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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. maja 1989 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in Zbora občin, ki 
sta sklicana za sredo, 24. maja 1989, je razširjen z: 

- predlogom za sklenitev družbenega dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ; 

— poročilom o poteku usklajevanja družbenega dogovora 
o financiranju železniške infrastrukture. 

Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen še 
z obravnavo: 

— osnutka zakona o preložitvi vračanja dela kreditov iz 
primarne emisije; 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zadolževanju v tujini za refinanciranje kreditov in najemanje 
finančnih kreditov v obdobju 1988-1996. 

Dnevni red seje Družbenopolitičnega zbora pa je razširjen 
še z obravnavo: 

- poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklaje- 
vanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Kdo je naročnik tiskanja 
poslovnih knjig? 

Delegati vseh petih okoli- 
šev s področja obrti in podob- 
nih dejavnosti zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije so sestavili naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V zvezi s spornim pravilni- 
kom o vodenju poslovnih 
knjig, ki ga je izdala Republi- 
ška uprava za družbene pri- 
hodke 8. 12. 1988 in, ki naj bi 
začel veljati 1. januarja 1989 
pa ga je navedena uprava 
spremenila tako, da bo začel 

veljati šele s 1.1. 1990 so na- 
stali nepotrebni stroški. 

Zato postavljamo delegati 
vseh petih okolišev s področ- 
ja obrti sledeče 
delegatsko vprašanje: 

1. Kdo je naročnik tiskanja 
poslovnih knjig na podlagi te- 
ga spornega pravilnika? 

2. Koliko znašajo stroški 
v zvezi s tem? 

3. Kdo je financiral to naro- 
čilo? 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

Sestavni del pravilnika o vo- 
denju poslovnih knjig, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu SRS, 
št. 44/88 so tudi obrazci po- 
slovnih knjig. Veljavnost nave- 
denega pravilnika je bila prelo- 
žena iz 1/1-1989 na 1/1-1990 
(Uradni list SRS, št. 4/89) na 
pobudo skupin delegatov vseh 
petih okolišev s področja obrti 
in podobnih dejavnosti Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in Zveze obrtnih 
združenj Slovenije. 

Obrazce poslovnih knjig, ob- 
javljene v Uradnem listu je Dr- 
žavna založba Slovenije založi- 

la pod svojimi označbami 
»DZS — obr. 5,45, 5,46, 5,47 in 
5,49«. Navedene tiskovine pro- 
daja založnik po tržnih princi- 
pih. Glede na navedeno bi po- 
datke o stroških tiskanja in šte- 
vilu prodanih izvodov poslov- 
nih knjig lahko dal samo založ- 
nik, to je Državna založba Slo- 
venije. 

Ne glede na dejstvo, da je 
bila veljavnost pravilnika pre- 
ložena, pa so poslovne knjige 
uporabne. Zavezanci, ki vodijo 
svoje poslovanje v letu 1989 po 
teh knjigah v skladu z veljav- 
nim pravilnikom, se bodo te 
knjige štele za v redu vodene 
poslovne knjige v smislu zako- 
na o davkih občanov. 

POPRAVEK 
V aradivu z naslovom Ocena vojaškega povelja so 

pomotoma izpadle oznake, na katere dele tega besedila se 
nanašajo ločena mnenja. V tekstu morajo biti naslednje 
opombe: (1) je na koncu predzadnjega stavka prvega 
odstavka,m (2) na koncu 2. točke, (3) na koncu 3. točke, (4) 
v drugem odstavku točke a), in sicer: »V povelju je sicer 
rečeno, da naj se te dejavnosti opravljajo s ciljem, da 
enote ne bi bile varnostno iznenađene in borbeno ogro- 
žene, (4), toda ne glede na to,..(5) pa na koncu zapisa 
pod a) v 3. točki. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Gradiva za seje zborov Skupščine 
SR Slovenije v mesecu maju 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 

s predlogom zakona (ESA-754) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 161. seji dne 4. 5. 
1989 določil besedilo; 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA LETO 1989 
S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da obravnava navedeni zakon po skrajšanem 
postopku, ker so v prvih štirih mesecih letošnjega leta inflacij- 
ski tokovi tako močni, da onemogočajo normalno izpolnjeva- 
nje obveznosti republiškega proračuna z zagotovljenim obse- 
gom sredstev v proračunu SR Slovenije za leto 1989. Razen 
navedenega, pa je razlog za sprejem zakona po skrajšanem 
postopku tudi v tem, da so bile kotizacija SR Slovenije zvez- 

nemu proračunu in obveznosti SR Slovenije do izvenprora- 
čunske bilance federacije sprejete šele v začetku letošnjega 
leta, zato v proračunu SR Slovenije za leto 1989 predvidena 
sredstva za te namene ne zadoščajo in je treba njihovo višino 
uskladiti z višino sprejetih obveznosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Mihailo MADŽAROVIĆ, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 

321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom 
urejajo vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in 
finančnega poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. 
alinei 335. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina 
SR Slovenije sprejema republiški proračun ter v določbah 
319. člena Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija 
zagotavlja sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb v poračunu. 

Ta zakon nominalno usklajuje obseg republiškega pro- 
računa z višino obveznosti SR Slovenije za leto 1989. 
S tem zakonom se med vire republškega proračuna vklju- 

čuje tudi 25% delež temeljnega davka od prometa proizvo- 
dov, ki v proračun za leto 1989 ni bil vključen. Ob pripravi 
proračuna SR Slovenije za leto 1989 je osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju fede- 
racije predvideval tudi spremembo, po kateri naj bi ves 
priliv temeljnega davka od prometa proizvodov pripadal 
federaciji. Ta sprememba pa ni bila sprejeta in je ureditev 
glede delitve tega davka med SR in SAP ter federacijo 
ostala nespremenjena. 

Predložena sprememba obsega republiškega proračuna 
ne pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva oziroma 
uvajanje novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o reali- 
zaciji prihodkov republiškega proračuna v obdobju januar 
— marec in ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet 
ocenjuje, da je mogoče rebalans republiškega proračuna 
za leto 1989 predlagati v okviru obstoječih davčnih virov in 
veljavnih davčnih stopenj. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po katerih SR Slovenija zagotavlja sred- 
stva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v prora- 
čunu. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1989 temelji na 
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili osnutka zakona 
o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev 

DPS in SIS družbenih dejavnosti za porabo v letu 1969. Na 
podlagi osnutka tega zakona je znašala rast sredstev za zado- 
voljevanje splošnih družbenih potreb na ravni republike brez 
kotizacije za leto 1989 115,3%. 

Sprejeti intervencijski zakon za porabo v letu 1989 pa je bil 
v primerjavi z osnutkom bistveno spremenjen in določa dovo- 
ljeno stopnjo rasti sredstev družbenopolitičnih skupnosti le 
za obdobje januar - marec v višini 218% in za obdobje januar 
- junij v višini 215,8%. Z zakonom določene rasti se v primeru 
večje rasti cen na drobno od 244,3% v obdobju januar 
- marec in od 223,3% v obdobju januar - junij v primerjavi 
z istim obdobjem lanskega leta, lahko za vsako odstotno 
točko razlike povečajo za 0,90 odsotnih točk. 

Že v prvih treh mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da so 
inflatorna gibanja presegla vsa predvidevanja. V republiškem 
proračunu je vrsta takih obveznosti, ki jih ni mogoče uresni- 
čiti samo s stabilizacijskimi napori proračunskih uporabni- 
kov, ampak zahtevajo razreševanje zagotovitve sredstev 
z rebalansom proračuna. Med temi obveznostmi izstopajo 
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sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov 
in organizacij. 

Za razrešitev problemov republiškega proračuna predla- 
gamo rebalans republiškega proračuna. Ker se proračun 
sprejema za celo leto, intervencijski zakon pa določa rast 
sredstev le za prvo polovico letošnjega leta, smo pri oblikova- 
nju rebalansiranega obsega republiškega proračuna upošte- 
vali poleg dovoljene korekcije rasti sredstev proračuna 
z rastjo cen na drobno v skladu z intervencijskim zakonom, še 
naslednja izhodišča: 
- dejansko gibanje cen na drobno v obdobju januar - april 
1989. Na podlagi podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko 
so se cene na drobno v primerjavi z decembrom 1988 v janu- 
arju povečale za 14,7%, v februarju za 40%, v marcu za 66,5% 
in v aprilu za 115,7%. 

- 12% mesečna rast cen na drobno od aprila do konca 
letošnjega leta. 

Na podlagi navedenih izhodišč se obseg limitiranega dela 
republiškega proračuna povečuje za 420%. To je nominalno 
povečanje za 1.677.336,8 mio din. 

Z rebalansom republiškega proračuna za leto 1989 se zago- 
tavljajo tudi dodatna sredstva za kritje pozneje sprejetih 
obveznosti SR Slovenije iz naslova intervencij v gospodarstvu 
za leto 1989, razen navedenega pa še sredstva za pokrivanje 
nove obveznosti in sicer sredstva za kritje tečajnih razlik in 
obresti iz naslova deponiranih deviznih prihrankov občanov. 
Ob pripravi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 
navedene obveznosti še niso bile znane oziroma sprejete. 

V proračunu SR Slovenije za leto 1989 so bila za prispevek 
SR Slovenije proračunu federacije zagotovljena le sredstva 
v višini 354.100 mio din, to je v višini, ki jo je bilo možno na 
podlagi takratne ocene zagotoviti iz izvirnih prihodkov prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1989. Prvotni predlog sprememb 
oziroma dopolnitev zakona o financiranju federacije, ki pa ni 
bil sprejet, je namreč predvideval, da bodo prilivi temeljnega 
davka od prometa proizvodov v celoti pripadali federaciji. 

Z rebalansom se zato kot vir sredstev republiškega prora- 
čuna v leti 1989 vključuje tudi 25% delež temeljnega davka od 
prometa proizvodov, s čimer so zagotovljena sredstva za 
kritje dejanske obveznosti SR Slovenije do prispevka prora- 
čunu federacije za leto 1989 v višini 470.627,6 mio din. 

Z rebalansom republiškega proračuna prgdlagamo zagoto- 
vitev sredstev za nadomestilo za del cene določenih živil v letu 
1989 v višini 26.000 mio din. Zagotavljanje sredstev za kom- 
penzacije za pasterizirano mleko in moko tipa 850 je bilo do 

28. 2. 1989 urejeno z zveznim zakonom, ki pa je z navedenim 
datumom prenehal veljati. Dogovorjeno je bilo, da se zagotav- 
ljanje sredstev za nadomestila za del cene določenih živil od 
1. marca prenese na republike in AP, za kar je bilo SR 
Sloveniji dodatno odstopljeno 8% temeljnega prometnega 
davka od tobačnih izdelkov. Skupščina SR Slovenije je 29. 3. 
1989 sprejela zakon po katerem se iz proračuna SR Slovenije 
usmerja 26.000 mio din za nadomestila za del cene določenih 
živil v letu 1989, Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Na 
podlagi realizacije prilivov temeljnega prometnega davka od 
tobačnih izdelkov v SR Sloveniji v letu 1988 in ocene prilivov 
tega davka v letošnjem letu Izvršni svet ocenjuje, da dodatno 
odstopljeni delež tega davka ne zadošča za pokritje celotne 
obveznosti, za to je potrebno zagotoviti sredstva tudi iz drugih 
virov republiškega proračuna. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagamo, da se v okviru spremenjenega zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1989 zagotovijo: 
1. sredstva za delo organov in sredstva za posebne in druge 
namene za delo organov, 
2. sredstva za investicije v osnovna sredstva, 
3. sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodar- 
stvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih območij, 
4. dopolnilna sredstva proračunom občin, 
5. sredstva za družbene dejavnosti, 
6. sredstva za druge splošne družbene potrebe, 
7. sredstva rezerv, 
8. sredstva za druge odhodke 
9. sredstva za prispevek proračunu federacije. 
S predlagano rešitvijo se globalni obseg proračuna SR Slove- 
nije za leto 1989 povečuje za 1.990.854 mio din. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predložena sprememba obsega republiškega proračuna ne 
pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva oziroma uvaja- 
nja novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o realizaciji 
prihodkov republiškega proračuna v obdobju januar — marec 
in ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet ocenjuje, da je 
mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 1989 predla- 
gati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih davčnih 
stopenj. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 

1. člen 
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za 

leto 1989 (Uradni list SRS, št. 46/88) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1989 
v višini 3.488.798.522.000 din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 2.652.085.660.000 din 
- odstopljena sredstva uporabnikom zunaj 
SR Slovenije 366.085.280.000 din 
- prispevek federaciji vletu 1989 470.627.582.000 din 

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

SRS. 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1989 

A. PRIHODKI 
SKUPINA KONTO VRSTA PRIHODKA ZNESEK 

71 Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD 
Davek od dohodka TOZD 

360.000.000.000 

72 . Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV 
7200 Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6 % 
7201 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 

stopnji 

351.465.000.000 

181.352.000.000 

532.817.000.000 

Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA PROIZVO- 
DOV IN STORITEV 

730 Temeljni davek od prometa proizvodov 
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov 

in od plačil za storitve 

530.000.000.000 

2.060.481.522.000 

2.590.481.522.000 

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 
Davek od tujih oseb 

4.000.000.000 

778 
Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI 
Drugi prihodki 

1.500.000.000 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5) 3.488.798.522.000 

B. ODHODKI 

SKUPINA KONTO NAMEN ODHODKA ZNESEK 

400 
401 
402 

Namen 1 -• SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 
Sredstva za dohodek delovne skupnosti 
Sredstva za materialne stroške 
Sredstva za amortizacijo 

1.672.064.444.790 
183.846.100.000 
37.370.000.000 

1.893.280.544.790 

410 

415 
418 

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za osebne dohodke in druge osebne 
prejemke funkcionarjev in delegatov 
Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih 
organov 

197.969.000.000 
125.175.600.000 

96.163.800.000 

419.308.400.000 

420 
Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
Sredstva za ljudsko obrambo 

241.563.000 

43 

431 
433 
434 

Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Kompenzacije, premije, regresi in povračila 
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij v okviru DPS 

260.343.064.000 
17.353.585.000 

5.197.820.000 

296.422.469.000 

Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij izven območja DPS 13.528.000.000 

Namen 5 - SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM DPS 
Dopolnilna sredstva proračunu občine 

2.475.000.000 

450 
Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Sredstva za izobraževanje 4.243.250.000 

107.161.990.210 

poročevalec 5 



SKUPINA KONTO NAMEN ODHODKA ZNESEK 

451 
452 
454 
458 

Sredstva za znanost 
Sredstva za kulturo 
Sredstva za socialno varstvo 
Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, 
vojaških invalidov in družin padlih borcev 

5.090.000.000 
837.360.210 
740.800.000 

96.250.580.000 

46 

461 

463 

464 
465 

468 

Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

Sredstva za družbenopolitične in družbene 
organizacije 
Sredstva za varstvo pred škodljivci in na- 
ravnimi nesrečami 
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja 
Sredstva za druge splošne družbene potrebe 

272.540.964.000 

139.716.590.000 

4.300.000.000 
1.031.803.000 

878.490.000 

126.614.081.000 

470 
Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 
Izločanje v stalno proračunsko rezervo 

25.900.000.000 

481 
Namen 9 - DRUGI ODHODKI 
Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa 

Drugi odhodki DPS 

840.009.000 

6.459.000 
833.550.000 

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
Prispevek proračunu federacije za leto 1989 

470.627.582.000 

SKUPAJ ODHODKI (namen 1 - 10) 3.488.798.522.000 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1989 temelji na 
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije in je bil sestavljen v skladu z določili osnutka 
zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev DPS in SIS družbenih dejavnosti za porabo v letu 
1989. Na podlagi osnutka tega zakona je znašala rast sredstev 
za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb na ravni repu- 
blike brez kotizacije za leto 1989 115,3%. 

Sprejeti intervencijski zakon za porabo v letu 1989 pa je bil 
v primerjavi z osnutkom bistveno spremenjen in določa dovo- 
ljeno stopnjo rasti sredstev družbenopolitičnih skupnosti le 
za obdobje januar-marec v višini 218% in za obdobje januar- 
—junij v višini 215,8%. Z zakonom določene rasti se v primeru 
večje rasti cen na drobno od 244,3% v obdobju januar-marec 
in od 223,3% v obdobju januar-junij v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta, lahko za vsako odstotno točko raz- 
like povečajo za 0,90 odstotnih točk. 

Že v prvih treh mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da so 
inflatorna gibanja presegla predvidevanja. V republiškem pro- 
računu je vrsta takih obveznosti, ki jih ni mogoče uresničiti 
samo s stabilizacijskimi napori proračunskih uporabnikov, 
ampak zahtevajo razreševanje zagotovitve sredstev z rebalan- 
som proračuna. Med temi obveznostmi izstopajo sredstva za 
delo republiških upravnih in pravosodnih organov in organi- 
zacij. 

Za razrešitev problemov republiškega proračuna predla- 
gamo rebalans republiškega proračuna. Ker se proračun 
sprejema za celo leto, intervencijski zakon pa določa rast 
sredstev le za prvo polovico letošnjega leta, smo pri oblikova- 
nju rebalansiranega obsega republiškega proračuna upošte- 
vali poleg dovoljene korekcije rasti sredstev proračuna 

z rastjo cen na drobno v skladu z intervencijskim zakonom, še 
naslednja izhodišča: 

— dejansko gibanje cen na drobno v obdobju januar-april 
1989. Na podlagi podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko 
so se cene na drobno v primerjavi z decembrom 1988 v janu- 
arju povečale za 14,7%, v februarju za 40%, v marcu za 66,5% 
in v aprilu za 115,7%. 
- 12% mesečna rast cen na drobno od aprila do konca 
letošnjega leta. 

Na podlagi navedenih izhodišč se obseg limitiranega dela 
republiškega proračuna povečuje za 420%. To je nominalno 
povečanje za 1.677.336,8 mio din. 

V kolikor bo rast cen manjša ali večja od ocenjene, bo 
Izvršni svet predlagal dodatno uskladitev republiškega prora- 
čuna glede na določila intervencijskega zakona oziroma dru- 
gih usmeritev za oblikovanje splošne porabe. 

Pri rebalansiranju republiškega proračuna je bil pristop pri 
valorizaciji sredstev za kritje posameznih obveznosti selekti- 
ven, zato se sredstva na posameznih postavkah republiškega 
proračuna ne povečujejo linearno. Pri tem je bila dana pred- 
nost sredstvom za delo organov in organizacij. 

Z rebalansom se tudi usklajujejo obveznosti do bilance 
federacije z dejanskimi obveznostmi, sprejetimi šele v letoš- 
njem letu, vključno z novo obveznostjo v tem okviru - pokri- 
vanje tečajnih razlik in obresti iz naslova deponiranih deviznih 
prihrankov občanov. 

Ob pripravi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 
navedene obveznosti še niso bile znane oziroma sprejete. 

V proračunu SR Slovenije za leto 1989 so bila za prispevek 
SR Slovenije proračunu federacije zagotovljena le sredstva 
v višini 354.100 mio din, to je v višini, ki jo je bilo možno na 
podlagi takratne ocene zagotoviti iz izvirnih prihodkov prora- 
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čuna SR Slovenije za leto 1989. Prvotni predlog sprememb 
oziroma dopolnitev zakona o financiranju federacije, ki pa ni 
bil sprejet, je namreč predvideval, da bodo prilivi temeljnega 
davka od prometa proizvodov v celoti pripadali federaciji. 

Z rebalansom se zato kot vir sredstev republiškega prora- 
čuna v letu 1989 vključuje tudi 25% delež temeljnega davka od 
prometa proizvodov, s čimer so zagotovljena sredstva za 
kritje dejanske obveznosti SR Slovenije do prispevka prora- 
čunu federacije za leto 1989 v višini 470.627,6 mio din. 

Z rebalansom republiškega proračuna predlagamo zagoto- 
vitev sredstev za nadomestilo za del cene določenih živil v letu 
1989 v višini 26.000 mio din. Zagotavljanje sredstev za kom- 
penzacije za pasterizirano mleko in moko tipa 850 je bilo do 
28. 2. 1989 urejeno z zveznim zakonom, ki pa je z navedenim 
datumom prenehal veljati. Dogovorjeno je bilo, da se zagotav- 
ljanje sredstev za nadomestila za del cene določenih živil od 
I. marca prenese na republike in AP, za kar je bilo SR 
Sloveniji tudi odstopljeno 8% temeljnega prometnega davka 
od tobačnih izdelkov. Skupščina SR Slovenije je 29. 3. 1989 
sprejela zakon o nadomestilu za del cene določenih živil v letu 
1989, po katerem se iz proračuna SR Slovenije usmerja 26.000 
mio din, Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Na podlagi 
realizacije prilivov temeljnega prometnega davka od tobačnih 
izdelkov v SR Sloveniji v letu 1988 in ocene prilivov tega davka 
v letošnjem letu Izvršni svet ocenjuje, da dodatno odstopljeni 
delež tega davka ne bo zadoščal za pokritje celotne obvezno- 
sti, zato je potrebno zagotavljati sredstva tudi iz drugih virov 
republiškega proračuna. 

Iz tabelarnega pregleda je razvidno, da se 71,0% sredstev 
limitiranega dela proračuna usmerja za financiranje republi- 
ških upravnih in pravosodnih organov ter temeljnih pravosod- 
nih organov. Zaradi prenosa financiranja temeljnih pravosod- 
nih organov iz občin na republiko v letu 1988 se je spremenila 
tudi struktura izdatkov na republiški ravi tako, da so sredstva 
za delo organov leta 1987 znašala 74,4%, leta 1988 78,4%, leta 
1989 pa 85,0%. V okviru navedene strukture pa se je obseg 
sredstev za osebne dohodke povečal iz 59,4% v letu 1987, na 
65,3% v letu 1988 in 70,6% v letu 1989. Narava izdatkov za delo 
organov je taka, da so ti zelo togi in da je vpliv organov na 
njihovo zniževanje minimalen, ter da se obseg izdatkov, koli- 
činsko ne povečuje, povečuje pa se nominalno, kot posledica 
inflatornih gibanj. Kljub temu, da se tako visok odstotek 
rebalansa usmerja za financiranje organov, v okviru teh sred- 
stev ni možno odpraviti zaostajanja osebnih dohodkov iz 
preteklih let v primerjavi z gospodarstvom, ne glede na to, da 
je Skupščina SR Slovenije sprejela konkretne sklepe v zvezi 
z odpravo navedenih zaostajanj. V okviru predlaganih sred- 
stev rebalansa ni možno zagotoviti vseh sredstev, ki jih organi 
za notranje zadeve potrebujejo za svoje normalno delo. 

Iz statističnih podatkov o gibanju posameznih vrst material- 
nih stroškov, ki jih imajo organi in organizacije, ki se financi- 
rajo iz proračuna je razvidno, da bo ocenjena inflacija preko- 
račena, kar bo še dodatno vplivalo na normalno funkcionira- 
nje navedenih organov. 

Iz navedenega izhaja, da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga z rebalansom republiškega proračuna pokriva- 
nje najnujnejšega dela potreb s tem, da bi v okviru sprejetih 
limitov zagotovil kolikor se da normalno delo koristnikom 
republiškega proračuna. 

II. 
OCENA VIROV PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

Ocena prihodkov za rebalans republiškega proračuna za 
leto 1989 temelji na ocenjeni rasti cen v višini okoli 460% do 
konca leta. 

Upoštevajoč navedeno izhodišče, je rast osebnih dohodkov 
ocenjena na nekaj nižjem izhodišču, ravno tako tudi priliv 
prometnih davkov. Priliv prometnih davkov je namreč odvisen 
tako od rasti cen kot od gibanja realnih osebnih dohodkov. 
Zmanjšanje kupne moči vpliva na obseg teh prihodkov, pose- 
bej ker se v pogojih zniževanja realne vrednosti osebnih 
dohodkov, povečuje del porabe proizvodov, ki so nizko ali 
sploh niso obdavčeni (hrana). Zato je rast prihodkov iz tega 
vira nižja od rasti davkov iz osebnega dohodka delavcev. 

Davek iz dohodka TOZD in DS upošteva veljavno ureditev, 
po kateri se do periodičnega obračuna za obdobje januar- 

junij 1989, vplačuje le akontacije, izhajajoče iz ugotovljene 
davčne osnove za leto 1988, po periodičnem obračunu do 
zaključnega računa pa le akontacije, izračunane na podlagi 
periodičnega obračuna. 

V proračunu SR Slovenije se zagotavljajo viri prihodkov za 
vse izdatke limitiranega in nelimitiranega dela proračuna. 
Glede na to, da še niso poznane morebitne spremembe 
obveznosti do proračuna federacije in do izvenproračunske 
bilance federacije, so med odhodki zajete te obveznosti 
v sedaj veljavni višini. Temu dejstvu so prilagojeni tudi pri- 
hodki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, da bo možno 
morebitne povečane obveznosti do bilance federacije sprejeti 
le v okviru veljavnih davčnih virov in sprejetih davčnih sto- 
penj. 

III. 

Podroben pregled sprememb na posameznih postavkah 
republiškega proračuna za leto 1989 je razviden iz priloženih 
tabel. V okviru teh sprememb so najpomembnejše naslednje: 

1. Sredstva za delo organov 

Večji del sredstev, ki se zagotavljajo s spremembo zakona 
o proračunu, bo namenjen za financiranje dejavnosti republi- 
ških organov in organizacij ter dejavnosti temeljnih pravosod- 
nih organov. Čeprav se v republiških organih izvajajo ukrepi 
za racionalizacijo dela in zniževanje materialnih stroškov, pa 
izjemno visoka rast cen in osebnih dohodkov v gospodarstvu 
nujno zahteva zagotovitev dodatnih sredstev za nemoteno 
poslovanje državnih organov. Sredstva, ki se zagotavljajo 
v skladu z dogovorjenimi izhodišči, se bodo organom dodelje- 
vala postopoma, v skladu z dogovorjeno politiko usklajevanja 
osebnih dohodkov in splošno rastjo cen, ki se bo odražala na 
povečanih materialnih in drugih funkcionalnih stroških. Pri 
zagotavljanju sredstev za delo organov je bil upoštevan selek- 
tiven pristop glede na sprecifično naravo dela posameznih 
organov. 

V skladu z usmeritvami družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka v SR Sloveniji, se rast 
osebnih dohodkov zaposlenih v organih in organizacijah, ki 
se financirajo iz republiškega proračuna, usklajuje skladno 
z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. Intervencijski 
ukrepi, ki iz leta v leto omejujejo rast splošne porabe, zavirajo 
realizacijo teh usmeritev, saj je glede na visok delež sredstev 
za osebne dohodke v strukturi republiškega proračuna, le-te 
nemogoče načrtovati skladno s predvideno rastjo v gospodar- 
stvu. Tako rast osebnih dohodkov v republiških organih že 
vrsto let zaostaja za rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Upoštevaje materialne možnosti republiškega proračuna so 
bila z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1989 zago- 
tovljena le sredstva za zagotovitev doseženega nivoja osebnih 
dohodkov v mesecu decembru ter 42% nominalno rast v letu 
1989 v skupni višini 608.107,1 mio din. Iz sredstev za usklaje- 
vanje osebnih dohodkov je bila na podlagi ugotovljenega 
zaostajanja rasti za leto 1988, za dovoljeno rastjo po intervent- 
nem zakonu, v januarju realizirana 4,7% uskladitev osebnih 
dohodkov za leto 1988. Tako so se znižala sredstva za usklaje- 
vanje osebnih dohodkov v letu 1989 na 38,4%. Inflacijska 
gibanja so v prvih štirih mesecih letošnjega leta vplivala na 
visoko rast osebnih dohodkov v gospodarstvu. Osebni 
dohodki zaposlenih v organih, ki se financirajo iz republi- 
škega proračuna, so se usklajevali skladno z ugotovitvami in 
priporočili odbora udeležencev družbenega dogovora, ki 
spremlja gibanje osebnih dohodkov v gospodarstvu. Tako bo 
upoštevaje doseženi nivo osebnih dohodkov v mesecu maju 
znašala letna realizacija sredstev za osebne dohodke ter 
obveznosti iz dohodka in čistega dohodka 1,363.400,0 mio din 
oziroma 755.292,9 mio din več, kot znašajo sredstva, ki so za 
ta namen zagotovljena z zakonom o proračunu. 

Predlagamo, da se s spremembo zakona o proračunu zago- 
tovijo za usklajevanje osebnih dohodkov sredstva v višini 
1.245.761,9 mio din, kar bo omogočalo zagotovitev predvide- 
nega nivoja osebnih dohodkov v maju ter 10% mesečno rast 
osebnih dohodkov od junija do decembra. Ocenjujemo, da 
z zagotovljenimi sredstvi v predlagani višini v drugem polletju 
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1989 ne bo mogoče slediti predvideni rasti osebnih dohodkov 
zaposlenih v gospodarstvu, kar bo vplivalo na nadaljnje zao- 
stajanje osebnih dohodkov v državni upravi in pravosodju. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe predlagamo zago- 
tovitev manjkajočih sredstev za odpravnine, ki se zagotavljajo 
delavcem po posebnih predpisih v organih za notranje zadeve 
in zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij ter manjkajočih 
sredstev za realizacijo sklepa Izvršnega sveta o višini ostalih 
prejemkov, ki se krijejo iz sklada skupne porabe ob upošteva- 
nju usmeritev Družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sloveniji. 

V sprejetem proračunu so za pokrivanje materialnih stro- 
škov zagotovljena v globalu le za 99,9% višja sredstva, kot je 
znašala realizacija v letu 1988. Ob visoki rasti cen organi 
z zagotovljenimi sredstvi že v prvem trimesečju niso mogli 
pokrivati obveznosti v zakonitem roku. Po statističnih podat- 
kih so bile že v mesecu marcu 1989 obstoječe cene pisarni- 
škega materiala višje za 172,1%, storitve za 185,6%, kurjave in 
razsvetljave za 219,0% in hrane za 189,3% v primerjavi 
s poprečjem v letu 1988. Ker se bodo v naslednjih mesecih 
materialni stroški še povečevali, je za nemoteno izvrševanje 
dejavnosti republiških organov in organizacij ter temeljnih 
pravosodnih organov nujno zagotoviti manjkajoča sredstva 
s spremembo zakona o proračunu. Dodatna sredstva se raz- 
porejajo organom selektivno, pri čemer je upoštevana že 
izvedena diferencirana delitev ob sestavi zakona o proračunu, 
prioriteta pa je dana predvsem organom, ki imajo v svojem 
sestavu inšpekcijske in skupne službe ter organom za notra- 
nje zadeve. S spremembo zakoha o proračunu je potrebno 
zagoviti tudi manjkajoča sredstva za revalorizacijo amortiza- 
cije premičnin. 

