družbene 
akcije in strokovnega dela za usmerjanje učencev, zlasti še v 
šolah, kjer število prijav ni bistveno večje od števila razpisanih 
mest. Taka ugotovitev ne velja samo za usmerjanje v izobraže- 
valnih organizacijah, temveč tudi za aktivnosti, ki bi jih morale 
močneje razvijati organizacije združenega dela na področ ju 
informiranja, štipendiranja in drugih oblik povezovanja z 
učenci oziroma študenti. Kot temeljni kriterij usmerjanja se še 
vedno uveljavlja predvsem uspeh učencev v predhodnem 
izobraževanju in interesi učencev, saj se nove naloge izobra- 
ževalnih organizacij, zlasti osnovnih šol, pri razvijanju intere- 
snih in drugih dejavnosti, delovne in tehnične vzgoje kot 
podlage za oblikovanje poklicnih interesov učencev prepo- 
časi uveljavljajo. Kljub ugodnejšemu vpisu proizvodnih usme- 
ritev, pa so glede na predviden vpis še vedno nekatera po- 
droč ja izobraževanja deficitarna (rudarstvo, metalurgija, 
gradbeništvo), druga pa izrazito suficitarna (zdravstveno, na- 
ravoslovno-matematično, pedagoško, tekstilno ipd.). V oko- 
ljih, kjer se pojavljajo pomembnejša neskladja med številom 
prijav in številom razpisanih mest, se ta neskladja rešujejo 
predvsem le z omejevanjem vpisa. Tak primer so večja mesta, 
med katerimi še posebej izstopa Ljubljana, kjer je letos ome- 
jilo vpis kar 10 šol (v SR Sloveniji 20). Zato bo potrebno v 
postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana PIS ponovno 
preveriti predviden obseg vpisa po posameznih usmeritvah in 
ga uskladiti tudi z razporeditvijo šolskega prostora. 

V šolskem letu 1981/82 je organizirano spremljanje izvaja- 
nja novih programov. Rezultati spremljanja izvajanja novih 
programov v šolskem letu 1981/82 bodo znani šele jeseni, 
zato jih v to poroč ilo ni mogoče vključ iti. Obravnavali pa jih 
bodo vsi odgovorni organi in po potrebi tudi izdelali pro- 
grame ukrepov za odpravljanje morebitnih ugotovljenih sla- 
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bosti. Očitno pa je, da se bodo morale v to spremljanje 
intenzivneje vključ iti tudi raziskovalne organizacije ter 
ustrezne višje in visoke šole. Zavod SRS za šolstvo s prelimi- 
narnimi rezultati tega spremljanja sproti obvešča strokovni 
svet SRS za vzgojo in izobraževanje, organe družbenopolitič - 
nih organizacij, izobraževalne skupnosti in druge odgovorne 
organe, za reševanje posameznih ugotovljenih vprašanj pa je 
tudi pripravljal ustrezna strokovna navodila. Na ta nač in so 
bile odpravljene nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju pro- 
gramov, skupno pa je bilo sprejeto stališče, daje treba izvajati 
spremljanje in evalvacijo programov v več letih (vsaj za eno 
generacijo), da bi se s tem izognili posploševanju posameznih 
podatkov, znač ilnih predvsem za 1. letnik, ko se v vseh pro- 
gramih v največjem obsegu izvaja skupna vzgojnoizobraže- 
valna osnova. 

II. OBLIKOVANJE PROGRAMSKIH ZASNOV IN 
PRIPRAVA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMOV V VISOKEM IZOBRAŽEVANJU 

Za usklajevanje dela vseh odgovornih nosilcev pri nadalj- 
njem uveljavljanju usmerjenega izobraževanja, zlasti družbe- 
nopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, 
organov družbenopolitične skupnosti in strokovnih organiza- 
cij ter visokih šol in univerz je predsedstvo RK SZDL sprejelo 
akcijski načrt priprav uvajanja usmerjenega izobraževanja v 
visokem šolstvu. Naloge posameznih nosilcev so zasnovane 
tako, da zagotavljajo poleg priprave novih programov tudi 
skladno dejavnost na vseh drugih področ jih razvoja visokega 
šolstva, zlasti pa še pri uveljavljanju novih družbenoekonom- 
skih odnosov, pri usklajevanju samoupravne organiziranosti 
visokošolskih delovnih in temeljnih organizacij, pri usklajeva- 
nju razmestitve izvajanja novih programov, pri usmerjanju in 
pri zagotavljanju pogojev za izvajanje novih programov. Na 
podlagi tega akcijskega načrta sta pripravili skupen delovni 
načrt za uresničevanje usmerjenega izobraževanja v visokem 
šolstvu tudi obe slovenski univerzi. 

Izvajanje akcijskega načrta je bilo v prvi polovici letošnjega 
leta zlasti intenzivno v dveh smereh: 

- V strokovnem svetu SRS za vzgojo in izobraževanje so 
bile sprejete dopolnitve smernic za oblikovanje vzgojnoizo- 
braževalnih programov, ki določajo nekatere nove vsebinske 
rešitve z vidika posebnosti visokošolskega študija, pa tudi za 
izpopolnjevanje in usposabljanje ter za racionalnejšo organi- 
zacijo in večjo kvaliteto vseh oblik izobraževanja v celotnem 
usmerjenem izobraževanju; 

- v posebnih izobraževalnih skupnostih poteka usklajeva- 
nje programskih zasnov za vse vrste programov v srednjem in 
v visokem izobraževanju glede na potrebe dela v posameznih 
panogah, strokah in dejavnostih. 

Izvajanje navedenih nalog je potekalo počasneje, zato so se 
zlasti za usklajevanje in sprejem programskih zasnov dolo- 
čeni roki podaljšali za pol leta, (do oktobra 1982). Temeljni 
razlogi za to podaljšanje so bila zlasti obsežna usklajevanja 
različnih pogledov na uresničevanje načel in izhodišč za 
oblikovanje programov v visokem izobraževanju, pa tudi po- 
treba po trdnejšem povezovanju in usklajevanju razvoja izo- 
braževanja z razvojem novih družbenoekonomskih odnosov 
ter skladnejšem načrtovanju programov z materialnimi mož- 
nostmi glede na zaostrene gospodarske razmere. 

1. Nekatere nove vsebinske rešitve 
v smernicah za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov 
v usmerjenem izobraževanju 

Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje je sprejel 
dopolnitve smernic za oblikovanje programov po široki raz- 
pravi, v kateri so sodelovali zlasti uporabniki in izvajalci v 
posebnih izobraževalnih skupnostih, še posebej v njihovih 
strokovnih svetih, delavci višjih in visokih šol, obe univerzi, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški družbeni svet za 
vzgojo in izobraževanje ter Republiški komite za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo. O programski preobrazbi 
visokega šolstva je razpravljal tudi Marksistični center pri CK 
ZKS. V teh razpravah so bile usklajene nekatere nove rešitve, 
s katerimi naj bi smernice prispevale k skladnejšemu in kvali- 
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tetnejšemu razvoju izobraževanja v posameznih strokah ter k 
preseganju dosedanje programske razdrobljenosti in eksten- 
zivnosti. Te rešitve so zlasti: 

- razč lenjeni so kriteriji za povezovanje programov v usme- 
ritve po sorodnosti glede na stroko, panogo ali dejavnost, kar 
bo prispevalo k odpravljanju podvajanja programov in prese- 
ganju mehanične odvisnosti programov in smeri izobraževa- 
nja od tehnične delitve dela in delitve znanstvenih disciplin, 

- načelo, da se za pridobitev istega poklica oziroma stro- 
kovnega naslova lahko oblikuje le en program za pridobitev 
izobrazbe, 

- bolj so poudarjene zahteve, da morajo biti pripravljeni 
programi tako, da omogočajo sprotno vključevanje novega 
znanja, . , . . . 

- možnost, da se pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe 
v isti stroki omogoč i po enem programu z dvema smerema 
namesto po dveh paralelnih programih višjega oziroma viso- 
kega izobraževanja, 

- smeri v programih za pridobitev izobrazbe je mogoče 
nadomestiti z izbirnimi predmeti ali pa s programi za izpopol- 
njevanje oziroma za usposabljanje; izrecna zahteva smernic 
je, da se oblikujejo programi za izpopolnjevanje namesto 
programov za pridobitev izobrazbe oziroma smeri, v primerih 
ko se v isti stroki uvaja izobraževanje za nova dela, 

- za določanje vrst in števila programov, zlasti pa smeri 
izobraževanja so določeni namesto kvantitativnih kvalitativni 
kriteriji, ki izhajajo iz potreb dela, s čimer se delitev progra- 
mov na smeri podreja resničnim potrebam dela in omogoča 
bolj uč inkovito preseganje dosedanje programske razdroblje- 
nosti, 

- konkretizirana so načela za vertikalno povezovanje in 
soodvisnost programov v srednjem in visokem izobraževanju 
v istih strokah tako, da bi lahko odpravili nepotrebna ponav- 
ljanja in podvajanja vsebine izobraževanja. 

2. Usklajevanje in sprejemanje programskih 
zasnov 

Dopolnitve smernic terjajo, da uporabniki in izvajalci v 
posebnih izobraževalnih skupnostih ponovno preverijo spre- 
jete programe za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževa- 
nju in nove programe, predvidene za visoko šolstvo oziroma 
programe za usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih de- 
lavcev. 

Priprava in usklajevanje programskih zasnov tece ze od leta 
1979. Po sprejetih programih v srednjem izobraževanju se je 
začela intenzivnejša razprava o številu in vrstah programov v 
visokem izobraževanju. V juniju 1981 so strokovni sveti po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti oblikovali prve osnutke pro- 
gramskih zasnov, ki so že vsebovali vse vrste programov za 
pridobitev izobrazbe v srednjem in visokem izobraževanju ter 
tudi programe za izpopolnjevanje oz. za usposabljanje. O njih 
je bila organizirana enoletna razprava, v katero so se organi- 
zacije uporabnikov načrtno vključevale tudi prek splošnih 
združenj, na področju družbenih dejavnosti pa prek ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnosti. Na tem področ ju so v 
skladu z družbenim dogovorom o uresničevanju kadrovske 
politike sodelovali tudi pristojni republiški upravni organi. 
Namen razprave je bil zlasti preverjanje usklajenosti vrste in 
števila programov s potrebami, zahtevnostjo in razvojem dela 
v posamezni stroki, panogi ali dejavnosti. Višje in visoke šole 
so v okviru te razprave tudi usklajevale izobraževanje v okviru 
istih ali sorodnih strok in med obema univerzama. 

V času, ko prehaja težišče uvajanja usmerjenega izobraže- 
vanja na področ je visokega šolstva, so se delavci višjih in 
visokih šol aktivneje in v večjem številu vključ ili tudi v delo 
strokovnih svetov posebnih izobraževalnih skupnosti. Stro- 
kovni sveti vedno bolj postajajo tudi mesto usklajevanja pro- 
gramov med različnimi izvajalci. Vsi ti procesi pomenijo krepi- 
tev podružbljanja priprav programske preobrazbe tudi viso- 
kega izobraževanja, kar se je izražalo pri uveljavljanju ustrez- 
nejših rešitev v oblikovanju predlogov programskih zasnov. 

Na podlagi rezultatov enoletne razprave so strokovni sveti 
posebnih izobraževalnih skupnosti v juniju 1982 določ ili nove 
osnutke programskih zasnov. Koordinacijski odbor za uskla- 
jevanje programskih zasnov pri Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije ugotavlja, da v dosedanjem usklajevanju kljub vsem 
naporom še niso bili doseženi več ji premiki pri preseganju 
programske razdrobljenosti izobraževanja tako v srednjem 

kot v visokem šolstvu ter da se nove rešitve iz smernic še niso 
uveljavile. V dosedanjem usklajevanju se je sicer zmanjšalo 
število smeri zlasti še na visokošolski stopnji (od 185 na 127 
smeri). Ugotoviti pa moramo, da je to zmanjšanje pogosto le 
izraz drugačnega razvrščanja programov oziroma smeri (npr. 
da se isti program navaja samo v eni in ne v več usmeritvah) 
kot pa rezultat usklajevanja in integracije izobraževanja za 
posamezno panogo, stroko ali dejavnost oziroma rezultat 
snovanja programov za širša področja dela. 

Število programov in smeri v srednjem in v visokem izobra- 
ževanju je sicer manjše kot je bilo pred uvajanjem usmerje- 
nega izobraževanja, v vrsti strok pa so še vedno prisotne 
težnje po izobraževanju ožje usposobljenih delavcev, tako, da 
se v ospredje postavlja šolanje za določen poklic in ne za širše 
področje dela, ki naj praviloma združuje več poklicev. 

V sedanjih postopkih usklajevanja se je določanje števila in 
vrste programov povezovalo tudi z dosedanjimi načini finan- 
ciranja in kriteriji zagotavljanja sredstev za delo izobraževal- 
nih organizacij. Dosedanja praksa je namreč spodbujala ek- 
stenzivnost, zato so bili pogosti poskusi, da se z novimi 
programi dejavnost še razširja, drobi, podvaja in prekriva 
smeri izobraževanja. Še posebej se to izraža v stalnih težnjah 
po uvajanju novih smeri, drobitvi širših predmetov v ožje, v 
uvajanju novih predmetov, v paralelnem višje šolskem ozi- 
roma visokošolskem študiju in podobno, kar ni značilno samo 
za visoko, ampak marsikdaj tudi srednje izobraževanje. Zato 
je tem bolj pomembno pri nadaljnjem oblikovanju program- 
skih zasnov sproti usklajevati programske, izvedbene in eko- 
nomske vidike ter hkrati z oblikovanjem novih programov v 
visokem izobraževanju dosledneje in hitreje razvijati nove 
ekonomske odnose. Zaradi še nerazvitih družbenoekonom- 
skih odnosov med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi so 
pogosto prisotne težnje, da želi vsaka panoga sama šolati 
č imveč poklicev, ki jih zaposluje. 

Na podlagi analize programskih zasnov je koordinacijski 
odbor za usklajevanje programskih zasnov pri Izobraževalni 
skupnosti Slovenije sprejel predlog za nadaljnje usklajevanje 
teh zasnov in načrt akcij in nalog posameznih nosilcev uskla- 
jevanja. Ta predlog terja, da se uskladijo zlasti pomembnejša 
odstopanja in razrešijo nekatera doslej še nerešena vpraša- 
nja. Med temi so zlasti: 

a) Prevelika programska razdrobljenost, ki se izraža na 
različne in raznovrstne načine, med katerimi prevladujejo: 
- ohranjevanje številnih programov, ki zagotavljajo izobra- 

ževanje za ozka področja dela aH za posamezne poklice, dela 
in naloge, 

- težnje, da se izobraževanje za vse poklice, dela in naloge 
izvaja le po programih za pridobitev izobrazbe, zaradi česar 
se v tej fazi priprav še ni uveljavilo načelo, da se za specializi- 
rana in zahtevnejša dela v okviru pridobljenega poklica zago- 
tavlja izobraževanje ob delu in iz dela s programi za izpopol- 
njevanje oziroma za usposabljanje, 

- prekrivanje in podvajanje programov med različnimi 
usmeritvami oziroma posebnimi izobraževalnimi skupnostmi 
za isto ali strokovno zelo sorodno delo, kar zlasti velja za 
programe izobraževanja različnih vrst strojnikov, elektrikar- 
jev, delavcev v prometu, ekonomski dejavnosti, oblikovanju in 
podobnem, kjer se doslej uporabniki še niso sporazumeli naj 
najustreznejša posebna izobraževalna skupnost zagotavlja 
izobraževanje posameznih strok oz. poklicev za potrebe vseh 
uporabnikov, 

- vztrajanje pri vseh predvidenih smereh, čeprav bi mnoge 
lahko nadomestili z izbirnimi predmeti v okviru enotnega 
programa, zaradi česar obstaja nevarnost, da bo uvajanje 
izbirnih predmetov vodilo le do več je programske razdroblje- 
nosti namesto da bi z izbirnimi predmeti prispevali k več ji 
programski integriranosti. 

b) Uvajanje izobraževanja na novih področ jih in zviševanje 
stopnje izobraževanja glede na stanje pred uvajanjem usmer- 
jenega izobraževanja, ne da bi bile ustrezno verificirane nujne 
potrebe dela na teh področjih. S tega vidika bi moralj pro- 
gramske zasnove preveriti tudi glede na materialne možnosti 
posameznega področja združenega dela, saj zviševanje stop- 
nje izobraževanja neposredno vpliva na podaljševanje traja- 
nja izobraževanja, posredno pa tudi na povečanje cene stori- 
tev zlasti v družbenih dejavnostih in upravi, kjer je takih 
zahtev največ . Novi programi se pojavljajo na vseh stopnjah, 
okoli ene tretjine v visokem izobraževanju, tretjino na stopnji 
tehnika, tretjino pa na manj zahtevnih stopnjah. 
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c) Doslej še niso določeni ali pa še niso usklajeni programi 
med različnimi usmeritvami oziroma posebnimi izobraževal- 
nimi skupnostmi za izobraževanje na področ jih: varstvo pri 
delu, organizacija dela, informatika, kadrovska dejavnost, 
upravna in pravna dejavnost, poučevanje strokovnih predme- 
tov. Na teh področ jih izobraževanja doslej še niso bili uskla- 
jeni interesi med različnimi strokami, zato tudi v programskih 
zasnovah še niso dosledno uveljavljeni bodisi interdiscipli- 
narni programi ali pa programi za izpopolnjevanje v vseh 
primerih, ko je za uspešno opravljanje določenega dela po- 
trebno pridobiti znanje v različnih strokah. 

Za reševanje navedenih neskladnosti oziroma odprtih vpra- 
šanj bo potrebno pri usklajevanju programskih zasnov prou- 
č iti tudi možnosti za izvajanje programov različnih usmeritev 
v okviru iste posebne izobraževalne skupnosti ter s program- 
skega vidika tudi prouč iti ustreznost in smotrnost dosedanje 
organizacije posebnih izobraževalnih skupnosti. Sedanja or- 
ganiziranost področ ij dela v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih je v posameznih primerih tudi precej prispevala k več ji 
razdrobljenosti programov, pa tudi onemogočala uč inkovi- 
tejše reševanje odprtih vprašanj (npr. pri usklajevanju nekate- 
rih programov v pedagoški, družboslovni in kulturološki 
usmeritvi). Marsikatero od še neusklajenih oziroma odprtih 
vprašanj pa bi bilo mogoče reševati tudi z močnejšo usklaje- 
valno vlogo Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

3. Odprta vprašanja v zvezi z oblikovanjem 
novih vzgojnoizobraževalnih programov 
v visokem izobraževanju 

V dosedanjih postopkih usklajevanja programskih zasnov 
poleg navedenih vprašanj, ki veljajo tudi za visoko izobraže- 
vanje še nista bili ustrezno in v vseh usmeritvah skladno 
razrešeni dve temeljni vprašanji, specifični za visoko šolstvo: 

- načrtovanje programov za izvajanje izobraževanja na no- 
vih področ jih, ki ga doslej višje oziroma visoke šole v SR 
Sloveniji še niso izvajale: 

- usklajevanje strokovnih naslovov, ki jih omogočajo pri- 
dobiti novi programi v visokem izobraževanju, z zakonom 
(zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah, Ur. list 
SFRJ, št. 13/63; oziroma Zakon o strokovnih naslovih - Ur. list 
SRS, št. 21/71). 

Z osnutki programskih zasnov je v visokem izobraževanju 
predvidenih 39 novih smeri (od 323), s katerimi naj bi se 
izobraževanje uvedlo na področ jih, kjer ga doslej ni bilo. Taki 
programi so pripravljeni za dela v agroživilstvu (kmetijska 
mehanizacija), kemiji in farmaciji (procesna kemija), tiskar- 
stvu in papirništvu, usnjarstvu, prometu in zvezah, zdravstvu 
(zobna protetika, biokemija, socioterapija, pedagoško delo v 
zdravstvu), kulturi (glasbeniki za posmezne instrumente, ples, 
oblikovanje, bibliotekarstvo, organizacija kulturnega življe- 
nja, restavratorstvo, filmski in TV snemalci ter filmski in TV 
montažerji), vzgoji in izobraževanju (vzgojitelj predšolskih 
otrok), družboslovju (upravno delo, socialno delo, sociologija 
kulture, prevajalstvo) in podobno. 

Uvajanje programov na teh novih strokovnih področ jih ima 
v nekaterih primerih značaj dvigovanja stopnje izobrazbe 
bodisi iz srednje na višjo in visoko stopnjo ali pa iz višje na 
visoko, za cela področja dela, v dvigih pa je izraz teženj po 
kompletiranju področ ij visokošolskega študija. V posameznih 
primerih so te težnje izraz zviševanja zahtev dela. Najpogo- 
steje pa je dvig stopnje izobraževanja iz višje na visoko izraz 
prepričanj med izvajalci, da višješolski študij ne zagotavlja 
zadostne kvalitete znanja za sodobne potrebe. 

Zato so mnoge težnje po dvigovanju izobrazbe izraz eno- 
stranskih zahtev izvajalcev izobraževanja, poleg tega pa tudi 
posledica drobitve širših programov v ožje, ali izraz neuskla- 
jenosti programov med različnimi usmeritvami. V program- 
skih zasnovah so se pojavljali tudi programi na novih področ- 
jih dela, ne da bi bilo predhodno ugotovljeno, ali je mogoče 
racionalno organizirati izobraževanje po obstoječ ih progra- 
mih, kar je vodilo do številnih nepotrebnih prekrivanj in po- 
dvajanj. Take težnje po zviševanju stopnje izobraževanja kot 
tudi po kompletiranju smeri visokošolskega izobraževanja pa 
so neutemeljene, zato bo potrebno v postopku usklajevanja 
programskih zasnov odpraviti ta neskladja. 

Utemeljenost potreb po uvajanju izobraževanja na novih 
področ jih oziroma po zviševanju stopnje izobraževanja bo 

potrebno preveriti tudi pri usklajevanju razmestitve izvajanja 
teh programov V posameznih primerih bi zviševanje stopnje 
zahtevnosti izobraževanja, zlasti iz višje na visoko, terjalo tudi 
zagotovitev pogojev za preraščanje nekaterih dosedanjih viš- 
jih šol v visoko šolo (kot npr. za izobraževanje diplomiranega 
inženirja kmetijske mehanizacije, diplomiranega zdravstve- 
nega pedagoga, diplomiranega socioterapevtskega sveto- 
valca, diplomiranega upravnega delavca, diplomiranega so- 
cialnega delavca ipd.); v nekaterih primerih pa tudi zagotav- 
ljanje pogojev za ustanovitev novih.višjih oziroma visokih šol, 
pedagoško-znanstvenih enot, kateder ipd. (kot npr. za izobra- 
ževanje za področ je plesne umetnosti, oblikovanja, bibliote- 
karstva, organizacije kulturnega življenja, vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, zobne protetike, biokemije, prometne te- 
hnologije, papirniške tehnologije, grafične industrije ipd.). 