Za posebne namene so bila z zakonom o proračunu za leto 
1989 zagotovljena 102,3% višja sredstva kot v letu 1988. Zago- 
tovljena sredstva zaradi visokega porasta stroškov ne bodo 
zadoščala za financiranje dejavnosti iz 107. člena zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije. Tudi dodatna sredstva za posebne namene se 
zagotavljajo organom selektivno, upoštevaje specifično 
naravo dela v posameznih organih. 

2. Sredstva za investicije v osnovna sredstva 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se 
v skladu z možnostmi zagotavljajo dodatna sredstva za: 

- financiranje stranovanjske izgradnje za delavce organov 
za notranje zadeve, nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji in 
delavce republiških organov. Porast teh sredstev tudi letos ne 

bo omogočil ohranitev realnega obsega iz preteklega leta, 
- opremo organov za notranje zadeve. 

Z dodatno zagotovljenimi sredstvi, bi po sprejetem programu 
nabavili le del najnujnejše opreme, ki jo potrebujemo za 
nemoteno delovanje organov za notranje zadeve, 

- investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravosodnih organov, zgradb temeljnih sodišč, splošnih 
sodišč združenega dela, temeljnih javnih tožilstev, zgradb 
zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, protokolarnih 
objektov in objektov ONZ. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb so predvidena dodatna 
sredstva za kritje stroškov najnujnejših vzdrževalnih del na 
stavbah, ki jih zasedajo navedeni organi. 

3. Sredstva za uveljavljanje pravic borcev in 
vojaških invalidov 

Na podlagi predvidenih gibanj rasti osebnih dohodkov in 
usklajevanje pokojnin v letošnjem letu je z rebalansom repu- 
bliškega proračuna za leto 1989 za zagotovitev osnovne soci- 
alne in zdravstvene varnosti udeležencev NOV potrebno zago- 
toviti dodatna sredstva v višini 47.063,1 mio din. S temi. sred- 
stvi bodo pokrite tekoče obveznosti letošnjega leta, ki jih 
zaradi njihove narave ni mogoče prenašati v naslednje leto. 

4. Sredstva za ustavne obveznosti 

Za pokrivanje ustavnih obveznosti, ki se plačujejo v devi- 
zah, je bila pri zagotovitvi dodatnih sredstev upoštevana dina- 
mika izpolnitve preostalega dela obveznosti za letošnje leto. 

5. Sredstva za delo republiških 
družbenopolitičnih in nekaterih družbenih 
organizacij 

Pri oblikovanju sredstev za delo republiških družbenopoli- 
tičnih in nekaterih družbenih organizacij so bila upoštevana 
enaka merila kot pri oblikovanju sredstev za delo pri republi- 
ških upravnih in pravosodnih organih. 

6. Oblikovanje sredstev rezerve SR Slovenije 

Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina 
izločenih sredstev v obvezno rezervo v SR Sloveniji, je na 
podlagi 3. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1989 potrebno zagotovi dodatna sredstva rezerve SR Slove- 
nije v predlagani višini. 

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH 

TABELA 1 

NAMEN ODHODKA 
Realizacija 
198 a 

Proračun 
1989 

Indeks 
(3:2) 

Rebalans 
1989 

Indeks 
(5:2) 

SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH 
ORGANOV   310.602.284.840 646.818.897.000 208,3 1.893. 280.544,790 609,6 

400 Sredstva za dohodek delovne 
skupnosti 

401 Sredstva za materialne stroške 
402 Sredstva za amortizacijo 

264.569.677.578 
38.775.903.868 
7.256.703.394 

555.358.197.000 
77.290.000.000 
14.170.700.000 

208,9 
199,3 
195,3 

1.672.064.444.790 632 
183.846.100.000 474,1 
37.370.000.000 515 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE 
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 78.956.639.432 175.984.849.000 222.9 419.308.400.000 531 

Sredstva za osebne dohodke in 
druge osebne prejemke funk- ' 
cionarjev in delegatov 31.201.907.723 63.512.304.000 
Sredstva za investicije v osnov- 
na sredstva 26.676.575.895 69.824.745.000 
Sredstva za druge potrebe za 
delo upravnih organov 21.078.155.814 42.647.800.000 

203.6 

261.7 

202,3 

197.969.000.000 634,5 

125.175.600.000 469,2 

96.163.800.000 456,2 
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42 420 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 173.511.007 241.563.000 139,2 241.563.000 139,2 
43 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 

INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 

 GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 66.827.236,586 144.182.651.000 215,7 296.422.469.000 443,6 
431 Kompenzacije, premije, regresi 

in povračila 57.915.172.000 128.167.063.000 221,3 260.343.064.000 449,5 
433 Druge potrebe in intervencije 

v gospodarstvu 4.807.572.000 7.912.185.000 164,6 17.353.585.000 360,9 
434 Sredstva za hitrejši razvoj 

gospodarsko manj razvitih obmo- 
čij v okviru DPS 1.155.070.996 2.103.403.000 182,1 5.197.820.000 450 

435 Sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih obmo- 
 čij izven območja DSP 2.949.421.590 6.000.000.000 203,4 13.528.000.000 458,7 
44 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU 
 OBČINE 550.000.000 1.184.150.000 215,3 2.475.000.000 450  
4 5 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 21.566.601.104 53.921.996.000 250 107.161.990.210 496,9 

/ 
450 Sredstva za izobraževanje 718.998.060 1.793.699.000 249,Š 4.243.250.000 590,2 
451 Sredstva za znanost 348.900.000 2.408.267.000 - 5.090.000.000 
452 Sredstva za kulturo 199.579.600 350.894.000 175,8 837.360.210 419,6 
454 Sredstva za socialno varstvo 243.439.001 181.685.000 74,6 740.800.000 304,3 
458 Sredstva za uveljavljanje pra- 

vic borcev, vojaških invalidov 
 in družin padlih borcev 20.055.684.443 49.187.451.000 245,2 96.250.580.000 479,9 
46 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE 
 DRUŽBENE POTREBE 49.113.555.447 111.424.960.000  226,9 272.540.964.000 554,9 

461 Sredstva za družbenopolitič- 
ne in družbene organizacije 25.711.483.867 54.486.144.000 211,9 139.716.590.000 543,4 

463 Sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi 
nesrečami 1.000.000.000 1.200.000.000 120,0 4.300.000.000 430 

464 Sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč - 439.389.000 - 1.031.803.000 - 

465 Sredstva za varstvo in izboljša- 
nje človekovega okolja 292.830.000 571.019.000 195,0 878.490.000 300 

468 Sredstva za druge splošne družbe- 
 ne potrebe 22.109.241.580 54.728.408:000 247,5 126.614.081.000 572,7 
47 470 IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO 
 REZERVO 4.295.761.000 9.700.000.000 i 225,8 25.900.000.000 602,9 

4 8 DRUGI ODHODKI 185.325.572 385.459.000 215,3  840.009.000 453,3 
481 Plačilo za bančne storitve in 

stroške plačilnega prometa 93.393 6.459.000 - 6.459.000 - 
488 Drugi odhodki DPS (tekoča pro- 
 računska rezerva) 185.232.179 379.000.000 204,6 833.550.000 450 
44 440 Prispevek proračunu federacije 253.625.922.000 354.100.000.000 - 470.627.582.000 185,6 

SKUPAJ 785.896.836.988 1.497.944.525.000 190,6 3.488.798.522.000 443,9 
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SREDSTVA Z A DELO ORGANOV TABELA 2 

NAMEN 
REALIZACIJA 

1988 
PRORAČUN 

198? 
Indeks 
(3:2) 

REBALANS 
1989 

Indeks 
15:2) 

2 3 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 

Bruto OD delovnih skupnosti 
Delo v posebnih pogojih 
Sklad skupne porabe 

264.569.677.578 552.758.197.000 208,9 1.668.063.400.000 630,5 

255.060.045.659 
5.925.916.320 
3.583.715.599 

529.942.297.000 207,8 
14.652.500.000 247,3 
8.163.400.000 227,8 

1.618.400.000.000 634,5 
37.500.000.000 632,8 
12.163.400.000 339,4 

401 MATERIALNI STROSKI 38.775.903.868 77.290.000.000 199,3 183.846.100.000 474,1 

402 AMORTIZACIJA 7.256.703.394 14.170.700.000 195,3 37.370.000.000 515,0 

410 OSEBNI DOHODKI FUNKCIONARJEV 31.201.907.723 63.512.304.000 203,6 197.969.000.000 634,5 

418 POSEBNI NAMENI 21.078.155.814 42.647.800.000 202,3 96.163.800.000 456,2 

SPREMEMBE MED LETOM 2.600.000.000 0,0 4.001.044.790 0,0 

SKUPAJ 362.882.348.377 752.979.001.000 207,5 2.187.413.344.790 602,8 

RAZFCKEJENA SREDSTVA ZA MATERIALNE STROSKE, ANORTIZACIJO IM POSEBNE NAMENE 
PO K0R1STN1KIH 

v lio din 
      32. Republiška uprava za druib. 298,4 32,4 55,9 

MATERIALNI AMORTIZACIJA POSEBNI 33. Republiška uprava za jedr. v 348,9 0,0 415,6 
STROSKI NAHENI 34. Zavod SRS za družbeno planir 1.301,8 1.758,1 320,5 
    35, Zavod SRS za statistiko 5.836,6 6.873,6 5.375,3 
1. Predsedstvo SRS 613,2 378,4 478,3 34, Zavod SRS za »ednar.zn.teh.p 255,3 100,7 607,0 
2. Skupićina SRS 5.643,4 1.720,9 3.277,8 37. Hidro»eteorološki zavod SRS 4.140,9 6.415,3 75,5 
3. Izvršni svet Skupštine SRS 1.999,3 3.458,1 4.636,7 38, Seiziološki zavod SRS 620,4 529,0 148,1 
4. Urad IS za narodnosti 23,7 1,3 5,5 39. Zavod SRS za varstvo nar. in 381,7 93,6 253,0 
5. Sekretariat IS za kadr. vpra 536,0 230,7 9.237,4 40. Zavod SRS za šolstvo 2.020,7 260,0 208,1 
6. Protokol V IS 134,7 100,7 1.611,1 41. Arhiv SRS 678,7 477,3 411,0 
7. Servis za protokolar. štor. 697,6 605,2 3."50,8 42. Republiški štab za teritor. 666,9 17,9 3.859,9 
8. Kotisija SRS za odnose z ver 69,7 8,2 1.072,3 43. Luška kapitanija Koper 218,0 180,6 4,4 
9. Ustavno sodišfe SRS 659,5 109,2 6,2 44. Svet za prevent. in vzg. v c 72,2 0,0 1.326,2 
10. RS za finance '361,8 45.9 20,9 45. KPD Dob pri Mirni 3.346,2 808,0 5.487,9 
11. RS za ljudsko obra.bo 875,7 5.431,2 6.706,9 46. KPD Ig pri Ljubljani 269,5 189,9 394,2 
12. RS za pravosodje in upravo 2.518,1 627,1 5.485,3 47. OKPD Maribor 345,8 127,4 5*4,7 
13. RK za delo 613,7 107,9 35,6 48. Prevzgojni doa Radeče 449,1 132,6 252,8 
14. RK za druibeno planiranje 124,1 74,1 15,2 49. Zapori Celje 1.176,8 208,3 1.345,7 
15. RK za infoniranje 595,8 51,4 1.377,0 50. Zapori Koser 1.248,6 150,0 l.U>,2 
16. RK za zakonodajo 263,8 71,5 15,2 51. Zapori Ljubljana 1.669,5 336,0 3.»24,3 
17. RK za mednarodno sodelovanje 436,7 90,2 1.618,1 52. Zapori Naribor 985,0 256,1 1.690,0 
18. RK :a varstvo okolja in urej 980,7 153,7 310,6 53. Sodišče združenega dela SRS 176,0 19,5 112,6 
19. RK za energetiko 546,0 28,0 56,5 54. Družbeni pravobranilec sa«ou 189,6 64,1 23,3 
20. RK za industrijo in gradbeni 2.107,6 693,5 28,2 55. Republiški senat za prekrške 182,6 39,0 7,9 
21. RK za tržišče in spi. gosp. 835,5 58,0 28,2 56. Javno pravobranilstvo SRS B6,2 22,4 2,2 
22. RK za kietijstvo gozd. in pr 685,0 86,0 143,7 57. Vrhovno sodišče SRS 733,5 128,9 96,6 
23. RK za proiet in zveze 792,0 7,1 57,0 58. Javno tožilstvo SRS 232,9 23,5 7,7 
24. RK za borce in voj. invalide 200,2 28,2 25,3 59. Višje sodišče Celje 278,7 52,5 8,1 
25. RK za zdravstveno in soc. va 510,1 61,2 1.582,7 60. Višje sodišče Koper 345,5 68,0 6,8 
26. RK za vzgojo in izobr. ter t 316,2 50,9 461,3 61. Višje sodišče Ljubljana 744,1 88,9 33,0 
27. RK za kulturo 144,2 4,5 203,1 62. Višje sodišče Naribor 446,9 61,7 13,4 
28. RK za razisk. dej. in tehnol 119,6 38,2 34,8 63. Višje javno tož. Celje 70,4 4,2 0,4 
29. RK za turize« in gostinstvo 142,6 7,1 5,3 "išje javno tož, Koper 91,2 4,7 0,0 
30. RK za drobno gospodarstvo 148,3 4,5 8,4 65. Višje javno tož. Ljubljana 229,5 36,7 5,1 
31. Republiška geodetska uprava 248,3 178,5 107,1 66. Višje javno tož. Naribor 98,4 0,0 1,1 
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67. Sodišče združ. dela Brežice 37,7 3,4 20,0 
68. Sodišče združ. dela Celje 103,8 21,1 44,4 
69. Sodišče združ. dela Koper 122,8 19,0 20,0 
70. Sodišče združ. dela Kranj 100,2 21,1 15,2 
71. Sodišče združ. dela Ljubljan 559,7 79,6 242,7 
72. Sodišče združ. dela Maribor 196,6 19,B 130,0 
73. Sodišče združ. dela Murska S 42,7 5,0 47,5 
74. Sodišče združ. dela Nova Gor 77,0 10,0 24,9 
75. Sodišče združ. dela Novo tes 47,2 7,4 4,0 
76. Sodišče združ. dela Postojna 90*7 8,7 12,3 
77. Temeljno sodišče Celje 2.316,8 545,3 1.056,7 
78. Teaeljno sodišče Koper 1.669,5 268,2 483,6 
79. Tesel jno sodišče Kranj 1.741,3 242,9 838,4 
80. Teteljnfr sodišče Ljubljana 7.173,6 630,8 1.882,5 
81. Teaeljno sodišče Maribor 3.664,5 550,3 1.850,9 
82. Teceljno sodišče Murska Sobo 1.387,8 306,2 593,6 
83. Teaeljno sodišče Nova 6orica 1.252,2 139,2 801,0 
84. Teaeljno sodišče Novo testo 1.876,2 188,5 505,3 
85. Teseljno javno tož. Celje 326,8 49,3 39,6 
86. Temeljno javno tož. Koper 194,6 39,3 4,0 
87. Teteljno javno tož. Kranj 270,6 21,4 7,9 
89. Teaeljno javno tož. Ljubljan 654,1 44,0 4,4 
89. Te-teljno javno tož. Maribor 330,9 10,0 9,9 
90. Teteljno javno tož. Murska S 104,0 30,3 5,1 
91. Teaeljno javno tož. Nova Bor 183,5 20,0 2,2 
92. Teteljno javno tož. Novo tes 141,3 16,9 4,6 
93. Organi za notranje zadeve 104.995,4 0,0 17.055,1 

SKUPAJ 163.846,1 37.370,0 96.163,8 TABELA 3 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

NAMEN 
Realizacija• 
1988 

Proračun 
1989 

Indeks 
(3:2) 

Rebalans Indeks 
1989 (5:2) 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
OSNOVNA SREDSTVA 26.676.575.895 

- sredstva za odplačilo anuitet 525.507.371 
- modernizacija državnih organov 168.935.002 
- uvajanje računalniške tehnologije v de- 

lo državnih organov 
- sofinanciranje programa graditve 

stanovanj za delavce organov za 
notranje zadeve 

2.000.000.000 

1.833.100.000 

- sofinanciranje programa graditve sta- 
novanj za nosilce družbenih funkcij 1.035.600.000 

- sofinanciranje programa graditve stano- 
vanj za delavce republiških organov 1.310.200.000 
investicijsko vzdrževanje zgradb re- 
publiških upravnih in pravosodnih or- 
ganov in tekoče vzdrževanje 468.675.526 

- investicijsko vzdrževanje zgradb temelj- 
nih sodišč, splošnih sodišč združenega 
dela in javnih tožilstev 599.992.996 

- oprema organov za notranje zadeve 18.305.713.000 
- sanacija objektov počitniške skupnosti 28.852.000 
- financiranje izgradnje Zaporov Nova 

Gorica 
- investicijsko vzdrževanje objektov ONZ 
- investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov 

za izvrševanje kazenskih sankcij 
- investicijsko vzdrževanje protokolarnih 

objektov 
- mejni prehod "Karavanke" 

400.000.000 

 261^7^ 

3.331.234.000 633,9 

6.651.754.000 330,6 

3.946.664.000 215,3 

2.229.647.000 215,3 

2.403.825.000 183,5 

1.009.277.000 215,3 

1.291.800.000 215,3 
31.268.426.000 170,8 

62.118.000 215,3 

400.000.000 100 
11.500.000.000 

1.810.000.000 

920.000.000 
3.000.000.000 

125.175.600^000 469^2= 

4.000.000.000 761,2 

8.000.000.000 400 

7.332.400.000 400 

4.142.400.000 400 

5.240.800.000 400 

1.640.000.000 350 

2.100.000.000 350 
64.070.000.000 350 

200.000.000 693,2 

400.000.000 
18.700.000.000 

2.950.000.000 

1.500.000.000 
4.900.000.000 

100 
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TABELA 4 
42 - SREDTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

NAMEN Realizacija Proračun Indeks Rebalans Indeks 
1988 1989 (3:2) 1989 (5:2) 

420 - SREDSTVA_ZA_LJUDSKO_OBRAMBO  123^511^007 £41^563^000=== ===_=_139^2 =_===___241^563_^_000=======139^2= 

RK za finance  119.528.006 120.000.000 100,4 120.000.000 100,4 
- medrepubliški program namembne 

proizvodnje 

Republiški štab za teritorialno obrambo 
- odplačilo anuitet iz posojila za 

gradnjo skladišč TABELA 5 

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

53.983.001 121.563.000 225,2 121.563.000 225,2 

Realizacija Proračun Indeks Rebalans Indeks 
NAMEN 1988 198g (3-2) 1989 (5:2) 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI IN 
POVRAČILA  57^915^172^000 128.167.063.000   ,260-343.064.000||W|| 449,5 _ 

RS za finance 56.510.692.000 127.843.939.000 226,2 234.019.940.000 414,1 

38.014.442.000 81.845.094.000 215,3 107.388.000.000 282,5 

- sredstva za regres za umetna gnojila 
varstvo rastlin in kakovostno sortno 
seme 

- sredstva za regresiranje dela stroš- 
kov iz naslova obresti za kredite za 
namene v okviru selektivnega progra- 
ma v kmetijstvu 18.496.250.000 45.998.845.000 248,7 126.631.940.000 684,6 

RK za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve    1.404.480.000 —   ~ ——————— 
- sredstva za premije, pri odkupu 

pšenice 

RS za finance    26.000.0000.000 

- kompenzacije cen osnovnih živil 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in preh- 

26.000.000.000 

323.124.000  - 323.124.000 

- izvajanje preventivnih ukrepov na 
področju zdravstvenega varstva živali 
proti steklini f 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE 
 -00° 7.912. ies. 000 im . 6 iZ^M.ses.ooo^^jeo.^ 

4330 - SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE RAZ- 
LIK V CENI POLITIČNO INFORMATIV- 

_ MIH DNEVNIKOV   3.175,000=======5.895 .191.000=========154,2======13.382 .000.000 ==350=== 

RK za informiranje ______ 
- Delo 

- Večer 
- Dnevnik 

4331 - SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE 
DRUGIHGLASIL 199.400.000 388,830^000 195   ŽEZ-I22i°°° 112. 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 1.400.000 2.730.000 195—  4.900.000 350_ 
- "Naša žena" 
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Republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV SRS 198.000.0000 386.100.000 693.000.000 350 
- "TV - 15" 

4332 - SREDSTVA ZA FINANCIRANJE GOJITVENIH 
LOVIŠČ 31.231.000 49.345.000 85.885.000 275 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Triglavski narodni park Bled - gojitveno 
lovišče 

- Medved - Kočevje 
- Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 
- Skupftot OZD za lovstvo in ribištvo 

4333 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KONJE- 
REJE IN RIBIŠTVA 197.220.000 384.579.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 62.320.000 121.524.000 

_195_ 

195 

=690^400^000_ 

218.200.000 

_350_ 

350 
- Kobilarna Lipica 36.320.000 70.824.000 195 
- Zavod za ribištvo (vodenje katastra) 26.000.000 50.700.000/ 195 

Republiški štab za teritorialno obrambo 134 900.000 263.055.000 195 

127.200.000 
91.000.000 

472.200.000 

350 
350 

350 
- sredstva za pospeševanje konjreje za 

obrambne namene 

4334 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA IN 
 VARSTVA_NARAVNE_IN_KULTURNE_DEDIŠClNE_556^5461000_ 

RK za kulturo 
- Arboretum - Volčji potok 
- Spominski park Trebče 
- Triglavski narodni park Bled 

4.096.000 
51.950.000 

500.500.000 
434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPO- 

DARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V 
OKVIRU DPS 1.155.070.996 

^1^194^240^000 214^6  2^497^400^000 448±7_ 

6.472.000 158 11.300.000 275,9 
111.693.000 215 233.800.000 450 

1.076.075.000 215 2.252.300.000 450 

_2jl103^403^_000 182,1 5.197.820.000 450 

Komisija za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja v IS  
- sredstva za pospeševanje skladnejšega 

regionalnega razvoja v SRS 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPO- 
DARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ IZVEN 

______OBMOČJA_DPS  2.949.421.590 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
- prispevek skladu solidarnosti z neuvr- 

ščenimi državami in državami v razvoju 

6.000.000.000 203,4 13.528.000.000 458,7 

S_K UPAJ (431+433+434+435) 66.827.236.586 144.182.651.000 215,7 296.422.469.000 443,6 
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45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
TABELA 6 

NAMEN Realizacija 
1988 

Proračun Indeks 
1989   (3:2) 

Rebalans Indeks 
1989  (5:2) 

450_-_SREDSTVA_ZA_IZOBRAŽEVANJE  718^998^060 =  

Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS 198.746.060 389.760.000 

249^5_ 4 • 243.250 v000m__  

196,1 1.033.480.000 520 

- štipendiranje za potrebe organov v 
federaciji 50.100.000 

- štipendiranje za potrebe republiških 
• upravnih organov 148.646.060 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 3.321.000 

101.703.000 203 

288.057.000 193,8 

6.742.000 203 

260.520.000 520 

772.960.000 520 

17.270.000 520 

- štipendije 

Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo  104.552.000 557.666.000 533,4 1.211.720.000 

- štipendije za potrebe pravosodja 91.420.000 
- sredstva za srednjo penološko šolo 3.632.000 
- strokovna in kadrovska pomoč SAP Kosovo 9.500.000 

Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo  383 .880.000 

185.583.000 203 
7.083.000 195 

365.000.000 

782.971.000 204 

475.380.000 520 
16.340.000 450 

720.000.000 

cf 
1.852.530.000 482,6 

- obveznosti do slovenskega šolstva v 
zamejstvu 174.256.000 

- obveznosti do osnovnega šolanja pripad- 
nikov drugih narodov v Jugoslaviji in 
do šolstva narodnosti v SR Sloveniji 19.784.000 

- štipendije mladih iz zamejstva in 
otrok slovenskih izseljencev 185.265.000 

- stiki s tujino 4.575.000 

Zavod SRS za mednarodno znanstveno, 
tehnično prosvetno in kulturno so- 
delovanje 16.167.000 

317.200.000 

40.162.000 

416.688.000 
8.921.000 

31.526.000 

182 

203 

224,9 
195 

195 

784.150.000 

89.000.000 

963.380.000 
16.000.000 

72.750.000 

450 

450 

520 
350 

450 

- dodatno štipendiranje kadrov iz manj 
razvitih DVR po meddržavnih spora- 
zumih 

Zavod SRS za Šolstvo   12.332.000 25.034.000 203 55.500.000 450 

- izdelava učnih načrtov 
- priprava učne tehnologije » 

ti- «« 

Republiški sekretariat za finance 
- ekspertize v tekočem letu 

4.932.000 
7.400.000 

348.900.000 

348.900.000 

10.012.000 
15.022.000 

2.408.267.000 

708.267.000 

203 
203 

203 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
- projektni svet raziskav v SRS 

452 - SREDSTVA ZA KULTURO 199.579.600 

1.700.000.000 

350.894.000 175,8 

22.200.000 
33.300.000 

5.090.000.000 

1.570.000.000 

3.520.000.000 

837.360.210 

450 
450 

450 

419,6 

Republiški komite za kulturo 
- sofinanciranje druge izdaje Enciklo- 

pedije Jugoslavije 
- sofinanciranje projekta leksikografije 
- sofinanciranje jugoslovanske kinoteke 
- sofinanciranje jugoslovanskega bibli- 

ografskega inštituta 
- stiki s tujino 

155.354.500 
18.280.100 
4.900.000 

IG.300.000 
1.153.000 

262.487.000 
37.109.000 
9.555.000 

20.085.000 
2.249.000 

169 
203 
195 

195 
195 

699.100.000 450 
45.700.210 250 
17.000.000 350 

36.000.000 
5.190.000 

350 
450 
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- sofinanciranje simpozija "Modinci" 
- medrepubliško sodelovanje 
- izdelava osnutka oznak za naravne in 

kulturne spomenike 

454 - SREDSTVA ZA SOCIALNO VARSTVO 

8.800.000 
528.000 

264.000 

243.439.001 

17.864.000 
1.030.000 

515.000 

^181^685^000 

100.000.000 

203 
195 

195 

74.6 

30.800.000 
2.380.000 

1.190.000 

740.800.000 

350 
450 

450 

304,3 

Republički sekretariat za finance 203.200.001 49,2 600.000.000 
- odškodnine po sodnih sklepih 

Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora   40.239.000 81.685.000 203 140.800.000 350 
- vzdrževanje pokopališč in grobov pri- 

padnikov zavezniških in drugih tujih 
armad v SRS 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRU- 
2IN PADLIH BORCEV 20.055. 684.443 49.187.451.000 245,2 96.250.580.000 479,9 

Republiški komite za borce in vojaSke 
invalide ■ 
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV 2.180.000 
- zdravstveno varstvo borcev NOV 40.957.640 
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov 14.678.450.924 
- varstvo civilnih invalidov vojne 4.351.695.360 
- varstvo borcev za severno mejo in 

slovenskih vojnih dobrovoljcev 35.760.036 
- stroški dela posebne komisije za iz- 

jemno priznanje pravice do pokojnine 
po 51. členu zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja 630.000 

- republiške priznavalnine 946.010.483 

8.850.000 
816.934.000 

33.410.719.000 
12.494.061.000 

76.991.000 

1.356.000 
2.378.540.000 

406 
1.994,6 

227,6 
287,1 

215,3 

215,2 
251,4 

9.810.000 
816.934.000 

66.053.000.000 
25.582.630.000 

125.160.000 

2.200.000 
3.660.846.000 

450 

450 
587,9 

350 

350 
387 

SKUPAJ (450+451+452+454+458) 21.566.601.104 53.921.996.000 107.161.990.210 

TABELA 7 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 

NAMEN Realizacija 
198 8 

Proračun 
1989 

Indeks 
(3:2) 

Rebalans 
1989 

Indeks 
(5:2) 

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE 
    - 25 • Z1^".:.!83 *867 

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije 13.706.037.297 

54.486.144.000 

29.593.830.000 

211,9 

215,9 

139.716.590.000 543,4 

70.937.386.000 517,6 
- ustavne obveznosti 

Urad za narodnosti 1.473.511.870 3.244.833.000 220,2 7.072.857.000 480 
- financiranje narodnosti §94.099.274 2.177.899.000 219,1 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 479.412.596 1.066.934.000 222,5 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 4.735.453.470 9.723.116.000 205,3 

4.771.677.000 480 
2.301.180.000 480 

28.564.286.000 603,2 
- sredstva za delo 

Koordinacijski odbor za proslave pri RK 
SZDL Slovenije  60.000.000 121.800.000 210.000.000 350 
- sredstva za proslave republiškega pomena 
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Republižka volilna komisija 45.080.000 498.964.000 1.106,8 1.915.564.000 4.249,3 

- pri RK SZDL Slovenije 
- pri RSPU 
- izredne volitve za člana predsedstva 

SFRJ iz SRS 

Komisija za manjšinska in izseljenska 
vprašanja   

36.000.000 
9.080.000 

91.252.000 

189.500.000 
309.464.000 

196.466.000 

526,4 
3.408,2 

215,3 

189.500.000 526,4 
309.464.000 3.408,2 

1.416.600.000 

319.382.000 350 

- izdatki za zamejstvo 

Republiška konferenca ZSM Slovenije 1.868.477.490 3.381.056.000 180,9 10.446.405.000 

- sredstva za delo 1.192.289.490 
- sredstva "AVNOJ 89" 3.6 84.000 
- mesec mladosti 42.097.000 
- financiranje mladinskega seminarja 

Alpe-Jadran 1.096.000 
- mladinsko prostovoljno delo 337.946.000 
- festival dela 259.000.000 
- delovanje Univerzitetne konference ZSMS 20.096.000 
- mednarodna izmenjava prostovoljcev 12.269.000 
- oblike izobraževanja 
- 13. kongres ZSMS 

Republiški odbor zveze združenj borcev 
NOV SRS    803.400.600 

2.463.141.000 

90.635.000 

727.598.000 

43.267.000 
26.415.000 
30.000.000 

1.654.820.000 

206,6 

215,3 

215,3 

215,3 
215,3 

7.109.008.000 596,2 

189.436.000 450 

1.757.319.000 

90.432.000 
55.210.000 
45.000.000 

1.200.000.000 

4.901.668.000 

520 

450 
450 

610,1 

- sredstva za delo 
- sredstva za Republiški odbor zveze 

prostovoljcev za severno mejo 1918/19 

- monografija zbornikov dokumentov NOB 

Republiška konferenca zveze rezevnih 
vojaških starešin SRS .   