V navedenih primerih pa bo morala Skupščina SR Slovenije 
v skladu s svojo pristojnostjo bodisi omogoč iti prerast višjih 
šol v visoke oziroma ustanavljanje ustreznih šol, v vsakem 
primeru pa dati soglasje za uvajanje teh novih programov. 

V zvezi z uvajanjem novih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v visokem izobraževanju ugotavljamo, da v programskih 
zasnovah mnogi strokovni naslovi, ki jih pridobijo udeleženci 
po končanem izobraževanju, niso določeni v skladu z zako- 
nom (zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah 
(Ur. list SFRJ, št. 13/63 oziroma zakon o strokovnih naslovih, 
Ur. list SRS, št. 21/71). Te neskladnosti se kažejo zlasti v: 

- drobitvi strokovnih naslovov, tako da se v naslov vklju- 
čuje tudi oznako ožje strokovne usmerjenosti oziroma uspo- 
sobljenosti diplomanta (npr. inženir strojništva - tehnolog, 
inženir strojništva - konstruktor, inženir strojništva za tran- 
sport itd); 

- uporabi strokovnih naslovov, pri katerih je ime drugačno, 
kot ga določa zakon, zaradi česar tak strokovni naslov ne 
izraža dosežene stopnje strokovne izobrazbe (npr. plesalec, 
medicinska sestra, fizioterapevt,* delovni terapevt,* diplomi- 
rani oblikovalec, radiološki inženir, sanitarni inženir,* inženir 
zobne protetike,* inženir biokemije,* diplomirani zdravstveni 
pedagog, diplomirani socioterapevtski svetovalec, vzgojitelj 
predšolskih otrok, organizator kulturnega življenja, filmski in 
TV snemalec, filmski in TV montažer ipd.); 

- uporabi kategorije strokovnih naslovov (diplomirani«, 
»inženir« ali »dipl. inženir« na višjih oziroma visokih šolah, 
kjer je z zakonom predvidena samo možnost pridobitve na- 
slova »predmetni uč itelj« oz. »profesor« (ta praksa se je 
uveljavljala že doslej na Filozofski fakulteti in Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo). 

Vprašanje strokovnih naslovov ni samo formalne narave, 
temveč je povezano tudi s številom in vrstami programov v 
visokem izobraževanju, saj se drobitev strokovnih naslovov 
povezuje s programsko razdrobljenostjo tega izobraževanja, s 
tem pa tudi nove materialne in finančne zahteve. 

Glede na pobude, naj se začne postopek za spremembo 
zakona o strokovnih naslovih, je bilo stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SRS, da je mogoče poiskati rešitve v skladu z 
veljavnimi predpisi. V skladu s takimi stališč i so bili v nastaja- 
nju predlogov programskih zasnov številni strokovni naslovi 
usklajeni z zakonom. V posameznih primerih, ko so predvi- 
deni novi strokovni naslovi, ki ne iznačujejo stopnje izobrazbe 
v ustrezni stroki, temveč poklic ali delo, ki ga bo opravljal 
diplomant po končanem šolanju, bodo te uskladitve še oprav- 
ljene (plesalec, snemalec, montažer in podobno). 

Kljub uspešnemu usklajevanju imen naslovov z zakonom pa 
strokovni sveti PIS ponovno opozarjajo na nekatera vsebinska 
neskladja, ker je razvoj dela in tehnologije prerastel vsebino 
oznak posameznih naslovov, kot jih določa zakon. Opozarjajo 
pa tudi, da ureditev podrobnejšega določanja strokovnih na- 
slovov (v ustanovitvenih aktih višjih in visokih šol ali v statutih) 
ne upošteva spremenjenih odnosov na področju oblikovanja 
in sprejemanja programov. Zato se še vedno postavljata kot 
odprti naslednji vprašanji: 

1. Glede na razvoj posameznih strok so postali nekateri 
strokovni naslovi neustrezni (npr. »višji zdravstveni tehnik«), 
zlasti še, ker se v oznaki naslov naslanja na srednjo šolo in 

za vse te primere je v zakonu predviden strokovni naslov: Višji zdravstveni tehnik 
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2. Povsem nerazrešeno je vprašanje strokovnih naslovov, ki 
jih omogočajo pridobiti programi za specializacijo po višji 
oziroma visoki izobrazbi; raznolikost doslej predvidenih na- 
slovov je zelo velika (npr.: v nekaterih usmeritvah je predviden 
naslov specialist, ki se dodaja že pridobljenemu strokovnemu 
naslovu po višji ali visoki šoli, v nekaterih usmeritvah so 
predvideni povsem novi strokovni naslovi, tako, da ni razvi- 
dno, v kateri stroki in kakšno stopnjo izobrazbe si je kandidat 
predhodno pridobil, v nekaterih usmeritvah pa naslovi po 
specializaciji sploh niso predvideni. 

III. STANJE IN RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA 

1. Gibanje pri vpisu in uč inkovitost študija 
Skupno število študentov (rednih in ob delu) v zadnjih letih 

v SR Sloveniji nikoli ni presegalo 30.000 oziroma 160 študen- 
tov na 10.000 prebivalcev. V letih 1979/80, ko je bil doslej 
obseg visokošolskega izobraževanja največ ji, je znašalo 
skupno število študentov 29.825 (od tega rednih 20.881, ob 
delu 8.944). Podatke o gibanju skupnega števila študentov po 
letu 1949/50 prikazuje naslednja tabela. 
TABELA 1. Število študentov višjih in visokih šol v SR Slove- 
niji v obdobju od 1949/50 do 1981/82 
Število Skupaj Indeks Redni Indeks Ob delu 
študentov 
Leto Indeks 
1949/50 
1959/60 
1969/70 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

5.831 
9.252 

20.441 
29.825 
27.707 
27.139 

158,7 
220,9 
145,9 
92,9 
97,9 

4.673 
7.716 

15.180 
20.881 
19.268 
20.331 

165,1 
196,3 
137,6 
92,3 

105,5 

1.158 
1.536 
5.261 
8.944 
8.439 
6.808 

132,6 
342,5 
170,0 
94,3 
80,7 

VIR: - študenti 1980/81 in diplomanti 1980, Zavod SRS za 
statistiko, Ljubljana, september 1981 
- statistične informacije 258, Zavod SRS za statistiko, Ljub- 
ljana, november 1981 

Podatki kažejo, da je visoko šolstvo dosegalo najmočnejšo 
ekspanzijo v obdobju med leti 1960 in 1970, ko je število 
študentov poraslo za kar 2,2 krat, izrazitejša rast se kaže tudi 
med leti 1972 in 1977, med leti 1977 in 1980 število študentov 
stagnira, v zadnjih dveh letih pa celo pada. Ob tem v zadnjih 
letih izraziteje pada število študentov ob delu, medtem ko je 
zmanjševanje števila rednih študentov v zadnjih 2 letih v 
precejšnji meri le navidezno (na podatke vpliva tudi nov način 
služenja vojaškega roka). 

Ob takih gibanjih se postavlja vprašanje, kako je razvito 
visoko šolstvo v naši republiki. To se obič jano ocenjuje po 
številu študentov na 10.000 prebivalcev. Podatki v naslednji 
tabeli le ilustrativno prikazujejo nekatere primerjave, saj v njih 
niso upoštevani različni sistemi visokega šolstva, različnosti v 
zajemanju števila študentov glede na status in starostna 
struktura prebivalstva. 

TABELA 2. Število študentov na 10.000 prebivalcev v ne- 
katerih državah sveta in v socialističnih republikah in socia- 
lističnih pokrajinah SFRJ 
Država leto Število SR in Število 

študen- SAP 
tov* 

na 10.000 
prebiv. 

štud." 
na 10.000 
preb. v šl. 

letu 
1981/82 

Avstrija 1975 129 SFRJ 184 
Belgija 1975 163 SR BiH 149 
Finska 1976 164 SR Črna Gora 126 
Francija 1975 197 SR Hrvaška 142 
Italija 1974 175 SR Makedonija 241 
DR Nemčija 1978 76 SR Slovenija 147 
Norveška 1975 166 SR Srbija 219 
Poljska 1978 179 SAP Kosovo 269 
ZSSR 1978 195 SAP Vojvodina 186 
- Statistični koledar Jugoslavije 1981, Zvezni zavod za statistiko, Beograd, aprila 1981 "Statistične informacije 114. Zavod SRS za statistiko, Ljubljana, maja 1982 

Podatki kažejo, da je višje in visoko šolstvo v naši republiki, 
če ga merimo s tem kazalcem, v primerjavi z drugimi republi- 
kami in pokrajinama relativno slabše razvita. V primerjavi z 
drugimi deželami pa spada SR Slovenija glede razvitosti viš- 
jega in visokega šolstva v skupino srednje razvitih dežela, 
kamor se uvršča tudi po narodnem dohodku na prebivalca kot 
enem od pomembnejših kazalcev razvoja. 

Za razmere v naši republiki je značilno, da vsi učenci obi- 
skujejo osnovno šolo, da 97% absolventov osnovnih šol na- 
daljuje izobraževanje v srednjih šolah, v višje in visoke šole pa 
se vključuje približno tretjina vsakoletne generacije. 

Za presojo skladnosti visokošolskega izobraževanja z druž- 
benimi potrebami, še zlasti s potrebami po prestrukturiranju 
gospodarstva in družbenih dejavnosti, so posebej pomembni 
podatki o gibanju števila študentov po področ jih študija. 

TABELA 3. Delež celotnega števila študentov v odstotkih 
po področ jih študija v obdobju 1978/79 do 1981/82 

Leto 1978/79 1981/82 
Področje skupaj OD Skupaj OD 

40,5 24,3 
7,5 3,6 

21,5 10,8 
30,5 61,3 

naravoslov. teh. 33,3 39,1 20,6 36,4 
medicinsko 6,9 8,4 3,7 6,6 

pedagoško 16,5 20,2 8,3 18,8 
družb. ekon. kult. 43,3 32,3 67,4 38,2 

VIRI: - študenti 1980/81 in diplomanti 1980, Zavod SRS za 
statistiko, Ljubljana, september 1981 

- Statistične informacije 258, Zavod SRS za statistiko, 
Ljubljana, november 1981 

Kot kažejo podatki, se je v zadnjih štirih letih delež študen- 
tov v naravoslovno-tehniških smereh študija povečal skupno 
za 3,1%; v pedagoških smereh študija za 2,3%; zmanjšal pa se 
je na družboslovno ekonomsko kulturoloških smereh za 
4,9%; medtem ko ostaja delež študentov na medicinskem 
področ ju približno enak. Večina sprememb gre predvsem na 
račun študentov ob delu, pri čemer pa pri tem študiju še 
vedno ostaja izrazito nesorazmerje med naravoslovno-tehni- 
škim in družboslovno-ekonomsko-kulturološkim področjem v 
korist slednjega. 

V razmerjih števila študentov po področ jih študija obstajajo 
med obema slovenskima univerzama pomembnejše razlike. V 
skupnem številu študentov so odstotni deleži na posameznih 
področ jih študija pri Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mari- 
boru v obdobju 1978/79 do 1982/82 naslednji: 

TABELA 4. 
Delež števila študentov v odstotkih po področ jih študija v 
obdobju 1978/79 do 1981/82 na obeh slovenskih univerzah 

Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru 
1978/79 1981/82 1978-79 1981/82 

Naravoslovno 
tehnološko področ je 34,5 
medicinsko pod 10,0 
pedagoško podr. 
družb.-ekonom. 19,1 
kultur, področ je 36,4 

39,4 
9,3 

21,0 
30,3 

30,6 

10,7 
58,7 

29,3 

13,2 
57,5 

VIRI: - študenti 1980/81 in diplomanti 1980, Zavod SRS za 
statistiko, Ljubljana, september 1981 

- Statistične informacije 258, Zavod SRS za stastistiko, 
Ljubljana, november 1981 

Tudi podatki o vpisi v 1. letnik višjih in visokih šol po 
področ jih študija v zadnjih štirih letih so precej podobni 
podatkom iz tabele 3., s tem da je delež vpisa v naravoslovno- 
tehnične smeri študija izraziteje porasel (za 5,5%), še izrazi- 
teje pa je padel delež vpisa v družboslovnih, ekonomskih in 
kulturoloških smereh študija (za 8,4%). 
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TABELA 5. Deleži vpisa v 1. letnik po področjih študija v 
obdobju 1978/79 do 1982/83* 

Področ je** 
naravoslov. tehniško 
medicinsko 
pedagoško 
družb. ekon. kulturol. 
R= redni 
OD= ob delu 

leto 1978/79 1981/82 1982/83 
skupaj 

33,1 
4,8 

15,6 
46',5 

39,8 
6,4 

20,1 
33,7 

OD 
22.6 

2,2 
8,5 

66.7 

skupaj 
38,6 

4,9 
18,4 
38,1 

42.5 
5,6 

21.6 
30,3 

OD skupaj 
28,1 

3,4 
9,8 

58,8 

33,9 
11,4 
22,4 
32,3 

R 
39.3 
11.4 
24,4 
24,9 

OD 
17,8 
11,3 
16,3 

54,6 

:VIRI: - študenti 1980/81 in diplomanti 1980, Zavod SRS za 
statistiko, Ljubljana, september 1981 

- Statistične informacije 258, Zavod SRS za statistiko, 
Ljubljana, november 1981 
- viri za leto 1982/83 pa Novosti št. 2 CRU, april 1982 

* Za Šolsko loto 1982/83 so podatki nanašajo na prijave za vpis po protoku razpisnega roka, no pa na izveden vpis. ** Pri posameznih področ jih Studija so upoitevane naslednje šote: - naravoslovno-tehniiko: Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za naravo- slovje in tehnologijo (FNT), Viija pomorska iola Piran (VPOM), Viaoka tehniška šola (VTŠ), Višja tehniška varnostna šola (VTVŠ), Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG), Fakulteta za elektrotehniko (FE), Fakulteta za strojništvo (FS), Višja agronomska šola (VAš); - medicinsko: Medicinska fakulteta (MF), Višja šola za zdravstvene delavce (V$ZD); - pedagoško: Filozofska fakulteta (FF), Visoka šola za telesno kulturo (VŠTK), 
Pedagoška akademija Ljubljana (PA LJ), Pedagoška akademija Maribor (PA MB); - Družboslovno-ekonomsko-kulturološka: Ekonomska fakulteta (EF), Pravna fakulteta (PF), Akademija za likovno umetnost (ALU), Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo (AGRFT), Akademija za glasbo (AGL), Višja upravna šola (VUŠ), Višja pravna šola (VPŠ), Višja šola za socialne delavce (VŠSD), Visoka ekonomsko komercialna šola (VEKŠ), Visoka šola za organizacijo dela Kranj (VŠOD), Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN). 

Podatki o prijavah za vpis za šolsko leto 1982/83 kažejo, da 
se še vedno na posamezna področ ja študija prijavlja bistveno 
več kandidatov, kot je predviden obseg izobraževanja, opre- 
deljen v samoupravnih sporazumih o temeljih planov poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti. Svetovalna in druga usmerje- 
valna aktivnost v visokem šolstvu je še relativno slabo razvita. 
Doseganje planiranih razmerij pri vpisu v zadnjih letih se 
pogosteje zagotavlja z omejevanjem vpisa. Tako so v šolskem 
letu 1978/79 omejevale vpis le 3 visokošolske temeljne orga- 
nizacije za 6 smeri študija, za vpis v šolsko leto 1982/83 pa je 
sklepe o omejitvi vpisa sprejelo že 15 visokošolskih temeljnih 
organizacij za 28 smeri študija. Z omejevanjem vpisa ter tudi z 
drugimi usmerjevalnimi aktivnostmi bodo pri vpisu v šolsko 
leto 1982/83 dosežena še ugodnejša razmerja med posamez- 
nimi področ ji študija, kot se kažejo pri vpisu v prejšnjih letih. 
Tako se tudi vpis v visokem šolstvu postopno približuje plani- 
ranim razmerjem, na kar neposredno vplivajo tudi bistveno 
zmanjšane možnosti zaposlovanja, zlasti v družbenih dejav- 
nostih. 

Umirjenje rasti visokošolskega izobraževanja v zadnjih pe- 
tih letih je vplivalo na to, da so začele visokošolske organiza- 
cije svoja prizadevanja vse bolj usmerjati k izboljševanju kva- 
litete in uč inkovitosti študija. Na to kažejo tudi podatki, da se 
je r.a več ini visokošolskih organizacij že uveljavil takoimeno- 
vani sprotni študij, ki je tudi bistveno prispeval k skrajševanju 
poprečne dobe študija. Poprečna doba visokošolskega štu- 
dija diplomantov se je v zadnjih letih gibala takole: 

leto 1976 1977 1978 1979 1980 
doba študija 6,01 5,92 5,64 5,40 5,32 

VIRI: Ključni problemi dolgoročnega razvoja visokega šol- 
stva v SRS, CRU, Ljubljana, 1981, delno objavljeno v decem- 
bru 1981 

Torej se je v zadnjih petih letih študij do diplome skrajšal za 
več kot 8 mesecev, večanje uč inkovitosti študija se kaže tudi v 
večanju števila diplomantov pri približno enakem številu vpi- 
sanih študentov. Tako je v letu 1978 diplomiralo 5735 študen- 
tov, 3 leta pozneje, to je v letu 1981 pa že 6504.* 

Na drugi strani pa ugotavljamo, da je osip na prehodu iz 1. v 
2. letnik študija še vedno zelo visok, saj znaša vsa zadnja leta 
kar okrog 50%, vendar pa je na prehodu v naslednje letnike 
bistveno manjši. 

2. Kadrovska situacija v visokem šolstvu 
V šolskem letu 1981 /82 opravlja vzgojnoizobraževalno delo, 

raziskovalno, umetniško in drugo strokovno delo v višjih in 
visokih šolah 2.626 visokošolskih uč iteljev, znanstvenih de- 
lavcev in sodelavcev (od tega je visokošolskih uč iteljev 1.698, 
znanstvenih delavcev 44 in sodelavcev 884). 

Izobrazbena struktura visokošolskih uč iteljev je razvidna iz 
naslednje tabele: 

'Študenti 1980/81 in diplomanti 1980, Zavod SRS za statistiko, Ljubljanu, sep- tembra 1981 Statistične Informacije 24, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana, februar 1982 

TABELA 6. Visokošolski uč itelji, znanstveni delavci in sodelavci po Izobrazbi v šolskem letu 1981/82 

Skupaj doktorat magisterij specializ. visoka 
skupaj 
redni prof. 
izr. prof. 
docenti 
viš. predav. 

1.698 
440 
356 
309 
593 

1.001 (58,9%) 
420 (95,4%) 
290 (81,5%) 
244 (79,0%) 

47 (7,9%) 

193 (11,4%) 
1 (0,2%) 

19 (5,3%) 
27 (8,7%) 

146 (27,7%) 

51 (3%) 
3 (0,6%) 

13 (3,6%) 
7 (2,3%) 

28 (4,7%) 

453 (26,7%) 
16 (3,6%) 
34 (9,5%) 
31 (10%) 

372 (62,7%) 
VIR; Statistične ifnormacije 28, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana, 

Po zbranih podatkih, ki smo jih preverjali ob obiskih na 
visokošolskih organizacijah, se pojavljajo pri reševanju ka- 
drovskih vprašanj nekatere nedoslednosti pri uresničevanju 
zakona o usmerjenem izobraževanju. Med temi so zlasti: 

- šole ne začenjajo ali pa prepozno začenjajo postopke za 
ponovno izvolitev delavcev v naziv oziroma postopki v posa- 
meznih primerih trajajo bistveno dlje kot 6 mesecev (zaradi 
tega je bilo v juniju 1982 v 25 visokošolskih organizacijah 245 
uč iteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev brez veljavnega 
naziva); 

- vzgojnoizobraževalno delo v 3. in 4. letnikih visokošol- 
skega študija opravljajo uč itelji z nazivom višji predavatelj (v 
juniju 1982 je bilo takih delavcev 50 v 8 visokošolskih organi- 
zacijah). 

februar 1982 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo je zahteval od poslovodnih organov teh šol, da pripra- 
vijo poročilo o kadrovski situaciji za svete šol in načrt ukrepov 
za odpravljanje nezakonitosti na tem področju ter da o tem do 
konca tega leta obvestijo komite. 

Možnosti za normalno kadrovsko reprodukcijo v visokem 
šolstvu se kažejo tudi v številu diplomantov podiplomskega 
študija in doktorjev znanosti. 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da se v zadnjih desetih letih 
neprestano veča število diplomantov podiplomskega študija 
(od 91 v letu 1972 na 182 v letu 1981). To večanje števila 
diplomantov podiplomskega študija gre kar vštric z večanjem 
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števila diplomantov visokošolskega študija (diplomantov vi- 
sokošolskega študija je bilo 1935 v letu 1972, v letu 1981 pa 
2583). Število novih doktoratov znanosti v zadnjih desetih 
letih niha (54 v letu 1972, 105 v letu 1974, 67 v letu 1976, 80 v 
letu 1978, 78 v letu 1981),* čeprav kaže tendenco naraščanja. 
V teh podatkih niso zajeti doktorati, pridobljeni v drugih 
republikah in drugih državah, pa bi pomembno vplivali na 
povečanje števila doktoratov znanosti v zadnjih letih. Visoko- 
šolske organizacije kljub vsemu ocenjujejo, da imajo težave 
pri zagotavljanju normalne kadrovske reprodukcije. Te težave 
še zlasti pogojujejo zaostrene gospodarske razmere in so 
zlasti naslednje: 

- ni več možnosti za vzporedne nastavitve visokošolskih 
uč iteljev ob uč iteljih, ki so pred upokojitvijo; 

- slabšanje pogojev za delo v visokošolskih organizacijah 
(načrtovanje standardov in normativov, večanje števila štu- 
dentov na visokošolskega uč itelja, znanstvenega delavca in 
sodelavca in višanje tedenske obremenitve z vzgojnoizobra- 
ževalnim delom, zmanjšanje možnosti za izpopolnjevanje 
ipd), kar povzroča zmanjševanje števila asistentov, pa tudi 
otežkoča vključevanje delavcev iz drugih organizacij združe- 
nega dela v pedagoški proces. 

V praksi so se po uveljavitvi zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju pojavile tudi posamezne neusklajenosti in nedosledno- 
sti v postopkih volitev v nazive visokošolskih uč iteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev. Največ spornih vprašanj seje 
nanašalo na možnost samo enkratne izjemne izvolitve brez 
doktorata znanosti oziroma magisterija in na reelekcijo (po- 
novne izvolitve) visokošolskih uč iteljev po 60 letu starosti, 
čeprav so zakonske rešitve teh vprašanj v veljavi že od leta 
1975. Ta vprašanja visokošolske organizacije urejujejo z opre- 
deljevanjem podrobnejših pogojev, meril in postopka za izvo- 
litev v nazive, o čemer se v skladu z zakonom usklajujejo tudi 
v okviru univerze in med univerzama. 