771.400.600 

2.000.000 
30.000.000 

283.473.430 

1.589.514.000 

4.306.000 
61.000.000 

610.145.000 

206.1 

215,3 
203,3 

215.2 

4.757.668.000 

9.000.000 
135.000.000 

1.766.887.000 

628.486.480 
- sredstva za delo 
Slovenska izseljenska matica  
- sredstva za delo 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 
- sredstva za posebne namene 
- sredstva za angleško izdajo revije 

"Rodna gruda" 
- pomoč izseljencem 

Skupnost slovenskih občin __ 
- sredstva za delo 

Društvo za združene narode za SRS  
- sredstva za delo 

Jugoslovanski center za teorijo in prakso 
samoupravljanja Edvard Kardelj  73.925.000 

1.379.829.000 219,5 3.478.829.000 

616,8 

450 
450 

623,3 

553,5 

372.091.480 
57.669.000 
90.698.000 

78.028.000 
30.000.000 

4.641.000 

827.811.000 
124.161.000 
195.273.000 

167.994.000 
64.590.000 

9.421.000 

222,5 
215,3 
215,3 

215,3 
215,3 

203 

2.325.052.000 
259.510.000 
408.141.000 

351.126.000 
135.000.000 

16.244.000 

624,9 
450 
450 

450 
450 

350 

14.290.000 30.000.000 209,9 64.305.000 

159.161.000 215,3 384.410.000 520 

- sredstva za delo 

Slovenska akademija znanosti in umet- 
1.713.042.230 3.431.075.000 200,3 8.720.381.000 509,1 

nosti     
- sredstva za delo 

- sredstva za adaptacijo zgradbe na 
podlagi SS 

- proslava ob 50-letnici SAZU 

1.402.892.230 

200.000.000 
110.150.000 

2.931.075.000 

500.000.000 

208,9 7.820.381.000 

900.000.000 

557,4 

450 
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Mednarodni center za upravljanje pod- 
jetij v družbeni lastnini v deželah 
v razvoju  19.248.000 28.872.000 150 57.744.000 300 

- sredstva za delo 

RK za kulturo 116.622.000 251.087.000 215,3 

215,3 

215,3 

230,3 

524.799.000 

- arhivska dejavnost Inštituta za zgodo- 
vino delavskega gibanja 104.055.000 224.030.000 

- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska 
pri NUK 12.567.000 27.057.000 

Inštitut za narodnostna pvrašanja 74.543 .000 171.669.000 

468.248.000 

56.551.000 

335.443.000 

450 

450 

450 

450 

- sredstva za delo 

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI 
IN NARAVNIMI NESREČAMI 1.000.000.000 1.200.000.000 

Hidrometeorološki zavod SRS 
- sredstva za obrambo pred točo 
- izgradnja radarskega centra Slavnik 

1.000.000.000 
1.200.000.000 

120 4.300.000.000 

4.300.000.000 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NA- 
RAVNIH NESREČ 439.389.000 1.031.803.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- nabava avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov 
- vzdrževanje in koriščenje avionov za 

gašenje gozdnih in drugih požarov 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE 
ČLOVEKOVEGA OKOLJA 292.830.000 

407.586.000 

31.803.000 

571.019.000 

1.000.000.000 

31.803.000 

878.490.000 300 

Hidrometeorološki zvod SRS 
sredstva za varstvo zraka 

468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE 
DRUŽBENE POTREBE 

292.830.000 

22.109.241.580 

571.019.000 

1680 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE 
DRUŽBENE POTREBE NA OBMOČJU SRS 2.009.325.000 

RS za finance 95.117.000 

54.728.408.000 

5.986.485.000 

204.787.000 

195 878.490.000 300 

.=23948======126461440814000=a==_==572!Ž!7sB 

213,3 9.108.544.000 453,3 
"t' I 

215,3 494.608.000 520 
- visokogorske planinske postojanke 

RK za vzgojo in izobraževanje ter te- 
lesno kulturo 328.858.000 667.582.000 1.479.861.000 450 
- dvojezično šolstvo in šolstvo z itali- 

janskim učnim jezikom 

Republiška geodetska uprava  1.585.350.000 3.413.259.000 215,3 7.134.075.000 450 
- geodetska dela na območju SRS 

4681 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽ- 
BENE POTREBE IZVEN OBMOČJA SRS 20.099.916.580 48.741.923.000 242,5 117.505.537.000 584,6 

RS za finance 
odplačilo inozemskih dolgov NB 
Jugoslavije 
odplačilo obroka kredita NB 
Jugoslavije 
plačilo provizije NB Jugoslavije 
za sredstva, odstopljena SRS v 
trajno last 

193.488.000 

412.192.818 

2.00.0.000.000 

1.800.000.000 

4.537.000 

436,7 

3.900.000.000 2.015,6 

3.850.000.000 934,0 

4.537.000 100 
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- spodbujanje tehnološkega razvoja Jugos-   
lavije 3.890.986.150 8.377.293.000 215,3 25.802.000.000 663,1 

- sredstva za pokritje tečajnih razlik 
iz določenih zunanjih kreditov 15.S98.712.640 36.560.093.000 234,4 54.180.000.000 347,3 

- sredstva za pokritje tečajnih razlik 
in obresti iz naslova deponiranih 
deviznih prihrankov občanov 29.769.000.000 

SKUPAJ (461+463+464+465+468) 49.113.555.447 111.424.960.000 223,4 ^ 272.540.964.000 5S4'9 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem 

prenosu nepremičnin v družbeni lastnini s predlogom zakona 

(ESA-747) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. 
aprila 1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZLASTITVI IN PRISILNEM 
PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI 
S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 267., 311. in 312. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, 
SR Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem] 
postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo in dopol- 

nitev zakona. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

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

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za pravosodje in upravo, * 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in upravo, in 

- Jože SEDONJA, pomočnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in upravo. 

1. USTAVNA PODLAGA 

Podlaga za izdajo zakona je podana v določilu 10. točke 
321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slove- 
nije z zakonom ureja med drugimi tudi razmerja na področju 
razlastitve. 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Ustavno sodišče Jugoslavije je poslalo predsedniku Skupš- 
čine SR Slovenije sklep, s katerim je začelo postopek za 
oceno nasprotja tretjega odstavka 55. člena zakona SR Slove- 
nije o razlastitvi in o prislinem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini z določbo prvega odstavka 277. člena zakona 
o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78). 

Zakon o razlastitvi in o prislinem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80 in 30/87) v tretjem 
odstavku 55. člena določa, da mora razlastitveni upravičenec 
v primeru zamude 30 dnevnega plačilnega roka plačati prejš- 
njemu lastniku na neplačano odškodnino 12% letnih obresti. 
Namen zakonodajalca v zvezi z navedeno določbo je bil, da se 
v primeru zamude plačila odškodnine razlaščencu zagotovijo 
višje zamudne obresti, kot so bile ob sprejemu tega zakona 
splošne zamudne obresti po prvem odstavku 277. člena 
zakona o obligacijskih razmerjih. Ta je takrat predpisoval 
splošno obrestno mero zamudnih obresti v višini obrestne 
mere, po kateri se v kraju izpolnitve obrestuje hranilne vloge 
na vpogled in je bila takrat 7,5%. 

V letu 1985 je bila določba prvega odstavka 277. člena 
zakona o obligacijskih razmerjih spremenjena tako, da je 
sedaj za zamudne obresti predpisana obrestna mera, po 
kateri se v kraju izpolnitve obrestujejo hranilne vloge, vezane 
brez določenega namena na več kot leto dni. Tako določene 
obresti so višje od obresti po tretjem odstavku 55. člena 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini in torej ugodnejše za razlaščanca. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je pri odločanju v konkretni 
zadevi naletelo na problem nasprotja med tretjim odstavkom 
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55. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini in prvim odstavkom 277. člena 
zakona o obligacijskih razmerjih. Pri tem je Vrhovno sodišče 
SR Slovenije ob ustrezni uporabi pravi! za razlago prava 
odločilo, da je potrebno uporabiti ugodnejšo določbo zakona 
o obligacijskih razmerjih, ki bolj ustreza namenu zakonoda- 
jalca glede obrestovanja neplačanega dela odškodnine za 
razleščeno nepremičnino. Ta odločitev Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije je bila podlaga za sprejem pravnega mnenja na 
občni seji Vrhovnega sodišča SR Slovenije dne 21.12.1988, ki 
se glasi: 

»Po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 39/85), 
to je po 3. 8. 1985, mora razlastitveni upravičenec v primeru 
zamude 30 dnevnega plačilnega roka plačati prejšnjemu last- 
niku na neizplačano odškodnino, določeno s pravnomočnim 
sklepom nepravdnega sodišča, obresti po letni obrestni meri 
iz prvega odstavka noveliranega 277. člena zakona o obliga- 
cijskih razmerjih in ne po obrestni meri iz tretjega odstavka 
55. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80 in 30/87).« 

Enako stališče so zavzela tudi javna pravobranilstva v SR 
Sloveniji na posvetu vseh javnih pravobranilcev 29. 9. 1988 
v Ljubljani. 

Predlagatelj ocenjuje, da je sedanje neskladje v označbi 
višine obrestne stopnje posledica spremenjenih razmer 
v družbeno-ekonomskih odnosih in sedanje visoke stopnje 
inflacije. 

Spremenjenim družbenoekonomskim razmeram v družbi se 
je zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) prilagodil s spre- 
membo oziroma novelo iz leta 1985. Zato ocenjujemo, da 
podvajanje predpisov, ki urejajo isto pravno materijo, ni po- 
trebno. 

3. CILJ ZAKONA S PREDLAGANO REŠITVIJO 

Določba 3. odstavka 55. člena ZR že dalj časa ne uresničuje 
namena, ki ga je zasledoval zakonodajalec ob sprejemu razla- 
stitvenega zakona. Nasprotno, njeno izvajanje v praksi bi bilo 
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v škodo razlaščenca. Ker določba ni sledila spremenjenim 
družbenoekonomskim razmeram in nasprotuje načelu pravič- 
nosti, ki ga je v smislu 99. člena Ustave SR Slovenije potrebno 
upoštevati ob določitvi pravične odškodnine, je postala neu- 
strezna. Zato predlagamo, da se določilo 3. odstavka 55. člena 
ZR črta. S prenehanjem veljavnosti navedene določbe ne bo 
nastala pravna praznina glede določanja zamudnih obresti, 
saj to materijo ustrezno ureja ZOR. Zaradi tega ne predla- 
gamo spremembe navedene določbe oziroma drugačno 
pravno ureditev. 

Glede na mnenje zakonodajno-pravne komisije, da bi bilo 
v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije 
smotrno s posebno spremembo zakona takoj črtati določbo 
tretjega odstavka 55. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini in da je podan razlog 

za sprejem zakona po skrajšanem postopku v smislu 312. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, je predlagatelj pri- 
pravil poleg predloga za izdajo zakona tudi predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini z obrazložitvijo. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S predlagano rešitvijo ne nastajajo nove obveznosti za 
družbenopolitično skupnost, pač pa upoštevaje načelo pra- 
vičnosti nastajajo večji stroški za razlastitvene upravičence, 
vendar le v primeru zamude plačila odškodnine. To pa 
pomeni, da se že z zakonom o obligacijskih razmerjih sili 
razlastitvene upravičence k spoštovanju zakonitosti in večji 
disciplini pri poravnavanju obveznosti. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu 

nepremičnin v družbeni lastnini s predlogom zakona 

1. člen 
V zakonu o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 

v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87) se črta 3. 
odstavek 55. člena. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 
Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 

v družbeni lastnini (ZR, Uradni list SRS, št. 5/80 in 30/87) je v 3. 
odstavku 55. člena predpisal 21% zamudne obresti za primer, 
da razlastitveni upravičenec ne plača za razlaščeno nepremič- 
nino odškodnino v roku 30 dni od vročitve pravnomočne 
odločbe, s katero je bila določena odškodnina v denarju. 

V času sprejemanja Zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (leta 1980) je s tem 
zakonom predpisana višina zamudnih obresti ustrezala teda- 
njim družbenoekonomskim odnosom v družbi in takšna ure- 
ditev glede zamudnih obresti je bila za razlaščenca ugodnejša 
kot po zakonu o obligacijskih razmerjih (ZOR, Uradni list 
SFRJ, št. 29/78). Ta je takrat predpisoval splošno obrestno 
mero zamudnih obresti v višini obrestne mere, po kateri se 
v kraju izpolnitve obrestuje hranilne vloge na vpogled, ki je 
bila takrat 7,5%. S tretjim odstavkom 55. člena ZR določena 
obrestna mera v višini 12% je bila torej takrat celo višja od 
splošne obrestne mere zamudnih obresti po ZOR-u. 

Sedanje neskladje v označbi višine obrestne stopnje je 
posledica spremenjenih razmer v družbeno-ekonomskih 
odnosih in sedanje visoke stopnje inflacije. 

Spremenjenim družbenoekonomskim razmeram v družbi se 
je zakon o obligacijskih razmerjih prilagodil s spremembo 
oziroma novelo iz leta 1985 (Uradni list SFRJ, št. 39/85). Zato 
ocenjujemo, da podvajanje predpisov, ki urejajo isto pravno 
materijo, ni potrebno. Ker pa veljavna določba 3. odstavka 55. 
člena ZR ni sledila spremenjenim družbenoekonomskim raz- 
meram in nasprotuje načelu pravičnosti oziroma je postala 
neustrezna, predlagamo, da se določilo 3. odstavka 55. člena 

ZR črta. S prenehanjem veljavnosti navedene določbe ne bo 
nastala pravna praznina glede določanja zamudnih obresti, 
saj to materijo ustrezno ureja ZOR. Zaradi tega ne predla- 
gamo spremembe navedene določbe oziroma drugačne 
pravne ureditve. 

DOLOČBA ZAKONA O RAZLASTITVI IN 
O PRISILNEM PRENOSU NEPREMIČNIN 
V DRUŽBENI LASTNINI (URADNI LIST, ŠT. 5/80, 
30/87), KI JE PREDMET SPREMEMBE 

55. člen 
Razlastitveni upravičenec mora v tridesetih dneh od vroči- 

tve pravnomočne odločbe, s katero je bila določena odškod- 
nina v denarju, plačati to odškodnino prejšnjemu lastniku. 

• Ce je bila razlastitvenemu upravičencu izročena razlaščena 
nepremičnina pred pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi, 
mora plačati prejšnjemu lastniku na odškodnino letne obresti! 
kot veljajo v poslovnih bankah za hranilne vloge na vpogled,' 
in sicer od dneva, ko mu je bila izročena nepremičnina, do 
dneva ko je postala odločba o razlastitvi pravnomočna. 

Če razlastitveni upravičenec ne plača prejšnjemu lastniku 
odškodnine v roku iz prvega odstavka tega člena, mu mora 
na neizplačano odškodnino plačati 12 odstotkov letnih obre- 
sti od izteka omenjenega roka do dneva plačila. 

Rok za izpolnitev nedenarnih obveznosti mora biti določen 
v določbi o odškodnini. 

poročevalec 
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KOORDINACIJSKI ODBOR ZA 
SPREMLJANJE IZVAJANJA 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O DOHODKU V SFRJ 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 

osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 

pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ (ESA-750)*  

PODPISNIKOM DRUŽBENEGA DOGOVORA 
Koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja družbe- 

nega dogovora o dohodku v SFRJ je seji, ki je bila 21. 
aprila 1988. leta, določil besedilo osnutka družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno 
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SFRJ in predlaga, da se ta osnutek sprejme po hitrem 
postopku. 

PREDLOG 
ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH IN 
MERILIH ZA SAMOUPRAVNO 
UREJANJE ODNOSOV PRI 
PRIDOBIVANJU IN DELITVI DOHODKA 
V SFRJ*, S PREDLOGOM, DA SE 
SPREJME PO HITREM POSTOPKU 

I. Ustavna podlaga za sklenitev družbenega dogovora 
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ (v 
nadaljnjem besedilu dogovor) 

Ustavna podlaga za sklenitev dogovora in njegovih spre- 
memb in dopolnitev je vsebovana v 124. členu ustave SFRJ. 

Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora se 
sprejme na način in po postopku, po katerem je bil sklenjen 
dogovor, pri njegovem sprejemanju pa sodelujejo vsi subjekti, 
ki so bili podpisniki tega dogovora. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je potrebno urediti 
s spremembami in dopolnitvami dogovora, ter cilji, ki se 
želijo doseči 

Z dogovorom o urejanju odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ so doiočene tudi skupne osnove in merila za 
delitev sredstev za osebne dohodke in za uporabo sredstev 
skupne porabe ter za izdatke v breme drugih poslovnih stro- 
škov. Te skupne osnove in merila so razčlenjeni v družbenih 
dogovorih v republikah in AP, v samoupravnih sporazumih in 
samoupravnih splošnih aktih v organizacijah združenega 
dela. 

V okviru izvajanja reforme gospodarskega sistema in izvaja- 
nja amandmajev IX in XLVIII k ustavi SFRJ je bil sprejet nov 
zakon o računovodstvu, v katerem je določena obveznost 
izdelave polletnega in letnega obračuna poslovnih rezultatov. 
Glede na to, da je v določbah dogovora o dohodku v SFRJ 
predvideno, da se osnova za osebne dohodke delavcev iz 
skupne porave in v breme drugih poslovnih stroškov določa 
na podlagi podatkov iz četrtletnih periodičnih obračunov, je 
nujno, da se s spremembami dogovora spremeni način dolo- 

* 
Prevedeno v službah Skupščine SR Slovenije 

čanja omenjene osnove. Poleg tega v pogojih sedanje zelo 
visoke rasti življenjskih storškov in visoke inflacije, ki vsakod- 
nevno negativno vpliva na vrednost omenjenih prejemkov, 
postaja vprašljivo uresničevanje temeljne funkcije teh prejem- 
kov pri zaščiti življenjskega standarda delavcev oz. realnost 
teh nadomestil in osebnih prejemkov na teh osnovah. Zato je 
potrebno ustvariti pogoje, da bo višina sredstev, ki se izpla- 
čuje na tej osnovi, spremljala zvišanje življenjskih stroškov. 
Z namenom vzdrževanja realne vrednosti sredstev, ki jih 
delavci prejemajo na podlagi nadomestil osebnih dohodkov 
in drugih prejemkov v breme sredstev, namenjenih za skupno 
porabo in tudi v breme drugih poslovnih stroškov, se s spre- 
membami in dopolnitvami dogovora predlaga, da se kot 
osnova za obračun višine teh prejemkov delavcev določi 
izplačani mesečni čisti osebni dohodek na delavca v gospo- 
darstvu republike oz. AP ali SFRJ v predhodnem četrtletju. 

III. Osnovna načela, po katerih morajo biti urejeni odnosi, na 
katere se nanašajo spremembe 

Predlagane spremembe in dopolnitve dogovora morajo 
zagotoviti pogoje za čimdoslednejšo uporabo načel delitve po 
delu in rezultatih dela, ustavnih opredelitev o realnem vredno- 
tenju vseh dejavnikov proizvodnje, principov o vzajemnosti in 
solidarnosti ter uresničevanje ciljev in vsebine reforme v tem 
členu delitve, potrebno pa je tudi zagotoviti ugodnejši družbe- 
noekonomski položaj delavcev v primerih, ko prejemajo 
nadomestilo osebnega dohodka in podobno. 

OSNUTEK 

DRUŽBENEGA DOGOVORA 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA 

DOGOVORA O SKUPNIH 

OSNOVAH IN MERILIH ZA 

SAMOUPRAVNO UREJANJE 

ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN 

DELITVI DOHODKA V SFRJ* 

1. člen 
V prvi alinei drugega odstavka 40. člena se besede: v 

predhodnem obračunskem obdobju' nadomestijo z bese- 
dami: 'v obdobju, določenem, v samoupravnem splošnem 
aktu, ki pa ne more biti daljše od predhodnega četrtletja.' 

2. člen 
V prvem odstavku 40 g. člena se besede: v predhodnem 

letu' nadomestijo z besedami: 'za predhodno četrtletje'. 

3. člen 
V 40 f., 40 g., 40 j. in 40 n. členu se besede: 'po predhodnem 

periodičnem obračunu oz. zaključnem računu' nadomestijo 
z besedami: 'za predhodno četrtletje'. 



4. člen 
Drugi odstavek 40 k. člena se spremeni in se glasi: 'Udele- 

ženci dogovora si bodo prizadevali, da se s samoupravnim 
splošnim aktom organizacije združenega dela, druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti predvidi, da se dnevni zne- 
sek terenskega dodatka določi v odvisnosti od pogojev delav- 
cev na terenu (nastanitev, prehrana in podobno) in da ni večji 
od 8% mesečnega povprečnega čistega osebnega dohodka 
na delavca v gospodarstvu v SFRJ za predhodno četrtletje'. 

5. člen 
Prvi odstavek 40 n. člena se spremeni in se glasi: 'Udele- 

ženci dogovora si bodo prizadevali, da izdatki za prehrano 
delavcev med delom v državi ali tujini, ki bremenijo poslovne 
stroške, znašajo mesečno največ 25% povprečnega meseč- 
nega čistega osebnega dohodka na delavca gospodarstva 
republike oz. AP ali SFRJ za predhodno četrtletje'. 

6. člen 
Udeleženci dogovora se strinjajo, da Koordinacijski odbor 

ubjavlja v Uradnem listu SFRJ podatke in kazalce, potrebne 
za izvajanje določb tega dogovora, izhajajoč iz podatkov in 
kazalcev, ki jih v okviru svojega delovnega področja določita 
Služba družbenega knjigovodstva in Zvezni zavod za stati- 
stiko. 7. č|en 

Ta dogovor bo sklenjen, ko ga bodo sprejeli udeleženci 
dogovora in podpisali njihovi pooblaščeni predstavniki. 

8. člen 
Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ, razen določb 2. člena, ki se že uporabljajo od 1. janu- 
arja 1989. leta. gč|en 

Dogovor bo objavljen v Uradnem listu SFRJ. 

V družbenem dogovoru o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ (Uradni list SFRJ št. 2/85 in 28/87) so dolo- 
čene osnove in merila za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka. V dogovoru so prav tako 
določene skupne osnove in merila za delitev in uporabo 
sredstev skupne porabe in za izdatke, ki bremenijo materialne 
poslovne stroške. V dogovoru je predvideno, da osnovo za 
obračun in določanje višine sredstev za osebne prejemke 
delavcev iz skupne porabe in v breme drugih poslovnih stro- 
škov predstavljajo sredstva, izplačana kot mesečni čisti pov- 
prečni osebni dohodek na delavca v gospodarstvu republike 
oziroma avtonomne pokrajine ali SFRJ po periodičnih obra- 
čunih, ki so bili trimesečni, ali zaključnem računu oziroma 
v predhodnem letu. Po sprejetju zakona o računovodstvu, po 
katerem je predpisana obvezna izdelava samo polletnega ali 
letnega obračuna poslovnih rezultatov v organizacijah zdru- 
ženega dela, je prišlo do neskladja med določbami dogovora 
in zakona o računovodstvu. Ker organizacije združenega dela 
niso dolžne rezultatov svojega poslovanja določiti v krajših 
časovnih intervalih (četrtletno), ne bi mogli priti do podatkov, 
ki bi bili osnova za določitev sredstev, ki se bodo izplačevala 
v breme sredstev skupne porabe ali drugih poslovnih stro- 
škov. Poleg tega višina osnove za osebne prejemke delavcev 
iz skupne porabe in drugi dohodki, ki se izplačujejo v breme 
drugih poslovnih stroškov (bolniški dopust, terenski dodatek, 
regres za letni dopust in drugo), tako kot je to sedaj predpi- 
sano v dogovoru, po svojem nominalnem znesku niso 
ustrezni oziroma v sedanjih pogojih zelo visoke rasti življenj- 
skih stroškov, rasti cen in visoke inflacije, kar negativno vpliva 
na njihovo realno vrednost, postaja vprašljiva njihova 
temeljna funkcija - zaščita življenskega standarda delavcev. 
Zaradi tega je potrebno višino teh sredstev pravočasno uskla- 
jevati in realneje določati in se zato tudi predlagajo spre- 
membe in dopolnitve dogovora. 

V 1. členu sprememb in dopolnitev dogovora se predlaga, 
da se višina nadomestila osebnega dohodka delavca za čas 
začasne nezmožnosti za delo do 30 dni določi na podlagi 
izplačanega povprečnega osebnega dohodka, ustvarjenega 
v obdobju, ki se bo natančneje določilo v samoupravnem 
splošnem aktu, in najmanj do višine povprečnega osebnega 
dohodka, ustvarjenega v predhodnem četrtletju. Tako bo 
osnova za izplačilo nadomestila osebnega dohodka v primeru 
odsotnosti z dela do 30 dni določila v višini, ki bi bolj varovala 
standard delavcev. 

V 2. členu se predlaga, da se nadomestilo za delno pokritje 
stroškov letnega dopusta (regres za letni dopust) določi na 
podlagi povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka 
na delavca v gospodarstvu na področju republike oziroma 
avtonomne pokrajine ali SFRJ, izplačanega v predhodnem 
četrtletju, in da lahko višina tega nadomestila znaša največ 
60% tega osebnega dohodka. Na ta način se zagotavljajo 
pogoji, da se bo regres za letni dopust določal in usklajeval 
v večjem znesku, kot je to predvideno v sedanjem dogovoru, 
po katerem se je ta regres določal po povprečnem osebnem 
dohodku na delavca v gospodarstvu v predhodnem letu. 
Poleg tega se predlaga, da se določba 2. člena uporablja od 1. 
januarja 1989. leta oziroma,da se ta regres določa in izplača 
po novem. 

V 3. členu se predlaga, da se osnova za sredstva, ki se 
izplačujejo delavcem za odpravnine, jubilejne nagrade, dnev- 

nice in nadomestila za ločeno življenje določajo na podlagi 
povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na 
delavca v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokra- 
jine za predhodno četrtletje in ne, kot je bilo to do sedaj, po 
zaključnem računu. 

V 4. členu se predlaga, da znaša višina dnevnega zneska 
terenskega dodatka največ 8% mesečnega povprečnega 
čistega osebnega dohodka na delavca v gospodarstvu SFRJ, 
izplačanega za predhodno četrtletje, pri čemer je višina tega 
terenskega dodatka odvisna od tega, ali ima delavec zagotov- 
ljeno nastanitev, prehrano in podobno. Po sedanji rešitvi 
v dogovoru je dnevni znesek v višini terenskega dodatka 
znašal največ 75% dnevnice, ki se je izplačeval v tem obdobju, 
ne glede na konkretne delovne pogoje na terenu, kar pa se je 
v dosedanji praksi pokazalo za neustrezno in nerealno. Tako 
dobljeni znesek sredstev ni pokrival stroškov bivanja delavca 
na terenu. 

V 5. členu se predlaga, da se delavcu nadomestijo stroški za 
prehrano med delom v državi in v tujini (topli obrok) največ 
v višini 25% povprečnega mesečenga čistega osebnega 
dohodka na delavca v gospodarstvu republike oziroma avto- 
nomne pokrajine ali SFRJ, izplačanega v predhodnjem četrt- 
letju. Tako bi osnova za obrok delavcu spremljala rast cen in 
življenjskih stroškov. Dosedanja rešitev iz dogovora, da se 
stroški za topli obrok obračunavajo po predhodnem periodič- 
nem obračunu oziroma zaključnem računu, in to največ 15% 
povprečnega izplačanega čistega osebnega dohodka na 
delavca, se je ,v praksi pokazala za nerealno, ker ne pokriva 
stroškov prehrane delavca. 

V 6. členu se predlaga, da se podatki in kazalci, ki so 
pomembni za izvajanje teh sprememb in dopolnitev dogo- 
vora, objavijo v Uradnem listu SFRJ, da bi bili tako dostopni 
vsem uporabnikom, za osnovo pa bi se jemali podatki, ki bi jih 
pripravili pristojni organi pri svojem delu oziroma SDK in 
Zvezni zavod za statistiko. 

Predlog 
da se družbeni dogovor o spremembah in 

dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SFRJ sprejme po hitrem postopku 

Ker je potrebno, da se čimprej ustvarijo pogoji za uresniče- 
vanje ciljev, ki so osnova za predlagane spremembe in dopol- 
nitve dogovora, se predlaga, da se spremembe in dopolnitve 
tega dogovora sprejmejo po hitrem postopku in da ga udele- 
ženci čimprej podpišejo. 

Hitri postopek se predlaga zato, da bi se v čimkrajšem 
obdobju opravile ustrezne spremembe in dopolnitve družbe- 
nih dogovorov republik in pokrajin, samoupravnih sporazu- 
mov in samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združe- 
nega dela zaradi pravočasne uporabe predlaganih rešitev. 
Tako bi se ustvarili pogoji, da bi se osnove za določitev višine 
sredstev za osebne dohodke delavcev in sredstev skupne 
porabe in ostalih osebnih prejemkov, ki bremenijo druge 
poslovne stroške, obračunavale po kazalcih iz predhodnega 
četrtletja, kar je za delavce ugodnejše. 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Gradiva za seje zborov Skupščine 
SR Slovenije v mesecu juniju 

nije, njegovo sestavo ter mandatno dobo predsednika 
Predsedstva republike, je predložen v dveh variantah. 

Tako se bodo morali delovni ljudje in občani v javni 
razpravi izrecno opredeliti, katere rešitve so ustreznejše, 
da bo na tej podlagi mogoče izdelati predlog dopolnitev 
slovenske ustave. Zato je s to odločitvijo povezana tudi 
uskladitev zakona o volitvah in delegiranju v skupščine in 
zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije. 
V osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije pa je predla- 
gana tudi sprememba drugega odstavka 372. člena: 
ustave SR Slovenije, ki določa način volitev člana Pred- 
sedstva SFRJ iz SR Slovenije. Amandma omogoča odprto 
kandidatno listo za člana Predsedstva SFRJ in SR Slove- 
nije in skladno z amandmajev XLI k ustavi SFRJ vključuje 
v kandidacijski postopek tudi SZDL Jugoslavije. 