3. Položaj in vloga študentov 
V zadnjih letih so se z nekaterimi ukrepi izboljševali tudi 

pogoji za življenje in delo študentov. Zlasti je bila uspešna 
akcija gradnje domov za študente, v kateri je bilo od leta 1976 
zgrajenih 7 novih študentskih domov s 1770 ležišč i, tako da se 
je število ležišč v obeh študentskih centrih v Ljubljani in 
Mariboru povečalo na 5.770 ležišč , kar omogoča bivanje 
približno 28% rednih študentov. Izgradnja bivalnih kapacitet 
za študente se nadaljuje tudi v tem srednjeročnem obdobju; 
tako bomo postopno omogočali tudi študentom, ki se nasta- 
njujejo še vedno v zasebnih sobah (samo v Ljubljani je takih 
študentov nad 6.000), bivanje v domovih ter s tem boljše 
možnosti za študij. Ob tem pa bi morali tudi ugotoviti, ali so v 
novo zgrajenih domovih za učence še prosta mesta in tudi 
take proste kapacitete nameniti za bivanje študentov, saj so ti 
domovi primerni tudi zanje. Študenti, ki bivajo v domovih, 
imajo tudi možnost za redno prehrano, bistveno slabše pa je 
za študente, ki bivajo v zasebnih sobah in za študente, ki se 
vsakodnevno vozijo v šole, še zlasti v primerih, ko je vzgojnoi- 
zobraževalno delo (tudi zaradi pomanjkanja prostorov) razpo- 
rejeno skozi ves dan. Precejšnje število višjih in visokih šol 
ima sicer možnosti za organizacijo redne prehrane tudi za 
študente, vendar ugotavljajo, da se študentje relativno malo 
poslužujejo teh možnosti, ker menijo, da so cene posameznih 
obrokov previsoke. 

K izboljševanju možnosti za študij pomembno prispevajo 
tudi štipendije. V šolskem letu 1981/82 prejema štipendijo 
11.092 študentov (od tega 7.810 kadrovskih štipendij in 3.382 
štipendij iz združenih sredstev), kar je 54,5% vseh rednih 
študentov. Ob tem prejema še 1.949 kadrovskih štipendistov 
dodatek iz združenih sredstev. Vendar pa se v zadnjih dveh 
letih število razpisanih kadrovskih štipendij v celoti zmanj- 
šuje, še zlasti pa število razpisanih štipendij za družboslovne, 
ekonomske in kulturološke študije. Mnogo študentov si svoj 
ekonomski položaj izboljšuje tudi z delom prek študentskega 
servisa. V letu 1981 je iskalo občasno delo 17.504 študentje in 
so opravili 4,343.406 ur dela ali povprečno okrog 20 ur me- 
sečno na študenta. Pri takem delu so študenti naravoslovno- 

* Študenti 1980/81 in diplomanti 1980, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana, sep- tember 1981 Statistične Informacije 59, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana, marec 1982 

tehniških področ ij študija v bistveno več ji meri lahko oprav- 
ljali dela, povezana s stroko njihovega študija, medtem ko so 
študenti družboslovnih, ekonomskih in kulturoloških študijev 
zaposlujejo na delih, ki z njihovim študijem niso povezana. 
Med študenti, ki se začasno zaposlujejo prek študentskega 
servisa, je kar 61% takih, ki ne prejemajo štipendij. Delo prek 
študentskega servisa je sistemsko urejeno s pravkar spreje- 
timi dopolnitvami in spremembami zakona o delovnih razmer- 
jih, zaradi obsega tega dela in njegovega pomena za izboljše- 
vanje ekonomskega položaja študentov pa je potrebno čim- 
prej opredeliti tudi način posredovanja in organizacije tega 
dela. 

Ob obiskih na višjih in visokih šolah so študenti ocenili, da 
se organizirano vključujejo v različne oblike samoupravljanja 
na šolah, pri čemer so zlasti sveti letnikov zelo primerna 
oblika reševanja vseh odprtih vprašanj, ki se pojavljajo v 
odnosih med uč itelji in študenti, med študenti samimi, pa tudi 
vseh drugih vprašanj, povezanih s položajem in vlogo študen- 
tov; podobna ocena velja tudi za zbore študentov. Študenti se 
vključujejo v delegacije za delegiranje delegatov v skupščine 
družbeno-političnih in samoupravnih interesnih skupnosti. 
Uveljavljanje samoupravnih pravic in odgovornosti študentov 
je zelo odvisno od stopnje organiziranosti ir. delovanja njiho- 
vih družbeno-političnih organizacij, družbenih organizacij in 
društev, v okviru katerih se odvija tudi največ ji del tako ime- 
novane obštudijske dejavnosti študentov. V možnostih, stop- 
nji organiziranosti in načinu dela pri obštudijskih dejavnostih 
so precejšnje razlike med visokošolskimi organizacijami. Po 
oceni samih predstavnikov študentov je v tretjini visokošol- 
skih organizacij obštudijska dejavnost razvita zelo dobro, v 
tretjini zadovoljilo, v tretjini organizacij pa zelo slabo. Pri tem 
pa v vseh primerih ocenjujejo, da ni jasne razmejitve v pristoj- 
nosti za organiziranje, vodenje in financiranje obštudijske 
dejavnosti na ravni visokošolske temeljne organizacije, de- 
lovne organizacije in univerze ter da obštudijska dejavnost še 
ni enakovredna sestavina programa vzgojnoizobraževalnih in 
drugih storitev, s katerimi stopa visokošolska organizacija v 
svobodno menjavo dela. Zato bo potrebno pri nadaljnjem 
dograjevanju družbeno-ekonomskih odnosov v visokem šol- 
stvu uveljaviti obštudijsko dejavnost kot enakovredno sesta- 
vino celotnega življenje in dela Šol. 

4. Organiziranost višjega in visokega šolstva 
Visoko izobraževanje v SR Sloveniji se izvaja v 27 visokošol- 

skih delovnih organizacijah, od katerih je 22 enovitih delovnih 
organizacij ter 5 delovnih organizacij, v katerih sestavi je 
organiziranih 21 visokošolskih TOZD, 6 visokošolskih delov- 
nih organizacij se združuje v Univerzi v Mariboru, 21 pa v 
Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

V visokošolskih delovnih organizacijah, v katerih sestavi so 
visokošolske TOZD, se pojavljajo tendence, da bi vsaka te- 
meljna organizacija opravljala vse funkcije, tudi tiste, ki bi jih 
kot skupno nalogo vseh TOZD morala opravljati visokošolska 
delovna organizacija. Zato v več visokošolskih organizacijah 
ponovno preverjajo samoupravne in družbeno-ekonomske 
odnose v okviru visokošolskih delovnih organizacij in oprede- 
ljujejo naloge ter skupne interese, ki jih bodo uresničevali na 
ravni delovne organizacije (npr. razvijanje skupnih raziskoval- 
nih zmogljivosti, ustanavljanje kateder ali pedagoško znan- 
stvenih enot za skupna vzgojnoizobraževalna področja, zdru- 
ževanje sredstev za stanovanjsko izgradnjo, sredstev skupne 
porabe, sredstev amortizacije in sredstev za investicije, 
skupna skrb za kadrovsko reprodukcijo, za izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev v TOZD itd.). 

Vse visokošolske organizacije so se vključ ile v ustrezne 
posebne izobraževalne skupnosti, v skladu z obveznostjo za 
opravljanje raziskovalnega dela, pa so se visokošolske orga- 
nizacije vključ ile tudi v ustrezne raziskovalne skupnosti. 

Predstavniki visokošolskih organizacij ocenjujejo, da so 
uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih 
še vedno pretežno orientirani na reševanje vprašanj v sred- 
njem izobraževanju in da problematika visokega izobraževa- 
nja ne prihaja dovolj do izraza. To je po njihovi oceni tudi 
posledica še preslabo razvitih delegatskih odnosov in pa 
seveda dejstvo, da preobrazba srednjega izobraževanja do- 
življa že tudi praktično realizacijo, medtem ko se na uvajanje 
novih programov v višjih in visokih šolah šele pripravljamo. 
Nekatere visokošolske organizacije tudi ocenjujejo, da glede 

priloga poročevalca 27 



na področje izobraževanja in uporabnike kadrov, zainteresi- 
ranih za posamezna področ ja, posebne izobraževalne skup- 
nosti niso ustrezno organizirane (VEKŠ, EF, VŠOD, FNT - 
TOZD fizika, FNT-TOZD matematika in mehanika, SF), zaradi 
česar mnogokrat nastajajo tudi težave pri usklajevanju pro- 
gramskih zasnov, pri urejanju družbeno-ekonomskih odno- 
sov med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, pri delegira- 
nju delegatov iz zborov uporabnikov v svete visokošolskih 
organizacij ipd. 

Uresničevanje zakona o usmerjenem izobraževanju v viso- 
kem šolstvu se kaže tudi v usklajevanju njihove organizirano- 
sti in njihovih samoupravnih splošnih aktov s tem zakonom. 
To usklajevanje je v zamudi, saj bi samoupravni splošni akti 
visokošolskih organizacij morali biti usklajeni z zakonom že v 
maju 1981. Stanje glede priprave in sprejemanja statutov 
visokošolskih organizacij je v juniju 1982 naslednje: 27 viso- 
košolskih delovnih oziroma temeljnih organizacij je že spre- 
jelo nove statute in jih poslalo Skupščini SR Slovenije v 
soglasje, v 20 visokošolskih organizacijah pa so statuti v 
različnih fazah priprave oz. sprejemanja. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo je do junija 1982 pregledal in oblikoval pripombe na 
statute 15 visokošolskih organizacij. Kljub temu, da so bili 
skoraj vsi statuti pregledani že v fazi osnutkov, mnogi pa tudi 
v fazi predloga in so bile šole seznanjene z ugotovitvami in 
pripombami, ugotavljamo, da so v nekaterih statutih visoko- 
šolskih organizacij še vedno precejšnje neskladnosti in po- 
manjkljivosti. O njih bo Skupšč ina SR Slovenije podrobneje 
seznanjena ob obravnavi statutov posameznih visokošolskih 
organizacij. 

Ob obiskih visokošolskih organizacij smo ugotavljali tudi, 
kako odgovorni delavci in predstavniki študentov visokošol- 
skih organizacij ocenjujejo delovanje sveta šole, ustreznost 
njegove sestave in delovanje posameznih skupin delegatov v 
njem. Ponekod ugotavljajo, da ni bilo nobenih problemov pri 
zagotavljanju sklepčnosti sej sveta niti pri zagotavljanju aktiv- 
nega in ustvarjalnega delovanja vseh skupin delegatov, v 
nekaterih visokošolskih organizacijah pa so ugotovitve o tem 
povsem nasprotne Po splošni oceni je sodelovanje študentov 
v največ ji meri odvisno od stopnje organiziranosti ZMSM na 
šoli, od razvitosti drugih oblik samouprave študentov (sveti 
letnikov, samoupravna organiziranost obštudijskih dejavnosti 
ipd.), seveda pa tudi od odnosa med delavci šole in študenti. V 
primerih, ko se pojavljajo težave pri delovanju delegatov druž- 
bene skupnosti ocenjujejo, da te težave bolj izvirajo iz preo- 
bremenjenosti posameznih delegatov z drugimi nalogami kot 
pa iz njihove nepripravljenosti za sodelovanje, zato bo po- 
trebno pri kadrovanju teh delegatov še posebej pozorno ugo- 
tavljati možnosti ter tudi interese posameznika za kreativno 
sodelovanje v svetu. Predvsem pa bo potrebno že izvoljene 
delegate v več ji meri oborožiti s stališč i organov in organiza- 
cij, ki jih delegirajo. 

Sicer pa sveti šol sprejemajo vse tiste odloč itve, ki so pogoj 
za normalno delovanje visokošolskih organizacij Med najpo- 
membnejšimi vprašanji, ki jih sveti obravnavajo, je zlasti pri- 
prava in sprejemanje letnega delovnega načrta in analize 
uč inkovitosti dela. Pri tem pa letni delovni načrti (za leto 1982 
jih še niso sprejele 4 visokošolske organizacije) še v več ini 
primerov ne vključujejo vseh sestavin, kot jih določa zakon in 
ki so potrebne za celovito načrtovanje življenja in dela šole v 
posameznem šolskem letu. Tudi analize uč inkovitosti dela (po 
zbranih podatkih jih doslej ni pripravljalo 10 visokošolskih 
organizacij) so predvsem usmerjene v analizo uč inkovitosti 
študija in ne vsebujejo ocene uč inkovitosti drugega dela 
visokošolskih organizacij, kakor je načrtovano v letnem de- 
lovnem načrtu. Da bi analize uč inkovitosti dela postale instru- 
ment ugotavljanja rezultatov in osnova za nadaljnje načrtova- 
nje celotnega dela in življenja šol, bo potrebno pospešiti 
oblikovanje enotnih meril za pripravo analize uč inkovitosti 
dela, za katere bi se v skladu z zakonom morali dogovoriti 
uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih 
in jih uskladiti v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

5. Položaj in vloga univerze 
Obe slovenski univerzi sta se aktivno vključ ili v uresničeva- 

nje zakona o usmerjenem izobraževanju ne samo na področju 
visokega, temveč tudi srednjega šolstva. Svoje aktivnosti 
medsebojno usklajujeta, spodbujata aktivnosti v visokošol- 

skih organizacijah, zlasti pri oblikovanju in usklajevanju stro- 
kovnih rešitev organizacij, ki izvajajo izobraževanje v istih ali 
sorodnih strokah, ter se vključujeta v aktivnosti drugih nosil- 
cev preobrazbe vzgoje in izobraževanja, zlasti še v okviru 
družbenopolitičnih organizacij, izobraževalnih skupnosti in 
strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje .V ta na- 
men sta obe univerzi ustanovili delovna, strokovna in samou- 
pravna telesa, ki so v zadnjem obdobju opravljala zlasti na- 
slednje pomembnejše naloge: 

- usklajevanje podrobnejših pogojev, meril in postopka za 
izvolitev v nazive visokošolskih uč iteljev, znanstvenih delav- 
cev in sodelavcev; 

- usklajevanje razmestitve področ ij izobraževanja za prido- 
bitev magisterija in doktorata znanosti ter priprava samou- 
pravnega sporazuma, ki ga o tem izobraževanju sklepajo 
izobraževalne in raziskovalne organizacije, ki izvajajo to izo- 
braževanje in Univerze; 

- sodelovanje pri oblikovanju strokovnih rešitev za spre- 
membo in dopolnitev smernic za oblikovanje vzgojnoizobra- 
ževalnih programov; 

- sodelovanje v razpravah o programskih zasnovah za obli- 
kovanje vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izo- 
braževanju in pripravami programov v srednjem izobraževa- 
nju; 

- priprava strokovnih podlag za usklajevanje samoupravne 
organiziranosti in statutov visokošolskih organizacij z zako- 
nom; 

- sodelovanje pri planiranju razvoja usmerjenega izobraže- 
vanja in pri oblikovanju strokovnih rešitev za uveljavljanje 
odnosov svobodne menjave dela; 

- skrb za izboljšanje pogojev za delo študentov in za delo 
drugih organizacij, katerih dejavnost omogoča uresničevanje 
nalog univerz in njihovih članic. 

Za uč inkovitejše delo pri pripravi usklajenih strokovnih reši- 
tev sta se univerzi dogovorili tudi o novih nalogah in funkciji 
centra za razvoj univerze. Le-ta naj bi deloval kot skupni 
strokovni center, zlasti za pripravo programov v visokem 
izobraževanju, kar pomeni, da bo opravljal določena stro- 
kovna dela za potrebe obeh univerz in njenih članic ter tudi za 
potrebe strokovnih svetov posebnih izobraževalnih skupno- 
sti. Temeljne takšne naloge za področ je visokega izobraževa- 
nja so zlasti: oblikovanje enotne metodologije za pripravo 
osnutkov vzgojno izobraževalnih programov v višjih in visokih 
šolah, koordiniranje celotne aktivnosti usmerjanja in izvedbe 
vpisa ter spremljanje in vrednotenje izvajanja novih progra- 
mov. 

V nadaljnji preobrazbi visokega šolstva je potrebna še moč- 
nejša usklajevalna vloga Univerz, zlasti pri zagotavljanju ra- 
cionalno organiziranega visokošolskega izobraževanja, pri 
preseganju programske razdrobljenosti, pri razvijanju stro- 
kovnih rešitev za povezovanje raziskovanja, izobraževanja in 
dela v vsakem programu ter pri reševanju drugih strokovnih 
vprašanj, povezanih z izvajanjem vzgojnoizobraževalnega, ra- 
ziskovalnega in drugega dela visokošolskih organizacij. Pri 
tem je še posebej pomembno, da univerzi že pri pripravi 
programskih zasnov in pri oblikovanju vzgojnoizobraževalnih 
programov oblikujeta usklajena strokovna stališča glede ute- 
meljenosti in racionalnosti uvajanja izobraževanja za pridobi- 
tev višje ali visoke strokovne izobrazbe na novih strokovnih 
področ jih oziroma disciplinah ter tudi glede zviševanja stop- 
nje izobraževanja. Namesto uvajanja novih programov naj bi 
univerzi spodbujali zlasti razvijanje programov za izpopolnje- 
vanje (posebej še za specializacijo) oziroma za usposabljanje, 
pri čemer bi morali univerzi oblikovati tudi podrobnejša me- 
rila in kriterije za določanje števila in vrst takih programov ter 
tudi za določanje programov za pridobitev magisterija. 

V razgovorih na visokošolskih organizacijah je bilo oce- 
njeno, da univerzi ne opravljata v celoti nalog, ki jih imata po 
zakonu, oziroma za katere so se dogovorili s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v univerzo. Predstavniki visokošol- 
skih organizacij pričakujejo od univerze predvsem: 

- močnejšo povezovalno vlogo med visokošolskimi organi- 
zacijami; ter več jo iniciativnost pri meduniverzitetnem sode- 
lovanju v Jugoslaviji in mednarodnem merilu; 

- več jo usklajevalno vlogo pri načrtovanju in uresničevanju 
načrtov razvoja visokega šolstva; 

- večjo usklajevalno vlogo pri zagotavljanju enotnosti 
vzgojnoizobraževalnega dela ter pri planiranju in izvajanju 
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raziskovalnega dela, zlasti na področ ju temeljnih raziskav; 
- več jo vlogo pri reševanju kadrovskih vprašanj in usklaje- 

vanju kadrovske politike v visokošolskih organizacijah; 
- opravljanje nalog v zvezi z usklajevanjem strokovnih reši- 

tev pri zagotavljanju pogojev za uč inkovito in organizirano 
vzgojnoizobraževalno, raziskovalno in drugo delo delavcev in 
študentov visokošolskih organizacij (knjižnična dejavnost, in- 
formacijski sistem, založniška dejavnost, razvijanje kateder za 
skupna predmetna področja, skrb za strokovno-razvojno 
delo, povezano z vzgojnoizobraževalnim, raziskovalnim in 
drugim delom višjih in visokih šol, strokovna pomoč pri pri- 
pravi samoupravnih splošnih aktov višjih in visokih šol ter pri 
urejanju samoupravnih in družbeno-gospodarskih odnosov, 
priprava dokumentacije in evidenc, domovi za študente ipd.); 

- hitrejše in uč inkovitejše reševanje nalog, ki jih ima uni- 
verza po zakonu (priprava samoupravnega sporazuma o podi- 
plomskem izobraževanju, usklajevanje meril, kriterijev in po- 
stopka za izvolitev v nazive visokošolskih uč iteljev, znanstve- 
nih delavcev in sodelavcev ipd ). 

Visokošolske organizacije tudi ocenjujejo, da dejavnost 
univerze terja preveč sredstev, ki jih članice po dosedanjem 
nač inu financiranja niso zmožne združevati. Zato se javljajo 
pobude, naj bi se tista dejavnost univerz, ki jo opravljajo na 
podlagi zahtev zakona, financirala v svobodni menjavi dela v 
okviru Izobraževalne skupnosti Slovenije, za tisto dejavnost, 
ki pa jo univerzi opravljata na podlagi dogovora njunih č lanic, 
pa naj bi sredstva zagotavljale članice iz svojega dohodka. 

6. Materialni položaj visokega šolstva 
Ob obiskih na visokošolskih organizacijah smo z njihovimi 

predstavniki ocenjevali tudi materialni položaj v visokem šol- 
stvu, zlasti z vidika prostorskih in drugih pogojev ter z vidika 
ustvarjanja dohodka, potrebnega za opravljanje dogovorje- 
nega obsega in kvalitete njihovega dela. 

V zvezi s prostorskimi pogoji smo ugotovili, da visokošolske 
organizacije delujejo v precej različnih razmerah. Zlasti višje 
in visoke šole, ki delujejo v relativno novih zgradbah, zgraje- 
nih namensko, razpolagajo s povsem ustreznimi prostori za 
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, pa tudi s prostori za 
druge dejavnosti (za raziskovalno delo, knjižnice, obštudijske 
dejavnosti, delo organizacij študentov in delavcev itd.). V teh 
primerih je tudi oprema šole na primerni ravni in sodobna. 
Sem spadajo tudi šole, za katere je gradnja novih prostorov v 
zaključni fazi (PA Ljubljana, VPOM Piran). 

Več je prostorske težave pa imajo zlasti naslednje šole: 
VTVŠ Ljubljana, VAŠ Maribor, VŠTK, VŠSD, VŠOD Kranj, 
VŠSD Ljubljana, BF-VTO biologija, VTO živilska tehnologija, 
VTO lesarstvo, VUŠ Ljubljana, FNT-VTO farmacija, FAGG- 
VTO arhitektura, ALU, AGRFT, AGL, PF Ljubljana. 

V precejšnjem številu visokošolskih organizacij tudi ugo- 
tavljajo, da jim ob sicer na splošno ugodnih prostorskih 
pogojih manjkajo zlasti prostori za praktično delo študentov, 
obštudijske dejavnosti, za laboratorije, prostori za razisko- 
valno delo ipd. Do takih prostorskih težav prihaja predvsem 
zaradi bistveno večjega števila študentov, kot pa jih je bilo 
predvidenih, ko so prostore gradili (zlasti veliko število štu- 
dentov v 1. letnikih). 

Visokošolske organizacije so opozarjale tudi na vse več je 
težave pri nabavi sodobne opreme, strokovne literature in 
potrošnega materiala, zlasti seveda tistega, ki je vezan za 
uvoz. Ponekod ocenjujejo, da te težave že bistveno ovirajo 
izpolnjevanje vseh obveznosti, določenih s študijskimi pro- 
grami. 