Glede na navedeno v tem trenutku ni mogoče pripraviti 
dokončnih predlogov za izdajo omenjenih zakonov 
s področja volilne zakonodaje, tudi ne predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in 
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
(slednji zakon mora biti usklajen z rešitvami v zakonu 
o volitvah in delegiranju v skupščine), ker bi to pomenilo 
pripravo zakonov v več variantnih rešitvah, kar pa je vseka- 
kor nesmotrno. Tudi osnutek amandmajev k ustavi SR 
Slovenije je bil šele 24/4-1989 dan v javno razpravo, saj je 
Skupščina SR Slovenije določila besedilo osnutka na 
sejah zborov 14. aprila letos, torej z enomesečnim zami- 
kom. Niso razjasnjene niti temeljne rešitve za zakonsko 
urejanje volitev v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije. Izhodišča za spremembe volilne zakonodaje bo 
pripravila posebna delovna skupina, ki je bila pred kratkim 
ustanovljena pri Predsedstvu RK SZDL. 

Iz vseh navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga, da se zakoni s področja volilne zako- 
nodaje odložijo s seje zborov Skupščine SR Slovenije 21. 
junija letos. Upoštevaje zlasti izhodišča, ki bodo sprejeta 
v ustreznem organu Predsedstva RK SZDL, bo Izvršni svet delegate v omenjena Skupščine SR Slovenije pripravil delovna besedila predlo- 

Amandma XXXIII, ki določa oblikova l P gOV za izdajo zakonov s področja volilne zakonodaje do 
nega zbora, je oblikovan v dveh varianta . _ konca javne razprave o osnutku amandmajev. Obenem 
ohranja dosedanji način oblikovanja d u p 9 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se iz 
zbora , varianta II pa poudarja obli kova j P " navedenih razlogov obravnava predlogov za izdajo nave- 
tičnega zbora kot zbora politično organ nrpricprl denih zakonov preloži na julijsko zasedanje zborov skupš- 
I udi in občanov. Tudi amandma, ki ureja volitve predsed- sinveniip 
nika in članov Predsedstva Socialistične republike Slove- 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bi moral v skladu 
s periodičnim delovnim načrtom Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje 1989 za seje zborov 21. junija 
1989 predložiti Skupščini SR Slovenije osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da pred 
spremembo ustave SR Slovenije ni smiselno pripravljati 
osnutka sprememb in dopolnitev zakona o zdravstvenem 
varstvu, ki bi temeljil na dosedanji ustavni ureditvi. Ce bi 
spremembe zakona temeljile na dosedanji ustavi, bi morali 
takoj po sprejemu ustavnih amandmajev spet bistveno 
spreminjati zakon o zdravstvenem varstvu oziroma obliko- 
vati nov zakon, še preden bi se spremembe in dopolnitve 
sploh uveljavile. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je smotrno 
hkrati z oblikovanjem rešitev v osnutku amandmajev 
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Po periodičnem celovnem načrtu zborov republiške 
skupščine za II. trimesečje lega leta naj bi zbori na seji 21. 
junija 1989 obravnavali predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
Predsedstva SR Slovenije, predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpo- 
klicu člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o volitvah in delegiranju v skupščine in predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in 
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Predlogi za izdajo zakonov s področja volilne zakono- 
daje so bili vključeni v periodični delovni načrt zborov 
Skupščine SR Slovenije glede na več predlogov delegatov 
v zborih in delovnih telesih. Delegati so predlagali, da sije 
treba prizadevati, da so temeljne rešitve volilne zakono- 
daje obravnavane še pred sprejemanjem amandmajev 
k ustavi SR Slovenije. Po mnenju delegatov bo le tako 
mogoče naslednje zakonodajne faze pravočasno sprejeti, 
kar bo omogočilo vse nadaljnje volilne predpriprave. 

Predlagatelj navedenih zakonov, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, naj bi predloge za izdajo zakonov s področja 
volilne zakonodaje predložil Skupščini SR Slovenije do 5. 
maja letos. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, 
da glede na besedilo osnutka amandmajev k ustavi SR 
Slovenije, ki je bilo določeno na sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije 14. aprila letos in objavljeno za javno raz- 
pravo 21. aprila, predlogov za izdajo navedenih zakonov 
v predvidenih rokih ni mogoče pripraviti. 

Pri amandmaju XXXIII k slovenski ustavi, ki določa obli- 
kovanje zbora združenega dela in zbora krajevnih skupno- 
sti skupščine občine, je predlagano, da se ta dva zbora 
občinske skupščine oblikujeta na podlagi neposrednih, 
tajnih volitev delegatov. Tej rešitvi pa je dodan variantni 
dodatek, ki omogoča, da lahko statut občine določi, da _»_ i ™~ -.Knro /Va/aniroin Ho! on a r iic> 

k ustavi SR Slovenije in ob poteku javne razprave, najpoz- 
neje pa do oblikovanja predloga ustavnih amandmajev, 
pripravljati nove zakonske rešitve, s katerimi bi razčlenje- 
vali izhodišča iz amandmajev; to bi bila tudi ustrezna 
normativna podpora za lažje razumevanje in realnost 
predlaganih ustavnih izhodišč. V postopku za spremembo 
ustave SR Slovenije se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zavzema za take rešitve na področju družbenih dejavnosti, 
ki bodo omogočile racionalnejši in učinkovitejši sistem 
upravljanja, ustrezno vlogo republike in njenih organov, ki 
gre za zagotavljanje z ustavo in z zakonom določenih 
pravic, različne oblike samoupravnega organiziranja 
v skladu s potrebami in interesi na posameznem področju 
in razmejitev pristojnosti državnih in samoupravnih orga- 
nov. To pa tudi na področju zdravstva pomeni nov koncept 
in popolnoma nov pristop k pripravi zakona, ki smo ga 
v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije že začeli 
pripravljati. 



Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bi moral v skladu 
s periodičnim delovnim načrtom Zbora združenega dela. 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje 1989 predložiti Skupščini SR 
Slovenije: 

— predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, za seje zborov 
21. junija 1989. 

Pri pripravi predloga navedenega zakona, se je v dose- 
danjih razpravah pokazalo, da bo treba nekatere določbe 
ponovno proučiti in jih po potrebi tudi podrobneje oprede- 
liti. 

Predvsem gre za vprašanje, v katerih postopkih in pri- 
merih naj bi bil dovoljen upravni spor, kar pomeni da bo 
v zakonu treba točno opredeliti, kdaj gre za upravno stvar, 
v kateri se odloča po zakonu o upravnem postopku; nada- 
lje je treba podrobneje obdelati poglavje, ki govori 

o nastopu zaporne kazni in s tem v zvezi posebej določbe 
o odložitvi nastopa kazni; vključiti bo treba nekatere nove 
rešitve, ki izhajajo iz raziskave Inštituta za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani o izvrševanju kratkotrajnih 
kazni zapora v SR Sloveniji, pa tudi iz poročila Sveta za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri RK 
SZDL Slovenije oziroma njegove pobude za ureditev neka- 
terih vprašanj v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij. 
O tej problematiki bo na eni prihodnjih sej omenjeni svet 
ponovno razpravljal, pa je možno, da se bo tudi tedaj 
pokazala potreba po dodatnih dopolnitvah ali spremem- 
bah zakonskega predloga. 

Izvršni svet Skupščin SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije da se predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij uvrsti 
v periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije 
v IV. trimesečje 1989. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 

izobraževanju (ESA-429) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 160. seji dne 
20. 4. 1989 določil besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo. 

- Stane ČEHOVIN, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 

- Štefan LEBAR. pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 

- Bojan DOLENC, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

1. člen 
V Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Ur.l.SR Slovenije, 

št. 11/80 in 6/83) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da 
se glasi: 

»Vrste vzgojnoizobraževalnih programov, s katerimi se 
zagotavlja strokovna izobrazba ali usposobljenost za dela in 
naloge vseh vrst zahtevnosti v posameznih strokah ali 
področjih dela, se določajo s programsko zasnovo. Strokovna 
izobrazba ali usposobljenost, pridobljena po teh programih, 
ima javno veljavnost.« 

2. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalnih programov, določenih s program- 

sko zasnovo in sprejetih v skladu s tem zakonom, ne morejo 
izvajati delovni ljudje in občani z osebnim delom samostojno 
kot poklic, lahko pa v sodelovanju z izobraževalno organiza- 
cijo izvajajo dele teh programov.« 

3. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» Delavci v svojih organizacijah in skupnostih lahko za svoje 
potrebe in za potrebe drugih organizacij in skupnosti, s kate- 
rimi so se tako sporazumeli, sprejemajo in izvajajo svoje 
programe izpopolnjevanja in usposabljanja, ne glede na 
določbe tega zakona.« 

4. člen 
25., 26. in 27. člen se nadomestijo z novim 25. členom, kise 

glasi: 
»Uporabniki sodelujejo pri uresničevanju vzgojnoizobraže- 

valnih programov s tem, da izvajajo proizvodno delo in 

delovno prakso, lahko pa tudi praktični pouk. 
Vzgojnoizobraževalne organizacije sklenejo z uporabniki 

pogodbo, s katero uredijo medsebojne pravice in obveznosti 
ter določijo pogoje za izvajanje proizvodnega dela oziroma 
delovne prakse ali praktičnega pouka, ki se bo izvajal pri 
uporabniku.« 

5. člen 
V drugem odstavku 31. člena se na koncu doda nov stavek, 

ki se glasi: 
»V to izobraževanje se lahko vključijo tudi drugi občani, ki 

niso v delovnem razmerju.« 

6. člen 
Četrta alinea drugega odstavka 32. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»- druge pravice in obveznosti delavcev v zvezi z izobraže- 

vanjem.« 

7. člen 
Drugi odstavek 35. člena se črta. 

8. člen 
37. člen se črta. 

9. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Izobraževalna skupnost Slovenije lahko določi, da udele- 
ženci izobraževanja iz svojih sredstev prispevajo k plačilu 
posamičnih storitev vzgojnoizobraževalnega programa. 

Prispevka iz prejšnjega odstavka pa ni mogoče določiti: 
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— učencu in študentu pred vstopom v delo za storitve 
v obsegu, ki je potreben za obvladovanje vzgojnoizobraževal- 
nih programov, in za storitve, do katerih ima pravico po tem 
zakonu; 

— občanu, ki si pridobiva znanje s samoizobraževanjem, za 
vsakokratno prvo preverjanje znanja; 

— udeležencu, ki se vključuje v programe za usposabljanje 
iz druge alinee prvega odstavka 63. člena zakona o usmerje- 
nem izobraževanju. 

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka se 
prispevek lahko določi udeležencem specialističnega, magi- 
strskega in doktorskega študija.« 

10. člen 
39. in 40. člen se nadomestita z novim 39. členom, ki se 

glasi: 
»Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev izobrazbe, 

zaizpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter za usposabljanje, 
pokaterih se pridobi javno veljavno izobrazbo ali usposoblje- 
nost, se oblikujejo na podlagi programske zasnove v skladu 
s tem zakonom. 

Programov iz 23. člena zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju ni potrebno oblikovati na podlagi programske zasnove, 
razen če s posebnim predpisom ni drugače določeno« 

11. člen 
V 41. členu se napovedni stavek v prvem odstavku nadome- 

sti zbesedami; »Programska zasnova obsega:« 
V prvi alinei prvega odstavka se besede: »število dejavnosti 

oziroma strok« nadomestijo z besedami: »dejavnosti oziroma 
stroke« 

Doda se nova četrta alinea, ki se glasi: 
»- smeri v okviru vzgojnoizobraževalnega programa za 

pridobitev izobrazbe;« 
Dosedanja četrta alinea postane peta, na koncu katere se 

pika spremeni v podpičje in doda nova šesta alinea, ki seglasi: 
»- trajanje izobraževanja po programu v letnikih oziroma 

semestrih. 
Tretji odstavek se črta. 

12. člen 
Doda se nov 41 .a člen, ki se glasi: 
»Programsko zasnovo za srednje in visoko izobraževanje- 

sprejema Izobraževalna skupnost Slovenije. 
Programsko zasnovo za srednje izobraževanje predlaga 

Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, za 
visoko izobraževanje pa znanstveno pedagoški sveti univerz. 

Programsko zasnovo za srednje izobraževanje pripravi 
ZavodSR Slovenije za šolstvo. Programsko zasnovo za visoko 
izobraževanje pripravijo znanstveno pedagoški sveti visoko- 
šolskih delovnih organizacij in jih uskladijo v znanstveno 
pedagoškem svetu univerze. 

Samoupravne interesne skupnosti, Gospodarska zbornica 
Slovenije, splošna združenja, izobraževalne in raziskovalne 
organizacije ter republiški upravni organi in drugi sodelujejo 
pri pripravi programske zasnove, lahko pa predlagajo tudi 
njeno spremembo. 

Programsko zasnovo objavi Izobraževalna skupnost Slove- 
nije v Uradnem listu SR Slovenije.« 

13. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe ali izbirne dele progra- 

mov oziroma smeri izobraževanja se za izobraževanje mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in 
invalidnih oseb prilagodi ali pripravi tako, da se jim omogoči 
pridobivanje in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter uspo- 
sabljanje z delom za tiste poklice, ali dela in naloge, ki jih take 
osebe lahko opravljajo glede na svoje telesne in duševne 
sposobnosti.« 

14. člen 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe, določene s programsko 

zasnovo, sprejema za srednje izobraževanje Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, programe visokega 

izobraževanja pa znanstveno pedagoški sveti visokošolskih 
delovnih organizacij. 

Pred sprejemom programa je treba pridobiti soglasje Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije o skladnosti programa s pro- 
gramsko zasnovo. Za programe visokega izobraževanja je 
pred tem treba pridobiti tudi mnenje znanstveno pedago- 
škega sveta univerze. 

O pogojih za napredovanje in pogojih za pridobitev izobraz- 
bedajejo mnenje tudi študentje visokošolske organizacije. 
Kadar znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne orga- 
nizacije ne upošteva mnenja študentov, odloči o sprejemu 
programa znanstveno pedagoški svet univerze.« 

15. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne programe za srednje izobraževanje 

pripravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo, za visoko izobraže- 
vanje pa visokošolske organizacije«. 

16. člen 
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se v prvem 

stavku za besedo: »izobrazbe« dodajo besede: »v srednjem 
izobraževanju« in doda nova prva alinea, ki se glasi: 

»splošne podatke o programu;« 
osedanji prvi alinei, ki postane druga, se pred besedo: 

»učni« doda beseda: »okvirni«. 
V peti alinei, ki postane šesta, se pred besedo: »pogoje« 

dodajo besede: »zaključni izpit in druge«. 
V osmi alinei, ki postane deveta, se besedi: »program prila- 

gaja« nadomestita z besedami: »sestavine programa prilaga- 
jajo«. 

Doda se nova deseta alinea, ki se glasi: 
»- poimenski seznam sestavljalcev programa«. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraže- 

vanje, predpiše postopek ugotavljanja potreb, priprave in 
potrjevanja obveznih učbenikov za srednje izobraževanje ter 
pogoje za njihovo izdajo.« 

17. člen 
Doda se nov 45.a člen, ki se glasi: 

»Vzgojnoizobraževalni program za pridobitev izobrazbe 
v visokem izobraževanju v skladu s tem zakonom določa 
zlasti: - splošne podatke o programu in lik diplomanta; 

- predmetnik, ki opredeljuje obseg izobraževalnega dela 
inobseg uvajanja študentov v raziskovalno delo, trajanje izo- 
braževanja in usposobljenost visokošolskih delavcev in sode- 
lavcev; 

- učni načrt, ki obsega smotre izobraževalnega in razisko- 
valnega dela, vsebino posameznih predmetov, predmetnih 
področij, seznam literature, obvezne oblike in obdobja za 
preverjanje ter ocenjevanje znanja; 

- pogoje iz drugega in tretjega odstavka 34. člena tega 
zakona, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki se želi vključiti 
v izobraževanje po programu oziroma njegovih izbirnih delih 
in pogoje za izbiro kandidatov, za primer omejitve vpisa; 

- pogoje za napredovanje po programu in pogoje za prido- 
bitevizobrazbe; 

- načela, kako izobraževalna organizacija lahko oblikuje 
individualni program za nadpovprečno uspešne študente; 
- navodila, kako se sestavine programa prilagajajo udele- 

žencem z delovnimi in življenskimi izkušnjami; 
- poimenski seznam sestavljalcev in podatke o poteku 

priprave programa.« 

18. člen 
46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko določijo 

tudi njegovi deli, ki omogočajo usposobitev za posamezna 
dela oziroma naloge.« 

19. člen 
47. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Programe, ki jih sprejema Strokovni svet SR Slovenije za 

vzgojo in izobraževanje, objavlja Zavod SR Slovenije za šol- 
stvo, programe, ki jih sprejemajo znanstveno pedagoški sveti 
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visokošolskih delovnih organizacij, pa objavlja univerza na 
način, kot ga določa njen statut.« 

20. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V usmerjenem izobraževanju se primerljivost pridobljene 

izobrazbe ugotavlja z enakovrednim izobrazbenim standar- 
dom med programi, določenimi na isti stopnji zahtevnosti. 

Enakovredni izobrazbeni standard po tem zakonu se zago- 
tavlja zlasti s trajanjem izobraževanja, obsegom vzgojnoizo- 
braževalnega programa, v srednjem izobraževanju pa tudi 
z vsebinami in obsegom splošnoizobraževalnih in strokovno- 
teoretičnih predmetov ter vsebino zaključnega izpita.« 

21. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Programi za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževa- 

njuso skrajšani programi srednjega izobraževanja, programi 
srednjega izobraževanja ter nadaljevalni programi srednjega 
izobraževanja. 

Skrajšani programi srednjega izobraževanja omogočajo 
pridobivanje in poglabljanje splošne izobrazbe na ravni zad- 
njih dveh razredov osnovne šole ter pridobitev strokovnih 
znanj in usposobljenosti za enostavna in manj zahtevna dela. 

Programi srednjega izobraževanja temeljijo na programu 
osnovne šole in obsegajo splošnoizobraževalne vsebine, stro- 
kovno-teoretična in praktična znanja ter omogočajo pridobi- 
tev srednje strokovne izobrazbe za delo oziroma za nadaljnje 
izobraževanje. Programi srednjega izobraževanja se obliku- 
jejo za posamezne dejavnosti ali stroke, lahko pa tudi za 
skupine strok ali dejavnosti. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraževanja omogočajo 
poglabljanje srednje strokovne izobrazbe triletnih programov 
ali smerisrednjega izobraževanja in usposobitev za dela v pri- 
pravi, kontroli in operativnem vodenju delovnih procesov, 
v organizaciji dela in za specialna dela. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraževanja zagotavlja- 
joenak izobrazbeni standard kot štiriletni programi ali smeri 
srednjegaizobraževanja.« 

22. člen 
50. člen se črta. 

23. člen 
V prvem odstavku 51. člena se besede: »programi za prido- 

bitev doktorata znanosti« nadomestijo z besedami: »doktorat 
znanosti«. 

Peti odstavek se črta. 

24. člen 
Zadnji odstavek 52. člena se črta. 

25. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Interdisciplinarne univerzitetne programe pripravlja in 

predlaga organ univerze, določen s statutom. Pri pripravi in 
izvajanju teh programov sodelujejo visokošolske organiza- 
cije. Medsebojne pravice in obveznosti pri izvajanju takih 
programov se uredijo s statuti univerz.« 

26. člen 
54. člen se črta. 

27. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izobraževanje po programu za pridobitev izobrazbe v sred- 

njem izobraževanju traja: 
- po skrajšanem programu srednjega izobraževanja največ 

dve leti, 
- po programu srednjega izobraževanja tri do štiri leta, 
- po nadaljevalnem programu srednjega izobraževanja eno 

leto in pol do dve leti. 
Visokošolsko izobraževanje traja: 
- po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe dve 

do dve leti in pol, 

- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe- 
štiri do štiri leta in pol, 

- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki 
je oblikovan kot nadaljevanje programa za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe toliko, da skupno trajanje ne presega 
štiri leta in pol; 

- po programu za pridobitev magisterija dve leti. 
Kadar izobraževanje traja dve leti in pol ali štiri leta in pol, je 

en semester namenjen izključno pripravi in izdelavi diplom- 
skega dela.« 

28. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izjemoma se s programsko zasnovo lahko določi daljše 

trajanje izobraževanja, kot to določa prejšnji člen, in sicer 
največ še za eno leto. 

Študij na medicinski fakulteti lahko traja največ šest let.« 

29. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izobraževanje po programih, ki omogočajo specializacijo, 

lahko traja: 
- po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi od šest mese- 

cev do enega leta, 
- po pridobljeni višji strokovni izobrazbi od enega do 

enega leta in pol; 
- po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi od enega in pol 

do dveh let, če s posebnim predpisom ni določeno drugače.« 

30. člen 
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi: 
»Vzgojnoizobraževalne organizacije so dolžne v programe 

stalno vnašati nova spoznanja stroke in jih tako posodabljati, 
vendarne smejo s tem spreminjati predmetnika in pogojev za 
vključitev, napredovanje in pridobitev izobrazbe. 

Sestavine programa iz prejšnjega odstavka je mogoče spre- 
meniti le s spremembo vzgojnoizobraževalnega programa, 
trajanje izobraževanja pa po predhodni spremembi program- 
ske zasnove. 

Za spremembo programske zasnove in vzgojnoizobraževal- 
nih programov velja enak postopek, kot je določen za njihovo 
sprejemanje. 

Ustreznost spremembe vzgojnoizobraževalnih programov 
oziromauvedbe novih programov v srednjem izobraževanju 
ter mature se lahko eksperimentalno preveri v praksi. O tem 
odloči Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 
Pogoje za eksperimentalno preverjanje, način spremljanja ter 
pravice in dolžnosti, ki izhajajo za učence iz takega preverja- 
nja, določi Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje s sklepom o uvedbi eksperimentalnega preverjanja.« 

31. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, da se lahkovključi 

v izobraževanje po določenem vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu ali smeri, se v skladu s tem zakonom določijo z vzgoj- 
noizobraževalnim programom. 

Za vključitev v izobraževanje po delih vzgojnoizobraževal- 
nega programa iz 18. člena tega zakona veljajo enaki pogoji 
kot za vključitev v vzgojnoizobraževalni program.« 

32. člen 
66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V izobraževanje po skrajšanih programih srednjega izo- 

braževanja se lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko 
obveznost in je uspešno končal najmanj šesti razred osnovne 
šole oziroma je s preizkusom znanja dokazal, da obvlada 
program šestih razredov osnovne šole, ter izpolnjuje druge 
pogoje, določene z vzgojnoizobraževalnim programom 
v skladu z zakonom.« 

33. člen 
67. člen se spremeni tako, da se črta zadnji stavek prvega- 

odstavka. 
34. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»V izobraževanje po programu za pridobitev višje ali visoke 
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je opravil maturo. 

Poleg opravljene mature program za pridobitev višje ali 
visoke strokovne izobrazbe lahko izjemoma določi kot pogoj 
za vključitev tudi ustrezen predhodni program, lahko pa tudi 
vrsto in obseg delovnih izkušenj. Kdor ni končal takega pro- 
grama, lahko s preizkusom znanja na srednji šoli, ki izvaja tak 
program, dokaže, da obvlada potrebna znanja iz tega pro- 
grama. 

S programom, ki ga izvaja umetniška akademija, se lahko 
določi, da se v izobraževanje po takem programu lahko 
vključi tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka tega 
člena, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.« 

35. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsebino in obseg preizkusov znanja iz 66., 67. in 68. člena 

zakona o usmerjenem izobraževanju, določi in preveri izobra- 
ževalna organizacija, na katero se kandidat namerava vklju- 
čiti.« 

36. člen 
71. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Matura obsega preizkus znanj, potrebnih za nadaljevanje 

izobraževanja v programih za pridobitev višje oziroma visoke 
izobrazbe. Matura se opravlja iz skupnega dela, ki obsega 
skupna znanja vseh srednješolskih štiriletnih programov in iz 
izbirnega dela, ki obsega posamezna znanja iz določenega 
vzgojnoizobraževalnega programa. 

Maturo lahko opravlja, kdor je končal zaključni letnik kate- 
rekoli smeri ali programa štiriletnega srednjega izobraževanja 
po tem zakonu ali drugem predpisu. 

Kdor ni končal izobraževanja po prejšnjem odstavku, oprav- 
lja na srednji šoli preizkus znanja, s katerim dokaže, da 
obvlada najpomembnejša znanja štiriletne smeri ali programa 
srednjega izobraževanja. Po opravljenem preizkusu lahko 
opravlja maturo. 

Vsebino, obseg in raven zahtevnosti znanj mature, določi 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje po 
predhodni uskladitvi z univerzama. Strokovni svet SR Slove- 
nije za vzgojo in izobraževanje določi tudi načela za določa- 
nje vsebine in obsega preizkusa znanja iz prejšnjega od- 
stavka. 

Maturo vodi republiška maturitetna komisija, ki jo imenuje 
predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
vzgojo in izobraževanje. 

Podrobnejša določila o postopku, načinu in pogojih za 
opravljanje mature ter o preverjanju in ocenjevanju znanja 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in 
izobraževanje. 

Kdor je opravil maturo, ima opravljen tudi zaključni izpit po 
tem zakonu, razen kdor jo je opravljal po tretjem odstavku 
tega člena. Mednarodna matura je enakovredna maturi po 
tem zakonu.« 

37. člen 
73. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V izobraževanje za pridobitev magisterija se lahko vklju- 

či,kdor je uspešno končal ustrezen program za pridobitev 
visoke strokovneizobrazbe. S programom se določi, kateri 
predhodni program je ustrezen. 

S programom se lahko kot pogoj za vključitev določijo tudi 
raven uspešnosti v predhodnem izobraževanju, vrsta in obseg 
delovnihizkušenj in drugi pogoji, ki so potrebni za uspešno 
obvladovanje programa. 

Kdor ni končal ustreznega predhodnega visokošolskega 
programa ali kdor ga ni končal na zahtevani ravni uspešnosti, 
kadar je ta predpisana, se lahko vključi v program za pridobi- 
tev magisterija, če s preizkusom znanja dokaže, da obvlada 
znanja, potrebna za uspešno izobraževanje po tem programu. 
Vsebino in obseg znanja določi visokošolska organizacija, ki 
izvaja program za pridobitev magisterija.« 

38. člen 
Na koncu 78. člena se dodajo besede: »ali za nadaljevanje- 

izobraževanja«. 

39. člen 
Prvi odstavek 79. člena se črta. 
V drugem in tretjem odstavku se beseda »multidiscipli- 

narno oziroma multidisciplinarnega« nadomesti z besedo 
»vzporedno« oziroma »vzporednega«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se na koncu odstavka- 
črtata besedi: »oziroma študentov« in doda nov stavek, ki se 
glasi:»Pravice in obveznosti študentov se določijo s poseb- 
nim sporazumom vokviru univerz ozirorrfa s statutom uni- 
verze.« 

40. člen 
V prvem in zadnjem odstavku 82. člena se številka »42« 

spremeni v »40«, številka »44« pa v »42«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Obseg dela in sodelovanja učencev pri pouku, potrebnem 

zauresničevanje vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme 
preseči 36 ur nateden in ne 1370 ur na leto. Kadar se izvaja 
samo teoretični pouk, obseg dela in sodelovanja učencev pri 
tem pouku ne sme preseči 32 ur na teden in ne 1220 ur na 
leto." 41. člen 

Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizirano vzgojnoizobraževalno delo v srednjem izo- 

braževanju se izvaja v šolskem letu, ki se začne s 1. septem- 
brom in konča 31. avgusta naslednje leto.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Časovno 
razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in trajanje šolskih 
počitnic v šolskem letu za srednje izobraževanje določi repu- 
bliški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, 
s šolskim koledarjem.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»Študijsko leto v visokem izobraževanju traja od 1. oktobra 
do 30. septembra. Predavanja, vaje in seminarji se začnejopo 
letnem delovnem načrtu visokošolske organizacije in trajajo 
najmanj 30 tednov. Razporeditev vzgojnoizobraževalnega 
dela in počitnic določi svet univerze s študijskim koledarjem.« 

42. člen 
V drugem odstavku 85. člena se črta šesta alinea. 

43. člen 
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za smotrno in učinkovito organizacijo vzgojnoizobraževal- 

nega dela razporeja izobraževalna organizacija udeležence 
izobraževanja v delovne oziroma učne skupine, oddelke in 
letnike, ki jih ob upoštevanju pedagoških načel in posebnosti 
organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela določi Izobraže- 
valna skupnost Slovenije s standardi in normativi.« 

44. člen 
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi: 
»Srednja šola lahko s soglasjem Strokovnega sveta SR 

Slovenije za vzgojo in izobraževanje v posameznih oddelkih 
izvaja pouk posameznih predmetov v tujem jeziku, ki se 
v oddelku poučuje kot predmet, če ima ustrezne učitelje in če 
se je z udeleženci izobraževanja tako sporazumela. 

Visokošolska organizacija lahko izvaja posamezne pred- 
mete v tujem jeziku pod pogoji, določenimi s statutom.« 

45. člen 
88. člen se črta. 

46. člen 
Drugi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Temo doktorske disertacije sprejme znanstveno pedago- 

ški svet visokošolske delovne organizacije, ki organizira izo- 
braževanje za pridobitev doktorata znanosti potem, ko dobi 
mnenje znanstveno pedagoškega sveta univerze v skladu 
s statutom univerze.« 

47. člen 
V 92. členu se obakrat črtata besedi: »oziroma razisko- 

valne« in besedi: »in raziskovalne«. 
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48. člen 
V drugem odstavku 94. člena se črtata besedi: »oziroma 

raziskovalne«. 

49. člen 
V drugem odstavku 95. člena se na koncu doda nov stavek, 

ki se glasi: 
»Udeležencem srednjega izobraževanja ob delu in iz dela 

sesplošni učni uspeh ugotavlja, ko izpolnijo obveznosti za 
letnik.« 

50. člen 
V prvem odstavku 97. člena se besede: »zoper oceno, 

vpisanov indeks«, nadomestijo z besedami: »v visokošolskem 
izobraževanju naizpitno oceno, v srednjem izobraževanju pa 
na oceno v letnem spričevalu.« 

Črta se tretji odstavek. 

51. člen 
Drugi in tretji odstavek 98. člena se nadomestita z novim 

drugim odstavkom, ki se glasi: 
»Sestavni del dokumentacije o doseženih rezultatih izobra- 

ževanja v srednjem izobraževanju je letno spričevalo, v viso- 
košolskem izobraževanju pa indeks in potrdilo o opravljenih 
izpitih. Letno spričevalo in potrdilo o opravljenih izpitih sta 
javni listini.« 

52. člen 
Drugemu odstavku 99. člena se doda stavek: »V visokem 

izobraževanju se lahko kot enakovredna pogoja za napredo- 
vanje določita število opravljenih izpitov po programu ali 
manjše število izpitov, če so ti opravljeni na višji ravni uspeš- 
nosti.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko določi, 

s kakšnim uspehom mora učenec oziroma študent obvladati 
posamezne predmete oziroma predmetna področja za napre- 
dovanje v določeni smeri.« 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Učenci, ki so bili ob koncu pouka negativno ocenjeni iz 

štirih ali več predmetov, nimajo pravice iz četrtega odstavka 
tega člena. 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
Učenci, ki do konca šolskega leta iz opravičljivih razlogov- 

niso opravili popravnih izpitov, lahko opravljajo popravne 
izpite v rokih, ki jih določi izobraževalna organizacija.« 

53. člen 
Za 99. členom se doda novi 99.a člen, ki se glasi: 
»Študenti opravljajo izpite v izpitnih obdobjih, ki se določijo 

s študijskim koledarjem. Študenti imajo pravico do najmanj 
dveh opravljanj izpita iz posameznega predmeta v študijskem 
letu in do enkratnega opravljanja istega izpita v posameznem 
izpitnem obdobju. 

Visokošolske organizacije v skladu s skupnimi osnovami za 
ocenjevanje in preverjanje znanja v visokem izobraževanju 
v statutu določijo pogoje in načine opravljanja izpitov, lahko 
pa tudi izpitne roke zunaj izpitnih obdobij za absolvente, 
izjemno uspešne študente in študente, ki se niso mogli udele- 
žiti izpitov iz opravičljivih razlogov.« 

54. člen 
V prvem odstavku 102. člena se na koncu doda nov stavek, 

ki se glasi: 
»Učenci v srednjem izobraževanju lahko ponavljajo tudi 

zadnji letnik.« 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne glede na to, ali je študent že izkoristil pravice iz prejš- 

njega odstavka tega člena oziroma, ko nima več statusa 
študenta,obdrži pravico opravljati izpite, obiskovati predava- 
nja in opravljati druge študijske obveznosti zaradi priprave na 
izpite oziroma diplomsko delo v rokih in pod pogoji, ki jih 
določi izobraževalna organizacija, ali pa nadaljuje izobraževa- 
nje iz dela ali ob delu.« 

Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»Učenci, ki ne ponavljajo letnika ali ga ne morejo ponavljati, 
lahko opravljajo razredne izpite iz vseh predmetov letnika, ki 
so ga obiskovali, lahko pa tudi nadaljujejo izobraževanje ob 
delu ali iz dela.« 

Četrti odstavek 102. člena postane peti odstavek. 

55. člen 
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor je opravil vse obveznosti po programu za pridobitevi- 

zobrazbe v srednjem izobraževanju, dobi spričevalo o zaključ- 
nem izpitu, kdor je opravil maturo, maturitetno spričevalo, 
v visokošolskem izobraževanju pa diplomo.« 

Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Po uspešno končanem programu za izpopolnjevanje, ki 
omogoča pridobiti specializacijo, dobi udeleženec v srednjem 
izobraževanju spričevalo o specializaciji, v visokem izobraže- 
vanju pa diplomo ospecializaciji.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Kdor je opravil obveznosti po delu programa iz 18. člena 

tega zakona, prejme potrdilo o usposobljenosti. V potrdilu se 
navede,za katera dela in naloge je usposobljen.« 

56. člen 
107. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dokumenti o uspešno dokončanem izobraževanju, izpo- 

polnjevanju in usposabljanju po vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramih ali delih programov, določenih s programsko zas- 
novo, ki jih izvajajo verificirane izobraževalne organizacije, so 
javne listine. 

57. člen 
108. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vzgojo in izobraževanje pristojni republiški upravni 

organ predpiše podrobnejše določbe o preverjanju in ocenje- 
vanju znanja v srednjem izobraževanju ter določi vsebino in 
obliko evidence in dokumentacije, ki jo vodijo izobraževalne 
organizacije o učencih, o vzgojnoizobraževalnem delu in 
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter vsebino in obliko 
dokumentov o končanem izobraževanju oziroma usposablja- 
nju v srednjem izobraževanju. 

Skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v viso- 
kem izobraževanju ter vsebino in obliko evidenc in dokumen- 
tacije, ki se vodijo v visokem izobraževanju, sprejme univerza 
v soglasju z za vzgojo in izobraževanje pristojnim republiškim 
upravnim organom.« 

58. člen 
V drugem odstavku 109. člena se črtajo besede: »v sestavi 

druge delovne organizacije oziroma«. 

59. člen 
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavske univerze so izobraževalne organizacije, ki orga- 

nizirajo in izvajajo izobraževanje odraslih. Delavske univerze 
izvajajo programe za izpopolnjevanje ali njihove dele in jih 
prilagajajo izobraževanju odraslih ter sodelujejo pri izvajanju 
programov za usposabljanje.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavske univerze pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 

lahkoizvajajo tudi s programsko zasnovo določene programe 
v srednjem izobraževanju ali njihove dele.« 

60. člen 
Prvi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Visokošolske delovne organizacije se za izpolnjevanje 

stem zakonom določenih nalog združujejo v univerze.« 

61. člen 
119. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Univerza: 
- sodeluje pri načrtovanju družbenega razvoja SR Sloveni- 

je,zlasti pri načrtovanju znanstveno raziskovalnega in vzgojno 
izobraževalnega dela; 
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- spodbuja, povezuje in usklajuje delo svojih članic pri- 
uresničevanju skupnih nalog in vprašanj skupnega pomena; 

- predlaga programsko zasnovo za visoko izobraževanje; 
- povezuje in usklajuje raziskovalno delo svojih članic 

terskrbi za razvoj raziskovalne infrastrukture; 
- daje mnenja o ustanavljanju višjih in visokih šol in o njih 

preoblikovanju; 
- določa smernice in metodologijo za oblikovanje ter eval- 

vacijo visokošolskih vzgojnoizobraževalnih programov; 
- daje mnenje o programih v visokem izobraževanju in 

o temah doktorskih disertacij; 
- sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje 

znanja v visokem izobraževanju; 
- določa vsebine skupnih predmetov; 
- spejema interdisciplinarne programe in usklajuje vzpo- 

redništudij; 
- daje soglasje v habilitacijskem postopku; 
- promovira doktorje znanosti in podeljuje častne dokto- 

rate; 
- podeljuje naslove'»zaslužni profesor«; 
- spodbuja strokovno izpopolnjevanje visokošolskih učite- 

ljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
- sodeluje pri usmerjanju študentov; 
- sodeluje pri urejanju stanovanjskih, prehrambenih, 

zdravstvenih in drugih vprašanj študentov; 
- pospešuje interesne dejavnosti študentov; 
- določa študijski koledar; 
- ustanavlja organizacije, katerih dejavnost omogoča ures- 

ničevanje nalog univerze in njenih članic; 
- sodeluje z drugimi univerzami v SFRJ in z univerzami 

vdrugih državah ter pospešuje sodelovanje svojih članic 
s sorodnimiustanovami doma in na tujem; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom 
univerze.« 

62. člen 
Doda se nov 119.a člen, ki se glasi: 
»Za usklajevanje nalog iz prve, tretje in pete alinee prejš- 

njega člena in drugih vprašanj skupnega pomena imajo uni- 
verze usklajevalno telo. 

63. člen 
Za prvim odstavkom 122. člena se doda nov drugi odstavek, 

kise glasi: 
»Knjižnica iz prejšnjega odstavka posluje v skladu z zako- 

nom o knjižničarstvu.« 
Drugi odstavek postane tretji. 

64. člen 

V prvem odstavku 125. člena se za besedami: »Izobraže- 
valno delovno organizacijo« dodajo besede: »razen visoko- 
šolske organizacije«. 

V drugem odstavku se za besedo »organizacija« dodajo 
besede: »iz prvega odstavka«, prva alinea pa se črta. 

V tretjem odstavku se beseda »tretje« nadomesti z besedo- 
»druge«, za besedo »študente« se vejica spremeni v piko in 
nadaljnjebesedilo črta. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Visokošolsko organizacijo ustanovi SR Slovenija z za- 

konom.« 
65. člen 

Drugi in tretji odstavek 126. člena se nadomestita z novim 
drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Preden sprejme elaborat iz prejšnjega odstavka mora 
ustanovitelj dobiti soglasje o upravičenosti ustanovitve od 
pristojnega organa družbenopolitične skupnosti, kadar se 
izobraževalna organizacija ustanavlja za izvajanje programov 
iz programske zasnove, pa tudi od Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

Soglasje družbenopolitične skupnosti ne potrebno, kadar 
je le ta ustanovitelj.« 

66. člen 
V 128. členu se v drugi alinei prvega odstavka črta beseda- 

»posebna« in doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Izobraževalna organizacija, ki je verificirana za izvajanje 

določenega programa za pridobitev izobrazbe, sme izvajati 
tudi programe za izpopolnjevanje izobrazbe v isti usmeritvi.« 

67. člen 
129. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek,ki se 

glasijo: 
»Izobraževalna organizacija v srednjem izobraževanju, ki 

šeni vpisana v razvid za izvajanje vzgojnoizobraževalnega 
programa, lahko razpiše vpis v programe za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe: 

- če je v skladu z zakonom sprejet program; 
- če ima potrebne učitelje za izvajanje vzgojnoizobraževal- 

nega dela v 1. letniku; 
- če ima potrebne ustrezne prostore; 
- če ima potrebno učno opremo za izvajanje vzgojnoizo- 

braževalnega dela najmanj v 1. letniku; 
- če dobi soglasje Izobraževalne skupnosti Slovenije o raz- 

mestitvi izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa. 
Izobraževalna organizacija lahko pogoje iz prejšnjega 

odstavka zagotavlja v sodelovanju z drugimi. 
Pogoje iz drugega odstavka tega člena ugotavlja republiški 

upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, za vsak 
nadaljnji letnik pred razpisom za vpis.« 

68. člen 
V 130. členu se črta tretji odstavek. 

69. člen 
Za 130. členom se doda nov 130.a člen, ki se glasi: 
»Delovni ljudje lahko samostojno opravljajo vzgojnoizobra- 

ževalno dejavnost, če pri občinskem upravnem organu, pri- 
stojnem za vzgojo in izobraževanje dokažejo, da imajo 
potrebno izobrazbo oziroma delovne izkušnje ali vidne 
dosežke na področju dejavnosti, za katero bodo izobraževali 
oziroma usposabljali. 

Izobrazbene, materialne in druge pogoje ugotavlja občinski 
upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, ki tudi 
izda dovoljenje za pričetek vzgojnoizobraževalnega dela.« 

70. člen 
V drugem odstavku 141. člena se za besedo »neposredno« 

vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo odstavka pa nado- 
mesti z besedami: »Delegate družbene skupnosti volijo in 
odpokličejo pristojnadružbenopolitična skupnost, ustanovi- 
telj, družbenopolitične organizacije in uporabniki na način, ki 
ga sami določijo.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Kadar delavska univerza ali izobraževalni center ne izvaja- 

programa za pridobitev strokovne izobrazbe, interese udele- 
žencev izobraževanja v svetu zastopajo delegati družbene 
skupnosti.« 

71. člen 
V 142. členu se črtajo prva, druga, sedma in predzadnja 

alinea. 
72. člen 

Drugi odstavek 144. člena se dopolni z besedilom: 
»Če tudi po opravljenem postopku usklajevanja odločitev 

nibila sprejeta, se zadeva umakne z dnevnega reda. Kadar bi 
bilo zaraditega ogroženo izobraževanje vpisanih učencev ozi- 
roma študentov ali delovanje izobraževalne organizacije ali 
doma za študente, na pobudoene izmed skupin delegatov 
o zadevi odloči skupščina občine, v katerije sedež izobraže- 
valne organizacije ali doma za študente, oziroma Skupščina 
SR Slovenije za področje visokega izobraževanja.« 

73. člen 
V 146. členu se v drugem stavku prvega odstavka beseda 

»in« nadomesti z besedami »lahko pa tudi«. 

74. člen 
Tretji odstavek 147. člena se spremeni tako, da se besede: 

»Socialistične zveze delovnega ljudstva« nadomestijo z bese- 
dami: »znanstveno pedagoškega sveta po predhodno oprav- 
ljenem postopku, določenim s statutom.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za individualni poslovodni organ ali predsednika kolegij- 

28 poročevalec 



skega poslovodnega organa srednje šole, doma za učence, je 
lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje, določene 
z zakonom, in ima visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet 
let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja ter 
izpolnjuje še druge pogoje za učitelja, vzgojitelja ali sode- 
lavca, določene s tem zakonom in statutom izobraževalne 
organizacije. Za člana kolegijskega poslovodnega organa je 
lahko imenovan tudi delavec, ki ne izpolnjuje potrebnih pogo- 
jev za učitelja, vzgojitelja ali sodelavca.« 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Če delavska univerza ali izobraževalni center izvaja pro- 

grame ali dele programov za pridobitev izobrazbe, mora indi- 
vidualni poslovodni organ ali predsednik kolegijskega poslo- 
vodnega organa delavske univerze ali izobraževalnega centra 
izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.« 

75. člen 
150. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 
»Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se upo- 

rablja tudi za individualni poslovodni organ ali za predsednika 
kolegijskega poslovodnega organa delavske univerze ter izo- 
braževalnega centra, kadar izvaja programe ali dele progra- 
mov za pridobitev izobrazbe, določene s programsko zas- 
novo.« 

76. člen 
V drugem odstavku 151. člena se za besedo »četrtega« 

dodasta besedi: »in petega«. 

77. člen 
V 153. členu se na koncu doda nov osmi odstavek, ki se 

glasi: 
»Določbe iz prvega, drugega, četrtega, petega in sedmega 

odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delavske 
univerze in izobraževalne centre, kadar izvajajo programe ali 
dele programov za pridobitev izobrazbe, določene s program- 
sko zasnovo.« 

78. člen 
154. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Visokošolske delovne organizacije in univerze imajo znan- 

stveno pedagoški svet kot strokovni organ, ki ga sestavljajo 
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Pri delu 
znanstveno pedagoškega sveta sodelujejo tudi predstavniki 
študentov. Znanstveno pedagoškemu svetu visokošolske 
delovne organizacije predseduje dekan. Znanstveno pedago- 
škemu svetu univerze predseduje rektor. 

Znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne organiza- 
cije: 

- pripravlja programsko zasnovo; 
- sprejema vzgojnoizobraževalne programe; 
- pripravlja program raziskovalnega dela; 
- skrbi za posodabljanje programov; 
- sprejema teme doktorskih disertacij ter imenuje komisijo 

za ocenitev in zagovor oziroma komisijo za odvzem doktor- 
skega naziva; 

- imenuje komisijo za izdelavo strokovnega poročila 
o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 

- voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav- 
cev in sodelavcev; 

- imenuje komisijo za nostrifikacijo ter odloča o nostrifika- 
ciji; 

- daje predloge za podelitev častnega doktorata in naziva 
zaslužni profesor; 

- predlaga dekana in predstojnike; 
- opravlja druge naloge. 
Znanstveno pedagoški svet univerze: 
- sodeluje pri načrtovanju družbenega razvoja SR Slove- 

nije, zlasti pri načrtovanju znanstveno raziskovalnega in 
vzgojnoizobraževalnega dela; 

- predlaga programsko zasnovo visokega izobraževanja; 
- sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje 

znanja v visokem izobraževanju; 
- določa vsebine skupnih predmetov; 
- daje mnenje o programih v visokem izobraževanju ter 

o temah doktorskih disertacij; 

- sprejema interdisciplinarne programe, in usklajuje vzpo- 
redni študij ter druge oblike študija; 

- določa smernice in metodologijo za oblikovanje ter eval- 
vacijo programov v visokem izobraževanju; 

- pripravlja elemente meril, po katerih študenti pripravljajo 
mnenje o pedagoški usposobljenosti učiteljev; 

- imenuje komisijo ter odloča o nostrifikaciji v primerih, ki 
jih določa zakon; 

- predlaga rektorja; 
- opravlja druge naloge. 
Visokošolske delovne organizacije in univerze s statutom 

podrobneje določijo število, način predlaganja in imenovanja 
članov znanstveno pedagoškega sveta, njegove naloge in 
način odločanja ter način sodelovanja študentov.« 

79. člen 
Drugi in tretji odstavek 155. člena se nadomestita z novim- 

drugim odstavkom, ki se glasi: 
»K statutu izobraževalne organizacije daje soglasje izVršni- 

svet skupščine občine, v kateri je sedež izobraževalne organi- 
zacije.K statutu visokošolske organizacije daje soglasje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»K statutu univerze daje soglasje Skupščina SR Slovenije.« 

80. člen 
Drugi odstavek 156. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet univerze sestavljajo delegati delavcev, delegati štu- 

dentov in delegati družbene skupnosti. Delegirajo jih sveti 
članic v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi 
v univerzo in njenim statutom«. 

81. člen 
V prvem in tretjem odstavku 161. člena se za besedama 

»pravico zahtevati« doda »v 15 dneh«. 

82. člen 
Tretji odstavek 162. člena se dopolni s stavkom, ki se glasi: 

»Podrobnejše določbe o odgovornosti študentov in o disci- 
plinskih sodiščih določi univerza v svojem statutu.« 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Podrobnejše določbe o odgovornosti učencev v srednjem 

izobraževanju, o postopku in načinu izrekanja ukrepov, pred- 
piše republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraže- 
vanje.« 

83. člen 
V prvem odstavku 163. člena se za besedo »programu« 

dodasta besedi: »oziroma smeri«. 
Drugemu odstavku se dodajo besede: »oziroma diplomski 

semester«. 
84. člen 

V prvem in drugem odstavku 165. člena se za besedo 
»programu« dodasta besedi: »oziroma smeri«. 

V tretjem odstavku se za besedo »programih nadaljnje 
besedilo nadomesti z: «in njegovih smereh, določenih s pla- 
nom Izobraževalne skupnosti Slovenije«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se za besedama: 
»šestmesecev« postavi vejica, nadaljnje besedilo pa nadome- 
sti z besedilom,ki se glasi: »za izobraževanje po programih za 
pridobitev magisterijapa najmanj tri mesece pred začetkom 
izobraževanja«. 

V petem odstavku se besede »sprejetih v posebni izobraže- 
valni skupnosti« nadomestijo z besedami: »in usposabljanje, 
določenih s programsko zasnovo«. 

85. člen 
V prvem odstavku 167. člena se za besedo »programu« 

dodasta besedi: »oziroma smeri«, za besedo »programih« se 
doda besedi: »oziroma smereh«, besedi »ustrezne posebne« 
se črtata, za besedo »skupnosti« pa doda beseda: »Slove- 
nije«. 

V drugem odstavku se besede »s posebno izobraževalno 
skupnostjo« nadomestijo z besedami: »z Izobraževalno skup- 
nostjo Slovenrje.« 
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V petem odstavku se besede »upošteva izobraževalna orga- 
nizacija« nadomestijo z besedami: »za vključitev v srednje 
izobraževanje se upošteva«. Za besedo »programu« se doda- 
sta besedi: »oziroma smeri«. Zadnji stavek se črta. 

Dodasta se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
»Pri izbiri kandidatov za vključitev v višje in visoko izobraže- 

vanje se upošteva uspeh pri maturi in uspeh v tretjem in 
četrtem letniku, če tako določa program za pridobitev višje ali 
visoke izobrazbe, pa tudi uspeh pri določenih predmetih 
mature. 

Podrobnejša merila, kriterije in postopek za izbiro kandida- 
tov se določi s sklepom o omejitvi vpisa.« 

86. člen 
V prvem odstavku 169. člena se prva alinea nadomesti 

z novoprvo in drugo alineo, ki se glasita: 
»- za učenca zaključnega letnika 30 dni po izteku šolskega 

leta: 
- za študenta, ko izpolni obveznosti, določene z vzgojno- 

izobraževalnim programom oziroma najkasneje po preteku 
šestih mesecev od konca zadnjega semestra izobraževanja." 

V drugem odstavku se za besedo »druge« dodasta bese- 
di:»in tretje«, beseda »multidisciplinarnega« pa spremeni 
v »vzporednega«. 

87. člen 
V prvem odstavku 170. člena se črtajo besede: »ki jih 

določajo posebne izobraževalne skupnosti«. 

88. člen 
V prvem odstavku 173. člena se za besedo »organizacije« 

postavi pika in nadaljnje besedilo črta. 

89. člen 
V 177. členu se besedi: »najmanj višjo« nadomestita 

z besedo »visoko«. 

90. člen 
V tretjem odstavku 178. člena se besedi: »najmanj višjo« 

nadomestita z besedo »visoko«. 

91. člen 
Drugi odstavek 179. člena se črta. 

92. člen 
V drugem odstavku 181. člena se za besedo: »ter« vstavita 

besedi: »učitelji za«. Črta se besedilo v oklepaju. 
Drugemu odstavku se doda še besedilo: 
»Visokošolski učitelji so tudi učitelji, ki poučujejo tujejezike 

na nejezikovnih smereh študija in imajo naziv predavatelj 
tujega jezika.« 

93. člen 
Tretja alinea prvega odstavka 182. člena se črta. 

94. člen 
V 183. členu se za četrto alineo prvega odstavka dodasta 

novi peta in šesta alinea, ki se glasita: 
»- učitelja predmeta, pri katerem so pomembnejša 

posebna strokovna znanja kot pa znanstvena ali umetniška 
usposobljenost, kdor ima najmanj visoko strokovno izo- 
brazbo in najmanj tri leta ustrezne prakse; 

- predavatelja tujega jezika, kdor ima najmanj visoko stro- 
kovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj 3 leta delovnih 
izkušenj;« 

Sedanja peta alinea postane sedma, v šesti alinei, ki 
postane osma se besedi »najmanj eno leto ustrezne prakse«, 
nadomestijo z besedami: »je bil izredno uspešen pri študiju 
ali raziskovalnem delu«. 

Tretji in četrti odstavek se nadomestita z novim odstavkom, 
ki se glasi: 

» Merila za priznavanje pomembnih umetniških del dolo- 
čijo, po predhodnem mnenju znanstveno pedagoškega sveta 
univerze, umetniške akademije in druge visokošolske organi- 

zacije za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost 
učitelja pomembnejše merilo umetniška kot znanstvena uspo- 
sobljenost.« 

Peti odstavek postane četrti. 

95. člen 
V prvem odstavku 184. člena se za besedo: »dejavnostih« 

vstavijo besede: »izven visokega šolstva«. 

96. člen 
Prvi odstavek 18o. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev voli znanstveno pedagoški svet visokošolske 
delovne organizacije. Pri presoji pedagoške usposobljenosti 
kandidata za izvolitev v naziv si mora pridobiti tudi mnenje 
študentov.« 

V tretjem odstavku se beseda »temeljne« nadomesti z bese- 
do»delovne«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Preden znanstveno pedagoški svet visokošolske delovne 

organizacije izvoli kandidata prvič v naziv ali v višji naziv, si 
mora pridobiti soglasje habilitacijske komisije sveta univerze 
o tem, aliso izpolnjeni s tem zakonom določeni pogoji za 
izvolitev v naziv. Pritem habilitacijska komisija preverja tudi 
primerljivost dosežkov kandidatov glede na raven znanosti in 
glede na njihov pomen za družbeni razvoj.« 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Proti odločitvi znanstveno pedagoškega sveta visokošol- 

ske delovne organizacije se kandidat lahko pritoži v 15 dneh 
na znanstveno pedagoški svet univerze, ki v tem primeru 
odloči o izvolitvi v naziv. Proti odločitvi znanstveno pedago- 
škega sveta univerze o izvolitvi v naziv lahko kandidat v 15 
dneh zahteva sodno varstvo pred sodiščem združenega 
dela.« 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»O izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega- 

delavca in sodelavca odloča znanstveno pedagoški svet uni- 
verze tudi v primeru, ko znanstveno pedagoški svet visokošol- 
ske delovne organizacije ni upošteval mnenja študentov 
o pedagoški usposobljenosti za izvolitev v naziv.« 

97. člen 
186. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dela in naloge visokošolskih učiteljev in znanstvenih 

delavcev se razpiše vsakih pet let, sodelavcev pa vsakih pet ali 
tri leta. 

Če dela in naloge iz prvega odstavka opravlja delavec 
z veljavnim nazivom, ki je dopolnil 60 let starosti, se teh del in 
nalog ne razpisuje.« 

98. člen 
187. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sestava in število članov in način odločanja habilitacijske- 

komisije ter podrobnejše določbe o njenem delu se določijo 
s statutomuniverze. 

Na odločitev habilitacijske komisije se je mogoče pritožitina 
svet univerze v 15 dneh od vročitve sklepa.« 

99. člen 
188. členu se dodasta nov drugi in tretji odstavek, ki segla- 

sita: 
»Za rednega profesorja ni potrebna ponovna izvolitev. 
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sode- 

lavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.« 

100. čle 
V prvem odstavku 190. člena se za besedo »Če« vstavita 

besedi: »znanstveno pedagoški«. 
V drugem odstavku se besedi »pri univerzi« nadomestita 

z besedo: »univerze«. 

101. člen 
V prvem odstavku 195. člena se besede: »42-urne delovne 

obveznosti tedenski delovni« nadomestijo z besedami: »z 
zakonom določenega tedenskega polnega delovnega časa.« 
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102. člen 
Prvi odstavek 196. člena se nadomesti z novima prvim in 

drugim odstavkom, ki se glasita: 
»V okviru polnega delovnega časa znaša povprečna učna 

obveznost v času, ki ga določa šolski koledar za srednje šole: 
- 20 ur tedensko za učitelje splošnoizobraževalnih in stro- 

kovnoteoretičnih predmetov; 
- 25 ur tedensko za učitelje praktičnega pouka; 
- 30 ur tedensko za laborante, ki sodelujejo pri laboratorij- 

skih vajah oziroma pri vajah praktičnega pouka. 
Obseg neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela s štu- 

denti ter razmerje med posameznimi sestavinami delovne 
obveznosti iz 194. člena tega zakona za visokošolske učitelje 
in sodelavce določajo visokošolske organizacije s samou- 
pravnim splošnim aktom v skladu s standardi in normativi, 
določenimi v Izobraževalni skupnosti Slovenije.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji. 

103. člen 
Naslov poglavja pred 199. členom se dopolni Z besedami: 

»ternapredovanje delavcev v srednjem izobraževanju«. 

104. člen 
V 199. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delavci iz prejšnjega odstavka, ki nimajo pedagoško- 

andragoške izobrazbe, si morajo to izobrazbo pridobiti pred 
opravljanjem strokovnega izpita.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji. 

105. člen 
V 201. členu se za besedo »letih« vstavijo besede: »delavci, 

ki si morajo pridobiti še pedagoško-andragoško izobrazbo, pa 
v treh letih.« 

106. člen 
205. in 207. člen se nadomestijo z novim 205. členom, ki se 

glasi: 
Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev 

je ena njihovih temeljnih nalog. 
Programi za stalno strokovno izpopolnjevanje in usposab- 

ljanje za določena področja vzgoje in izobraževanja se obliku- 
jejo tako, da omogočajo zlasti: 

- izpopolnjevanje in usposabljanje v stroki, 
- izpopolnjevanje in usposabljanje na pedagoško-andrago- 

škem, psihološkem in metodičnem področju, 
- izpopolnjevanje in usposabljanje za posodabljanje vse- 

bine, metod in organizacije vzgojnoizobraževalnega dela ter 
komunikacijo z učenci, 

—' uvajanje in obvladovanje sodobne učne tehnologije. 
Programe iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka pri- 

pravljajo, sprejemajo in izvajajo zlasti visokošolske organiza- 
cije, ki izobražujejo učitelje, programe iz tretje in četrte alinee 
pa Zavod SR Slovenije za šolstvo. 

Pri organiziranju in izvajanju stalnega strokovnega izpopol- 
njevanja in usposabljanja sodelujejo druge izobraževalne 
organizacije, lahko pa tudi raziskovalne organizacije in stro- 
kovna društva. V ta namen lahko ustanavljajo centre za izpo- 
polnjevanje in usposabljanje. 

107. člen 
208. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učitelji lahko napredujejo v nazive: 
- učitelj mentor 
- učitelj svetovalec 
- učitelj svetnik. 
Podrobnejše določbe o izpopolnjevanju in usposabljanju 

izprejšnjega člena in o pogojih za napredovanje pedagoških 
delavcev določi republiški upravni organ, pristojen za vzgojo 
in izobraževanje.« 

108. člen 

109. člen 
V 213. členu se za besedo: »usposabljanje« dodajo besede: 

»določenih s programsko zasnovo«. 

110. člen 
216. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadzor nad izvajanjem programov, določenih s program- 

sko zasnovo in vzgojnega programa v domovih, razen progra- 
mov, ki jih izvajajo višje in visoke šole, opravlja Zavod SR 
Slovenije za šolstvo v skladu z zakonom.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

111. člen 
Izobraževalna skupnost Slovenije že sprejete programske 

zasnove dopolni s sestavinami iz 11. člena tega zakona in jih 
kot enotno programsko zasnovo objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega zakona. 

112. člen 
Izobraževalne organizacije in univerzi uskladijo svojo orga- 

nizacijo in delovanje z določili tega zakona najkasneje v enem 
letu od uveljavitve tega zakona. 

113. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 

nje sprejme izvršilne predpise na podlagi tega zakona najkas- 
neje v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

114. člen 
Tretji in četrti odstavek 52. člena tega zakona se začneta 

uporabljati v šolskem letu 1989/90. 
Občani, ki jim preneha status učenca z iztekom šolskega 

leta 1988/89, lahko opravijo neizpolnjene obveznosti po dose- 
danjih predpisih najpozneje do 31. avgusta 1991. 

115. člen 
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so 

si pridobili naziv pred uveljavitvijo tega zakona, obdržijo 
veljavni naziv do izteka izvolitvene dobe. 