V zvezi z ustvarjanjem dohodka v visokošolskih organizaci- 
jah smo ugotovili, da se tudi v visokem šolstvu zaostrujejo 
pogoji gospodarjenja. To se kaže zlasti v: 

- zaostajanju rasti dohodka za rastjo stroško poslovanja, 
zlasti materialnih stroškov, kar povzroča celo zmanjševanje 
obsega nekaterih uveljavljenih oblik vzgojnoizobraževalnega 
dela, ki prispevajo k več ji kvaliteti in uč inkovitosti študija 
(laboratorijske vaje, eksperimentalno delo, uvajanje v razisko- 
valno delo ter različne oblike individualnega dela s študenti); 

- vse več jem številu primerov, ko visokošolske organizacije 
izkazujejo v periodičnih in zaključnih računih izgubo ali pa 
poslujejo na robu rentabilnosti; vzroki so v zapoznelih obra- 
čunih povračila za programe storitev v izobraževalnih in razi- 
skovalnih skupnostih, v zadnjem letu pa še posebej zaradi 
sprememb v stopnjah amortizacije, ki v ceni storitev še ni 

zajeta v celoti in zato neposredno vpliva na zmanjševanje 
dohodka; 

- zaostrovanju normativov in standardov za opravljanje 
dela, kar se kaže tudi v večanju števila študentov na visoko- 
šolskega uč itelja, znastvenega delavca ali sodelavca (v šol- 
skem letu 1981/82 je v slovenskem visokem šolstvu pov- 
prečno 10,3 študentov na visokošolskega uč itelja, znanstve- 
nega delavca ali sodelavca, kar je v Jugoslaviji sicer še vedno 
najmanj, vendar pa to število med posameznimi šolami zelo 
odstopa navzgor ali navzdol - od največ 37 na Višji upravni 
šoli, 30,5 na Pravni fakulteti, 27 na VEKŠ, 24 na EF do najmanj 
2 na AGRFT, 3,6 na AGL ter 4,2 na ALU in MF) in v višanju 
tedenske obremenitve visokošolskih delavcev z vgojnoizobra- 
ževalnim delom (v posameznih primerih dosega tedenska 
obremenjenost uč iteljev s predavanji, vajami in seminarji tudi 
do 20 ur - VAŠ, EF, seveda pa imamo tudi posamezne pri- 
mere, ko znaša ta obremenjenost le 2 uri). 

Po zbranih podatkih ugotavljamo, da se je v zadnjih letih 
začelo v visokem šolstvu dosledneje uveljavljati načelo celovi- 
tosti dohodka, kar se izraža v tem, da se vse večji delež 
dohodka, ki ga s svojim vzgojnoizobraževalnim, raziskoval- 
nim in drugim delom ustvarijo delavci visokošolske organiza- 
cije, izkazuje v dohodku te organizacije. Na to kažejo tudi 
podatki visokošolskih organizacij o deležih celotnega pri- 
hodka, ki ga te organizacije ustvarijo v svobodni menjavi dela 
v okviru posebnih izobraževalnih skupnosti in področnih razi- 
skovalnih skupnosti in v neposredni menjavi dela. 

Podrobnejša analiza teh podatkov kaže, da so med šolami 
bistvene razlike glede deleža prihodka, ki ga ustvarjajo s 
svobodno menjavo v posebni izobraževalni skupnosti. Za šole 
na področ ju družboslovja je značilno, da ustvarijo iz tega 
naslova več kot 80% prihodka, izjeme so le tiste šole, ki imajo 
močno razvit študij ob delu (VUŠ, VŠOD, VPŠ in VEKŠ), in 
pridobivajo iz šolnin dodatni prihodek. To kaže, da imajo šole 
glede na vrsto svoje dejavnosti na eni strani ter tudi glede na 
neposredne interese uporabnikov na drugi strani, bistveno 
različne možnosti za pridobivanje dohodka, ki ni vezan na 
svobodno menjavo dela v PIS. 

Vse šole pa hkrati ugotavljajo, da se v zaostrenih razmerah 
gospodarjenja in omejevanja skupne porabe vse bolj zmanj- 
šuje tudi obseg raziskovalnega dela, ki se zagotavlja s svobo- 
dno menjavo dela v področnih raziskovalnih skupnostih in 
neposredno z uporabniki, kar zlasti prizadene šole, na po- 
droč ju družboslovja ter vzgoje in izobraževanja. S tem pa se 
slabšajo pogoji za kvalitetno delo in razvoj višjih in visokih 
šol. Rešitev vidijo v tem, da bi za njihovo raziskovalno delo v 
več ji meri zagotavljale sredstva tudi izobraževalne in ne le 
raziskovalne skupnosti (najostreje so bile take pobude izra- 
žene zlasti na FSPN, nekaterih smereh FF ter na obeh PA). 
Šole, ki izkazujejo sicer precejšen delež prihodka iz neposre- 
dne menjave dela in na drugih podlagah, pa opozarjajo, da se 
zaradi pretežno razvojno-aplikativne narave strokovno-razi- 
skovalnega dela za neposredne uporabnike (ekspertize, ate- 
stiranja ipd.) zmanjšujejo možnosti za temeljne raziskave, 
pogosto pa povzroča tako delo tudi motnje pri vzgojnoizobra- 
ževalnem delu. 

Posebno vprašanje v okviru materialnega položaja visokega 
šolstva je vprašanje šolnin za študij ob delu. S tem v zvezi 
moramo najprej ugotoviti, da uporabniki in izvajalci v PIS v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov niso podrobneje 
določ ili načel za soudeležbo učencev in študentov oziroma 
občanov, ki se izobražujejo, pri plač ilu vzgojnoizobraževalnih 
storitev. Zato šolnine še vedno določajo visokošolske organi- 
zacije same. Po zbranih podatkih se višine šolnin za letnik 
študija gibljejo med 4.000 in 32.000 din, večina šolnin pa se 
giblje med 8.000 in 16.000 din za letnik. Do velikih razlik 
prihaja zaradi različnega obsega vzgojnoizobraževalnih in 
drugih storitev, ki jih visokošolske organizacije izvajajo za 
študente ob delu in pa zaradi zelo različnega števila študentov 
v skupini. V postopku spreminjanja in dopolnjevanja samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov posebnih izobraževal- 
nih skupnosti je potrebno v skladu z zakonom dosledno 
določ iti načela za soudeležbo študentov tako, da bodo šole 
lahko določale šolnine le na tej podlagi, ne pa po lastni 
presoji. S tem v zvezi smo ob obiskih na visokošolskih organi- 
zacijah tudi ugotovili, da merila in kriteriji za oblikovanje cen 
storitev še ne upoštevajo potrebnih sredstev za preverjanje in 
ocenjevanje znanja občanov, ki si znanje pridobivajo s samoi- 
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zobraževanjem, saj je prvo preverjanje takega znanja za ob- 
čana v zakonu brezplačno. 

IV. STALIŠČA IN USMERITVE ZA NADALJNJE 
URESNIČEVANJE USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA 

V nadaljnjem uresničevanju usmerjenega izobraževanja je 
potrebno zagotoviti bistveno višjo stopnjo usklajenosti načr- 
tovanja razvoja izobraževanja, priprave programov, oprede- 
ljevanja pogojev in standardov za opravljanje vzgojnoizobra- 
ževalnega dela z razvojem družbenoekonomskih odnosov 
svobodne menjave dela in razvojem materialne osnove posa- 
meznih področ ij združenega dela ter družbe v celoti. Le tesna 
povezanost strokovnega dela pri pripravi in uresničevanju 
novih vzgojnoizobraževalnih programov z razvojnimi gibanji v 
gospodarstvu ter v samoupravnih družbeno-ekonomskih 
odnosih lahko prepreč i, da bi postalo uvajanje usmerjenega 
izobraževanja le klasična šolska reforma, kar pa bi onemogo- 
čalo, da bi se po samoupravni poti razreševala temeljna proti- 
slovja v nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja in da bi 
vzgojnoizobraževalna dejavnost v procesih nadaljnjega po- 
družbljanja postala sestavni del združenega dela. V zaostre- 
nih pogojih gospodarjenja ne bo mogoče zagotavljati uresni- 
čevanja v celoti in s predvideno dinamiko tistih strokovnih 
rešitev, ki terjajo bistveno boljše prostorske, materialne, ka- 
drovske in druge pogoje ter standarde za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalnega dela in so se načrtovale v obdobju razme- 
roma ugodnih gibanj v rasti materialne osnove družbe ter ob 
predvidevanjih, da se bodo takšna ugodna gibanja tudi nada- 
ljevala. Nujno pa je zagotoviti pogoje za uresničevanje temelj- 
nih načel in ciljev preobrazbe vzgoje in izobraževanja ter 
pospešeno iskati in razvijati takšne strokovne in organizacij- 
ske rešitve, ki bodo tudi ob zoženih materialnih možnostih to 
omogočale. 

V ta namen je potrebno zlasti: 
1. V nadaljnjem dograjevanju vzgojnoizobraževalnih pro- 

gramov v srednjem izobraževanju ter pri pripravi programov v 
visokem izobraževanju ponovno preveriti ustreznost vrste in 
števila teh programov razmestitev njihovega izvajanja ter po- 
gojev za njihovo izvajanje, tako z vidika uresničevanja temelj- 
nih načel in ciljev, opredeljenih v zakonu in smernicah za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov, kot tudi z vi- 
dika razvojnih izobraževalnih potreb združenega dela in z 
vidika razvojnih možnosti posameznih področ ij združenega 
dela in družbe v celoti. Pri tem se mora v polni meri uveljaviti 
odgovornost izobraževalnih skupnosti, da v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije medsebojno uskladijo vzgojnoizbraže- 
valne programe in plane razvoja usmerjenega izobraževanja. 

2. Preveriti skladnost mreže srednjih šol s sprejetim družbe- 
nim dogovorom, pri čemer naj se z obravnavanjem šolskega 
prostora v medobčinskih območjih kot celote zagotovi racio- 
nalno izkoriščanje obstoječ ih šolskih in domskih kapacitet ter 
prepreč i razdrobljenost, nepotrebna podvajanja in ustanavlja- 
nje dislociranih enot pretežno za izobraževanje mladine, na- 
mesto da se z njimi zagotavlja predvsem približevanje izobra- 
ževanja zaposlenim delavcem. 

3. Pred sprejemanjem programskih zasnov v skupščinah 
posebnih izobraževalnih skupnosti je potrebno v postopku 
usklajevanja med temi skupnostmi in v Izobraževalni skupno- 
sti Slovenije uskladiti in razrešiti še obstoječa neskladja in 
odprta vprašanja, med katerimi so zlasti: 

- dosledno uveljavljanje načela za preseganje programske 
razdrobljenosti, tako da se v vseh programih za pridobitev 
izobrazbe omogoča izobraževanje za širše sklope dela ozi- 
roma za več sorodnih poklicev, in da se bo izobraževanje za 
posamezne poklice, specializirana in zahtevnejša dela v ok- 

viru pridobljene izobrazbe zagotavljajo s programi za izpopol- 
njevanje in za usposabljanje; 

- odpravljanje prekrivanja in nepotrebnih podvajanj pro- 
gramov oziroma smeri izobraževanja z doslednim uveljavlja- 
njem načela, da se lahko za isti poklic ali strokovni naslov 
oblikuje en sam program za pridobitev izobrazbe; 

- uvajanje izobraževanja na področjih, kjer doslej izobra- 
ževanje ni bilo organizirano in tudi niso bile ugotovljene 
potrebe dela ter ugotoviti, če je mogoče tako izobraževanje 
zagotoviti, bodisi z drugimi programi, izbirnimi predmeti in 
interdisciplinarnimi programi ali pa z izobraževanjem v obsto- 
ječ ih šolah v drugih republikah, zlasti v primerih, ko so ka- 
drovske potrebe manjše; 

- zviševanje stopnje izobrazbe, kar vpliva na bistveno po- 
daljševanje trajanja izobraževanja zlasti še v primerih, kot 
take rešitve ne izhajajo iz zahtev dela ter niso bile niti predvi- 
dene v planskih aktih niti preverjene z vidika materialnih 
možnosti. 

4. Aktivnosti za pripravo in sprejemanje programskih za- 
snov je potrebno pospešiti in programske zasnove sprejeti do 
konca meseca oktobra 1982 ter s tem omogočiti pripravo 
novih programov v visokem izobraževanju, da bi jih lahko 
uvedli v 1. letnike višjih in visokih šol v šolskem letu 1985/86, 
hkrati pa je potrebno do objave razpisa za vpis v šolskem letu 
1983/84, t. j. konec februarja 1983, uskladiti programe v 
srednjem izobraževanju. 

5. Strokovne naslove, ki naj bi jih omogočali pridobiti novi 
programi v visokem izobraževanju, je potrebno uskladiti z 
veljavnimi zakoni. V skladu s temi zakoni se lahko novi stro- 
kovni naslovi po potrebi uveljavijo z ustanovitvenimi akti 
visokošolskih organizacij. Zato torej ni potrebno spreminjati 
zakona o strokovnih naslovih. 

6. Pri pripravi programov v visokem izobraževanju morata 
Univerzi v več ji meri zagotavljati usklajevanje strokovnih reši- 
tev, zlasti med šolami, ki izvajajo programe istih ali sorodnih 
strok, pri čemer je treba tudi zagotoviti, da take šole predlo- 
žijo strokovnim svetom posebnih izobraževalnih skupnosti v 
obravnavo usklajene rešitve osnutkov programov. Pri pripravi 
osnutkov programov morajo višje in visoke šole zagotoviti 
tudi sodelovanje strokovnjakov iz raziskovalnih in drugih or- 
ganizacij združenega dela. Za zagotovitev uč inkovitega sode- 
lovanja in usklajevanja naj visokošolske organizacije za dogo- 
vorjeni program skupnih nalog v univerzah združujejo sred- 
stva, za originarne naloge, ki jih univerzi opravljata po za- 
konu, pa bo potrebno zagotoviti sredstva v svobodni menjavi 
dela v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

7. V nadaljnjem razvijanju samoupravnih družbeno-eko- 
nomskih odnosov v visokošolskih organizacijah je potrebno 
še nadalje poglabljati delegatska razmerja ter uveljavljati sa- 
moupravne pravice in odgovornosti delavcev ter študentov. 
Ob tem je potrebno še dosledneje uveljaviti načelo enovitosti 
dohodka v visokošolskih organizacijah, pri čemer so že dose- 
ženi pomembni rezultati. 

8. Tudi v nadaljnjem obdobju je potrebno nadaljevati z 
aktivnostmi za izboljševanje pogojev za življenje in delo štu- 
dentov, tako z nadaljnjo izgradnjo študentskih domov, z zago- 
tavljanjem pogojev za delo njihovih organizacij, društev in 
obštudijskih dejavnosti kot tudi z uveljavljanjem različnih 
oblik njihovega povezovanja z organizacijami združenega 
dela uporabnikov. 

9. Z nadaljnjim dograjevanjem organiziranosti visokega šol- 
stva, njegovim tesnejšim povezovanjem z raziskovalnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela, z razvijanjem boljših 
materialnih osnov v skladu z možnostmi ter z uč inkovitejšim 
reševanjem kadrovskih vprašanj je potrebno zagotoviti po- 
goje za uspešno in uč inkovito uvajanje novih programov v 
visokem izobraževanju v šolskem letu 1985/86. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

usmerjenem izobraževanju s predlogom 

zakona (ESA-43) 

POVZETEK 

Zakon o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 
11/80), ki je povezal prejšnja točena sistema izobraževanja 
v srednjem in v visokem izobraževanju ter mladine in 
odraslih v enoten sistem usmerjenega izobraževanja, je na 
novo in enotno opredelil tudi vlogo in položaj vseh udele- 
žencev izobraževanja ne glede na stopnjo izobraževanja. 
V skladu s tem je zakon tudi izenač il pravice učencev 
srednjih šol in študentov višjih in visokih šol pri upravlja- 
nju izobraževalnih organizacij in zato ni več predvidel 
sodelovanja staršev pri upravljanju izobraževalnih organi- 
zacij v srednjem izobraževanju. Ustavno sodišče SR Slo- 
venije pa je s svojo odločbo št. Ul 59/81-20 z dne 30. 3. 
1982 ugotovilo, da določba prvega odstavka 139. člena 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, 
št. 11/80) je 13. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR 
Slovenije, po kateri SR Slovenija v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja sistem vzgojnoizobraževalne de- 
javnosti, prvi odstavek 51. člena Ustave SR Slovenije, po 
katerem se z zakonom lahko določ i, da so določene dejavno- 
sti ali zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo druž- 
bene dejavnosti, posebnega družbenega pomena ter uredi 
nač in uresničevanja posebnega družbenega interesa, in tretji 
odstavek 55. člena Ustave SR Slovenije, po katerem se pogoji 
za ustanavljanje in delo vzgojnoizobraževalnih organizacij 
določ ijo z zakonom. 

II. Ocena stanja 
Zakon o usmerjenem izobraževanju je povezal prejšnja lo- 

čena in različna sistema izobraževanja v srednjem in visokem 
šolstvu ter mladine in odraslih v enoten sistem usmerjenega 
izobraževanja, hkrati pa zagotovil enakopraven položaj udele- 
žencev izobraževanja in enotno uredil njihove pravice in ob- 
veznosti ne glede na to, ali se vključujejo v izobraževanje pred 
vstopom na delo, ali ob delu, ali iz dela. Pri tem je zakon tudi 
enako opredelil položaj in vlogo vseh udeležencev izobraže- 
vanja pri upravljanju izobraževalnih organizacij v usmerjenem 
izobraževanju in zato ni predvidel sodelovanja staršev kot 
zastopnikov udeležencev izobraževanja v upravljanju teh or- 
ganizacij. Tako po prvem odstavku 139. člena zakona o 
usmerjenem izobraževanju upravljajo izobraževalno organi- 
zacijo delavci te organizacije skupaj z učenci oziroma štu- 
denti, v zadevah posebnega družbenega pomena, določenih s 
tem zakonom, pa enakopravno soodločajo tudi delegati druž- 
bene skupnosti. Novo opredeljena vloga učencev v srednjem 
izobraževanju se je začela uveljavljati tudi v praksi, hkrati pa 
so se začeli pojavljati ugovori staršev, da nimajo več  vpliva na 
delo izobraževalnih organizacij, ker so bili po določbi prvega 
odstavka 139. člena citiranega zakona izločeni iz organov 
upravljanja izobraževalnih organizacij. 

zakona o usmerjenem izobraževanju ni v skladu z Ustavo 
SR Slovenije, ker ne zagotavlja sodelovanja staršev pri 
upravljanju vzgojnoizobraževalnih organizacij v srednjem 
izobraževanju. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
naj bi se v upravljanje srednjih šol in domov za učence 
ponovno vključ ili tudi starši učencev (prvi odstavek 139. 
č lena) ter zato tudi razširila sestava svetov teh izobraževal- 
nih organizacij z delegati staršev in določil nač in njiho- 
vega delegiranja (141. č len), dopolnile določbe o nač inu 
sprejemanja odloč itev (144. č len) ter razširila sestava izvr- 
šilnih organov sveta tudi z delegati staršev (146. č len)). 
Hkrati se predlaga, naj bi srednje šole in domovi za učence 
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi zakona uskladili 
svoje samoupravne splošne akte s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami. 

III. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po izdaji 
zakona 

Spremembo in dopolnitev zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju terja odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije štev. Ul 
59/81-20 z dne 30. 3. 19?2, s katero je ugotovilo, da določba 
prvega odstavka 139. člena citiranega zakona ni v skladu z 
Ustavo SR Slovenije, ker ne zagotavlja sodelovanja staršev pri 
upravljanju vzgojnoizobraževalnih organizacij v srednjem izo- 
braževanju. 

Po 412. členu Ustave SR Slovenije mora Skupščina SR 
Slovenije v šestih mesecih od dneva prejema odločbe Ustav- 
nega sodišča uskladiti zakon z ustavo. Ce tega ne bi storila, 
navedena določba zakona preneha veljati, kar ugotovi 
ustavno sodišče s posebno določbo. 

IV. Načela, na katerih naj zakon temelji, 
vsebina zakona in bistvene predlagane rešitve 

V skladu s petim odstavkom 55. člena Ustave SR Slovenije 
naj zakon zagotovi sodelovanje staršev v upravljanju izobra- 
ževalnih organizacij na področju srednjega izobraževanja 
(srednje šole in domovi za učence teh šol). Pri tem naj zakon 
ohrani že uveljavljeno tripartitno sestavo svetov izobraževal- 
nih organizacij tako, da bodo svet sestavljali: delegati delav- 
cev te organizacije, delegati učencev oziroma študentov in v 
srednjem izobraževanju tudi staršev otrok ter delegati druž- 
bene skupnosti. Delegati učencev in delegati staršev naj bi v 
svetu izobraževalne organizacije predstavljali enotno skupino 
delegatov. Delegate staršev v svet naj bi delegirali starši 
neposredno v skladu s statutom izobraževalne organizacije. 

V. Ocena finančnih in drugih obveznosti 
Zakon ne bo povzroč il novih materialnih obveznosti za 

nobeno samoupravno organizacijo in skupnost, niti ne za 
proračune družbeno politične skupnosti. Zahteval pa bo us- 
kladitev statutov izobraževalnih organizacij v srednjem izo- 
braževanju zaradi vključ itve delegatov staršev v njihove svete. 

V skladu s 307. členom Poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlagatelj zakona predlaga, da se hkrati obravnava in 
sprejme predlog za izdajo zakona in zakonski predlog. S 
predlaganim zakonom se namreč ne spreminjajo izhodišča, 
na katerih temelji zakon o usmerjenem izobraževanju, temveč 
gre le za manjše spremembe in dopolnitve zakona. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 

izobraževanju 

1. člen 
V zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 

11-716/80) se na koncu prvega odstavka 139. člena namesto 
pike postavi vejica in doda besedilo: »v srednjih šolah in 
domovih za učence pa tudi s starši učencev«. 

2. č len 
V prvem odstavku 141 člena se za besedama »delegati 

učencev« dodasta besedi »in staršev«. 
V drugem odstavku se za besedo »študentov« vstavijo be- 

sede »ter delegate staršev«. 
3. č len 

V prvem odstavku 144. člena se za besedami »večina dele- 
gatov učencev« dodasta besedi »in staršev«. 

4. č len 
Na koncu drugega odstavka 146. člena se namesto pike 

postavi vejica in doda besedilo: »v srednjih šolah in domovih 
za učence pa tudi izmed delegatov staršev«. 

5. č len 
Izobraževalne organizacije morajo uskladiti svoje samou- 

pravne splošne akte z določbami tega zakona najpozneje v 
šestih mesecih od dneva njegove uveljavitve. 

6. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

V prvem odstavku 139. člena se predlaga sprememba v 
upravljanju izobraževalnih organizacij na področ ju srednjega 
izobraževanja s tem, da se v upravljanje srednjih šol in domov 
za učence ponovno vključ ijo tudi starši učencev v skladu s 
četrtim odstavkom 55. č lena Ustave SRS; tako naj bi ti dve 
vrsti izobraževalnih organizacij upravljali delavci te organiza- 
cije skupaj z učenci in njihovimi starši. 