Do uskladitve statuta visokošolske delovne organizacije 
s tem zakonom, vendar najdlje do izteka roka iz 112. člena 
tega zakona, se za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev uporabljajo določbe 
veljavnega statuta, razen tistih, ki so v nasprotju s 93. členom, 
drugim odstavkom 97. člena in 99. členom tega zakona. 

116. člen 
Pogoji za vključitev v programe visokošolskega izobraževa- 

nja, določeni s tem zakonom, pričnejo veljati za generacijo, ki 
bo končala izobraževanje po programih srednjega izobraže- 
vanja v šolskem letu 1994/95. 

Za osebe, ki so dokončale srednje izobraževanje pred roko- 
miz prvega odstavka, veljajo za vpis v prvi letnik programov 
visokošolskega izobraževanja pogoji, ki so veljali pred uvelja- 
vitvijo tega zakona. 

117. člen 
V tretjem odstavku 114. člena, v prvem in drugem odstavku 

134. člena, v 135. členu, v prvem odstavku 136. člena in 
v drugem odstavku 210. člena se besede: »posebna izobraže- 
valna skupnost« nadomestijo z besedami: »Izobraževalna 
skupnost Slovenije« v ustreznem sklonu. 

118. člen 
Delavcem iz 89. in 90. člena tega zakona, ki so do uveljavi- 

tve tega zakona izpolnjevali pogoje glede izobrazbe se šteje, 
da izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe tudi po tem zakonu. 

Drugi odstavek 212. člena se spremeni tako, da se glasi: 119 £|en 
»Merila za pripravo analize učinkovitosti sprejme Izobraže- 

valna skupnost Slovenije v sodelovanju z Zavodom SR Slove- Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
nije za šolstvo in obeh univerz.« listuSR Slovenije. 
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I. Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je 
26.12.1988, zbori Skupščine SR Slovenije pa so 27.12.1988 
obravnavali in sprejeli osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju. 

S sklepi Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in 
s sklepi Skupščine SR Slovenije oziroma Zbora združenega 
dela. Zbora občin in upoštevaje stališča Družbenopolitičnega 
zbora je bilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot 
predlagatelju naročeno, naj pri pripravi predloga upošteva 
stališča, mnenja, predloge in pripombe skupščinskih zborov, 
skupščinskih delovnih teles, skupin delegatov, Izobraževalne 
skupnosti Slovenije in družbenopolitičnih organizacij. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga proučil vse pripombe, 
stališča in predloge, ki so se oblikovali ob obravnavi osnutka 
zakona v navedenih skupščinskih organih, prav tako je pro- 
učil tudi pripombe, stališča in predloge, ki jih je prejel od 
družbenopolitičnih organizacij, izobraževalnih skupnosti, 
posameznih izobraževalnih organizacij, njihovih skupnosti in 
univerz. Ponovno je proučil tudi vsa vprašanja, ki so bila kot 
še nedorečena izpostavljena v uvodnem ekspozeju ob obrav- 
navi osnutka zakona. Rešitev, ki so bile obširno obrazložene 
ob osnutku zakona in k njim ni bilo pripomb, v skladu z določ- 
bami skupščinskega poslovnika, ne pojasnjujemo ponovno. 

Priprava predloga tega zakona sovpada z razpravo o spre- 
membah in dopolnitvah Ustave SR Slovenije, ki tudi za 
področje vzgoje in izobraževanja prinaša spremembe, s kate- 
rimi bo treba, če bodo sprejete, uskladiti tudi ta zakon. Zalo 
so se pojavili pomisleki o smotrnosti spreminjanja tega 
zakona in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 
Ocenjeno pa je bilo, da bi tak zamik povzročil vrsto neugod- 
nih posledic tako v srednjem kot tudi v visokem izobraževanju 
(način sprejemanja programske zasnove in vzgojnoizobraže- 
valnih programov, matura, vpis v smer, habilitacijski posto- 
pek, izpopolnjevanje in napredovanje učiteljev srednjih šol, 
osebno delo, trajanje študija medicine, nove pristojnosti uni- 
verze ipd.). 

11. Predlogi in pripombe, ki so v predlogu zakona 
upoštevane: 

1. Predlagatelj je upošteval mnenje Skupščine SR Slovenije 
o pripravi in sprejemanju programske zasnove in proučil 
vprašanje planske narave programske zasnove (10., 11. in 12. 
člen) 

V predlogu zakona se vpliv uporabnikov in izvajalcev pri 
pripravi programske zasnove zagotovlja (v četrtem odstavku 
12. člena) tako, da pri njeni pripravi sodelujejo interesne 
skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združe- 
nja, izobraževalne in raziskovalne organizacije ter republiški 
upravni organi in drugi; vsi ti pa lahko predlagajo tudi njene 
spremembe in dopolnitve. Na tak način se zagotavlja tako 
pravica do pobude kot tudi strokovno sodelovanje vseh zain- 
teresiranih za reprodukcijo in razvoj strokovnih kadrov s svo- 
jega področja dela. Institucionalni zavezanec za njeno stro- 
kovno pripravo pa ostaja Zavod SR Slovenije za šolstvo za 
srednje, za visoko izobraževanje pa znanstveno-pedagoški 
sveti visokošolskih organizacij in univerz. Pooblaščena pred- 
lagatelja programske zasnove sta za srednje izobraževanje 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, za 
visoko šolstvo pa znanstveno-pedagoška sveta obeh univerz, 
ki pa jo morata uskladiti (62. člen) v usklajevalnem telesu. 

Po proučitvi narave programske zasnove predlagatelj 
odstopa od stališča, da bi bila programska zasnova planski 
dokument, ker vsebuje le nekatere planske elemente. Še 
naprej pa jo opredeljuje (v 1. členu) kot temeljni dokument, ki 
določa vzgojnoizobraževalne programe za dela in naloge 
vseh vrst zahtevnosti v posameznih strokah ali področjih dela, 
izobrazba ali usposobljenost, pridobljena po teh programih, 
pa ima javno veljavnost. 

Programsko zasnovo, ki opredeljuje izobraževanje poseb- 
nega družbenega pomena, sprejema Izobraževalna skupnost 
Slovenije, ki predstavlja enega od skupščinskih zborov, ko 
gre za vzgojnoizobraževalno dejavnost. 

2. Predlagatelj je proučil opozorilo o ustreznem družbenem 
vplivu in vplivu študentov pri sprejemanju visokošolskih pro- 

gramov v znanstveno-pedagoških svetih visokošolskih orga- 
nizacij. 

V predhodnih fazah sprejemanja tega zakona je bilo spre- 
jeto stališče, naj o strokovnih vprašanjih odločajo strokovni 
organi. Za področje visokega šolstva ni mogoče oblikovati 
visokošolskim zahtevam ustreznega družbenega strokovnega 
organa zunaj univerze. Zato ostajamo pri predlogu, da visoko- 
šolske programe sprejemajo znanstveno-pedagoški sveti 
visokošolskih delovnih organizacij ob pridobitvi mnenja znan- 
stveno-pedagoškega sveta univerze. Menimo, da je družbeni 
vpliv na programe zastopan s soglasjem Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije o skladnosti programa s programsko zasnovo. 
Vpliv študentov pri pripravi visokošolskih programov pa je 
zagotovljen s tem, da (po prvem odstavku 78. člena) pri delu 
znanstveno-pedagoških svetov visokošolskih organizacij 
obvezno sodelujejo študentje. S tem jim je zagotovljen nepo- 
sreden vpliv pri pripravljanju programov (14. člen). Na tak 
način je upoštevana tudi pripomba, naj statuti visokošolskih 
organizacij uredijo način sodelovanja študentov v znanstve- 
no-pedagoškem svetu (78. člen, zadnji odstavek). 

3. Poleg teh dveh, je predlagatelj podrobneje proučil še 
tiste rešitve iz osnutka, za katere je bilo v razpravah ocenjeno, 
da jih je treba ponovno strokovno proučiti. To so: 

3.1. matura; 
3.2. opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela z osebnim 

delom; 
3.3. izobraževanje po delih programa; 
3.4. priprava in potrjevanje učbenikov; 
3.5. obremenitev učencev; 
3.6. učna obveznost učiteljev; 
3.7. večkratno opravljanje izpitov v visokem izobraževanju; 
3.8. sistem strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja 

učiteljev. 
Za proučitev teh vprašanj je predlagatelj oblikoval posebne 

delovne skupine, ki so jih sestavljali predstavniki naslednjih 
institucij: Center za razvoj univerze, Univerza Edvarda Karde- 
lja v Ljubljani in Univerza v Mariboru, Pedagoški inštitut, 
Filozofska fakulteta, Fakulteta za telesno kulturo, Pedagoška 
akademija Ljubljana, Pedagoška fakulteta Maribor, posa- 
mezne srednje šole in Skupnosti srednjih šol, Zavod SR 
Slovenije za šolstvo, RK ZSMS, Republiški komite za zakono- 
dajo, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, Republiški komite za drobno gospodarstvo, Gospo- 
darska zbornica, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza delavskih 
univerz, Izobraževalna skupnost Slovenije, Zveza obrtnih 
združenj, Zavod za zdravstveno varstvo in drugi. 

3.1. Matura 
V razpravi o uvedbi mature ob osnutku zakona so bili hkrati 

z načelnim opredeljevanjem za maturo izraženi tudi številni 
pomisleki o tem, ali so rešitve, povezane z maturo, zadosti 
izdelane in dorečene. Sem sodijo zlasti naslednja vprašanja: 
odnos med maturo in zaključnim izpitom, opredelitev mature 
v zakonu in izvršilnem predpisu, vloga in sodelovanje uni- 
verze, omejitev vpisa, kopičenje preizkusov znanja po zak- 
ljučku srednje šole, priprava kandidatov na maturo v zaključ- 
nih letnikih, odnos do mednarodne mature, predhodna eks- 
perimentalna preveritev uvedbe mature in finančna sredstva, 
potrebna za uvajanje mature. Ekspertna skupina je obravna- 
vala ta vprašanja ter izdelala in objavila v tisku poročilo 
»Zaključni izpit in matura«, ki vsebuje odgovore na vprašanja, 
vezana predvsem na zakonska določila o maturi (34. člen, 36. 
člen in 85. člen). 

Predlagana mature ima tele značilnosti: 
- Matura je kvalifikacijski izpit, katerega lahko opravlja, 

kdor je končal zaključni letnik katerega koli programa ali 
smeri štiriletnega srednjega izobraževanja in se želi vključiti 
v izobraževanje za pridobitev višje ali visoke izobrazbe. 

- Kdor je opravil maturo, ima opravljen tudi zaključni izpit, 
ki je sestavina programa in je pogoj za zaključitev izobraževa- 
nja. Z maturo torej kandidat pridobi tudi srednjo strokovno 
izobrazbo, kar pomeni, da ob koncu srednje šole kandidat 
opravlja praviloma le en izpit. 

- Razen v primerih, ko je vpis omejen, se kandidat, ki je 
opravil maturo, lahko vključi v kateri koli program za pridobi- 
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tev višje ali visoke izobrazbe. Eno izmed izhodišč mature je 
torej široka horizontalna prehodnost med srednjim in visokim 
izobraževanjem. V primeru omejitve vpisa se izbira kandida- 
tov opravi po uspehu pri maturi (lahko tudi po uspehu pri 
določenih predmetih mature) in uspehu v zaključnih letnikih, 
na tak način matura nadomešča sprejemne preizkuse znanja 
na visokošolskih organizacijah. 
- Vsebina znanj mature obsega skupni del, ki vsebuje 

skupna znanja vseh štiriletnih programov (npr. slovenski jezik 
s književnostjo, tuji jezik, matematika), in izbirni del, ki 
obsega posebna teoretična in strokovna znanja. Po svoji 
zasnovi je matura torej izbirna po vsebini in po zahtevnosti 
posameznih znanj. 

- Matura se opravlja enotno na republiški ravni. Pisne 
izdelke anonimno ocenjujejo neodvisni ocenjevalci. Izved- 
bena vprašanja mature bo določil republiški upravni organ 
z izvršilnim predpisom, tako da bo učencem prehod na visoko 
izobraževanje znan že pred vpisom v srednjo šolo. 

- Za kakovostno izvedbo maturo bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva. 

Predlog zakona vsebuje nekatere nove rešitve, ki jih osnu- 
tek zakona ni obsegal ali pa jih je opredeljeval drugače: 

1. Razprava ni potrdila upravičenosti določila iz petega 
odstavka 36. člena osnutka zakona o možnosti, da se odrasli 
pod posebnimi pogoji lahko vključijo v visokošolsko izobraže- 
vanje brez opravljene mature. Predlagatelj predlaga, da bi 
namesto tega v izvršilnem predpisu omogočili opravljati 
maturo v dveh delih na podlagi zakonskega pooblastila o pri- 
lagajanju programa odraslim. 

2. Novi 36. člen predloga opušča določilo o številu predme- 
tov mature, kar po svoji naravi sodi v izvršilni predpis. 

3. Novi 85. člen predloga zakona določa, da se v primeru 
omejitve vpisa kandidate izbira po uspehu srednjega izobra- 
ževanja in mature, lahko pa tudi po uspehu pri posameunih 
predmetih mature. To nadomešča dosedanje sprejemne izpite 
v visokošolskih organizacijah in zmanjšuje kopičenje izpitov 
pred vpisom. To hkrati pomeni, da morajo biti vpisni pogoji za 
primer omejitve vpisa natančno določeni s programom 
v skladu s 17. členom predloga zakona in kandidatom znani 
že pred vpisom v srednjo šolo. 

Mogoče je predvideti, da bo imela uvedba mature kot kvali- 
fikacijskega izpita za študij na univerzi dolgoročne posledice 
za razvoj (zlasti) srednješolskih programov, za vrednotenje 
kakovosti izobraževalnega dela, uvajanje novih oblik dela, za 
kakovost visokošolskega izobraževanja in za primerljivost 
našega izobraževalnega sistema z evropskimi in mednarod- 
nimi standardi. Predlagatelj se zaveda razsežnosti z maturo 
povezanih vprašanj in odgovornosti, ki jo sprejema ob pred- 
logu za uvedbo mature, ter drugih obveznosti, ki jih spreje- 
majo učitelji in učenci, celotni šolski sistem in celotna družba. 
Predlagatelj meni, da je tako zastavljena matura nenadomest- 
ljiv vzvod za kakovostnejše srednje in visoko izobraževanje in 
za njuno medsebojno povezanost. Ponovna uvedba mature, 
ki se z načelom izbirnosti in zunanjega ocenjevanja približuje 
mednarodnim izkušnjam, bo pomenila razrešitev dvojne 
naloge srednjega izobraževanja za nadaljevanje izobraževa- 
nja ali za poklic in prilagajanje šole pogojem množičnega 
srednjega izobraževanja. 

3.2. Opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela z osebnim 
delom 

Delovna skupina, ki je proučevala možnosti opravljanja 
vzgojnoizobraževalnega dela z osebnim delom kot poklicem, 
je le-te proučevala z različnih zornih kotov, pri čemer je zlasti 
upoštevala razprave o tem vprašanju v okviru Sveta za vzgojo 
in izobraževanje pri RK SZDL. Iz ugotovitev delovne skupine 
izhaja, da z osebnim delom kot poklicem ne bi bilo primerno 
ali mogoče izvajati celotnih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, določenih s programsko zasnovo. Enako velja za pro- 
grame iz 23. člena zakona o usmerjenem izobraževanju za 
področja, kjer je posebnega pomena varstvo človekovega 
zdravja in življenja, varstvo družbenega in osebnega premo- 
ženja ali drugih splošnih koristi. Lahko pa se z osebnim delom 
kot poklicem izvaja vsakršno drugo, zlasti funkcionalno izo- 
braževanje, ki ne daje javno veljavne strokovne izobrazbe. 

V 69. členu predloga so predvideni najbolj splošni pogoji, ki 
jih mora izpolniti, kdor opravlja vzgojnoizobraževalno delo 
samostojno kot poklic. Upravni akt za opravljanje take dejav- 

nosti izda ustrezni občinski upravni organ, če bo občan 
izvajal dele programov iz programske zasnove v sodelovanju 
z izobraževalno organizacijo, se bo pogoje za izvajanje dela 
programa ugotavljalo hkrati z verifikacijo šole. 

3.3. Izobraževanje po delih programa 
Delovna skupina je proučila možnost izobraževanja po 

delih programa (18. člen) z vidika udeležencev izobraževanja, 
organizacije in izvedbe tega izobraževanja in njegove vse- 
bine. Ugotovila je, da bi se v izobraževanje po delih programa 
lahko vključevali učenci po končani osnovni šoli, po končani 
srednji šoli, učenci oziroma študenti, ki niso dokončali pro- 
grama za pridobitev strokovne izobrazbe, občani, ki se želijo 
usposobiti za določeno ožje področje dela in si želijo pridobiti 
določena specifična znanja. Za vključitev v izobraževanje po 
delih programa veljajo enaki pogoji kot za vključitev v posa- 
mezni program za pridobitev strokovne izobrazbe (31. člen). 
Izobraževanje po delih programa se izvede tako, da izobraže- 
valna organizacija, ki ga organizira, upošteva načela za prila- 
gajanje delovnim in življenjskim izkušnjam udeležencev izo- 
braževanja. Z izobraževanjem po delih programa želimo omo- 
gočiti predvsem kvalitetnejše usposabljanje delavcev, ki 
nimajo strokovne izobrazbe za delo, ki ga opravljajo. Ta 
možnost bo nadomestila institut priznavanja delovnih zmož- 
nosti. Z izobraževanjem po delih programov pa bodo enotneje 
urejene tudi možnosti za prekvalifikacije. 

3.4. Priprava in potrjevanje učbenikov 
Delovna skupina, ki je proučevala to problematiko, je oce- 

nila, da je predpisan postopek priprave in potrjevanja učbeni- 
kov (16. člen) potreben, saj se na tak način zagotavlja srednje- 
šolcem strokovno korektne učbenike. 

3.5. Obremenitev učencev 
Ob obravnavi tega problema je bilo ponovno ugotovljeno, 

da v primerjavi z drugimi državami predlagana obremenitev 
učencev ni previsoka. Treba je le zagotoviti ustrezno struk- 
turo programov, povezanost predmetov, sodobno organiza- 
cijo pouka in nekatere druge razbremenilne ukrepe (telesno 
vzgojo vključiti med ure pouka, pospeševati športne interesne 
dejavnosti, ustrezno razporediti športne dneve in druge dejav- 
nosti ipd.). Glede na navedeno, pa tudi zaradi odločne zah- 
teve gospodarstva, naj se usposobitvi za delo nameni več 
časa kot doslej, predlagatelj ostaja pri predlogu iz osnutka. 
Praktičnega pouka namreč ni mogoče izpeljati izven rednega 
procesa izobraževanja. 

3.6. Učna obveznost učiteljev 
Podrobne opredelitve neposrednega vzgojnoizobraževal- 

nega dela z učenci srednje šolstvo ni sprejelo in je skoraj 
enotno zahtevalo opredelitev učne obveznosti oziroma števila 
ur pouka po predmetniku v šolskem letu. Delovna skupina, ki 
je o tem izdelala primerjave je ugotovila, da je tudi v drugih 
državah učna obveznost praviloma določena in da je njen 
obseg odvisen od številnih okoliščin: tradicije, števila razpo- 
ložljivih učiteljev, vrste šole, trajanja pouka, vrste predmeta 
ipd. Ugotovila je tudi, da obstoječi obseg učne obveznosti pri 
nas ne sodi med največje. Skupina je preverila predlog rešitve 
v sindikatu prosvetnih delavcev in predlaga, da se opredeli 
povprečna učna obveznost za učitelje teoretičnih predmetov 
v srednjih šolah (102. člen) na 20 ur tedensko v času, ki ga bo 
šolski koledar določil za pouk. Ker je povezanost med peda- 
goškim in znanstvenoraziskovalnim delom eden od temeljnih 
problemov visokega šolstva, ki ga obravnava projekt dolgo- 
ročnega razvoja visokega šolstva v SR Sloveniji, predlagatelj 
meni, da bo ta problem možno ustrezno rešiti v zakonu 
o univerzi. 

3.7. Večkratno opravljanje izpitov v visokem izobraževanju 
V razpravi o osnutku zakona univerzi nista soglašali s pred- 

logom za uvedbo participacije pri tretjem in četrtem opravlja- 
nju izpita. V skladu s tem stališčem je predlagatelj oblikoval 
novi 9. člen o prispevku udeležencev izobraževanja. Univerzi 
sta se zavzeli za omejitev števila opravljanj izpitov in predla- 
gali, da se število izpitnih možnosti pri posameznem pred- 
metu omeji na tri oziroma štiri, v primeru neuspešnega zad- 
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njega opravljanja pa se kandidatu odvzame pravica do nada- 
ljevanja študija. Skupaj z univerzitetnimi organi je predlaga- 
telj ocenil, da v tej fazi ni možna taka sprememba izpitnega 
sistema, ki bi lahko bistveno spreminila pravico do izobraže- 
vanja, potrebna pa je posodobitev izpitnega sistema po vzoru 
na evropske izkušnje. Sistem je potrebno izpopolniti tako, da 
bo vzpodbujal sprotno in intenzivno izobraževalno delo, terjal 
celovitost znanja in preprečeval množično opravljanje in 
ponavljanje izpitov. Na tem načelu je zasnovana rešitev 
v predlogu zakona, ki naj bi omogočila vzpostavitev racional- 
nejšega izpitnega sistema, v katerem pa pravica do izobraže- 
vanja ne bi bila odvzeta. 

V novem 53. členu je določeno, da se izpiti opravljajo 
v izpitnih obdobjih in da ima študent v šolskem letu pravico 
opravljati izpit iz posameznega predmeta najmanj dvakrat, 
vendar le enkrat v posameznem izpitnem obdobju. 
V nasprotju s sedanjo prakso naj bi študentje s statusom 
(razen v primerih iz drugega odstavka 53. člena) opravljali 
izpitne obveznosti v času, ko ne teče študijski proces. Oprav- 
ljanje izpitov v izpitnih obdobjih (npr. zimsko, poletno, jesen- 
sko, izredno) naj bi študente usmerjalo v to, da se v času, ko 
teče študijski proces, redneje udeležujejo predavanj in vaj in 
se bolj posvetijo opravljanju sprotnih obveznosti po pro- 
gramu. Hkrati naj bi ta način omogočil tudi uvajanje načinov 
za boljšo celovitost znanja. 

Novo je pooblastilo, ki ga zakon daje univerzama, da dolo- 
čita študijski koledar (61. člen) in da v soglasju z republiškim 
upravnim organom (57. člen), pristojnim za vzgojo in izobra- 
ževanje, sprejmeta skupne osnove za preverjanje in ocenjeva- 
nje znanja (61. člen). V skladu s 53. členom univerzi okvirno 
določita izpitna obdobja in tista temeljna določila izpitnega 
sistema, ki so skupnega pomena za univerzo in enotnost 
sistema. Visokošolske organizacije pa imajo pooblastilo, da 
v skladu s skupnimi osnovami za preverjanje in ocenjevanje 
znanja in v skladu s študijskim koledarjem univerze, v statutih 
podrobneje določijo število izpitnih možnosti pri posamez- 
nem predmetu v šolskem letu, način, pogoje in roke za oprav- 
ljanje izpitov po 53. in 54. členu zakona. 

3.8. Sistem strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja 
učiteljev 

Delovna skupina, ki je proučevala vprašanje stalnega stro- 
kovnega izpopolnjevanja in napredovanja učiteljev, je v bistvu 
soglašala z rešitvijo, predlagano v osnutku. Predlagana uredi- 
tev stalnega strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja 
pedagoških delavcev sicer zahteva dodatna finančna sred- 
stva, ki jih je nujno treba zagotoviti, če želimo kvalitetnejšo 
šolo (106. in 107. člen). 

4. Druge pripombe, ki jih je predlagatelj upošteval 
4.1. Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajno 

pravne komisije k 1. členu in jasneje opredelil, da je z izobra- 
ževanjem po programih, določenih s programsko zasnovo, 
mogoče pridobiti javno veljavno strokovno izobrazbo ali 
usposobljenost. Ta določba, v povezavi z določbo 3. člena, 
pomeni, da je izobraževanje po programih, ki jih ne določa 
programska zasnova, deregulirano, zlasti glede sprejemanja 
in izvajanja takih programov (zato sta črtana 25. in 26. člen 
zakona o usmerjenem izobraževanju). Seveda pa si je možno 
pridobiti javno veljavno izobrazbo tudi po drugih predpisih, 
če ti tako določajo. 

4.2. Tako osnutek zakona kot predlog zakona dajeta učite- 
ljem in šoli toliko strokovne samostojnosti pri izvedbi pro- 
grama in njegovem posodabljanju kot to dopušča pedagoška 
in ožja stroka. Učitelj kot delavec šole lahko uveljavlja stro- 
kovno samostojnost pri posodabljanju programa le v okviru 
šole. (30. člen) 

4.3. Večina organizacij srednjega izobraževanja je naspro- 
tovala določbi o mnenju Zavoda SR Slovenije za šolstvo, 
potrebnem pri imenovanju ravnatelja, češ da se s tem jemlje 
samostojnost srednji šoli, zato jo je predlagatelj opustil. V raz- 
pravi o osutku je Skupščina SR Slovenije menila, da je vpliv 
družbenopolitične skupnosti pri imenovanju ravnatelja pre- 
majhen. Predlagatelj ocenjuje, da je vpliv družbenopolitične 
skupnosti pri njegovem imenovanju ohranjen v zadostni meri, 
saj 148. člen Zakona o usmerjenem izobraževanju določa, da 
so v razpisni komisiji za imenovanje poslovodnega organa 
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izobraževalne organizacije tudi predstavniki družbenopoli- 
tične skupnosti. 

4.4. Možnost pouka v tujem jeziku je prenešena (iz 3. člena) 
v 44. člen, na konec poglavja, ki ureja organizacijo vzgojno- 
izobraževalnega dela. Predlog, da je treba za pouk posamez- 
nega predmeta dobiti mnenje resornega organa, je predlaga- 
telj upošteval. Ocenil pa je, da gre za izrazito strokovno 
mnenje, zato predlaga, da za tak pouk da soglasje Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 

4.5. Upoštevana je tudi zahteva, da morajo imeti vzgojitelji 
v domovih za učence visoko izobrazbo in izrecna zahteva 
Zveze delavskih univerz, da morajo tudi strokovni delavci iz 
tretjega odstavka 178. člena zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju imeti visoko izobrazbo (90. in 91. člen). Zatečeno stanje 
ureja 118. člen. 

4.6. Upoštevana je bila tudi pobuda habilitacijske komisije 
pri univerzi v Ljubljani, po kateri merila za priznavanje umetni- 
ških del določijo umetniške akademije in druge visokošolske 
organizacije, ki imajo v svojih programih t.i. umetniške pred- 
mete. Ker priznana umetniška dela v habilitacijskem postopku 
pravzaprav nadomeščajo doktorat, si mora vsaka šola k meri- 
lom pridobiti mnenje znanstveno-pedagoškega sveta uni- 
verze. 

4.7. Predlagatelj je pri dograjevanju predloga upošteval še 
precej manjših pripomb vsebinske in redakcijske narave, 
venako osnutek zakona kot predlog zakona dajeta učiteljem 
in dar bi navajanje le-teh to obrazložitev preobremenilo. 

III. Pripombe, ki niso mogle biti upoštevane 
Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe Izobraževalne 

skupnosti Slovenije, naj se v programski zasnovi določijo tudi 
minimalni standardi za obseg in notranjo strukturo progra- 
mov. Za tak predlog ni imel strokovnih podlag in ocenjuje, da 
je to vprašanje metodologije zaoblikovanje programov. 

Prav tako ni mogel upoštevati pripombe, da je predvidenih 
preveč izvršilnih predpisov, saj novi izvršilni predpisi le nado- 
meščajo ukinjene smernice ali različno statutarno ureditev 
pravic in dolžnosti učencev ter maturo. 

Ni upoštevana pripomba SO Lendava, da je določbo 19. 
člena zakona o usmerjenem izobraževanju treba spremeniti 
tako, da ne bi upadalo število učencev, ki se učijo madžarš- 
čine izven narodnostno mešanega območja. Ta pripomba 
namreč ne upošteva, da so se povečale možnosti pouka 
v dvojezičnih srednjih šolah, poleg tega pa predlagatelj meni, 
da bi bilo ta problem treba urediti v posebnem zakonu. 

Pripombe, naj bo visokošolski indeks javna listina predlaga- 
telj ni upošteval. Predlagatelj ocenjuje, da indeks kot javna 
listina zahteva zapleten postopek pri overjanju podatkov in pri 
izdajanju dvojnika. (51. člen) 

Pripomba k organizaciji knjižnic ni upoštevana, ker predlog 
zahteva le poslovanje knjižnice po ustreznem zakonu. (63. 
člen) 

Zahtevo Zveze delavskih univerz, da delavske univerze izva- 
jajo vzgojnoizobraževalne programe in dele programov iz 
programske zasnove brez soglasje Izobraževalne skupnosti 
Slovenije ni bilo mogoče upoštevati, saj je tako soglasje 
potrebno tudi za vse druge vzgojnoizobraževalne organiza- 
cije. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe, da k statutu vzgojno- 
izoraževalne organizacije ni potrebno soglasje, češ da nje- 
govo skladnost ugotavlja ustavno sodišče; prav tako tudi ne 
pripombe, da se določi 90 dnevni rok za izdajo soglasja 
k statutu. Prav tako ne soglaša s pripombo, da je soglasje 
k statutu univerze poseganje v njeno avtonomijo, saj gre za 
organizacije, ki izvajajo dejavnost posebnega družbenega 
pomena. 

Predlagatelj ocenjuje, da se bo smotrneje odločati o pred- 
logu UK ZKS, da se ustanovi skupščina univerze, ob spreje- 
manju nove visokošolske zakonodaje. 

Predlog, naj se uredi varstvo pravic učencev pri RK za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo ni upoštevan, ker 
upravni organ lahko rešuje upravne ne pa samoupravne in 
statusne zadeve. 

Nekatere pripombe o podaljšanju absolventskega staža na 
eno leto (FF, FNT in dr.) so v bistvu upoštevane s predlagano 
rešitvijo o uvedbi t.im. diplomskega semestra za izdelavo 
diplomskega dela, sicer pa je v upravičenih primerih mogoče 
absolventski staž podaljšati. 
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Pripomba BF, naj se za rednega profesorja ohrani ponovna 
izvolitev v naziv, je osamljena, zato je predlagatelj ni upošte- 
val. Prav tako ni upoštevan predlog UK ZSMS, naj bo vsaka 
izvolitev v naziv trajna. 

Pripombe nekaterih visokošolskih temeljnih organizacij, da 
so jim s prenašanjem nekaterih strokovnih pristojnosti na 
visokošolske delovne organizacije oziroma univerzo odvzete 
nekatere izvirne pravice in odgovornosti, predlagatelj ni 
mogel upoštevati. Skupščina SR Slovenije je že ob obravnavi 
zadnjega poročila o izvajanju zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju in ob obravnavi predloga za izdajo sprememb in dopol- 
nitev tega zakona podprla integrativne procese na ravni viso- 
košolskih delovnih organizacij in univerze. 

IV. Druge rešitve, ki se razlikujejo od osnutka 
Rešitve v predlogu zakona, ki se razlikujejo od osnutka, in 

ki so bolj redakcijske ali izvedbene narave, tukaj ne ome- 
njamo. Prav tako ne omenjamo drugačnih rešitev, ki so že 
obravnavane v tej obrazložitvi. 

V 20. členu je v predlogu opuščen izraz »enotnost izobraže- 
valnega sistema«, ker je bilo ocenjeno, da enotnosti sistema 
ne zagotavlja le enakovreden izobrazbeni standard, ampak še 
mnoge druge določbe zakona. 

36. člen zakona o usmerjenem izobraževanju je bil 
v osnutku črtan, vendar sedaj ostaja prvotno besedilo, ker bi 
prenos predmeta svobodne menjave dela na področju usmer- 
jenega izobraževanja v zakon o svobodni menjavi dela zahte- 
val še spremembo drugih zakonov s področja vzgoje in izo- 
braževanja. 

V 89. členu predloga je spremenjen 173. člen zakona tako, 
da se dokazovanje družbenopolitične aktivnosti opušča tudi 
za srednješolske učitelje in ne le za visokošolske, kot je bilo 
predlagano v osnutku zakona. 

V. Finančne posledice 

1. Za izobraževalno skupnost Slovenije 
Predlagatelj si je pri pripravi predloga zakona prizadeval za 

take rešitve, ki ne bi terjale dodatnih finančnih sredstev za 
njihovo uresničevanje. 

Med naloge, ki se s tem predlogom prenašajo na druge 
nosilce, sodi pripravljanje predloga programske zasnove m 
pripravljanje predlogov vzgojnoizobraževalnih programov. 
Skladno s prenosom te naloge bo morala za ta namen 
potrebna finančna sredstva Izobraževalna skupnost Slovenije 
zagotoviti Zavodu SR Slovenije za šolstvo. Visoko šolstvo pa 
je to nalogo že prej opravljalo in jo sedaj samo formalno 
sprejema. Podobno je tudi z objavljanjem vzgojnoizobraževal- 
nih programov. S predlogom zakona je za objavo programov 
srednjega izobraževanja zadolžen Zavod SR Slovenije za šol- 
stvo. Doslej so namreč bile za objavo programov zadolžene 

posebne izobraževalne skupnosti (40. člen ZUI). Za področje 
visokega šolstva pa bi lahko šteli za objavo programa 
ustrezno dopolnjen seznam predavanj univerze, kar ne bi 
smelo terjati bistveno večjih finančnih sredstev. 

Zakon v 79. členu na novo določa znanstveno-pedagoški 
svet univerze kot najvišji strokovni organ z zelo širokimi 
pooblastili. Za delovanje tega organa bo potrebno okrepiti že 
obstoječo strokovno službo na univerzi. Po analogiji s Stro- 
kovnim svetom SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje bosta 
za to delo potrebna vsaj dva nova strokovna delavca. 

Možnost za podaljšanje izobraževanja za diplomski seme- 
ster (27. člen) ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev, 
ker je diplomski semester namenjen izključno le pripravi in 
izdelavi diplomskega dela, ki pa je že sedaj vključeno v ceno 
vzgojnoizobraževalne storitve. Podaljšanje študija medicine 
za eno leto (na 6 let) pomeni podražitev tega študija za cca 10 
%. Povečanje dovoljenega obsega pouka v srednjem izobra- 
ževanju pc 40. členu tudi pomeni podražitev programov, 
v katerih bo taka razširitev potrebna. 

Eksperimentalno preverjanje novih vzgojnoizobraževalnih 
programov (30. člen) pomeni povečanje potrebnih sredstev. 
Vendar predlagatelj ocenjuje, da gre za manjša sredstva, in še 
to le v primeru, če se oceni, da je eksperimentalno preverjanje 
potrebno. 

Uvedba mature na srednjih šolah bo zahtevala dodatna 
finančna sredstva. Dodatna sredstva bodo potrebna za: izde- 
lavo kataloga znanj maturitetnih predmetov, delo republiške 
maturitetne komisije, delo zunanjih ocenjevalcev pisnih izdel- 
kov maturantov, dnevnice učiteljev za udeležbo v maturitetnih 
komisijah, administrativni in manipulativni stroški in zagonski 
stroški. Po grobi oceni bo potrebnih od 10-12 FTE. Za pri- 
pravo na maturo bodo morale srednje šole uvajati nove oblike 
izvajanja pouka kot je npr. intenzivni pouk maturitetnih pred- 
metov v III. in IV. letniku. Tega ni mogoče oceniti in tudi ne 
povezovati z izvajanjem mature, ker je tak pouk pogoj za 
doseganje kvalitetne srednje šole. 

Dodatna finančna sredstva bo terjal tudi sistem stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ter napredova- 
nja srednješolskih učiteljev. 

Med manjše povečanje sredstev sodi tudi določba o objavi 
obstoječe programske zasnove v Ur.l.SR Slovenije v 6 mese- 
cih po uveljavitvi tega zakona. Programska zasnova doslej 
namreč še ni bila uradno objavljena. 

2. Finančne posledice za proračun SR Slovenije 
Za proračun SR Slovenije predlog zakona prinaša le stroške 

za poslovanje Strokovnega sveta SR Slovenije. 
3. Za uveljavitev zakona bo potrebno izdati pet novih izvršil- 

nih predpisov in spremeniti ter dopolniti tri obstoječe izvršilne 
predpise; zahtevalo pa bo tudi spremembo in dopolnitev 
samoupravnih aktov vzgojnoizobraževalnih organizacij. 

ČLENI ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU, KI SE SPREMINJAJO Z ZAKONOM 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 

7. člen 
Vzgojnoizobraževalni programi določajo vsebino izobraže- 

vanja in način uresničevanja izobraževanja v okviru določene 
stroke oziroma področja združenega dela. 

Vrste in število vzgojnoizobraževalnih programov se določa 
tako, da se zagotavlja izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje za delo in naloge vseh vrst in zahtevnosti v posa- 
meznih strokah oziroma področjih združenega dela. 

24. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih 

v skladu s svojo pravico in odgovornostjo, da stalno izpopol- 
njujejo svoje delovne in druge sposobnosti ter zagotavljajo 
pogoje za celovit osebni razvoj, ugotavljajo potrebe po delav- 
cih in njihovem izobraževanju ter planirajo in izvajajo usmer- 
jano izobraževanje v svoji temeljni organizaciji ali delovni 
skupnosti oziroma v okviru delovnih in sestavljenih organiza- 
cij združenega dela, združenj in skupnosti, usmerjajo delavce 
v izobraževanje ter se o uresničevanju usmerjenega izobraže- 
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vanja sporazumevajo in dogovarjajo z delavci drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

V temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti delavci 
sprejemajo in izvajajo programe za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje za potrebe svojih organizacij in skupnosti. Pro- 
grame za izpopolnjevanje in programe za usposabljanje spre- 
jemajo in izvajajo tudi skupaj z delavci v drugih temeljnih 
organizacijah in delovnih skupnostih, kadar z njimi uresniču- 
jejo skupne izobraževalne potrebe. 

Delavci v temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti si 
morajo pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopol- 
njevanje in usposabljanje pridobiti k tem programom mnenje 
strokovnega sveta ustrezne posebne izobraževalne skup- 
nosti. 

Mnenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno k programom za 
usposabljanje oziroma za izpopolnjevanje, ki omogočajo 
izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev za pridobitev in 
razvijanje delovnih zmožnosti za opravljanje posameznih 
delovnih nalog in opravil, ki jih terjajo tekoče potrebe delov- 
nega procesa. 
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Programe za pridobitev izobrazbe, programe za izpopolnje- 
vanje in programe za usposabljanje, ki omogočajo zadovolje- 
vanje skupnih in celotnih družbenih izobraževalnih potreb in 
interesov na določenem področju združenega dela oziroma 
v določeni stroki, sprejemajo uporabniki in izvajalci v poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih v skladu z zakonom. 

25. člen 
S samoupravnimi splošnimi akti določijo samoupravne 

organizacije in skupnosti v skladu s tem zakonom način 
priprave in postopek sprejemanja programov za izpopolnjeva- 
nje in programov za usposabljanje, ki se sprejemajo v tej 
organizaciji in skupnosti, način zagotavljanja pogojev za nji- 
hovo uresničevanje ter pogoji in način vključevanja delavcev 
v to izobraževanje. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih se 
v okviru delovnih organizacij, sestavljenih organizacij združe- 
nega dela, združenj in skupnosti dogovarjajo in sporazume- 
vajo o sprejemanju in izvajanju programov za izpopolnjevanje 
in programov za usposabljanje ter s samoupravnimi spora- 
zumi in drugimi splošnimi akti določajo pogoje in način 
uresničevanja skupnih izobraževalnih potreb in interesov. 
V ta namen združujejo sredstva, razvijajo izoraževalno dejav- 
nost ter druge oblike strokovnega dela v zvezi s skupnim 
planiranjem, usmerjanjem, organiziranjem in izvajanjem tistih 
potreb in interesov, ki jih ne morejo zadovoljevati v svojih 
organizacijah in skupnostih povezujejo z izobraževalnimi or- 
ganizacijami. 

26. člen 
Ob sprejemanju vzgojnoizobraževalnih programov v poseb- 

nih izobraževalnih skupnostih določajo uporabniki in izvajalci 
pogoje in načine uresničevanja teh programov ter sodelova- 
nja uporabnikov pri njihovem izvajanju. 

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

Medsebojne pravice in obveznosti pri uresničevanju vzgoj- 
noizobraževalnih programov po prejšnjem odstavku se dolo- 
čajo s samoupravnim sporazumom med izobraževalnimi 
organizacijami in organizacijami združenega dela uporabni- 
kov tako, da se zagotavlja kvalitetno izvajanje celotnega 
vzgojnoizobraževalnega programa in varstvo pravic udele- 
žencev izobraževanja. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se 
določi: 

- del programa za pridobitev izobrazbe oziroma programa 
za izpopolnjevanje, ki se izvaja izven izobraževalne organiza- 
cije, ter pogoji za izvajanje tega dela programa v skladu 
z vzgojnoizobraževalnim programom; 

- način zagotavljanja materialnih, prostorskih, kadrovskih 
in drugih pogojev za izvajanje dela programa ter medsebojne 
obveznosti pri zagotavljanju teh pogojev v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana posebne izobraže- 
valne skupnosti; 

- oblike sodelovanja in obveznosti izobraževalne organiza- 
cije in organizacije združenega dela pri izvajanju programa iz 
prve alinee tega odstavka; 
- pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja v času 

opravljanja praktičnega pouka, proizvodnega dela oziroma 
delovne prakse; 

- medsebojne pravice in odgovornosti pri vključevanju ude- 
ležencev izobraževanja v samoupravne, družbenopolitične, 
kulturne in druge aktivnosti v temeljnih organizacijah oziroma 
delovnih skupnostih uporabnikov; 
- druge pravice in odgovornosti pri skupnem izvajanju 

programov. 
Z vsakoletno pogodbo se za čas šolskega leta podrobneje 

določata obseg in način uresničevanja medsebojnih pravic in 
odgovornosti iz samoupravnega sporazuma iz prejšnjega 
odstavka. S pogodbo se določi tudi število in razporeditev 
udeležencev izobraževanja pri praktičnem pouku, proizvod- 
nem delu oziroma delovni praksi v temeljni organizaciji ozi- 
roma delovni skupnosti, pri čemer se upošteva tudi načelo, da 
udeleženci izobraževanja opravljajo proizvodno delo oziroma 

delovno prakso praviloma v tisti temeljni organizaciji oziroma 
delovni skupnosti, ki jih je napotila v izobraževanje. 

27. člen 
Udeleženci izobraževanja imajo pri praktičnem pouku ter 

pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse 
pravico do varstva pri delu in do zavarovanja za primer 
nesreče pri delu v skladu s posebnimi predpisi ter pravico do 
nagrade v sorazmerju s prispevkom, ki ga s svojim delom 
prispevajo k dohodku temeljne organizacije oziroma delovne 
skupnosti oziroma k prihodkom delovnih ljudi, ki samostojno 
opravljajo dejavnost s sredstvi v lastnini občanov. 

Pravice udeležencev iz prejšnjega odstavka se podrobneje 
» opredelijo s samoupravnim splošnim aktom temeljne organi- 
zacije ali delovne skupnosti oziroma s kolektivno pogodbo 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. 

31. člen 
Za izobraževanje iz dela se po tem zakonu šteje izobraževa- 

nje oseb, ki so jih v izobraževanje za pridobitev oziroma 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe napotile organizacije 
združenega dela oziroma, ki so si z delom pridobile potrebne 
delovne izkušnje. 

Za izobraževanje ob delu se po tem zakonu šteje izobraže- 
vanje oseb, ki so v času izobraževanja za pridobitev ali izpo- 
polnjevanje strokovne izobrazbe v delovnem razmerju ozi- 
roma samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom ter 
v celoti ali vsaj deloma opravljajo svoje delovne obveznosti. 

32. člen 
Pogoje in način uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev 

do izobraževanja določijo delavci v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih v samoupravnih splošnih aktih. 

Z akti iz prejšnjega odstavka se posebej določijo pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ki se izobražujejo iz 
dela ali ob delu, zlasti pa; 

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

- načela za razporejanje delovnih obveznosti delavcev, ki 
se izobražujejo; 

- pravico do nadomestila osebnega dohodka v času odsot- 
nosti z dela zaradi izobraževanja oziroma do štipendije ozi- 
roma do povračila stroškov v zvezi z izobraževanjem; 

- pravice in obveznosti delavcev po končanem izobraževa- 
nju; razporeditev na delo, ki ustreza pridobljeni strokovni 
izobrazbi in obveznosti, če tega dela po končanem izobraže- 
vanju ne sprejme; obveznosti delavca v primeru, če izobraže- 
vanja v dogovorjenem roku ni uspešno končal oziroma če 
zapusti temeljno organizacijo oziroma delovno skupnost pred 
iztekom dogovorjenega roka, ki pa ne sme biti daljši, kot traja 
izobraževanje v skladu z vzgojnoizobraževalnim programom. 

Pravice in obveznosti delavcev iz prejšnjega odstavka se 
podrobneje določijo s pogodbo, ki jo skleneta delavec in 
temeljna organizacija oziroma delovna skupnost. 

Temeljne organizacije oziroma delovne skupnosti na posa- 
meznih področjih združenega dela usklajujejo pogoje in 
način uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev do izobraže- 
vanja s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. 
Pobudo za sklenitev takih samoupravnih sporazumov In druž- 
benih dogovorov lahko da sindikat. 

35. člen 
Uporabniki in izvajalci zagotavljajo možnosti za uresničeva- 

nje skupnih in celotnih družbenih potreb in interesov v usmer- 
jenem izobraževanju s svobodno menjavo dela v skladu z za- 
konom. 

S svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih z izvajalci 
zagotavljajo uporabniki zlasti izobraževanje po programih za 
izpopolnjevanje in programih za usposabljanje za potrebe 
svojih samoupravnih organizacij in skupnosti, s svobodno 
menjavo dela v izobraževalnih skupnostih in po njih pa zlasti 
izobraževanje po vzgojnoizobraževalnih programih sprejetih 
v teh skupnostih. 

37. člen 
Delavci v izobraževalnih organizacijah pridobijo dohodek iz 

celotnega prihodka, ki ga ustvarijo; 
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- s svobodno menjavo dela; 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku, kadar zdru- 

žujejo delo in sredstva z delavci v drugih temeljnih organiza- 
cijah; 

- s prodajo proizvodov in storitev na trgu oziroma v okviru 
organizacije združenega dela; 
- na drugih podlagah, določenih z zakonom. 

38. člen 
Uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti 

v skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana te skupnosti lahko določijo, da udeleženci izobraževa- 
nja prispevajo k plačilu posamičnih storitev vzgojnoizobraže- 
valnega programa iz svojih sredstev. 

Prispevka iz prejšnjega odstavka ni mogoče določiti za 
udeležence, ki se vključujejo v programe za usposabljanje in 
za vsakokratno prvo preverjanje znanja, pridobljenega 
s samoizobraževanjem v skladu s 95. členom tega zakona. 

39. člen 
Vzgojnoizobraževalni programi, ki jih sprejmejo uporabniki 

in izvajalci v izobraževalni skupnosti, se oblikujejo na podlagi 
programske zasnove in v skladu s smernicami za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov. 

40. članov 
Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov 

določajo; 
- navodila za pripravo programske zasnove za oblikovanje 

vzgojnoizobraževalnih programov; 
- načela za oblikovanje sestavin vzgojnoizobraževalnih 

programov, določenih v 45. členu tega zakona; 
- načela za razporeditev skupne vzgojnoizobraževalne 

osnove v programih za pridobitev izobrazbe v srednjem izo- 
braževanju; 

- načela za zagotavljanje enakovrednega izobrazbenega 
standarda za vzgojnoizobraževalne programe enake zahtev- 
nosti v vseh usmeritvah; 

- načela za stalno posodabljanje vzgojnoizobraževalnih 
programov. 

Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov 
sprejme Strokovni svet Socialistične republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. 

41. člen 
Programska zasnova za oblikovanje programov za pridobi- 

tev izobrazbe in programov za izpopolnjevanje določa zlasti: 
- število dejavnosti oziroma strok na določenem področju 

združenega dela, v katerih bo zagotovljeno izobraževanje 
v izobraževalni skupnosti (v nadaljnjem besedilu; usmeritve 
izobraževanja); 

- vrste in zahtevnosti vzgojnoizobraževalnih programov 
v posamezni usmeritvi izobraževanja glede na razvrstitev 
poklicev, dela oziroma nalog po vrsti in zahtevnosti, ki se 
določa v skladu s posebnimi predpisi o razvrščanju poklicev 
in strokovne izobrazbe; 

- povezanost vzgojnoizobraževalnih programov v posa- 
mezni usmeritvi, ki omogoča prestopanje oziroma preusmer- 
janje iz enega programa v drugi program enake zahtevnosti- 
(horizontalna prehodnost) ali različne zahtevnosti (verikalna 
prehodnost); 

- poklice, dela oziroma naloge, za katere omogoča posa- 
mezen vzgojnoizobraževalni program pridobitev strokovne 
izobrazbe za začetek dela oziroma strokovni naslov, ki ga 
pridobi udeleženec izobraževanja po končanem izobraževa- 
nju v skladu s posebnim zakonom. 

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

Programsko zasnovo za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov sprejmejo uporabniki in izvajalci v skupščini 
posebne izobraževalne skupnosti na predlog strokovnega 
sveta posebne izobraževalne skupnosti. 

42. člen 
S programsko zasnovo za oblikovanje vzgojnoizobraževal- 

nih programov se določijo tudi programi, ki jih je treba prila- 
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goditi za izobraževanje mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju in invalidnih oseb tako, da se jim omo- 
goči pridobivanje in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter 
usposabljanje z delom za tiste poklice, dela oziroma naloge, 
ki jih take osebe lahko opravljajo glede na svoje telesne in 
duševne sposobnosti. 

Prilagajanje vzgojnoizobraževalnih programov za osebe iz 
prejšnjega odstavka se nanaša na vse sestavine vzgojnoizo- 
braževalnega programa, ki jih določa 45. člen tega zakona 
tako, da se zagotovi zlasti prilagajanje učnega načrta, pred- 
metnika, navodil v zvezi z vsebino in uresničevanjem vzgojno- 
izobraželvalnega dela ter vrsto izobrazbe učiteljev in drugih 
delavcev. 

43. člen 
Vzgojnoizobraževalne programe, ki jih v skladu s tem zako- 

nom sprejemajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih, pripravljajo strokovni sveti teh skupnosti. 
Strokovni sveti vključujejo v pripravo teh vzgojnoizobraževal- 
nih programov ustrezne strokovne službe organizacij združe- 
nega dela in samoupravnih interesnih skupnosti, raziskovalne 
in izobraževalne organizacije, marksistični center ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti. 

Preden uporabniki in izvajalci posebne izobraževalne skup- 
nosti sprejmejo program za pridobitev izobrazbe, morajo 
dobiti mnenje Strokovnega sveta Socialistične republike Slo- 
venije za vzgojo in izobraževanje o usklajenosti programa 
s smernicami iz 40. člena tega zakona. 

44. člen 
Postopek priprave in sprejemanje vzgojnoizobraževalnih 

programov v posebni izobraževalni skupnosti se podrobneje 
uredi s statutom te skupnosti. Statut posebne izobraževalne 
skupnosti lahko določi, da pripravljajo vzgojnoizobraževalne 
programe v visokem izobraževanju izobraževalne organiza- 
cije, ki izvajajo te programe. 

45. člen 
Program za pridobitev izobrazbe določa v skladu s tem 

zakonom zlasti: 
- učni načrt, ki obsega operativne smotre vzgojnoizobra- 

ževalnega dela, njegovo vsebino po posameznih predmetih, 
predmetnih področjih in drugih sestavinah učnega načrta ter 
po zaokroženih časovnih obdobjih, seznam učbenikov ozi- 
roma literature in drugih sredstev, navodila za diferenciacijo 
temeljnih vsebin in vsebin, namenjenih predvsem poglablja- 
nju in razširjanju znanja, oblike organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela ter obvezne oblike in obdobja za preverja- 
nje in ocenjevanje znanja; 

- predmetnik, ki opredeljuje obseg vzgojnoizobraževal- 
nega dela po posameznih predmetih, predmetnih področjih in 
drugih sestavinah učnega načrta ter trajanja izobraževanja po 
programu; 

- pogoje, ki jih mora izpolniti kandidat, da se lahko vključi 
v izobraževanje po tem programu oziroma po njegovem izbir- 
nem delu; 

- pogoje za napredovanje; 
- pogoje, ki jih mora izpolniti kandidat za pridobitev izo- 

brazbe; 
- minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna 

organizacija za izvajanje izobraževanja po programu ter vrsto 
in stopnjo izobrazbe učiteljev in drugih delavcev za vsak 
predmet, predmetno področje oziroma drugo sestavino 
učnega načrta; 

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija združenega 
dela, ki izvaja praktični pouk, proizvodno delo in delovno 
prakso; 

- navodila, kako se program prilagaja predhodnemu zna- 
nju, delovnim in življenjskim izkušnjam, ko se po programu 
izobražujejo udeleženci s predhodnim znanjem, delovnimi in 
življenjskimi izkušnjami. 

Za zagotovitev varstva posebnih pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti ter za razvoj dvojezičnega spo- 
razumevanja je treba predmetnike in učne načrte tistih pro- 
gramov za pridobitev izobrazbe, ki jih izvajajo izobraževalne 
organizacije na narodnostno mešanih območjih, prilagoditi 
v skladu z zakonom. 
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46. člen 
Za oblikovanje programov za izpolnjevanje in programov za 

usposabljanje se primerno uporabljajo določbe prejšnjega 
člena. 

47. člen 
Program za pridobitev izobrazbe se objavi na način, ki ga 

določi posebna izobraževalna skupnost s svojim statutom. 

48. člen 
S programi za pridobitev izobrazbe je treba na začetku 

srednjega izobraževanja zagotoviti skupno vzgojnoizobraz- 
beno osnovo. 

Skupna vzgojnoizobrazbena osnova zagotavlja: 
- široko podlago za pridobivanje strokovno-teoretičnih 

praktičnih znanj; 
- tesnejšo vsebinsko povezanost programov za pridobitev 

izobrazbe v srednjem izobraževanju in omogoča usmerjanje 
ter preusmerjanje učencev. 

Vsebina skupne vzgojnoizobrazbene osnove omogoča 
učencem poglobiti spoznanja in razumevanje o razvojnih 
zakonitostih narave, družbe in človeka ter razširiti znanja na 
področju družbenega razvoja, razvoja kulture, znanosti, teh- 
nike, proizvodnje in drugih področjih človekovega ustvarja- 
nja. Spoznavanje tehnike in proizvodnje se v skupni vzgojno- 
izobrazbeni osnovi uresničuje na raznovrstnih področjih dela 
v materialni proizvodnji in družbenih dejavnostih ter mora 
povezovati vsebino skupne vzgojnoizobrazbene osnove z vse- 
bino strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj v programu. 

49. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževa- 

nju, so programi srednjega izobraževanja, nadaljevalni pro- 
grami srednjega izobraževanja in skrajšani programi sred- 
njega izobraževanja. 

Programi srednjega izobraževanja obsegajo skupno vzgoj- 
noizobrazbeno osnovo in druge vsebine splošne izobrazbe 
ter vsebine temeljnih in posebnih strokovnoteoretičnih ozi- 
roma praktičnih znanj v posamezni dejavnosti oziroma stroki, 
lahko pa tudi v okviru skupine strok, tako, da se vsebine 
temeljnih strokovnoteoretičnih znanj oblikujejo s poudarkom 
na družbenojezikovnem ali naravoslovno-matematičnem po- 
dročju. 

Nadaljevalni programi srednjega izobraževanja se obliku- 
jejo za delo na področju organizacije, kontrole priprave, ope- 
rativnega in strokovnega vodenja ter spremljanja delovnih 
procesov na podlagi ustreznega programa srednjega izobra- 
ževanja tako, da omogočajo poglabljanje in razširjanje 
splošne izobrazbe ter pridobivanje ustreznih strokovnoteore- 
tičnih in praktičnih znanj. 

Skrajšani programi srednjega izobraževanja obsegajo del 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove ter izbrane vsebine 
temeljnih in posebnih strokovnoteoretičnih oziroma praktič- 
nih znanj, potrebnih za opravljanje določenih del in nalog; 
učencem, ki niso uspešno končali osnovne šoie, morajo omo- 
gočiti, da si ob izvajanju vsebine tega programa pridobijo 
oziroma obvladajo tudi manjkajoča znanja iz programa 
osnovne šole, ki so potrebna za uspešno obvladovanje vse- 
bine skrajšanega programa srednjega izobraževanja. 

50. člen 
Vsebino in obseg skupne vzgojnoizobrazbene osnove 

v programih iz drugega in četrtega odstavka prejšnjega člena 
določi Strokovni svet Socialistične republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. 

51. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe v visokem izobraževanju 

so: programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe, pro- 
grami za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, programi za 
pridobitev magisterija in programi za pridobitev doktorata 
znanosti. 

Programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe obsegajo 
posamezne vsebine splošne izobrazbe ter vsebine temeljnih 
in posebnih strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj za delo 

v stroki in za razvijanje sposobnosti za ustvarjalno uporabo 
znanstvenih spoznanj in tehnoloških dosežkov v praksi ter za 
razvijanje sposobnosti za raziskovalno delo. 

Programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe obse- 
gajo posamezne vsebine splošne izobrazbe ter strokovne 
vsebine, potrebne za študij posameznih znanosti, strok ali 
področij umetnosti, za delo v stroki in za razvijanje sposobno- 
sti za ustvarjalno uporabo znanstvenih spoznanj in dosežkov 
v praksi ter za razvijanje sposobnosti za raziskovalno delo. 

Programi za pridobitev magisterija in za pridobitev dokto- 
rata znanosti obsegajo vsebine za razširjanje in poglabljanje 
teoretičnega in praktičnega znanja na posameznih področjih 
znanosti, umetnosti oziroma strok ter za razvijanje sposobno- 
sti za opravljanje raziskovalnega dela. 

Programe za pridobitev doktorata znanosti sprejme na 
predlog kandidata in njegovega mentorja svet izobraževalne 
organizacije oziroma svet raziskovalne organizacije, če se 
opravlja doktorat pri njej, po predhodni pridobitvi mnenja 
ustreznega strokovnega organa izobraževalne oziroma razi- 
skovalne organizacije. 

52. člen 
Posamezen program za pridobitev izobrazbe mora pravi- 

loma omogočiti izobraževanje za več sorodnih poklicev, del in 
nalog in obsega: 
- skupni del, ki določa vsebine znanj, skupnih za vse 

poklice, dela in naloge, za katere je predvideno izobraževanje 
po tem programu; 

- izbirne dele, ki določajo vsebine znanj, potrebnih za 
določeno skupino poklicev ali za posamezni poklic, dela in 
naloge, za katere je predvideno izobraževanje po tem pro- 
gramu. 

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

Skuphi del programa z enim izbirnim delom istega pro- 
grama tvori smer izobraževanja. Za smer izobraževanja po 
tem zakonu se šteje tudi enoten vzgojnoizobraževalni pro- 
gram po prejšnjem odstavku. 

Vrsto in število smeri v okviru vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama določijo uporabniki in izvajalci s programsko zasnovo. 

53. člen 
Zaradi racionalne organizacije izobraževanja se lahko deli 

programov za pridobitev oziroma izpopolnjevanje izobrazbe 
istih ali različnih usmeritev združujejo v interdisciplinarni 
program v srednjem izobraževanju ali interdisciplinarni pro- 
gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali interdiscipli- 
narni program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe. 

O oblikovanju interdisciplinarnih programov se sporazume- 
vajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih v skladu z zakonom. 

54. člen 
Programi za pridobitev izobrazbe morajo biti med seboj 

vertikalno povezani po naslednjih načelih: 
- programi za pridobitev višje oziroma visoke strokovne 

izobrazbe se oblikujejo na podlagi ustreznih programov sred- 
njega izobraževanja; 
- interdisciplinarni programi za pridobitev višje ali visoke 

strokovne izobrazbe se oblikujejo na podlagi več ustreznih 
programov srednjega izobraževanja v isti ali razičnih usmeri- 
tvah; 

- programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se 
lahko oblikujejo po načelu stopnjevanja kot nadaljevanje 
ustreznih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe; 

- programi za pridobitev magisterija se oblikujejo na pod- 
lagi ustreznih programov za pridobitev visoke strokovne izo- 
brazbe v okviru iste ali različnih usmeritev. 