V skladu z načelno opredelitvijo, da se v upravljanje sred- 
njih šol in domov za učence vključ ijo tudi starši učencev, se v 
prvem odstavku 141. člena predlaga sprememba v sestavi 
sveta teh izobraževalnih organizacij, ki naj bi ga sestavljali 
delegati delavcev izobraževalne organizacije, delegati učen- 
cev in staršev ter delegati družbene skupnosti. Tako naj bi 
delegati učencev in delegati staršev predstavljali enotno sku- 
pino delegatov v svetu, s čemer se hkrti ohranja že doslej 
uveljavljena tripartitna sestava svetov vseh izobraževalnih or- 

ganizacij. V drugem odstavku tega č lena pa se določa, da tudi 
starši učencev volijo in odpokličejo svoje delegate v svetu 
izobraževalne organizacije neposredno, t. j. na enak nač in kot 
volijo in odpokličejo svoje delegate delavci izobraževalne 
organizacije in učenci. 

V drugem odstavku 146. člena predlagana dopolnitev pre- 
dvideva tudi razširitev sestave izvršilnih organov sveta sred- 
njih šol in domov za učence s tem, da se vanje volijo tudi. 
delegati staršev. Predlagana sprememba 144. č lena pomeni le 
uskladitev nač ina sprejemanja odloč itev v svetu v zvezi z 
vključ itvijo delegatov staršev v svet s tem, da delegati učencev 
in delegati staršev v svetu odločajo skupaj kot enotna sku- 
pina. 

Nova določba 5. člena predloga zakona predvideva obvez- 
nost izobraževalnih organizacij, da najpozneje v šestih mese- 
cih po uveljavitvi zakona uskladijo svoje samoupravne 
splošne akte z njegovimi določbami. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONAO USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU, ZA 

KATERE SE PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

139. člen 
Izobraževalno organizacijo upravljajo delavci te organiza- 

cije skupaj z učenci oziroma študenti. 
O medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in 

delitvi sredstev za osebno in skupno porabo odločajo delavci 
izobraževalne organizacije sami v skladu z zakonom. 

V zadevah posebnega družbenega pomena, določenih s 
tem zakonom, enakopravno soodločajo tudi delegati ustano- 
vitelja družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih or- 
ganizacij in uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: delegati 
družbene skupnosti) v skladu z zakonom, samoupravnim spo- 
razumom in statutom izobraževalne organizacije. 

141. č len 
Organ upravljanja izobraževalne organizacije je svet izobra- 

ževalne organizacije, ki ga sestavljajo delegati delavcev, dele- 
gati učencev oziroma delegati študentov in delegati družbene 
skupnosti. 

Delegate delavcev in delegate učencev oziroma delegate 
študentov volijo in odpokličejo ti neposredno, delegate druž- 
bene skupnosti pa ustanovitelj, organi pristojne družbenopo- 
litične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ter zbor 

uporabnikov ustrezne posebne izobraževalne skupnosti ozi- 
roma njene enote na način, ki ga sam določ i. 

144. člen 
Odločitve v svetu so sprejete, če jih je v enakem besedilu 

sprejela večina delegatov delavcev in večina delegatov učen- 
cev oziroma delegatov študentov, v zadevah iz 142. člena tega 
zakona pa tudi večina delegatov družbene skupnosti. 

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

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

146. člen 
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 predloge ter izvršu- 
jejo sklepe sveta, določene s statutom izobraževalne organi- 
zacije. 



OSNUTEK ZAKONA 

o evidenci nastavitve občanov in o 

registru prebivalstva (ESA-759) 

POVZETEK 

Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora dne 16. junija 1982 sprejela pred- 
log za izdajo Zakona o evidenci nastanitve občanov in o 
registru prebivalstva s tezami za zakon. 

Zbora skupščine sta naložila Izvršnemu svetu, da pri- 
pravi osnutek zakona, pri tem pa upošteva pripombe, 
mnenja in stališča delovnih teles zborov in skupščine, 
pripombe skupin delegatov ter pripombe in mnenja iz 
razprave delegatov na sejah zborov. 

S predloženim osnutkom zakona se v primerjavi s sedaj 
veljavnim zakonom na novo ureja oziroma spreminja in 
dopolnjuje naslednja bistvena vprašanja s področja pri- 
jave in odjave stalnega in začasnega prebivališča in vode- 
nja evidenc prebivalstva: 

- organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, državni organi, društva, hišni 
sveti in občani imajo pravico in dolžnost skrbeti za dosle- 
dno izvajanje določb tega zakona in drugih predpisov s 
področja prijave in odjave občanov; le-ti so tudi dolžni 
napotiti občane, ki se vselijo v stanovanjske objekte ozi- 
roma stanovanja, naj prijavijo oziroma odjavijo prebivali- 
šče in imajo pravico preveriti, aH so občani izpolnili to 
obveznost; 

- občane se zavezuje, da ob prijavi stalnega prebivali- 
šča dajo resnične podatke; 

- uradnim osebam pristojnih organov se daje možnost, 
da v primeru, ko ob prejemu prijave stalnega prebivališča 
podvomi v resničnost podatkov, zahteva od občana 
ustrezna dokazila o resničnosti naslova, na katerega se 

prijavlja. Ob tem se pristojnemu organu daje možnost, da 
odkloni prijavo stalnega prebivališča, dokler ne ugotovi 
resničnosti podatkov prijave; 

- pristojnemu organu se tudi daje možnost, da uvede 
postopek za ugotovitev dejstva, ali občan dejansko stalno 
prebiva v kraju in na naslovu prijavljenega stalnega prebi- 
vališča, vedno, kadar v to posumi in ne le ob prijavi, kot to 
določa sedaj veljavni zakon; 

- določbe o odjavi in prijavi začasnega prebivališča so 
bolj razčlenjene tako, da iz njih jasno izhaja, v katerih 
primerih obstaja dolžnost prijave in odjave začasnega 
prebivališča, kdo mora v posameznih primerih opraviti 
prijavno oziroma odjavno obveznost, v kakšnih rokih in na 
kakšen nač in; 

- možnost začasne prijave se omejuje na eno leto, s 
tem, da po preteku tega roka upravni organ občana, ki 
prijave ni podaljšal, izbriše iz razvida začasno prijavljenih 
oseb; 

kot možne rešitve pa je v zakonu tudi določeno, da 
občan ne more prijaviti stalnega prebivališča v prostorih, 
ki so njegova last in so namenjeni za poč itek in rekreacijo, 
če v teh prostorih dejansko ne prebiva kot tudi, da občan 
ne more biti začasno prijavljen v družbenem stanovanju, ki 
je bilo občanu dodeljeno zaradi rešitve njegovega stano- 
vanjskega vprašanja; 

- z osnutkom zakona je dana možnost vodenja registra 
stalnega prebivalstva na računalniku in mikro filmu; 

- poostrene so kazenske sankcije. 
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih 

finančnih sredstev za družbenopoltične skupnosti, prav 
tako se z njim upravnim organom ne nalaga kakšnih novih 
obveznosti. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja prijavo m odjavo stalnega in zača- 

snega prebivališča ter vodenje evidenc prebival- 
stva 

Da bi se zagotovila evidenca o stanju, gibanju in 
o nastanitvi občanov, so občani dolžni prijaviti ozi- 
roma odjaviti stalno prebivališče, spremembo na- 
slova stanovanja v kraju svojega stalnega prebivali- 
šča in začasno prebivališče. 

Za zagotovitev točnih evidenc o stanju in gibanju 
občanov imajo organizacije združenega dela, dru- 
ge samoupravne organizacije in skupnosti, državni 
organi, hišni sveti, društva in občani pravico in 
dolžnost skrbeti za dosledno izvajanje določb tega 
zakona in drugih predpisov s področja prijave in 
odjave občanov. 

2. č len 
Na podlagi podatkov iz drugega odstavka prejš- 

njega člena se vodita register stalnega prebivalstva, 
ki vsebuje podatke o prebivalstvu s stalnim prebiva- 
liščem in razvid začasnega prebivališča, ki vsebuje 
podatke o prebivalcih z začasnim prebivališčem. 

3. člen 
Stalno prebivališče je naselje, v katerem občan 

stalno živi. Varianta: Stalno prebivališče je kraj, v 
katerem se občan naseli z namenom, da v njem 
stalno živi. 

Začasno prebivališče je naselje, ki je praviloma 
izverf kraja stalnega prbivališča, v katerem se občan 
zadržuje ali začasno prebiva. 

4. člen 
Določbe tega zakona izvršujejo občinski upravni 

organi za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: 
pristojni organ), ki vodijo upravni postopek, izdaja- 
jo odločbe na prvi stopnji in opravljajo druga uprav- 
na dejanja, republiški sekretariat za notranje zade- 
ve kot drugostopenjski organ in Zavod SR Slovenije 
za statistiko, ki vodi centralni register prebivalstva 
SR Slovenije. 

II. PRIJAVA IN ODJAVA STALNEGA 
PREBIVALIŠČA TER PRIJAVA 
SPREMEMBE NASLOVA STANOVANJA 

5. člen 
Prijava in odjava stalnega prebivališča in prijava 

spremembe naslova stanovanja je obvezna za vse 

OPOMBE: 
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OPOMBE: občane, kadar se v nekem naselju stalno naselijo 
oziroma iz naselja za stalno odselijo ali spremenijo 
naslov stanovanja v istem kraju. 

Občane, stare manj kot 18 let, so dolžni prijaviti 
oziroma odjaviti starši ali skrbniki oziroma tisti, pri 
katerih prebivajo. 

Občani, starejši od 15 let, ki so po drugih predpi- 
sih pridobili popolno poslovno sposobnost, so se 
dolžni prijaviti oziroma odjaviti sami. 

Stalno prebivališče in spremembo naslova stano- 
vanja je treba prijaviti v osmih dneh od naselitve 
oziroma spremembe naslova stanovanja. 

Stalno prebivališče je treba odjaviti, preden se 
zapusti. Pri odjavi je občan dolžan navesti naselje 
novega stalnega prebivališča. 

Uradna oseba, ki prejme prijavo oziroma odjavo, 
izda prijavitelju potrdilo o prijavi oziroma odjavi. 

Hišni sveti, drugi organi hišne samouprave oziro- 
ma stanodajajci so dolžni napotiti občane, ki Se 
vselijo v stanovanjske objekte oziroma stanovanja, 
naj prijavijo oziroma odjavijo stalno prebivališče in 
imajo pravico preveriti ali so občani izpolnili to 
dolžnost 

Občan mora ob prijavi oziroma odjavi stalnega 
prebivališča ali ob prijavi spremembe naslova ali ob 
prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča dati 
resnične podatke. 

6. č len 
Občan mora ob prijavi stalnega prebivališča 

predložiti dokazilo o odjavi prejšnjega stalnega 
prebivališča. 

Pristojni organ mora preveriti pravilnost naslova, • 
na katerega se občan prijavlja. 

Uradna oseba, ki ob prejemu prijave podvomi v 
resničnost podatkov, navedenih v prijavi, lahko za- 
hteva od občana ustrezna dokazila 

Pristojni organ lahko odkloni prijavo stalnega 
prebivališča in vpiše prijavitelja v razvid začasno 
prijavljenih oseb za čas dokler ne ugotovi resnično- 
sti podatkov prijave, vendar največ za 60 dni. 

Ce občan, ki prijavlja stalno prebivališče iz upra- 
vičenih razlogov ne more predložiti potrdila o odja- 
vi prejšnjega stalnega prebivališča, lahko pristojni 
organ to dejstvo ugotovi tudi na podlagi drugih 
dokazil. 

7. člen 
Občan ne more prijaviti stalnega prebivališča v 

prostorih, ki so njegova last in so namenjeni za 
počitek in rekreacijo, če v teh prostorih dejansko 
stalno ne prebiva. 

Varianta: ta člen se črta. 

8. člen 
Če pristojni organ sumi, da občan ne prebiva v 

kraju oziroma na naslovu, kjer je prijavil svoje stal- 
no prebivališče, uvede postopek za ugotovitev de- 
janskega stanja. 

Na podlagi dokončne odločbe, s katero pristojni 
organ ugotovi, da občan na prebiva v kraju oziroma 
na naslovu, kjer je prijavil svoje stalno prebivališče, 
izbriše občana iz registra stalneg prebivalstva ozi- 
roma vpiše spremembo naslova v ta register. Do- 
končna odločba velja kot potrdilo o odjavi stalnega 
prebivališča oziroma kot potrdilo o spremembi na- 
slova stalnega prebivališča. 

9. č len 
Občan, ki namerava odpotovati v tujino za stalno 

ali pa začasno, mora svoj odhod toda za več kot tri 
mesece prijaviti pristojnemu organu, preden odpo- 
tuje. 

Občan iz prejšnjega odstavka, ki se vrne iz tujine 
v kraj stalnega prebivališča za več kot 30 dni ali z 
namenom, da bi tam stalno prebival, mora prijaviti 
pristojnemu organu svojo vrnitev v 3. dneh po vrni- 
tvi. 

III. PRIJAVA IN ODJAVA ZAČASNEGA 
PREBIVALIŠČA 

10. člen 
Prijava oziroma odjava začasnega prebivališča je 

obvezna za osebe, ki se nastanijo ali začasno prebi- 
vajo: 

- v objektih gostinskih ali drugih organizacij, ki 
sprejemajo goste na prenočišče ali poč itek; 

- v zdravilišč ih, internatih, poč itniških in drugih 
podobnih domovih; 

- v domovih za ostarele in onemogle občane, za 
oskrbovance, za invalidne osebe, v delovno var- 
stvenih zavodih, prevzgojnih domovih in drugih po- 
dobnih domovih oziroma zavodih; 

- v objektih organizacij združenega dela, ki ima- 
jo organizirano nastanitev svojih delavcev; 

- v objektih drugih organizacij, ki sprejemajo 
ljudi na začasno prebivanje; 

- pri občanih, ki za plač ilo sprejemajo turiste na 
prenočišče ali poč itek. 

Gostinske in druge organizacije, ki sprejemajo 
goste na prenočišče in počitek morajo prijaviti go- 
ste v 6 urah po njihovem prihodu, poč itniški domo- 
vi, zdravilišča in občani, ki za plač ilo sprejemajo 
turiste na prenočišče ali poč itek, morajo prijaviti 
goste v 12 urah po njihovem prihodu, drugi stano- 
dajalci iz prvega odstavka tega člena morajo prija- 
viti svoje goste v 24 urah po njihovem prihodu, 
odjaviti pa v 48 urah po njihovem odhodu. 

Pristojni organ lahko določ i daljši rok za vložitev 
prijave oziroma odjave iz drugega odstavka tega 
člena, če stanodajalec zaradi velike oddaljenosti od 
kraja, kjer je sedež pristojnega organa oziroma 
postaje milice, ne more izpolniti prijavne obvezno- 
sti v roku iz drugega odstavka tega člena. 

11. č len 
Osebe, ki se nastanijo pri občanih, ki za plač ilo 

sprejemajo osebe na začasno prebivanje ali nasta- 
nitev morajo prijaviti začasno prebivališče v 24 urah 
po prihodu, odjaviti pa v 48 urah po njihovem od- 
hodu. 

Osebe, ki se mudijo izven kraja stalnega prebiva- 
lišča v objektih namenjenih za poč itek in rekreacijo 
(poč itniških hišicah) ali drugih objektih, vendar ne v 
objektih oziroma pri občanih iz prvega odstavka 10. 
člena tega zakona, morajo prijaviti oziroma odjaviti 
začasno prebivališče, če se v tem kraju mudijo več  
kot 15 dni. 

Osebe, ki so na obisku pri ožjih sorodnikih v kraju 
njihovega stalnega prebivališča, morajo prijaviti 
oziroma odjaviti začasno prebivališče, če se v tem 
kraju mudijo več kot 30 dni. 

Stanodajalci iz drugega in tretjega zakona tega 
člena so dolžni skrbeti za to, da občani, ki se 
začasno nastanijo pri njih, izpolnijo obveznost pri- 
jave oziroma odjave začasnega prebivališča. 

12. č len 
Ni treba prijaviti začasnega prebivališča oseb, ki 

se nastanijo v objektih organov za notranje zadeve, 
teritorialne obrambe, Jugoslovanske ljudske ar- 
made in ljudske obrambe, ki so namenjeni potre- 
bam službe. 

Ni treba prijaviti začasnega prebivališča oseb, ki 
so sprejete v bolnišnico ali drug zdravstveni zavod 
zaradi zdravljenja. 

Uprave kazensko-poboljševalnih zavodov niso 
dolžne prijaviti oseb, ki so v priporu ali na prestaja- 
nju kazni. 

13. č len 
Gostinske in druge organizacije ter občani iz 

prvega odstavka 10. člena tega zakona morajo vo- 
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diti razvid o osebah, ki jih sprejemajo na prenočišče 
ali jim nudijo začasno nastanitev: 

Razvid o osebah, ki se sprejemajo na prenočišče 
se vodi s knjigo gostov s kopijo ali s knjigo gostov 
brez kopije, ki jo overi pristojni organ. 

Pristojni organ določ i, katere knjige morajo voditi 
posamezni stanodajalci. 

Stanodajalci, ki vodijo knjigo gostov s kopijo, 
morajo prijaviti goste s kopijo iz knjige gostov, 
ostali stanodajalci pa na predpisanem obrazcu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo 
stanodajalci, ki so goste prijavili s kopijo iz knjige 
gostov, prijaviti osebo po preteku 30 dni nastanitve 
tudi na predpisanem obrazcu. 

Knjiga gostov se mora hraniti najmanj 3 leta po 
tem, ko je zaključena. 

Organizacije in občani, ki so dolžni voditi knjigo 
gostov, morajo dati pooblaščeni osebi organa za 
notranje zadeve in osebi pristojnega organa na 
vpogled knjigo gostov ter ji dati potrebne podatke 
in pojasnila. 

14. člen 
Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ 

1 leto. 
V primeru daljšega začasnega prebivanja mora 

stanodajalec oziroma občan prijavo začasnega pre- 
bivališča obnoviti v roku 8 dni od preteka enega 
leta. Po preteku roka 8 dni se občan briše iz razvida 
začasnega prebivališča. 

Šteje se, da občan ni prijavljen, če po preteku 
enega leta v roku osmih dni ne obnovi začasnega 
prebivališča. 

15. člen 
V družbenem stanovanju, ki je občanu dodeljeno 

z odločbo organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti oziroma dr- 
žavnega organa, s katerim le-ti rešujejo stanovanj- 
sko vprašanje svojih delavcev in njihovih družinskih 
članov, občan kot tudi njegovi družinski člani ne 
morejo prijaviti začasnega prebivališča. 

Pristojni organ, ki v postopku ugotovi, da se je 
občan začasno prijavil v nasprotju z določbo prejš- 
njega odstavka, takega občana kot tudi njegove 
družinske člane na podlagi dokončne odločbe bri- 
še iz razvida začasno prijavljenih. 

Varianta: ta člen se črta. 

16. člen 
V domovih za ostarele in onemogle občane lahko 

občan prijavi stalno prebivališče le, če se tako spo- 
razumejo uprava doma in skrbstveni organ oč ine, 
kjer je sedež doma in občine v kateri ima občan 
stalno prebivališče. 

V objektih organizacije združenega dela, ki imajo 
organizirano nastanitev svojih delavcev lahko ob- 
čan prijavi stalno prebivališče le, če se delavec in 
organizacija združenega dela tako sporazumeta. 

IV. REGISTER STALNEGA 
PREBIVALSTVA, CENTRALNI 
REGISTER PREBIVALSTVA IN RAZVID 
ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA 

17. člen 
Register stalnega prebivalstva v občini in razvid 

začasnega prebivališča vodi pristojni organ. 
Dvojnik registra stalnega prebivalstva za območ- 

je krajevnega urada vodi krajevni urad, če to določ i 
skupščina občine z odlokom. 

Evidenco stalno prijavljenih prebivalcev v Slove- 
niji zagotavlja centralni register prebivalstva SR 

Slovenije, ki ga vodi Zavod SR Slovenije za stati- OPOMBE: 
stiko. 

Zaradi vodenja podatkov v centralnem registru 
prebivalstva so pristojni obč inski organi dolžni za- 
gotavljati Zavodu SR Slovenije za statistiko vse 
podatke o gibanju stalnega prebivalstva. 

18. člen 
Register stalnega prebivalstva vodi pristojni or- 

gan v obliki kartoteke. 
Razvid začasnega prebivališča pa vodi pristojni 

organ v obliki kartoteke, sestavljene iz predpisanih 
obrazcev ter kopij iz knjig gostov, po stanodajalcih 
in časovnem zaporedju. 

19. člen 
Centralni register prebivalstva SR Slovenije, regi- 

ster stalnega prebivalstva jn razvid začasnega pre- 
bivališča se lahko vodijo po enotni metodologiji in 
enotnih šifrantih, ki jih določ i Republiški sekretariat 
za notranje zadeve v soglasju z Zavodom SR Slove- 
nije za statistiko tudi na računalniku ali mikro filmu 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

20. č len 
Pristojni organi in postaje milice s splošnim de- 

lovnim področ jem ter drugi organi za notranje za- 
deve nadzorujejo, kako izvršujejo organizacije in 
občani predpise o prijavljanju in odjavljanju stalne- 
ga in začasnega prebivališča ter o prijavljanju spre- 
membe naslova stanovanja. 

Kadar organ iz prejšnjega odstavka utemeljeno 
sumi, da se podatki o prijavi stalnega in začasnega 
prebivališča ne ujemajo z dejanskim stanjem lahko 
na podlagi odločbe pristojnega organa vstopi v 
prostore za nastanitev, da preveri identiteto prijav- 
ljenih oseb. 

21. člen 
Na zahtevo organizacij združenega dela ter dru- 

gih samoupravnih organizacij in skupnosti, držav- 
nih organov in občanov, morajo organi, ki vodijo 
register stalnega prebivalstva in razvid o začasnem 
prebivališču, dati zahtevane podatke iz registra ozi- 
roma razvida, če le-ti izkažejo upravičen interes. 

V. POOBLASTILA 

22. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v 

soglasju z direktorjem Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko podatke, ki jih je treba dati ob prijavi oziroma 
odjavi stalnega prebivališča in ob spremembi na- 
slova stanovanja, ter ustrezen obrazec. 
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše 
obrazec za prijavo in odjavo začasnega prebivali- 
šča, način prijavljanja in vodenja razvida začasno 
prijavljenih oseb, obrazec in način vodenja knjige 
gostov. 

Direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko pred- 
piše v soglasju z republiškim sekretarjem za notra- 
nje zadeve obrazce osebnega kartona in kartona 
gospodinjstev ter pravilnik za vodenje in vzdrževa- 
nje registra stalnega prebivalstva in druge tehnične 
določbe. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

23. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 din se 

kaznuje za prekršek posameznik občan, ki 
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26. člen \ 
Po prenosu evidenc prijave in odjave stalnega in 

začasnega prebivališča občanov na računalnik se 
lahko ukinejo kartoteke registra stalnega prebival- 
stva in kartoteke razvida začasnega prebivalstva. 

Ob ukinitvi evidenc iz prvega odstavka tega člena 
odloč i republiški sekretar za notranje zadeve na 
predlog predstojnika občinskega upravnega orga- 
na za notranje zadeve v soglasju z direktorjem 
Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

27. člen 
S tem zakonom določeni izvršilni predpisi morajo 

biti izdani v roku enega leta po uveljavitvi tega 
zakona. 

OPOMBE: 1- ni stalno prijavljen ali se izogiba prijavi ali 
odjavi stalnega prebivališča ali prijavi spremembe 
naslova stanovanja (prvi in drugi odstavek 5. č lena); 

2. ne prijavi oziroma odjavi občane stare manj 
kot 18 let (tretji odstavek 5. člena); 

3. ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča 
ali ob prijavi spremembe naslova ali ob prijavi ozi- 
roma odjavi začasnega prebivališča da neresnične 
podatke (osmi odstavek 5. člena); 

4 prijavi stalno prebivališče v objektu, ki je v lasti 
občana in je namenjen za poč itek in rekreacijo, če v 
teh prostorih dejansko stalno ne prebiva (7. člen); 

5. ne prebiva v kraju oziroma naslovu, kjer je 
prijavil svoje stalno prebivališče in je Xo{ pristojni 
organ ugotovil z dokončno odločbo (drugi odsta- 
vek 8. člena); 

6. ne prijavi ali odjavi začasnega prebivališča 
osebe, ki mora biti po prvem odstavku 10. člena 
tega zakona prijavljena,oziroma odjavljena (drugi 
odstavek 10. člena); 

7. ne vodi ali ne vodi v redu razvida o osebah, ki 
jih sprejema na prenočišče ali jim nudi začasno 
nastanitev (prvi odstavek 13. člena); 

8. ne prijavi gostov s kopijo iz knjige gostov ali 
na predpisanem obrazcu (četrti odstavek 13. 
člena); 

9. ne prijavi gosta, ki je bil prijavljen s kopijo iz 
knjige gostov po preteku 30 dni nastanitve tudi na 
predpisanem obrazcu (peti odstavek 13. člena); 

10. ne hrani knjige gostov najmanj 3 leta, ko je 
zaključena (šesti odstavek 13. člena); 

11. ne da pooblaščeni osebi organa za notranje 
zadeve oziroma osebi pristojnega organa na vpo- 
gled knjige gostov in potrebne podatke ter pojasni- 
la (sedmi odstavek 13. č lena); 

12. prijavi začasno prebivališče v nasprotju z 
določbo prvega odstavka 15. člena tega zakona. 

24. č len 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 100.000 din se 

kaznuje za prekršek pravna oseba, ki 
1. ne prijavi ali odjavi začasnega prebivališča 

osebe, ki mora biti po prvem odstavku 10. člena 
tega zakona prijavljena oziroma odjavljena (drugi 
odstavek 10. člena); 

2. ne vodi ali ne vodi v redu razvida o osebah, ki 
jih sprejema na prenočišče ali jim nudi začasno 
nastanitev (prvi odstavek 13. člena); 

3. ne prijavi gostov s kopijo iz knjige gostov ali 
na predpisanem obrazcu (četrti odstavek 13. 
člena); 

4. ne prijavi gosta, ki je bil prijavljen s kopijo iz 
knjige gostov po preteku 30 dni nastanitve, tudi na 
predpisanem obrazcu (peti odstavek 13. člena); 

s. ne hrani knjige gostov najmanj tri leta, ko je 
zaključena (šesti odstavek 13. člena); 

6. ne da pooblaščeni osebi organa za notranje 
zadeve oziroma osebi pristojnega organa na vpo- 
gled knjige gostov in potrebne podatke ter pojasni- 
la (sedmi odstavek 13. člena); 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 din se 

kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekr- 
ške iz 1. do 6. točke tega člena. 

25. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se kaznuje 

za prekršek posameznik občan, ki: 
1. ne prijavi oziroma odjavi v predpisanem roku 

stalnega prebivališča ali spremembo naslova sta- 
novanja ali ne navede naselja novega stalnega pre- 
bivališča (četrti in peti odstavek 5. člena); 

2. ne ravna v skladu z določbo 9. člena tega 
zakona; 

3. v predpisanem roku ne prijavi ali odjavi zača- 
snega prebivališča osebe, ki mora biti po tem zako- 
nu prijavljena oziroma odjavljena (drugi odstavek 
10. č lena); 

4. ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega in 
tretjega odstavka 11. člena tega zakona. 

Za prekršek iz tretje točke prejšnjega odstavka se 
kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo od 5.000 
do 50.000 din, njena odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo od 500 do 5.000 din. 

VII. PREHODNE IN KOČNE DOLOČBE 

28. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 

zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva, objavljen v Uradnem listu SR Sloveni- 
je, št. 4/74. 

29. člen 
Izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakona o evi- 

denci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
(Ur. list SRS, št. 4/74) se uporabljajo do uveljavitve 
ustreznih predpisov, izdanih na podlagi tega zako- 
na, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

30. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 

Obrazložitev 

I. Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora obč in in Družbe- 
nopolitičnega zbora dne 16. junija 1982 sprejela predlog za 
izdajo zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva s tezami za zakon. Zbora skupščine sta naložila 
Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek zakona in pri tem upo- 
števa pripombe, predloge, mnenja in stališča delovnih teles 
zborov in skupščine, pripombe skupin delegatov ter pri- 
pombe in mnenja iz razprave delegatov na sejah zborov; za 
tiste, ki jih ni upošteval pa v obrazložitvi navede zakaj jih ni 
mogoče sprejeti. 

II. Osnutek zakona o evidenci nastanitve občanov in o 
registru prebivalstva je zasnovan tako, da se z rešitvami, 

) 

predlaganimi v njem, zagotavlja točna evidenca o tem kje 
občani bodisi stalno ali začasno prebivajo. 

Zato da bi bile evidence o stanju in gibanju občanov čim 
bolj točne so z predloženim zakonom tudi organizacije zdru- 
ženega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
državni organi, društva, hišni sveti in občani, ki sprejemajo 
turiste in druge osebe na začasno prebivanje zavezani, da [ 
skrbijo za dosledno izvajanje določb tega zakona in drugih 
predpisov s področja prijave in odjave občanov. 

Z osnutkom se občane zavezuje, da ob prijavi stalnega 
prebivališča dajo resnične podatke. Uradna oseba pristojnega 
upravnega organa pa ima možnost, da v primeru ko ob pre- , 
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jemu prijave stalnega prebivališča podvomi v resničnost po- 
datkov, zahteva od občana ustrezna dokazila o resničnosti 
naslova, na katerega se prijavlja. Ob tem ima pristojni organ 
možnost, da odkloni prijavo stalnega prebivališča dokler ne 
ugotovi resničnosti podatkov prijave. Vendar pa mora organ 
po uradni dolžnosti za ta čas največ pa za 60 dni občana 
vpisati v razvid začasno prijavljenih občanov. 

Pristojnemu organu je z osnutkom zakona dana tudi mož- 
nost, da uvede postopek za ugotovitev dejstva ali občan 
dejansko stalno prebiva v kraju in na naslovu prijavljenega 
stalnega prebivališča vedno, kadar v to posumi in ne le ob 
prijavi, kot to določa sedaj veljavni zakon. 

Določbe o odjavi in prijavi začasnega prebivališča so bolj 
razčlenjene tako iz njih jasno izhaja v katerih primerih obstaja 
dolžnost prijave in odjave začasnega prebivališča, kdo mora v 
posameznih primerih opraviti prijavno oziroma odjavno ob- 
veznost, v kakšnih rokih in na kakšen način. Možnost začasne 
prijave pa je omejena na rok enega leta. S tem da po preteku 
tega roka upravni organ občana, ki prijave ni podaljšal, izbriše 
iz razvida začasno prijavljenih oseb. 

, Z namenom, da se zagotovi točnost evidenc o stanju in 
gibanju prebivalstva ter da se preprečijo lažne prijave zaradi 
materialnih in drugih koristi je določeno, da občan ne more 
prijaviti stalnega prebivališča v prostorih, ki so njegova last in 
so namenjeni za počitek in rekreacijo, če v teh prostorih 
dejansko ne prebiva. Poleg tega je določeno, da občan ne 
more biti začasno prijavljen v družbenem stanovanju, ki je 
bilo občanu dodeljeno zaradi rešitve njegovega stanovanj- 
skega vprašanja. 

Določbe veljavnega zakona, ki urejajo register stalnega 
prebivalstva in razvid začasnega prebivalstva so v predlože- 
nem zakonu dopolnjene z določ ilom, da dvojnike registra 
stalnega prebivalstva za območje krajevnega urada vodi kra- 
jevni urad, če to določ i skupščina občine z odlokom. Tudi v 
bodoče naj bi se register stalnega prebivalstva vodil v obliki 
kartoteke, poleg tega pa je z osnutkom zakona dana možnost 
vodenja registra stalnega prebivalstva na računalniku ali mi- 
kro filmu. 

Z željo, da se zagotovi dosledno izvajanje novega zakona so 
bistveno poostrene in dopolnjene kazenske sankcije tega 
zakona. 

III. Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval 
več ino vsebinskih pripomb in mnenj sprejetih v delovnih 
telesih zborov in skupščine ter predlogov in mnenj iz razprave 
na sejah zborov. 

V skladu s pomisleki izraženimi v delovnih telesih zborov in 
skupščine ali sta določ ili prvega odstavka 3. teze in 6. teze v 

i skladu z 224. č lenom ustave SR Slovenije je predlagatelj že do 1 sej zborov pripravil novi besedili teh določb. Le-ti sta obliko- 
vani tako, da po mnenju predlagatelja ne bi dopuščali inter- 
pretacije, da se z njima omejuje ustavna pravica svobode 

j gibanja in nastanitve občanov, da pa bi se vendar dosegel 
, namen spremembe zakona, da se zagotovi red na področ ju 
j evidence nastanitve občanov. Pri pripravi osnutka zakona je 

, predlagatelj še enkrat prouč il vse pripombe dane v delovnih 
! telesih zborov in skupščine ter na samih sejah zborov, ki so 
j zelo različne oziroma nasprotujoče. Nekateri so se strinjali s 

prvotno predlaganim besedilom, drugi pa so podprli spreme- 
njeno besedilo predloženo na samih sejah zborov, vsi pa so 
bili enotni, da je to vprašanje nujno potrebno urediti, drugače 

! kot je urejeno v sedaj veljavnem zakonu. Predlagatelj je novo 
| besedilo teh določb poslal v mnenje tudi Ustavnemu sodišču 
i SR Slovenije, le to pa je bilo mnenja, da se ob predloženem 
j besedilu še vedno pojavlja dvom, ali se s tako rešitvijo ne 

omejuje z ustavo zajamčena svoboda izbire nastanitve obča- 
j nov, ker se določa materialne pogoje za bivanje. Zato je 

predlagatelj določbe 6. člena osnutka preoblikoval tako, da se 
j več ne določajo materialni pogoji za bivanje. Nujno pa je, da 

se pristojnemu organu dopušča možnost, da preveri resnič- 
nost podatkov, kadar ob prijavi podvomi v resničnost le teh. 

Mnenja izražena v razpravah o tezah za zakon glede vpraša- 
nja ali naj zakon vsebuje določ ilo 7. teze ali ne, so bila deljena. 
Zato je besedilo tega člena ostalo v osnutku nespremenjeno s 

j tem, da prav tako kot v tezah vsebuje tudi variantni predlog, 
, da se črta. S tem je delegatom dana možnost, da se v razpravi 
' o osnutku zakona še enkrat izrečejo o potrebnosti oziroma 
j nepotrebnosti te določbe. 
i V skladu s pripombami, da besedilo prvega odstavka 10. 

teze ni jasno oziroma, da ga je potrebno uskladiti z 12. tezo 
sta 10. in 12. teza (sedaj 10. in 11. člen) spremenjeni tako, da 
je jasno določeno kdo je v posameznih primerih dolžan izpol- 
niti prijavno oziroma odjavno obveznost in kdo je dolžan 
skrbeti za to, da je ta obveznost izpolnjena. 

V razpravi so bila ločena mnenja o tem ali je določ ilo 15. 
teze (sedaj 15. člen) potrebno ali ne, zato v osnutku zakona to 
določ ilo vsebuje variantni predlog, da se ta člen črta. S tem je 
delegatom dana možnost, da se v drugi fazi zakonodajnega 
postopka izjasnijo o tem ali ie to določilo potrebno ali ne. 

V skladu s pripombo dano k 10. tezi, osnutek zakona vse- 
buje novo določ ilo (16. člen) v katerem je določeno, da občan 
v domu za ostarele in onemogle občane lahko prijavi stalno 
prebivališče, če se tako sporazumejo uprava doma in skrb- 
stveni organ občine, kjer je sedež doma in občine v kateri ima 
občan stalno prebivališče. V skladu z mnenjem ustavnega 
sodišča SR Slovenije pa se v drugem odstavku tega člena 
določa, da lahko občan tudi v objektih organizacij združe- 
nega dela, ki imajo organizirano nastanitev za svoje delavce, 
prijavi stalno prebivališče, če se tako sporazumeta delavec in 
organizacija združenega dela. 

Na podlagi pripombe dane k 19. tezi, da pristojni organi 
nimajo pooblastila, da preverjajo dejansko stanje prijavljenih 
oseb v objektih, ko podvomijo v resničnost prijav, je besedilo 
20. člena dopolnjeno z določ ilom, da pristojni organ in organ 
za notranje zadeve v primeru, ko utemeljeno sumi, da se 
podatki o prijavi stalnega ali začasnega prebivališča ne uje- 
majo z dejanskim stanjem lahko na podlagi odločbe pristoj- 
nega organa vstopi v prostore za nastanitev, da preveri identi- 
teto prijavljenih oseb. 

IV. Predlagatelj ni mogel sprejeti naslednjih pripomb, pred- 
logov in mnenj iz javne razprave: 

1. Predloga, da naj se 6. odstavek 6. člena (prej 6. teza) 
doplni z določ ilom katera druga dokazila, namesto odjave 
stalnega prebivališča se štejejo kot dokaz, da občan ni za 
stalno prijavljen kje drugje, predlagatelj ni mogel upoštevati, 
saj ni mogoče z zakonom predvideti vseh oblik na podlagi 
katerih bo občan dokazoval oziroma organ ugotavljal to dej- 
stvo. Nekatere republike v skladu s svojo zakonodajo ne 
izdajajo potrdil o odjavi stalnega prebivališča, zato bo moral 
organ to ugotoviti na drug nač in kot na primer na podlagi 
telefonskega razgovora z uradno osebo pristojnega organa iz 
druge republike. Takega potrdila ne bo imela tudi oseba, ki bo 
prišla iz tujine, ta oseba bo dejstvo, da je živela v tujini 
dokazovala s potnim listom ipd. 

2. Predloga, da se besedilo 7. teze (sedaj 7. člen) dopolni z 
besedilom, da občan ne more prijaviti stalnega prebivališča v 
svoji poč itniški hišici, če tam nima namena prebivati, predla- 
gatelj ni mogel upoštevati saj namena kot pogoja za stalno 
nastanitev osnutek zakona v primerjavi s sedaj veljavnim 
zakonom ne vsebuje več . 

3. Pripombe, da naj se v skladu z določ ilom po katerem 
oseba v domu za ostarele in onemogle občane ne more biti 
prijavljena za stalno, v prehodnih določbah določ i rok v kate- 
rem se mora obstoječe stanje uskladiti s to določbo, predla- 
gatelj ni mogel upoštevati, saj tega vprašanja ni mogoče 
reševati za nazaj. Pri reševanju teh vprašanj za nazaj bi se 
namreč v mnogih primerih zastavilo vprašanje na kateri na- 
slov naj bi se občana za stalno prijavilo. 

4. Predloga, da se uredi tudi začasno prijavljanje oseb, ki se 
ukvarjajo s potujoč imi zabavnimi parki in drugih oseb, ki 
začasno prebivajo v svojih šotorih ipd., predlagatelj ni mogel 
upoštevati, saj bi se s tako določbo posredno reševala neza- 
konita stanja. Po predpisih, ki urejajo gostinsko dejavnost, v 
katero so vključena tudi šotorišča, obč inski odloki določajo 
kje so lahko taka šotorišča, s tem pa zanje velja določba 5. 
alinee 10. člena. 

5. Predloga, da se v tretjem odstavku 10. teze (sedaj 3. 
odstavek 11. člena) skrajša rok za prijavo začasnega prebiva- 
lišča od 30 na t5. dni, predlagatelj ni upošteval. V osnutku 
zakona so rešena tista vprašanja, ki ob izvajanju sedaj veljav- 
nega zakona predstavljajo problem. 30. dnevni rok določen v 
3. odstavku 10. člena pa v praksi ni predstavljal problema, 
zato menimo, da sprememba ni potrebna. 

6. Pripombe, da naj se 14. teza (sedaj 14. člen) dopolni z 
določ ilom, da se občana črta iz razvida začasnega prebival- 
stva šele na podlagi izjave občana oziroma ugotovitve dejstva, 
da občan ne prebiva več začasno v določenem kraju, predla- 
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gatelj ni mogel upoštevati. Uzakonitev takega določila bi 
zahtevala uvedbo posebne inšpekcije, ki bi preverjala ali ob- 
čan še začasno prebiva v določenem kraju ali ne oziroma 
izvedbo ugotovitvenega postopka Ta dodatna naloga pa bi 
zahtevala tudi zaposlovanje novih upravnih delavcev in do- 
datna sredstva S tako dopolnitvijo bi bila prijava in odjava 
začasnega prebivališča urejena, strožje kot prijava in odjava 
stalnega prebivališča, kar pa ne bi bilo primerno glede nato, 
da je večina pravic in obveznosti občanov vezana na kraj 
stalnega prebivališča. 

7. Pripombe, da bo kljub določ ilu 14. člena lahko oseba 
prijavljena začasno več kot eno leto oziroma da naj se dolo- 
čilo tega člena dopolni s tem, da obnavljanje začasne prijave 
ne bi bilo mogoče, predlagatelj ni mogel upoštevati. Delavci, 
ki opravljajo javne funkcije profesionalno, študentje in neka- 
teri drugi občani bodo še vedno zaradi opravljanja svojih 
funkcij, dolžnosti ali študija v določenem kraju začasno prebi- 
vali dalj kot eno leto. Zato mora zakon to možnost dopuščati. 

8. Predloga, da naj se prouč i možnost, da se 21. teza (sedaj 
22. člen) dopolni z določ ilom, da se obrazci izpolnjujejo v 
kopijah in se pošiljajo za vojaške obveznike občinskim uprav- 
nim organom za ljudsko obrambo, predlagatelj ni mogel upo- 
števati. Pristojni organi namreč ne posedujejo spiskov voja- 
ških obveznikov, ki so jih v skladu z veljavno zakonodajo 
dolžni voditi občinski upravni organi za ljudsko obrambo. 
Kadar pa ti organi zahtevajo podatke iz registra oziroma 
razvida prebivalstva jim jih pristojni organi vedno posredu- 
jejo. Ob tem predlagatelj pripominja, da bo posredovanje teh 
podatkov poenostavljeno z uvedbo računalniškega vodenja 
registra stalnega prebivalstva. 

9. V zvezi s pomislekom zakonodajno pravne komisije ali je 
primerno zavezati hišne svete, druge organe hišne samou- 

prave oziroma stanodajalce, da napotijo občane, ki se vselijo 
v stanovanjske objekte oziroma stanovanja, da prijavijo in 
odjavijo stalno prebivališče in da imajo možnost preverjanja 
ali so občani izpolnili to dolžnost (6. odstavek 5. č lena prej 5., 
teze), predlagatelj pripominja naslednje: vsebina te določbe 
je oblikovana v skladu z načelom po katerem naj bi bili z 
novim zakonom za zagotovitev točnih evidenc zadolženi vsi 
družbeni dejavniki, ki so tudi zainteresirani za točnost evi- 
denc. Samoupravni organi stanovanjskih hiš imajo poleg na- 
loge gospodarjenja s hišo tudi vrsto drugih nalog kot napri- 
mer na podrpčju družbene samozaščite. Te naloge pa bodo 
lahko uspešno izvajali le na podlagi točnih podatkov o tem, 
kdo vse stanuje v stanovanjski hiši. Zato predlagatelj meni, da 
je tako določ ilo umestno in primerno. 

V. OCENA POTREB PO FINANČNIH 
SREDSTVIH IN NOVE NALOGE, Ki 
IZHAJAJO IZ PREDLAGANIH REŠITEV 
OSNUTKA ZAKONA 

Izvajanje predloženega ne bo terjalo dodatnih finančnih 
sredstev za družbenopolitične skupnosti. 

S predloženim zakonom se upravnim organom ne nalaga 
kakšnih novih obveznosti bo z njim vsem upravnim organom, 
pravosodnim in drugim organom in organizacijam, ki podatke 
iz registra stalnega prebivalstva in iz razvida začasnega prebi- 
vališča uporabljajo, bistveno olajšano njihovo delo in omogo- 
čeno lažje izvajanje njihovih postopkov in dejanj. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varstvu kmetijskih zemljišč pred 

spremembo namembnosti z osnutkom 

zakona (ESA-96)   

I. USTAVNA PODLAGA ZA ZAKONSKO 
UREDITEV 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je podana v 102. in 
103. členu in 4. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR 
Slovenije. 

Po 102. členu so namreč zemljišča dobrina splošnega po- 
mena pod posebnim varstvom in se uporabljajo pod pogoji in 
na način, kot to določa zakon. 

Prvi odstavek 103. člena Ustave pa določa, da je treba 
zemljišča izkoriščati v skladu s splošnimi, v zakonu določe- 
nimi pogoji, s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkori- 
ščanje in drugi splošni interesi. 

Po 4. točki prvega odstavka 321. č lena Ustave se z zakonom 
določ i tudi Gospodarjenje s prostorom, ukrepi za uresničeva- 
nje s prostorskim in urbanističnim planom začrtane razvojne 
politike republike ter raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih 

i površin. 

' II. OCENA STANJA 
1. Obstoječa zakonska ureditev 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih (Uradni list SRS, št. 1/79 in 
11/81) ureja organizacijo in nalogo kmetijskih zemljiških 
skupnosti, varstvo, promet, zakup in maksimum kmetijskih 
zemljišč , sklade kmetijskih zemljišč  v občini, kmetijsko zemlji- 
ške prostorsko-ureditvene operacije in skupne pašnike. 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih opredeljujejo kmetijske zem- 
ljiške skupnosti, kot nosilce kmetijske zemljiške politike in 
določa, da morajo med drugim skrbeti tudi za pravilno rabo 
izboljšanje kmetijskih zemljišč in da pripravljajo elemente in 
strokovne osnove za sklepanje dogovora o temeljih družbe- 

, nega plana občine in sodelujejo pri usklajevanju in sklepanju 
• tega dogovora. Posebno poglavje v zakonu je posvečeno 
varstvu kmetijskih zemljišč . 

V 10. členu zakon določa, da je potrebno v prostorskem 
delu družbenega plana občine nameniti zemljišča za potrebe 
kmetijstva in gozdarstva, upoštevaje pri tem družbene plane, 
naravne razmere in družbene potrebe v občini. 

V drugem odstavku 10. člena zakona je določeno, da se 
zemljišča, namenjena za potrebe kmetijstva, razvrstijo v: 

- zemljišča, ki so po svojih naravnih lastnostih, primernosti z'i uporabo sodobne tehnologije in možnosti za oblikovanje 
kompleksov za družbeno ali družbeno organizirano kmetijsko 
Proizvodnjo temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji (za kme- 
tijsko proizvodnjo najbolj primerna ravninska in blago nag- 
njena zemljišča v kompleksu, na kvalitetnih tleh ter vinogra- 
dniška in vrtnarska zemljišča na posebej ugodnih tleh in 
'jegah, že oblikovani obdelovalni kompleksi, območja predvi- 
denih melioracij in komasacij, s katerimi bo rodovitnost kme- 
tijskih zemljišč izboljšana, območja združevanja zemljišč v 
jastnini)' in 
' - v druga kmetijska zemljišča. 

Tehnična navodila za razvrstitev kmetijskih zemljišč so bila 
Objavljena v Uradnem listu SRS, št. 22/82. Razvrstitev kmetij- 

skih zemljišč je podlaga za planiranje kmetijske proizvodnje 
in razvoja kmetijstva v občini. Zakon predpisuje izdelavo 
a^rokart (karto razvojnih usmeritev kmetijstva) v okviru pri- 
Rirav za dolgoročni družbeni plan občine, 

i Z zakonom (11. člen) je določeno, da so zemljišča iz 1. 
^linee drugega odstavka 10. člena zakona trajno namenjena z]a kmetijsko proizvodnjo in se jim namembnost lahko spre- 
meni le s spremembo prostorskega dela družbenega plana 
(;11. a člen). 

Z zakonom je predpisano tudi sodelovanje kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti v postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj na 
posebej opredeljenih območjih (pri zemljišč ih iz 2. alinee 
drugega odstavka 10. člena), izven teh območ ij pa kmetijska 
zemljiška skupnost predhodno predlaga alternativne lokacije 
in pri tem lahko da zahtevo o načinu rabe zemljišča in drugih 
pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča. 

Za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča je 
predpisano plačevanje odškodnine (11.a in 14. člen). 

Zakon posebej določa, da je obdelovalec upravičen in dol- 
žan obdelovati kmetijsko zemljišče kot dober gospodar (18. 
člen). Navodilo o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot 
dober gospodar je objavljeno v Uradnem listu SRS, št. 22/81. 

Če lastnik ne obdeluje zemljišča, je z zakonom ob določe- 
nih pogojih predvideno dajanje takih zemljišč v začasno 
upravljanje in zakup, v končni posledici pa tudi prenos teh 
zemljišč v družbeno lastnino. 

V prehodnih in končnih določbah je zakon določ il, da se 
morajo prostorski plani občine, ki so bili sprejeti po določbah 
zakona o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1973, uskladiti z do- 
ločbo 10. člena (razvrstitev zemljišč  v dve coni) v rokih, kot to 
določajo predpisi o prostorskem planiranju. 

Do sprejetja prostorskega dela družbenega plana občine, s 
katerim se namenjajo zemljišča za potrebe kmetijstva in goz- 
darstva, ni dopustna sprememba namembnosti kmetijskega 
zemljišča oziroma gozda, izjema je dovoljena le za gradnjo 
objektov regionalnega pomena ali za organizirano stanovanj- 
sko gradnjo, če ta ni predvidena na njivskih površinah ali na 
več jih že arondiranih, komasiranih in melioriranih površinah 
ali za gradnjo objektov, ki so že sprejeti v družbenih planih. V 
takih primerih pa je sprememba namembnosti kmetijskega 
zemljišča možna le ob posebnem soglasju kmetijske zemlji- 
ške skupnosti. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80) zahteva, 
da plani samoupravnih organizacij in skupnosti in plani druž- 
beno političnih skupnosti (7. člen) vsebujejo tudi skupne 
interese in cilje, ki se nanašajo na smotrno rabo prostora S 
planiranjem se opredelijo tudi pogoji za skladnejšo razvrstitev 
proizvajalnih sil in dejavnosti v prostoru (10. člen). Nosilci 
planiranja morajo upoštevati, da sta družbena produktivnost 
in razvoj proizvajalnih sil odvisna od izboljševanja delovnih in 
življenjskih pogojev delovnih ljudi, glede na gospodarske, 
socialne, kulturne prostorske in druge možnosti razvoja 
(11/3. člen). Glede na prostorske in druge možnosti razvoja, 
zakon posebej predvideva, da se v dolgoročnem planu (23 
člen) določ i, da so nekatere njegove sestavine (na področju 
prostorskega urejanja) obvezno izhodišče za pripravo sred- 
njeročnih planov. 

Smernice za plan TOZD, ki so zasnova temeljnih ciljev in 
interesov delavcev (32/2. člen), ki naj se v planskem obdobju 
dosežejo, predvidevajo tudi razvoj prostorskih in drugih po- 
gojev dela življenja, ki se uresničuje v TOZD. 

Z elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov in do- 
govorov o temeljih plana se določajo interesi, naloge,in ob- 
veznosti ter porabe glede rabe in gospodarjenja s prostorom, 
varstva in izboljševanja življenjskega okolja ter organizacije in 
opremljenosti širšega prostora v skladu s predvidenim raz- 
vojem in primernostjo prostora (32/4. člen). 

V temeljih plana TOZD delavci določajo tudi obseg sredstev 
za pridobivanje in opremljanje zemljišč za planirani razvoj in 
na druge naloge glede gospodarjenja s prostorom ter glede 
varstva in izboljševanja življenjskega okolja (33. člen). 

V drugem odstavku 38. člena zakona je določeno, da dogo- 
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vor o temeljih plana družbeno politične skupnosti vsebuje 
tudi organizacijske in druge ukrepe, od katerih je v največ ji 
meri odvisno uresničevanje v družbenem planu določene 
razvojne, ekonomske, socialne in prostorske politike. 

Ena od podlag za dogovarjanje o temeljih plana družbeno 
politične skupnosti so zlasti elementi za organiziranje dejav- 
nosti v prostoru in rabo prostora (3: člen). 

V 43. členu zakona je določeno, da plan samoupravne 
organizacije in skupnosti določa tudi smotrno rabo in gospo- 
darjenje s prostorom. 

Po 4. točki prvega odstavka 69. člena vsebuje plan temeljne 
organizacije tudi zagotavljanje pogojev za proizvodnjo oz. za 
uresničevanje nalog - tudi zagotavljanje prostora. 

V 2. točki 82. člena zakona je določeno, da se s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana in planom kmetijske za- 
druge določijo tudi medsebojni odnosi, pravice in obveznosti 
glede pridobivanja, urejanja in zboljševanja kmetijskih zem- 
ljišč ter varstva življenjskega okolja. 

V drugem odstavku 133. člena zakona je določeno, da 
vsebuje plan krajevne skupnosti cilje in naloge, medsebojne 
obveznosti in sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb tudi 
na področju urejanja zemljišč , prostorskega razvoja in razme- 
stitve proizvajalnih sil, ki so bistvene za pogoje življenja in 
dela občanov v krajevnih skupnosti in so predvidene v planih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter planih družbeno 
političnih skupnosti. 

Po 1.41. členu zakona vsebuje družbeni plan tudi cilje in 
politiko gospodarskega in socialnega razvoja in urejanja pro- 
stora v občini. Naloge, ki so skupnega pomena za skladnejši - 
tudi prostorski razvoj, zlasti na področju prostorske in urbani- 
stične ureditve ter zboljšanja zemljišč  in dobrin v splošni rabi. 

V 142. členu zakona je določeno, da dolgoročni plan občine 
opredeljuje dolgoročni družbeni razvoj občine in določa te- 
meljne dolgoročne usmeritve, ki zajemajo zlasti tudi politiko 
razvoja na področ ju dejavnosti, ki so skupnega pomena za 
skladnejši gospodarski, socialni in prostorski razvoj, politiko 
demografskega razvoja in poselitve ob upoštevanju naravnih 
in demografskih pogojev in možnosti; zasnovo prostorske 
organizacije dejavnosti, ki zajema zlasti soodvisnost in razvoj 
naselij, prometno omrežje, energetsko omrežje, omrežje za 
oskrbo s pitno vodo in za odvajanje odpadnih voda in druga 
pomembnejša omrežja; zasnovo namenske rabe prostora, ki 
opredeljuje namen in obseg območ ij v posamezne dejavnosti, 
zlasti poselitvenega območja, kmetijska območja, območja 
gozdov, območja za pridobivanje rudnin in mineralnih suro- 
vin, predvidena območja industrijskih con, območja zqi re- 
kreacijo na prostem, območja varstva vodnih virov, naravne in 
kulturne dedišč ine, nevarna in degradirana območja, ki jih je 
potrebno sanirati in območja za druge pomembnejše dejav- 
nosti. 

V zakonu so opredeljene tudi znanstveno strokovne osnove 
družbenega planiranja, ki morajo upoštevati tudi racionalno 
gospodarjenje z zemljišč i in prostorom (164/2. člen) in da 
Izvršni svet Skupščine občine SR Slovenije predpiše v sodelo- 
vanju z drugimi, obvezno in enotno metodologijo in minimum 
obveznih enotnih kazalcev (165. člen). 

Zakon določa, da je za strokovni in znanstveni razvoj meto- 
dologijo planiranja in za njeno usklajenost v SR Sloveniji 
odgovoren Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, ki tudi 
proučuje, izpolnjuje in ureja metodološke osnove in postopke 
pri pripravljanju planskih aktov na ravni republike (167. člen). 

Izhajajoč iz načela, da je potrebno celoten sistem družbe- 
nega planiranja celovito in na enem mestu urediti v zakonu o 
sistemu družbenega planiranja, je bil zaradi usklajevanja s 
tem zakonom usklajen in dopolnjen zakon o kmetijskih zem- 
ljišč ih. Tako je bila črtana določba petega odstavka 10. člena 
zakona o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1979, po katerem je 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dajal 
mnenje k prostorskim planom občine in je v primeru, ko je bil 
obč inski plan v nasprotju s cilji družbenega plana SR Slove- 
nije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zadržal izvršitev tega 
plana do določitve Ustavnega sodišča SRS. 

O problematiki uporabe prostora in varstva kmetijskih zem- 
ljišč pred neracionalno rabo je Skupščina SR Slovnije že v 
letu 1977 in 1978 sprejela stališča, sklepe in priporoč ila. 

V stališč ih, sklepih in priporoč ilih za reševanje problema- 
tike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja (Uradni list SRS, št 11/77) je bilo zavzeto stališče, daje 

potrebno zaradi preprečevanja nastajanja novih nasprotij v 
okolju zagotoviti predvsem smotrno izkoriščanje naravnih in 
energetskih ter surovinskih virov in skladnejšega razporejanja 
dejavnosti v prostoru, da mora družbeno planiranje vsebovati 
tudi prvine prostorskega planiranja. Med stališč i in sklepi pa 
je bilo sprejeto tudi, da je treba trajno zavarovati zlasti naj- 
boljša kmetijska zemljišča, ki so posebnega pomena za pride- 
lovanje hrane, zagotoviti obstoj planinskih pašnikov in gor- 
skih kmetij ter prepreč iti disperzno gradnjo, ter da je treba 
pospešiti sprejemanje prostorskih planov v občinah, v katerih 
morajo biti dolgoročno opredeljene funkcije celotnega pro- 
stora v obč ini in s tega vidika usklajeni vsi in zato protislovni 
interesi posameznih dejavnosti za razpolaganje s kmetijskim 
prostorom, ravno tako pa bi morala biti kvalitetnejša kmetij- 
ska zemljišča zavarovana pred nesmotrno organizacijo in 
industrializacijo, in da je zato treba zagotoviti komunalno 
opremljenost zemljišč , ki niso primerna za kmetijstvo. 

V stališč ih, sklepih in priporoč ilih za oblikovanje in izvaja- 
nje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Slove- 
niji (Uradni list SRS, št. 4/78) je določeno, da je potrebno v 
sistemu varstva in razvoja posameznih območij, določenih za 
posebne družbene namene - tudi veliki kompleksi kmetijskih 
in gozdnih zemljišč , še naprej uveljavljati splošno prepoved 
graditve, prometa in parcelacija zemljišč . Posebno pozornost 
je potrebno posvetiti prostorskim planom, ki naj na podlagi 
kategorizacije določijo območja za razvoj intenzivnega kme- 
tijstva, v skladu z dolgoročnimi družbenimi potrebami in upo- 
števajoč fizične danosti v prostoru. 

10. marca 1982 je Skupščina SR Slovenije sprejela ugotovi- 
tve, priporoč ila in sklepe za izvajanje zakona s področja 
kmetijstva (Uradni list SRS, št. 9/82) s katerim je zavezala 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da prouč i pobudo za 
spremembe in dopolnitve zakonov s področja kmetijstva in da 
med drugim posveti posebno poozornost zagotovitvi družbe- 
nega interesa za ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč , kjer 
niso sprejeti prostorski deli družbenih planov in ni zagotov- 
ljeno zakonito varstvo kmetijskih zemljišč , pri tem naj se 
prouč i možnost ukrepanja republiških organov. 

Prav tako pa je Predsedstvo RK SZDL Slovenije na 8. seji 22. 
aparila 1980 ob obravnavi uresničevanja sprejete kmetijsko- 
zemljiške politike v sprejetih sklepih med drugim ugotovilo; 
da: 

- obstajajo v praksi številne kršitve sprejetih družbenih 
načel in zakonskih rešitev o gospodarjenju z zemljišč i, pred- 
sedstvo poudarja, da morajo skupščine družbeno političnih 
skupnosti in izvršni sveti čimprej zagotoviti, da se bo uveljavil 
tudi na tem področ ju sistem družbenega planiranja, ki naj na 
podlagi dolgoročnih družbenih planov oziroma z njihovim 
prostorskim delom dolgoročno, na podlagi jasnih meril, kon- 
kretno zagotovi v vsaki krajevni skupnosti, v občinah in repu- 
bliki politiko smotrnega razmeščanja dejavnosti in uč inkovi- 
tejšo zaščito kmetijskih zemljišč na podlagi opredelitve ob- 
moč ij za posamezne dejavnosti oziroma namembnosti zem- 
ljišč ; 

- je uveljavljanje sprejetega družbeno-ekonomskega si- 
stema in zakonitosti je tudi na tem področ ju edini način za 
uresničevanje dolgoročnih družbenih interesov, reda v pro- 
storu in za samoupravno reševanje obstoječ ih in z družbenim 
razvojem nastajajoč ih protislovij; 

- do sprejetja planskih aktov oziroma prostorskih delov 
dolgoročnih družbenih planov predsedstvo podpira obstoj 
moratorijev za tiste posege v prostor, ki niso široko družbeno 
verificirani. 

2. Izvajanje obstoječe zakonske ureditve 
Izhajajoč iz obstoječega veljavnega normativnega sistema 

varstva kmetijskih zemljišč pred negospodarno spremembo 
namembnosti, je temelj temu varstvu uskladitev interesov pri 
namenski rabi zemljišč pri prostorskem delu družbenega 
plana družbenopolitičnih skupnosti 

Stanje na tem področju je naslednje: 
- po podatkih Republiškega komitejskega inšpektorata je 

od leta 1973 do maja 1982 sprejelo prostorske dele družbenih 
planov le 33 občin, od tega jih je v obdobju zadnjega leta 
sprejelo 18 

Po podatkih Zavoda SRS za družbeno planiranje, ki jih je 
zbral na osnovi ankete v maju 1982 ima sprejete družbene 
plane od skupno 60 občin le 58 občin. Podatke o kmetijskih 
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zemljišč ih je poslalo 32 obč in, od tega ima le 24 obč in oprede- 
litev prvega območja kmetijskih zemljišč . Prostorske dele 
družbenih planov ima po podatkih iz te ankete sprejetih 40 
občin, od tega pa v zadovoljivi občini in vsebini le 9 občin; v 
obč inah, ki so posredovale opredelitev prvega območja kme- 
tijskih zemljišč , določajo v prvo območje okoli 50% vseh 
kmetijskih površin. 

To kaže na sicer določen premik, vendar je družbeno ne- 
sprejemljivo, da po devetih letih praktično polovica obč in teh 
planov še nima; 

- pri izdelavi strokovnih osnov zlasti pa pri usklajevanju 
družbenih interesov na zemljišč ih v občinah ugotavljamo ve- 
like razlike. So celo primeri, da nekateri od teh planov niso 
sprejeti v skladu z veljavnimi zakoni, ki to področje urejajo. 
Ugotavlja se, da v sprejetih planih često prihaja do prevlade 
parcialnih - sektorskih in lokalnih interesov glede na rabo 
kmetjskih zemljišč , kar sedaj in dolgoročno povzroča veliko 
družbeno škodo; 
- elementi in strokovne osnove za sklepanje dogovorov o 

temeljih prostorskega dela družbenega plana občine, ki so ga 
pripravile vse kmetijske zemljiške skupnosti v občinah so bili 
v celoti upoštevani le v okrog 1/3 občin, kakor tudi v prostor- 
skih delih družbenih planov občin ni bila v zadostni meri 
zagotovljena zašč ita kmetijskih zemljišč ; 

- pri usklajevanju interesov uporabnikov prostora se pre- 
malo upošteva tako kvaliteta kmetijskih zemljišč , kakor tudi 
nujnost zaščite zadostnega obsega kmetijskih zemljišč za 
družbeno že dogovorjeno proizvodnjo hrane. Prav posebno 
skrbno je varovati najboljša kmetijska zemljišča še zlasti v 
ravnini in v območju poselitve. To potrjuje tudi dejstvo, da je 
za poselitev in infrastrukturo ter industrijske objekte izven 
urbanih območij namenjeno toliko prostora, kot ga potrebu- 
jejo vsa urbanizirana območja skupaj (ca 5% slovenskega 
območja); 

- v približne polovici občin elemente za razvrstitev kmetij- 
skih zemljišč niso prikazali na osnovi izdelanih kart v ustrez- 
nem merilu 1:5000 zato razmejitve niso točne - konkretne, kar 
se često zlorablja v smeri nenačrtnega spreminjanja na- 
membnosti kmetijskih zemljišč ; 

- v večini družbenih planov občin ni bilance kmetijskih 
zemljišč in na njihovi osnovi sprejetih prehranskih bilanc; 

- v prostorskih delih družbenih planov večina (razen v 17 
primerih) niso označena zemljišča, ki se zaraščajo z gozdnim 
drevjem, kar je zakonska obveza. Tem zemljiščem je namreč 
pri sprejemanju dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov 
potrebno določ iti namen rabe; 

- pri določanju zemljišč , ki so z družbenim planom občine 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, so se do sedaj 
uveljavljala preveč ozka merila kljub opozorilom in veljavnim 
navodilom za razvrstitev kmetijskih zemljišč v družbenem 
planu občine. Po podatkih Zavoda SRS za družbeno planira- 
nje je v SR Sloveniji trenutno trajno namenjenih za kmetijsko 
obdelavo (I. območje) samo okoli 20% vseh kmetijskih zem- 
ljišč , kar je glede na dolgročne družbene cilje v razvoju 
kmetijske proizvodnje in proizvodnje hrane bistveno premalo, 
če se takšna tendenca nadaljevala; 
- neusklajeni oziroma nezadostno usklajeni interesi na- 

menske rabe zemljišč  ustvarjajo pogoje za nadaljevanje nena- 
črtnega zmanjševanja kmetijskih zemljišč . V obdobju 
1976-1980 je letno spremenilo namembnost okoli 1000 do 
1300 ha predvsem obdelovalnih zemljišč , na približno enakih 
površinah pa je bila z indirektnimi vplivi oziroma omejitvami 
možnost rabe zemljišč za kmetijsko proizvodnjo bistveno 
zmanjšana. 

Ob upoštevanju, da so družbeni plani občin za srednje- 
ročno obdobje 1981-1985 v več ini občin sprejeti, pri čemer pa 
(kot kaže to poroč ilo), niso bili ustrezno oziroma sploh niso 
bili usklajeni in sprejeti njihovi prostorski deli, je obstoječe 
stanje na tem področju zaskrbljujoče še zlasti če upoštevamo, 
da so temelj zagotovitve dolgoročne družbenogospodarne 
rabe zemljišč prav vsestransko in objektivno usklajeni interesi 
porabnikov zemljišč . 

Prav tako ugotavljamo, da so pri izdelavi prostorskih delov 
družbenih planov določbe zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije, zlasti pa načela 
začasnega in kontinuiranega planiranja ter medsebojnega 
usklajevanja med nosilci planov praviloma ne izvajajo. Zaradi 
teh dejstev tudi ni ustrezne podlage za izvajanje kriterijev 

oziroma meril za rabo zemljišč , kot so sprejeti v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 (4. člen, točka 7). 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
1. V obdobju od leta 1973 dalje prizadevanja za sprejem 

prostorskih delov družbenih planov, to je za uskladitev vseh 
interesov pri uporabi zemljišč , niso dala pričakovanih rezulta- 
tov. Stanje pri gospodarjenju z zemljišč i resno ogroža dolgo- 
ročen družbeni interes pri gospodarjenju z zemljišč i, kot 
dobrino splošnega pomena, ki je dana v omejenem obsegu in 
še zlasti so ogroženi dolgoročni planski cilji in usmeritve v 
kmetijski proizvodnji ter proizvodnji hrane, kot prioritetne 
gospodarske panoge, ki so ji kmetijska zemljišča predpogoj 
za razvoj. 

2 Poleg navedenih razlogov pa so pomembni še naslednji: 
- prostorski deli družbenih planov občin še niso v vseh 

občinah sprejeti oz. da večina že sprejetih planov v zadostni 
meri ni odraz dolgoročno usklajenih interesov vseh porabni- 
kov zemljišč ; 

- ni zagotovljena širša družbena verifikacija družbenih pla- 
nov; 

■ — kljub dokaj obširni zakonski ureditvi za določanje na- 
membnosti zemljišč in za rabo, izkoriščanje in varstvo kmetij- 
skih zemljišč ugotavljamo, da je vzrok stanju tudi to, da je še 
premalo urejeno varstvo kmetijskih zemljišč  pred spremembo 
namembnosti; 

- tudi sprejeta družbeno politična in skupščinska stališča v 
zvezi z varstvom in rabo kmetijskih zemljišč se nedosledno 
izvajajo in tudi še niso vsa normativno izvedena; 

- od zakona o urejanju prostora (po sedanjem delovnem 
osnutku) ni pričakovati, da bo določal kriterije za namensko 
rabo prostora, temveč pogoje za izvajanje posegov v prostor 
na podlagi rešitev, danih v družbenih planih. 

IV. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Zakon naj bi temeljil na načelih: 
- da je potrebno dosledno in uč inkovito zavarovati kvali- 

tetna kmetijska zemljišča pred nesmotrnimi posegi; 
- da je določanje namembnosti rabe prostora odvisno od 

naravnanih danosti in potreb po proizvodnji hrane in šele 
nato od drugih potreb, ki pa morajo biti v postopku planiranja 
v največ ji možni meri usklajene. 

Cilji zakona so: 
- da se za nekmetijske namene lahko določajo le neobdelo- 

valna zemljišča in tista zemljišča, ki so zaradi svoje kvalitete in 
lege za kmetijstvo in gozdarstvo najmanj primerna; 

- da se zavarujejo pred drugim posegi zemljišča, ki so 
namenjena za kmetijstvo in gozdov, ki imajo varovalno funk- 
cijo; 

- da se zagotovi demokratična in strokovno družbena verifi- 
kacija s strani republike nad določanjem rabe prostora v 
prostorskih delih družbenih planov občin, kot ukrep SR Slo- 
venije za zagotovitev z družbenimi plani začrtane razvojne 
politike republike; 

- da se zagotovi izdelava in uveljavitev strokovnih meril in 
kriterijev za določanje rabe zemljišč ; 

- da se do sprejema družbenih planov občin v skladu s 
predpisi o družbenem planiranju prepove sprememba na- 
membnosti kmetijskih zemljišč  

V. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE 
1. Do sprejetja občinskih družbenih planov vključno s pro- 

storskim vidikom se prepove sprememba namembnosti zem- 
ljišč . 

2. Družbene plane je treba strokovno preveriti glede uskla- 
jenosti s predpisi o družbenem planiranju in predpisano me- 
todologijo ter s kriteriji za določanje namena rabe zemljišč ; to 
delo opravlja Republiški komite za družbeno planiranje ob 
sodelovanju Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
in Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. Preverijo se že sprejeti prostorski deli družbenih planov 
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občin. V občinah, kjer so prostorski deli družbenih planov v 
sprejemanju, je potrebno pred sprejemom dobiti skupno 
mnenje Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in repu - 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

3. Pri določanju namena rabe zemljišč  v družbenih planih je 
potrebno upoštevati kriterije, po katerih naj bi se enotno 
ugotavljala obseg in kvaliteta zemljišč v občini in kriterije za 
določitev namenov rabe zemljišč . Kriterije predpiše Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije do konca leta 1982. 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
ZAKONA 

S samim zakonom se ne nalagajo nobene neposredne ma- 
terialne obveznosti za organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije in skupnosti 

Glede na predvidene rešitve pa zakon nalaga vsem obči- 
nam, da preverijo ponovno prostorski del svojega plana in da 
ga pošljejo v presojo Zavodu SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje in Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, kar vsekakor pomeni novo delo za republiške or- 
gane, glede na določ itev namena rabe prostora v teh planih, 
pa tudi novo delo za občinske upravne organe in tudi za 
druge nosilce planiranja. 

Ocenjuje se, da glede na sedanjo strokovno usposobljenost 
delavcev v občinskih in republiških upravnih organih in orga- 
nizacijah, ki se jim s tem zakonom nalaga ponovno preverja- 
nje že opravljenih nalog in tudi nove naloge, ne bi bilo 
potrebno povečati števila teh delavcev. Nujno pa je, da se v 
teh organih da vsa prioriteta temu delu, če je to potrebno, pa 
naj se delavci ustrezno prerazporedijo oziroma se izpopolni 
obstoječa sistematizacija. 

Uveljavitev tega zakona pa bo z več jo zašč ito kmetijskih 
zemljišč do sprejetja družbenih planov v skladu s predpisi o 
družbenem planiranju pomenilo določene posledice zlasti pri 
gradnji in morebitnih drugih posegih v prostor na območjih, 
ki so bila zaradi neusklajenih interesov na zemljišč ih preveč 
sektorsko planirana za druge namene. 

Ta zakon pa bo prav gotovo tudi pospešil pripravo, uskladi- 
tev in sprejemanje prostorskih delov družbenih planov, kar 
hkrati pomeni racionalizacijo postopka usklajevanja različnih 
interesov pri posegih v prostor. 

OSNUTEK ZAKONA 

o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namemb- 

nosti z osnutkom zakona (ESA-96) 

1. člen 
Zaradi zavarovanja kmetijskih zemljišč ni dovoljena spre- 

memba njihove namembnosti do sprejetja družbenih planov 
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji v skladu s pred- 
pisi o družbenem planiranju. 

2. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določ i enotne kriterije 

za ugotavljanje obsega in kvalitete zemljišč in kriterije za 
določitev namena rabe zemljišč v SR Sloveniji, na podlagi 
katerih nosilci planiranja izdelajo prostorski del družbenega 
plana. 

3. č len 
Osnutek družbenega plana občine oziroma družbene plane 

obč ine, sprejete pred uveljavitvijo tega zakona, prouč i Repu- 
bliški komite za družbeno planiranje ob sodelovanju Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Republiški komite za družbeno planiranje ugotavlja skla- 
dnost družbenih planov občin s sistemom družbenega plani- 
ranja in predpisano metodologijo ter kriteriji iz prejšnjega 
člena in poda mnenje. 

osnutka zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč  

V SR Sloveniji smo v obdobju 1961 do 1980 zmanjšali obseg 
njiv in vrtov za 41.000 ha (od 295.000 ha v letu 1961 na 254.000 
ha v letu 1980). Da bi zavrli ta proces, je kmetijska zemljišča 
zakonodaja že v letu 1973 opredelila obveznost obč in da z 
občinskimi prostorskimi plani (aH usklajenimi urbanističnimi 
programi) določijo zemljišča, ki so namenjena za potrebe 
kmetijstva, kar je zahtevalo uskladitev vseh interesov v pro- 
storu, upoštevajoč  pri tem, da se potrebno zagotovi zašč itno 
najbolj primernih zemljišč  za kmetijsko proizvodnjo. Zakon o 
družbenem planiranju je kasneje prav tako določ il, da mora 
vsak družbeni plan vsebovati tudi prostorski del. Izvajanje teh 
določb v obdobju devetih let kaže, da se v več ini obč in še 
nadaljuje proces nenačrtnega in negospodarnega spreminja- 
nja namembnosti kmetijskih zemljišč in da ni zadostne pri- 
pravljenosti za usklajevanje interesov v prostoru. Rezultat 

Mnenje iz prejšnjega odstavka se pošlje pristojnim zborom 
občinske skupščine v razpravo. 

4. č len 
Če občinska skupščina ne obravnava mnenja iz prejšnjega 

člena oziroma ne spremeni in dopolni družbenega plana v 
skladu z mnenjem, Republiški komite za družbeno planiranje 
obvesti o tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

5. č len 
Občinske skupščine pošljejo že sprejete družbene plane v 

30 dneh po uveljavitvi tega zakona v mnenje Republilškemu 
komiteju za družbeno planiranje. 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odsta- 

vek 141. člena zakona o kmetijskih zemljišč ih (Uradni list 
SRS, št. 1/79 in 11/81). 

7. č len 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS 

tega je, da v skoraj polovici obč in niso ustrezno obravnavali 
prostorsko problematiko ter jo vključ ili v družbene plane 
občin, v velikem delu obč in, kjer pa so ti plani sprejeti, pa so 
nekvalitetni oz. ne upoštevajo dolgoročnih širših družbenih 
interesov pri uporjbi kmetijskih zemljišč . 

Analiza že sprejetih družbenih planov in v njih sprejete 
prostorske politike in nalog kaže, da se trajno namenja za 
kmetijsko proizvodnjo le čca 20% kmetijskih zemljišč , kar je 
glede na dolgoročne družbene cilje v razvoju kmetijske proiz- 
vodnje v SR Sloveniji bistveno premalo, če bi se takšna 
tendenca nadaljevala. Na tej podlagi in ob upoštevanju dej- 
stva, da še vedno letno spremeni namembnost okoli 1000 do 
13000 ha za kmetijsko proizvodnjo primernih kmetijskih zem- 
ljišč in to predvsem obdelovalnih, ugotavljamo, da stanje pri 
gospodarjenju z zemljišč i resno ogroža dolgoročni družbeni 
interes pri gospodarjenju z zemljišč i, kot dobrino splošnega 
pomena, ki je dana v omejenem obsegu; ogroženi pa so tudi 
že dolgoročni planski cilji in usmeritve v kmetijski proizvodnji 
ter proizvodnji hrane, kot prioritetne gospodarske panoge, ki 
so ji kmetijska zemljišča predpogoj za njeno dejavnost. 
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Na takšne posledice je leta 1980 opozorilo Predsedstvo 
Republiške konference SZDL in sprejelo stališče, da ob spre- 
jetju planskih aktov podpira obstoj moratorijev za tiste po- 
sege v prostoru, ki niso široko družbeno verificirani. 

Skupšč ina SR Slovenije pa je v ugotovitvah, priporoč ilih in 
sklepih, ki jih je sprejela na podlagi obravnave poroč ila o 
izvajanju zakonov s področja kmetijstva, naložila Izvršnemu 
svetu, da pri dopolnjevanju zakonodaje posveti posebno po- 
zornost zagotovitvi družbenega interesa za ohranitev in var- 
stvo kmetijskih zemljišč , kjer niso sprejete prostorske potrebe 
in naloge družbenih planov in ni zagotovljeno zakonito var- 
stvo kmetijskih zemljišč in da se pri tem prouči možnost 
ukrepanja republiških organov. 

Takšno stanje zahteva hitro in uč inkovito interventno ukre- 
panje, zato je v osnutku zakona predvideno, da naj bi se v 
obč inah, kjer še niso sprejete prostorske potrebe in naloge v 
družbenih planih prepovedala vsakršna sprememba na- 
membnosti kmetijskih zemljišč  vse do sprejetja teh planov. Da 
bi načrtovanje rabe zemljišč  potekala čim bolj enotno v vseh 
občinah se predlaga, da bi naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije določ il enotne kriterije za ugotavljanje obsega in 
kvalitete zemljišč v SR Sloveniji. Na podlagi teh kriterijev naj 
bi se izvedla širša družbena presoja ustreznosti njihovega 
upoštevanja tako, da Republiški komite za družbeno planira- 
nje, ob sodelovanju Zavoda SR Slovenije za družbeno planira- 
nje, Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano in Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanja 
prostora, osnutek družbenega plana občine strokovno prouč i 
in o tem poda mnenje, ki ga pošlje pristojnim zborom občin- 
ske skupščine v razpravo. Strokovno preverjanje naj bi se 
izvedlo tudi za še sprejete družbene plane. Mnenje o tem pa 
se pošlje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Če bi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovil, da prostorski 
vidik družbenega plana obč ine in v skladu z zakonom zadrži 
njegovo izvršitev do dokončne odloč itve Ustavnega sodišča. 

Ker bi zaradi te predlagane rešitve prišlo do neusklajenosti 
tega zakona z drugim odstavkom 141. člena zakona o kmetij- 
skih zemljišč ih, ki določa, da je do sprejetja prostorskih delov 
družbenih planov dovoljena sprememba namembnosti kme- 
tijskih zemljišč le za gradnjo objektov regionalnega pomena 
in za organizirano stanovanjsko gradnjo, če ta ni predvidena 
na njivskih površinah aH na več jih že aronditanih, komasira- 
nih in melioriranih površinah ali za gradnjo objektov, ki so 
zajeti v že sprejetih družbenih planih in če s to spremembo 

soglaša kmetijska zemljiška skupnost, je potrebno drugi od- 
stavek 141. č lena ZKZ razveljaviti. 

Ustavna podlaga za predvidene rešitve je podana v 102. in 
103. členu ter v 4. točki prvega odstavka 21. č lena Ustave SR 
Slovenije. Po teh določbah so namreč zemljišča dobrna 
splošnega pomena pod posebnim varstvom in se uporabljajo 
pod pogoji in na nač in, kot to določa zakon. Zemljišča je treba 
izkoriščati v skladu s splošnimi, v zakonu določenimi pogoji, s 
katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi 
splošni interesi. V Ustavi je tudi določeno, da se z zakonom 
določ i tudi gospodarjenje s prostorom, ukrepi za uresničeva- 
nje s prostorskim in urbanističnim planom začrtane razvojne 
politike republike ter raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih 
površin. 

Zagotovitev kvalitetne uskladitve interesov pri uporabi kme- 
tijskih zemljišč družbenih planov upoštevajoč dolgoročne 
tužbene cilje je eden temeljnih ukrepov za varstvo kmetijskih 
zemljišč in hkrati podlaga za izvajanje nekaterih temeljnih 
ciljev in nalog na področju kmetijske zemljiške politike. Med 
ukrepi, ki bi tudi lahko prispevali iz smotrnejšim gospodarje- 
njem s kmetijsko zemljo pa bo potrebno proučiti in uveljaviti 
tudi povišanje odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč  oz. nadomestila za usposobitev enakovre- 
dnih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo in to tako, da bi 
preprečevali gradnjo na zemljišč ih, ki so najbolj primerna za 
kmetijsko proizvodnjo. 

S tem zakonom predvideva zaščita kmetijskih zemljišč pa 
bo lahko do sprejetja družbenih planov v skladu s predpisi o 
družbenem planiranju povzroč ila določene posledice pri 
gradnji in morebitnih drugih posegih v prostor in to na ob- 
moč jih, ki so bila zaradi neusklajenosti interesov na zemlji- 
šč ih preveč  prostorsko planirana. 

Ta zakon pa naj bi tudi pospešil pripravo, uskladitev in 
sprejemanje družbenih planov zlasti ustrezno opredelitev nji- 
hovih prostorskih vidikov, kar hkrati pomeni tudi racionaliza- 
cijo postopka usklajevanja različnih interesov pri poseoih v 
prostor. 

Ocenjuje se, da glede na sedanjo strokovno usposobljenost 
delavcev v občinskih in republiških upravnih organih in orga- 
nizacijah, ki se jim s tem zakonom nalaga ponovno preverja- 
nje že opravljenih nalog in tudi nove naloge, ne bi bilo 
potrebno povečati števila teh delavcev. Nujno pa je, da se v 
teh organih da vsa prioriteta temu delu, če je to potrebno, pa 
naj se delavci ustrezno prerazporedijo, oz. se izpopolni obsto- 
ječa sistemizacija. 
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PREDLOG ZAKONA 

o ustanovitvi delovne organizacije Resta- 

vratorski center SR Slovenije 

1. č len 
Iz Zavoda SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 

dediščine se izloč i organizacijska enota Restavratorski atelje 
in se iz nje ustanovi delovna organizacija, ki bo poslovala s 
firmo: Delovna organizacija Restavratorski center SR Slove- 
nije, p. o., Plečnikov trg 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
Restavratorski center). 

Ustanovitelj Restavratorskega centra je Socialistična repu- 
blika Slovenija. 

Restavratorski center je posebna organizacija za varstvo 
naravne in kulturne dedišč ine in na tem področju opravlja 
restavratorsko dejavnost, ki je kulturna dejavnost posebnega 
družbenega pomena. 

2. č len 
Restavratorski center opravlja v okviru restavratorske kot 

glavne dejavnosti zlasti naslednje naloge: 
- izvaja restavratorska dela pri vzdrževanju in obnavljanju 

kulturne dediščine v družbeni in zasebni lasti, zlasti pa kultur- 
nih spomenikov in še posebej kulturnih spomenikov velikega 
ali izjemnega pomena za SR Slovenijo, 

- izdeluje dokumentacijo o restavratorskih delih na kulturni 
dedišč ini, tudi v skladu s potrebami INDOK centra za varstvo 
naravne in kulturne dedišč ine, 

- raziskuje vzroke propadanja ter metode in postopke vzdr- 
ževanja kulturne dediščine in vodi dokumentacijo materialov, 

- upravlja in vzdržuje posamezne kulturne spomenike, za 
katere tako odloč ijo družbenopolitične skupnosti, 

- opravlja izvajalski in investitorski inženiring pri vzdrževa- 
nju in obnovi kulturnih spomenikov, 

- sodeluje pri izobraževanju in skrbi za izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov s področja restavratorstva in jim nudi stro- 
kovno pomoč ter spremlja razvoj restavratorske dejavnosti. 

3. č len 
Restavratorskemu centru se dodelijo brez obveznosti vra- 

čanja vsa denarna sredstva, zaloge materialov in delovna 
oprema, ki po knjigovodski evidenci Zavoda SR Slovenije za 
varstvo naravne in kulturne dedišč ine pripadajo sedanji orga- 
nizacijski enoti Restavratorski atelje, kakor tudi delovni pro- 
stori v stavbi na Plečnikovem trgu št. 2, v Ljubljani. 

S posebnim samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta 
ustanovitelj in Restavratorski center, se natančneje določ ijo 
denarna in materialna sredstva in delovni prostori, ki se dode- 
lijo tej delovni organizaciji, s tem samoupravnim sporazumom 
se uredijo druge medsebojne pravice in obveznosti. 

4. č len 
Restavratorski center lahko prevzema obveznosti v mejah 

sredstev iz prejšnjega člena tega zakona. 

5. č len 
V svetu Restavratorskega centra je osem delegatov druž- 

bene skupnosti, ki soodločajo v zadevah iz 78. člena zakona o 
naravni in kulturni dediščini. 

V svet Restavratorskega centra delegirajo po enega dele- 
gata: 

- Republiška konferenca SZDL Slovenije, 
- Zveza združenj borcev NOV Slovenije, 

\ - Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
- Skupnost slovenskih občin, 
- Skupnost zavodov za spomeniško varstvo Slovenije, 
- Skupnost muzejev Slovenije, 
- Akademija za likovno umetnost v Ljubljani, 
- Kulturna skupnost Slovenije. 

6. č len 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje začasni poslo- 

vodni organ Restavratorskega centra. 
Za čas, dokler se ne konstituira ima Restavratorski center 

svet kot ustanoviteljev organ upravljanja. Svet ima šest čla- 
nov, od katerih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ime- 
nuje tri in prav toliko jih izvolijo tudi delavci delovne organiza- 
cije v ustanavljanju. 

7. člen 
Restavratorski center opravi konstituiranje delovne organi- 

zacje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 
8. č len 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon le v pravnem pogledu ustanavlja novo 
organizacijo združenega dela, medtem ko v kadrovskem, ma- 
terialnem, strokovnem pogledu taka organizacija že obstaja 
kot restavratorski atelje v Zavodu RS za varstvo naravne in 
kulturne dedišč ine. V tem smislu in v tem okviru gre za 
ustanovitveni akt. Ker je ustanovitelj Skupščina SR Slovenije, 
mora biti pravna oblika tega akta zakon. 

Ustanavljamo eno od organizacij združenega dela, katerih 
dejavnost je varstvo naravne in kulturne dedišč ine. Sistemski 
zakon zanjo je torej zakon o naravni in kulturni dedišč ini. Ta 
zakon razglaša varstvo naravne in kulturne dedišč ine za de- 
javnost posebnega družbenega pomena in zato do neke mere 
posebej ureja nalogo, organiziranost in delovanje strokovnih 
organizacij. Sicer velja zanjo, kot za vse druge organizacije 
združenega dela, zakon o združenem delu in drugi splošnejši 
zakonski predpisi. 

Zakon o naravni in kulturni dedišč ini med drugim predvi- 
deva, da lahko družbenopolitična skupnost ustanovi za resta- 
vratorska dela posebno organizacijo za varstvo. 

Prav to je predmet predlaganega zakona. Osamosvojitev 
sedanjega restavratorskega ateljeja je koristna po dveh pla- 
teh: omogočila bo restavratorski dejavnosti, da se v svojem 
razvoju prosto prilagaja družbenim in drugim potrebam, Za- 
vod SRS za varstvo naravne in kulturne dedišč ine pa bo 
razdolžen za dejavnost, ki je znotraj upravne strokovne orga- 
nizacije s svojo posebno logiko nujno povzročala težave. 

Gledano s stališča celoto restavratorskih dejavnosti v Slo- 
veniji gre vsekakor za organizacijo, katere naloge zajemajo 
varstvo spomenikov in znamenitosti v vsej Sloveniji, kar je 
zdaj izkazano najprej s tem, da jo ustanavljamo z republiškim 
zakonom, nato z imenom organizacije, s sestavom njenega 
organa upravljanja in z določbami o njeni dejavnosti. To ne 
pomeni, da bi hoteli vse restavratorske zmogljivosti v Sloveniji 
po sili zajeti v tej organizaciji in jih iztrgati iz strokovnih 
organizacij (muzejev, arhivov, organizacij za varstvo nepre- 
mične dedišč ine), v katerih so zdaj. V strokovnem pogledu pa 
bo novi center v določenem smislu matična organizacija, vsaj 
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za nekatere ožje stroke, in bo tako vezal nase tudi restavra- 
torje iz drugih strokovnih organizacij in od drugod. 

Poglaviten namen restavracijskega centra Slovenije ni pri- 
dobivanje prihodka temveč zagotavljanje restavratorske de- 
javnosti in razvoj restavratorske stroke. Pri tem morajo imeti 
prednost tista dela, ki so najbolj vredna in potrebna restavra- 
torskih posegov. Zaradi vsega tega je center kulturna organi- 
zacija združenega dela, njena dejavnost je posebnega druž- 
benega pomena, njen organ upravljanja pa je hkrati organ 
družbenega vplivanja. Predlog v celoti sledi opozorilom in 
pripombam delegatov glede sestave tega organa. 

Zakon o naravni in kulturni dedišč ini široko določa možne 
oblike pridobivanja prihodka v strokovnih organizacijah, kar 
velja tudi za restavratorski center. Po doslejšnjih izkušnjah 

| sodeč bo prevladujoča oblika prodaja uslug, deloma pa bo 
center sam nastopal v svobodni menjavi dela v kulturnih 
skupnostih. Med pogodbenimi bodo vsekakor prevladovale 
družbene pravne osebe, med njimi posebej strokovne organi- 
zacije, in bodo imele ustrezno prednost pred fizičnimi in pred 

civilnimi pravnimi osebami. Zadnja leta je restavratorski ate- 
lje, ki ga zdaj osamosvajamo, približno 10% svojih prihodkov 
pridobil od zasebnih pogodbenih strank. Ta delež se utegne 
povečati, toda ne v škodo družbeni sferi, temveč  le s hkratnim 
povečanjem zmogljivosti centra. 

Iz republiškega proračuna je bilo v okviru stredstev za 
Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dedišč ine v letu 
1981 3.600.000 din namenjenih dejavnosti ateljeja. Ta sred- 
stva naj bi Zavod za varstvo naravne in kulturne dedišč ine SR 
Slovenije uporabljal tudi v bodoče za obnovo dedišč ine sploš- 
nega pomena. 

Kulturna skupnost Slovenije, še v prejšnjem sestavu, je 
obravnavala elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti 
ustanovitve centra in ni imela pripomb. 

Predlog zakona upošteva vse pripombe delegatov in skup- 
šč inskih teles. Ta obrazložitev pa vsebuje tudi odgovore na 
vsa vprašanja, ki so jih zastavili delegatje, ko so obravnavali 
osnutek. 
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