S programsko zasnovo za oblikovanje vzgojnoizobraževal- 
nih programov uporabniki in izvajalci določijo, kateri pro- 
grami so ustrezni predhodni programi v smislu prejšnjega 
odstavka ter kateri programi za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe se oblikujejo po načelu stopnjevanja kot nadaljeva- 
nje ustreznih programov za pridobitev višje strokovne izo- 
brazbe. 
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55. člen 
Vsak program za pridobitev izobrazbe mora določiti traja- 

nje izobraževanja, in sicer tako, da traja izobraževanje: 
- po skrajšanem programu srednjega izobraževanja največ 

dve leti; 
- po programu srednjega izobraževanja najmanj dve leti in 

največ štiri leta; 
- po nadaljevalnem programu srednjega izobraževanja naj- 

več dve leti; 
- po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe 

največ dve leti; 
- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 

največ štiri leta; 
- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki 

je oblikovan kot nadaljevanje programa za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe, največ dve leti; 

- po programu za pridobitev magisterija največ dve leti. 

56. člen 
Izjemoma lahko uporabniki in izvajalci v posebni izobraže- 

valni skupnosti določijo s programom za pridobitev izobrazbe 
tudi daljše trajanje izobraževanja, kot je določeno v prejšnjem 
členu, če je to potrebno zaradi obsega vsebine znanj, potreb- 
nih za začetek dela, in sicer največ še za eno leto. 

59. člen 
S programom za izpopolnjevanje, ki omogoča specializa- 

cijo, se lahko določi, da udeleženec po končanem izobraževa- 
nju pridobi naslov specialist. 
* Programi iz prejšnjega odstavka, ki omogočajo pridobiti 
naslov specialist, se oblikujejo in sprejemajo po postopku in 
na način, ki ga ta zakon določa za oblikovanje in sprejemanje 
programov za pridobitev izobrazbe. 

Trajanje izobraževanja za pridobitev naslova specialist se 
določi s programom tako, da traja: 

- po pridobljeni srednji strokovni izobrazbi najmanj tri 
mesece, 

- po pridobljeni višji strokovni izobrazbi najmanj eno leto 
- po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi najmanj eno leto 

inP°L 65. člen 
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, da se lahko vključi 

v izobraževanje po določenem vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu in pogoje, ki jih mora izpolnjevati učenec oziroma 
študent za vključitev v izobraževanje po določenem izbirnem 
delu programa, določajo v skladu s tem zakonom uporabniki 
in izvajalci z vzgojnoizobraževalnim programom. 

Pri tem določijo zlasti, kateri vzgojnoizobraževalni pro- 
grami so ustrezni za nadaljnje izobraževanje oziroma vrsto in 
obseg splošnih, posebnih in praktičnih znanj, potrebnih za 
vključitev v izobraževanje po določenem izobraževalnem pro- 
gramu; glede na naravo izobraževanja oziroma posebnosti 
dela v določeni dejavnosti ali stroki pa lahko določijo kot 
pogoj za vključitev v izobraževanje po določenem vzgojnoizo- 
braževalnem programu tudi vrsto in obseg delovnih izkušenj. 

66. člen 
V izobraževanje po skrajšanih programih srednjega izobra- 

ževanja se lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko ob- 
veznost. 

67. člen 
V izobraževanje po programih srednjega izobraževanja se 

lahko vključi, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali je 
s preizkusom znanja dokazal, da obvlada program osnovne 
šole, ter izpolnjuje druge pogoje, določene z vzgojnoizobra- 
ževalnim programom v skladu s tem zakonom. S posameznim 
vzgojnoizobraževalnim programom srednjega izobraževanja 
se lahko določi, da je pogoj za vključitev v izobraževanje tudi 
pozitivna ocena iz tujega jezika po programu osnovne šole. 

V izobraževanje po programih srednjega izobraževanja se 
laho vključi tudi kdor je uspešno končal skrajšani program 
srednjega izboraževanja. 

69. člen 
V izobraževanje po programih za pridobitev višje oziroma 

visoke strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno 

končal izobraževanje po ustreznem predhodnem programu 
ali je s preizkusom znanja dokazal, da obvlada znanja, ki so 
potrebna za vključitev v izobraževanje po določenem pro- 
gramu, in ima delovne izkušnje, kadar jih zahteva vzgojnoizo- 
braževalni program. 

S posamzenim programom za pridobitev višje oziroma 
visoke strokovne izobrazbe se določi, kateri vzgojnoizobraže- 
valni program v srednjem izobraževanju je ustrezen ter vrsto 
in obseg delovnih izkušenj, če se zahtevajo za vključitev 
v izobraževanje. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom za pridobitev višje ali 
visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi 
kandidati, ki so končali izobraževanje po ustreznem predhod- 
nem programu, s preizkusom znanja dokazati, da obvladajo 
znanja iz posameznih predmetov ali skupin predmetov. 

70. člen 
Preizkus znanja, ki ga opravljajo kandidati zaradi vključitve 

v določen vzgojnoizobraževalni program, vsebuje: 
- obseg in vrsto splošnih znanj, ki so nujno potrebna zaradi 

zahtevnosti vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev 
višje ali visoke strokovne izobrazbe, in jih določi strokovni 
svet Socialistične republike Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje; 

- obseg in vrsto posebnih znanj in praktičnih znanj, ki so 
potrebna za začetek izobraževanja po posameznem nadalje- 
valnem programu srednjega izobraževanja in posameznem 
programu za pridobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe, 
in jih določi strokovni svet ustrezne posebne izobraževalne 
skupnosti. 

71. člen 
Preizkus znanja se opravlja pri vzgojnoizobraževalni orga- 

nizaciji, ki izvaja program, v katerega se kandidat vključuje. 
Preizkus znanja se opravlja pred komisijo. Sestav komisije 
določijo uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni skup- 
nosti na predlog strokovnega sveta. Komisijo sestavljajo uči- 
telji izobraževalnih organizacij, ki izvajajo predhodni pro- 
gram, učitelji izobraževalne organizacije, ki izvaja program, 
v katerega se kandidati vključujejo in uporabniki. 

73. člen 
V izobraževanje za pridobitev magisterija se lahko vključi, 

kdor je uspešno končal program za pridobitev visoke stro- 
kovne izobrazbe in ima delovne izkušnje. 

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

78. člen 

Izobraževalna organizacija lahko udeleženca izobraževanja 
zaradi zdravstvenih razlogov ali invalidnosti oprosti sodelova- 
nja pri pouku posameznih predmetov ali pa prilagodi izvaja- 
nje pouka teh predmetov njegovim psihofizičnim sposobno- 
stim tako, da udeležencem izobraževanja zagotovi enako- 
vredno usposobitev za delo. 

79. člen 
Izobraževanje po interdisciplinarnem programu organizi- 

rajo in izvajajo skupaj tiste izobraževalne organizacije, ki 
izvajajo izobraževanje po vzgojnoizobraževalnih programih, 
katerih deli sestavljajo interdisciplinarni program. 

Izobraževalne organizacije omogočajo učencem oziroma 
študentom vključevanje v izobraževanje po več vzgojnoizo- 
braževalnih programih v (nadaljnjem besedilu: multidiscipli- 
narno izobraževanje) pod pogoji, ki so določeni s statuti 
izobraževalnih organizacij v skladu z vzgojnoizobraževalnim 
programom in v skladu s tem zakonom. 

Izobraževalne organizacije s samoupravnimi sporazumi ali 
pogodbami uredijo medsebojne obveznosti pri izvajanju 
interdisciplinarnih vzgojnoizobraževalnih programov in multi- 
disciplinarnega izobraževanja ter pravice in obveznosti učen- 
cev oziroma študentov. 

82. člen 
Obseg dela in sodelovanja učencev oziroma študentov 
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v organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu ne sme preseči 
42 ur tedensko in ne 44 tednov letno. 

Obseg dela in sodelovanja učencev v teoretičnem in prak- 
tičnem pouku ter seminarskemu delu, potrebnem za uresni- 
čevanje vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme preseči 
32 ur na teden in ne 1200 ur na leto. 

Obseg dela in sodelovanja študentov pri teoretičnem in 
praktičnem pouku ter seminarskem delu, potrebnem za ures- 
ničevanje vzgojnoizobraževalnega programa, ne sme preseči 
30 ur na teden in ne 900 ur na leto. 

Ko se izvaja organizirano vzgojnoizobraževalno delo samo 
kot proizvodno delo in delovna praksa, lahko trajata delo in 
sodelovanje učencev oziroma študentov največ 42 ur te- 
densko. 

83. člen 
Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se izvaja v šol- 

skem letu, ki se začne s 1. septembrom in- konča z 31. 
avgustom. 

Razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela 
in individualnih priprav v šolskem letu mora omogočiti učen- 
cem oziroma študentom najmanj 8 tednov počitnic. 

Časovno razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in traja- 
nje šolskih počitic v šolskem letu določi izobraževalna organi- 
zacija z letnim delovnim načrtom. Izobraževalne organizacije 
v srednjem izobraževanju morajo razporeditev in trajanje šol- 
skih počitnic predhodno uskladiti s pristojno občinsko skupš- 
čino, v visokem izobraževanju pa v okviru univerze. 

85. člen 
Vzgojnoizobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem 

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

Letni delovni načrt obsega zlasti: 
- obseg in razporeditev organiziranega vzgojnoizboraževal- 

nega in drugega dela, potrebnega za izvedbo vzgojnoizobra- 
ževalnih programov ter fakultativnih predmetov, v visokem 
izobraževanju pa tudi programe raziskovalnega dela; 

- obseg dela in sodelovanja učencev oziroma študentov 
v organiziranem vzgojnoizobraževalnem in drugem delu ter 
obseg organiziranega vzgojnoizbraževalnega dela in drugega 
dela za delavce; za študente oziroma delavce v visokem 
izobraževanju pa tudi obseg dela oziroma sodelovanja v razi- 
skovalnem delu; 

- program in organizacijo dejavnosti izobraževalne ogani- 
zacije na amoupravnem, družbenopolitičnem, kulturnem, teh- 
ničnem in telesnokulturnem področju; 

- načrt usmerjanja in vpisa; 
- način zagotavljanja pogojev za uspešno izobraževanje 

udeležencev; 
- razporeditev počitnic; 
- razporeditev učencev oziroma študentov v oddelke in 

učne skupine; 
- strokovno izpopolnjevanje delavcev; 
- sodelovanje izobraževalne organizacije z drugimi samou- 

pravnimi organizacijami in skupnostmi, strokovnimi in dru- 
gimi društvi ter sodelovanje zunanjih sodelavcev v vzgojno- 
izobraževalnem in drugem delu; 
- druge naloge, povezane z vzgojnoizobraževalnim delom 

v visokem izobraževanju pa tudi z raziskovalnim delom ali 
umetniško dejavnostjo 

86. člen 
Za smotrno in učinkovito organizacijo vzgojnoizobraževal- 

nega dela razporeja izobraževalna organizacija udeležence 
izobraževanja v delovne oziroma učne skupine, oddelke in 
letnike v skladu z normativi, ki jih ob upoštevanju pedagoških 
načel in posebnosti organiziranega vzgojnoizobraževalnega 
dela določijo uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni 
skupnosti s samoupravnim sporazumom v skladu z enotnimi 
osnovami standardov in normativov, sprejetimi v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. 

Pri izvajanju posameznih vzgojnoizobraževalnih programov 
lahko izobraževalna organizacija, v skladu s pedagoškimi 
načeli, doseženimi učnimi uspehi, sposobnostmi in intersi 
učencev oziroma študentov, razporeja učence oziroma štu- 
dente istih ali različnih letnikov v delovne oziroma učne sku- 
pine pri posameznih predmetih in drugih sestavinah pro- 
grama. 

88. člen 
Izobraževanje za pridobitev magisterija in za pridobitev 

doktorata znanosti lahko organizirajo tudi raziskovalne orga- 
nizacije, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje tega izobraževa- 
nja, določene s tem zakonom. 

Izobraževanje po prejšnjem odstavku lahko organizirajo 
raziskovalne organizacije na tistih področjih, na katerih 
opravljajo raziskovalno in vzgojnoizobraževalno delo delavci, 
ki so pridobili naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega 
delavca po tem zakonu. 

90. člen 
Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren pri- 

spevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat pridobiti 
doktorat znanosti. 

Temo doktorske disertacije sprejme svet izobraževalne 
organizacije oziroma raziskovalne organizacije, ki organizira 
izobraževanje za pridobitev doktorata znanosti, po tem ko 
dobi mnenje ustreznega strokovnega organa te organizacije, 
določenega z njenim sta Jtom. 

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

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

92. člen 
Znanstvene discipline oziroma področja, na katerih izobra- 

ževalne oziroma raziskovalne organizacije organizirajo izo- 
braževanje za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter 
postopek za pridobitev magisterija in doktorata znanosti, 
način objave doktorske disertacije in postopek za odvzem 
doktorata znanosti se določijo s statutom izobraževalne ozi- 
roma raziskovalne organizacije in statutom univerze v skladu 
s tem zakonom in samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo 
izobraževalne in raziskovalne organizacije, ki izvajajo to izo- 
braževanje, in univerze. 

94. člen 
Priznanemu znanstvenemu in družbenemu delavcu, ki je 

s svojim delom pomembno prispeval k razvoju znanosti ter 
kulturnemu in družbenemu razvoju, se lahko podeli častni 
doktorat. 

Častni doktorat podeljuje univerza na predlog izobraže- 
valne oziroma raziskovalne organizacije, na kateri se lahko 
pridobi doktorat znanosti. 

95. člen 
S preverjanjem oziroma ocenjevanjem znanja se ugotavlja 

oziroma izraža uspešnost udeležencev izobraževanja pri 
izpolnjevc nju obveznosti po vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu. 

Znanje se preverja in ocenjuje po posameznih predmetnih 
področjih in drugih sestavinah učnega načrta. Ob koncu 
pouka v šolskem letu se v srednjem izobraževanju v skladu 
s tem zakonom ocenjuje tudi dosežen splošni učni uspeh. 

97. člen 
Udeleženec izobraževanja lahko predloži obrazložen ugo- 

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

Ravnatelj oziroma dekan najpozneje v treh dneh po pre- 
jemu ugovora imenuje komisijo, ki se prepriča o znanju udele- 
ženca izobraževanja in ga oceni. Ocena komisije je dokončna. 

S statuti izobraževalnih organizacij se v skladu s tem zako- 
nom in v skladu z zgojnoizobraževalnimi programi podrob- 
neje določijo oblike in načini preverjanja oziroma ocenjevanja 
znanja, postopek za ugotavljanje upravičenosti ugovora ude- 
ležencev na oceno in sestav komisije iz prejšnjega odstavka. 

98. člen 
O rezultatih preverjanja in ocenjevanja znanja posamenih 

učencev oziroma študentov vodi izobraževalna organizacija' 
dokumentacijo. 

Sestavni del dokumentacije je izkaz o doseženih rezultatih 
izobraževanja učenca oziroma študenta po posameznih pred- 
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metih, predmetnih področjih oziroma drugih sestavinah 
učnega načrta (v nadaljnjem besedilu: indeks). 

Indeks je javna listina. 

99. člen 
Preverjanje in ocenjevanje znana je podlaga za napredova- 

nje in usmerjanje učencev oziroma študentov. 
Z vzgojnoizobraževalnim programom se določi, katere 

obveznosti iz posameznega letnika mora opraviti učenec ozi- 
roma študent, da napreduje v naslednji letnik. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko tudi določi 
v katerih rokih in s kakšnim uspehom mora učenec oziroma 
študent obvladati posamezne predmete ali predmetna 
področja iz določenega letnika za napredovanje v določeni 
smeri izobraževanja. 

Učenec oziroma študent, ki ni opravil obveznosti ali jih ni 
opravil na ustrezni ravni uspešnosti, ima pravico, da 
naknadno oziroma ponovno opravi te obveznosti do konca 
šolskega leta. 

S statutom izobraževalne organizacije se v skladu s tem 
zakonom določijo roki, pogoji in naf.in za naknadno oziroma 
ponovno izpolnitev obveznosti. 

102. člen 
Učenci oziroma študenti, ki niso izpolnili z vzgojnoizobra- 

ževalnim programom določenih obveznosti za napredovanje 
v naslednji letnik, lahko v skladu s tem zakonom ponavljajo 
letnik ali pa nadaljujejo izobraževanje v okviru druge smeri 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon za prestopanje v drugo smer 
Izobraževanja. 

Učenec oziroma študent lahko ponavlja letnik samo enkrat 
v srednjem in enkrat v visokem izobraževanju; pri tem se 
študentu dovoli ponavljanje letnika, če je izpolnil djl obvez- 
nosti, določen s statutom izobraževalne organizacije v skladu 
z vzgojnoizobraževalnim programom. Za ponavljanje se šteje 
tudi sprememba smeri oziroma vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali 
vzgojnoizobraževalnem programu. 

Ne glede na to, ali je učenec oziroma študent že izkoristil 
pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko ponovno 
vključi ali nadaljuje izobraževanje kot udeleženec izobraževa- 
nja iz dela ali ob delu. 

Učencem oziroma študentom, ki ne ponavljajo ali ne 
morejo ponavljati letnika, ali ne nadaljujejo izobraževanja, 
izobraževalna organizacija svetuje in pomaga pri vključevanju 
v delo oziroma v usposabljanje z delom. 

106. člen 
Po uspešno končanem srednjem oziroma visokem izobra- 

ževanju dobi učenec oziroma študent diplomo. V diplomi se 
navede smer izobraževanja oziroma vrsta in stopnja stro- 
kovne izobrazbe, lahko pa tudi poklic, za katerega se je 
usposobil oziroma strokovni naslov v skladu z zakonom. 

Po uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne izo- 
brazbe dobi udeleženec izobraževanja potrdilo, v katerem se 
navedeta naziv programa in trajanje izobraževanja, lahko pa 
tudi dela in naloge, za katere se je usposobil. Po uspešno 
končanem programu za izpopolnjevanje, ki omogoča prido- 
biti naslov specialist, dobi udeleženec izobraževanja diplomo, 
v kateri se navede vrsta specializacije. 

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

107. člen 
Dokumenti o uspešno končanem izobraževanju za pridobitev stro- 

kovne izobrazbe so javne listine. Javne listine so tudi dokumenti 
o uspešno končanem izpopolnjevanju z delom po vzgojnoizobraževal- 
nih programih, sprejetih v posebnih izobraževalnih skupnostih. 

Usposobljenost, ki jo je udeleženec pridobil z izobraževanjem po 
programu za izpopolnjevanje oziroma po programu za usposabljanje, 
ki ga je sprejela temeljna organizacija, se priznava v tej organizaciji in 
v organizacijah, ki so se za tak program dogovorile. 

Dokumenti o uspešno končanem izobraževanju iz prejšnjega 
odstavka postanejo javne listine, če temeljna organizacija k programu 
za izpopolnjevanje oziroma programu za usposabljanje, ki ga je spre- 
jela, pridobi soglasje posebne izobraževalne skupnosti. 

108. člen 
Za vzgojo in izobraževanje pristojni republiški upravni 

organ predpiše podrobnejše določbe o preverjanju in o oce- 
njevanju znanja ter določi vsebino in obliko evidence in doku- 
mentacije, ki jo vodijo izobraževalne organizacije o učencih 
oziroma študentih, o vzgojnoizobraževalnem delu in o prever- 
janju in ocenjevanju znanja ter vsebino in obliko dokumentov 
o končanem izobraževanju oziroma usposabljanju z delom. 

109. člen 
Izobraževalne organizacije se organizirajo: 

- kot izobraževalna temeljna organizacija združenega dela 
v sestavi izobraževalne ali druge delovne organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: izobraževalna temeljna organizacija); 
- kot izobraževalna delovna organizacija, ki v svoji sestavi 
nima temeljnih organizacij; 
- kot delovna skupnost za strokovno izobraževanje kadrov 
za delovno organizacijo, sestavljeno organizacijo združenega 
dela, poslovno skupnost, organe družbenopolitične skupno- 
sti, družbenopolitično organizacijo, drugo družbeno organi- 
zacijo ali društvo; 
- kot izobraževalna enota v sestavi temeljne ali druge orga- 
nizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti. 

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

113. člen 
Delavske univerze so izobraževalne organizacije, ki organi- 

zirajo in izvajajo izobraževanje odraslih. Delavske univerze 
izvajajo različne programe za izpopolnjevanje, zlasti za 
potrebe dela, samoupravnega in političnega delovanja delav- 
cev, drugih delovnih ljudi in občanov, za njihovo delovanje na 
področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
ter za uresničevanje njihovih izobraževalnih, kulturnih in dru- 
gi!. potreb. 

Delavske univerze razvijajo in izvajajo tudi različne oblike 
organizirane pomoči delavcem, drugim delovnim ljudem in 
občanom, ki s samoizobraževanjem pridobivajo strokovno 
izobrazbo v skladu s tem zakonom. 

Delavske univerze lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 
izvajajo programe ali dele programov za pridobitev izobrazbe 
v srednjem izobraževanju, če so se tako sporazumeli uporab- 
niki in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti. 

V zvezi z opravljanjem nalog iz prvega, drugega, in tretjega 
odstavka tega člena, delavske univerze sodelujejo z uporab- 
niki pri ugotavljanju izobraževalnih interesov in potreb, pri 
planiranju izobraževanja odraslih, pri pripravi vzgojnoizobra- 
ževalnih programov ter pri usmerjanju. 

118. člen 
Visokošolske delovne organizacije, visokošolske temeljne 

organizacije v sestavi drugih delovnih organizacij in razisko- 
valne organizacije, ki izvajajo izobraževanje za pridobitev 
magisterija oziroma doktorata znanosti, se za izpolnjevanje 
s tem zakonom določenih nalog, ki zahtevajo enotnost 
sistema, obvezno združujejo v univerze. 

V univerze se lahko združujejo tudi organizacije združe- 
nega dela, ki s svojo dejavnostjo zagotavljajo pogoje za ures- 
ničevanje visokega izobraževanja (domovi za študente, knjiž- 
nice, inštitut). 

Univerze so skupnosti in so pravne osebe. 

119. člen 
Univerze: 
- sodelujejo pri načrtovanju razvoja usmerjenega izobraže- 

vanja v Socialistični republiki Sloveniji; 
- usklajujejo merila in postopke za volitve v nazive visoko- 

šolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
- spodbujajo organiziranje stalnega izpopolnjevanja viso- 

košolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
- spodbujajo organiziranje stalnega izpopolnjevanja viso- 

košolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev; 
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- spodbujajo organiziranje marksističnega izobraževanja in 
ustanavljanja marksističnih centrov ter pri tem sodelujejo; 

- usklajujejo časovno razporeditev organiziranega vzgojno- 
izobraževalnega dela in trajanje šolskih počitnic; 

- usklajujejo načrtovanje in izvajanje izobraževanja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter načrte 
obrambnih priprav pri članicah univerze; 

- spodbujajo organiziranje interdisciplinarnega izobraže- 
vanja; 

- sodelujejo pri usmerjanju; 
- promovirajo doktorje znanosti in podeljujejo častni dok- 

torat; 
- dajejo soglasje k podelitvi naslova zaslužni profesor; 
- spodbujajo in sodelujejo pri organizaciji visokošolskega 

informacijsko-dokumentacijskega sistema; 
- ustanavljajo organizacije, katerih dejavnost omogoča 

uresničevanje nalog univerze oziroma njihovih članic; 
- spodbujajo in pospešujejo interesne dejavnosti študentov 

in skrbijo za urejanje stanovanjskih zdravstvenih in drugih 
vprašanj njihovega življenja in dela; 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa zakon in samou- 
pravni sporazum o združitvi. 

122. člen 
Za izpolnjevanje svojih strokovnih nalog, za razširjenje in 

poglabljanje znanja učencev oziroma študentov in za njigovo 
usposabljanje za samostojno delo, organizira izobraževalna 
organizacija knjižnico. 

S statutom izobraževalne organizacije se podrobneje dolo- 
čijo naloge knjižnice in njena vloga pri izvajanju vzgojnoizo- 
braževalnega dela. 

125. člen 
Izobraževalno delovno organizacijo lahko ustanovijo orga- 

nizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, 
krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in druge 
družbene pravne osebe, če so izpolnjeni pogoji, določeni 
s tem zakonom. 

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

- Če je ustanovitev take organizacije v skladu s planom 
posebne izobraževalne skupnosti oziroma s planom ustrezne 
družbenopolitične skupnosti; 

- če so ugotovljene dolgoročne potrebe po izobraževanju 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov za opravljanje 
določene vrste oziroma določene zahtevnosti dela oziroma 
dolgoročne potrebe po drugi izobraževalni dejavnosti po tem 
zakonu in teh potreb ne morejo zadovoljiti obstoječe izobra- 
ževalne organizacije ob racionalni organizaciji dela; 

- če so sprejeti vzgojnoizobraževalni programi, na podlagi 
katerih bo izobraževalna organizacija izvajala vzgojnoizobra- 
ževalno delo. 

Določba tretje alinee prejšnjega odstavka ne velja za 
domove za učence oziroma za domove za študente, določba 
prve alinee prejšnjega odstavka pa ne velja za izobraževalne 
centre. 126. člen 

Ustanovitelj začne postopek za ustanovitev izobraževalne 
delovne organizacije s sprejetjem elaborata o družbeni in 
ekonomski upravičenosti njene ustanovitve. 

Preden sprejme elaborat iz prejšnjega odstavka mora usta- 
novitelj dobiti soglasje o upravičenosti ustanovitve: 

- od posebne izobraževalne skupnosti, kadar ustanovitelj 
ni posebna izobraževalna skupnost: 

- za ustanovitev srednje šole, doma za učence oziroma 
doma za študente, delavske univerze in izobraževalnega cen- 
tra od skupščine občine, na območju katere je sedež te 
izobraževalne delovne organizacije; 

- za ustanovitev višje ali visoke šole od Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru, če se 
izobraževalna organizacija organizira kot izobraževalna 
temeljna organizacija v sestavi delovne organizacije. 

128. člen 
Izobraževalna organizacija sme začeti z vzgojnoizobraže- 

valnim delom po tem, ko za vzgojo in izobraževanje pristojni 
republiški upravni organ v postopku verifikacije ugotovi: 

- da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev izobraževalne 
organizacije, določeni v 125. členu tega zakona; 

- da je v vzgojnoizobraževalne programe, ki jih izobraže- 
valna organizacija izvaja, vključeno minimalno števijo udele- 
žencev izobraževanja, ki ga določi posebna izobraževalna 
skupnost; 

- da je zagotovljeno zadostno število ustrezno usposoblje- 
nih delavcev, ki bodo opravljali vzgojnoizobraževalno ozi- 
roma raziskovalno ter drugo strokovno delo; 

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

- da so zagotovljeni pogoji za izvajanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov najmanj za čas izobraževanja prve vpisane 
generacije udeležencev izobraževanja; 

- da so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z zakonom, druž- 
benim dogovorom in vzgojnoizobraževalnim programom. 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje raziskovalnega dela na 
višjih in visokih šolah, ugotavlja za raziskovalno dejavnost 
pristojni republiški upravni organ v skladu s posebnim za- 
konom. 

129. člen 
Izobraževalna organizacija lahko uvede nove programe za 

pridobitev izobrazbe in programa za izpolnjevanje, ali spre- 
meni svojo dejavnost, če za vzgojo in izobraževanje pristojni 
republiški upravni organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega člena. 

130. člen 
Zahtevek za verifikacijo izobraževalne organizacije oziroma 

za uvedbo posameznega vzgojnoizobraževalnega programa 
predloži izobraževalna organizacija ali njen ustanovitelj za 
vzgojo in izobraževanje pristojnemu republiškemu uprav- 
nemu organu. 

Po opravljenem verifikacijskem postopku in ko izobraže- 
valna organizacija izpolni pogoje za ustanovitev in začetek 
dela po tem zakonu, se izobraževalna organizacija vpiše v raz- 
vid izobraževalnih organizacij, ki ga vodi za vzgojo in izobra- 
ževanje pristojni republiški upravni organ. Z vpisom v razvid 
pridobi izobraževalna organizacija pravico opravljati vzgojno- 
izobraževalno delo in izdajati diplome in druge javne listine. 

141. člen 
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 določi. 

142. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu izobraževalne organi- 

zacije soodločajo. 
- pri sprejemanju sklepov, s katerimi se uresničujejo 

skupni smotri izobraževalne organizacije, uporabnikov in 
širše družbene skupnosti; 

- pri določanju politike vzgojnoizobraževalnega oziroma 
raziskovalnega in umetniškega dela 

- o spremembi dejavnosti, o statusnih spremembah in 
o spremembi imena izobraževalne organizacije 

- pri določanju razvojnih programov in odločanju o razšir- 
jeni reprodukciji 

- pri določanju cen storitev 
- pri določanju predloga statuta in sprejemanju drugih 

samoupravnih splošnih aktov, razen tistih, s katerimi se ure- 
jajo delitev tistega dela dohodka, ki je namenjen osebni in 
skupni porabi, in medsebojna delovna razmerja 

- pri določanju smernic za plan in elementov za sklepanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter temeljev plana družbenopolitične 
skupnosti 

- pri sprejemanju planov izobraževalne organizacije 
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- pri določanju razpisa za vpis 
- pri sprejemanju letnega delovnega načrta in analize učin- 

kovitosti dela 
- pri sprejemanju finančnega načrta, periodičnih obraču- 

nov in zaključnega računa 
- pri uresničevanju načel in meril kadrovske politike in 

njihovem izvajanju 
- pri volitvah in odpoklicu izvršilnih organov in imenova- 

njih oziroma razrešitvah poslovodnega organa ter njihovih 
članov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 

- pri volitvah v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev ter pri preverjanju pogojev, ki jih morajo le-ti 
izpolnjevati 

- pri drugih vprašanjih, določenih s samoupravnim spora- 
zumom, statutom ali drugim splošnim samoupravnim aktom 
izobraževalne organizacije. 

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 odločitve 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 odločitev 
ter postopek uskalevanja. 

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. 

147. člen 
Izobraževalna organizacija ima individualni ali kolegijski 

poslovodni organ. 
Poslovodni organ izobraževalne organizacije imenuje svet 

izobraževalne organizacije po javnem razpisu na predlog raz- 
pisne komisije. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imenuje individu- 
alni poslovodni organ ali predsednika kolegijskega poslovod- 
nega organa višje in visoke šole svet te šole iz vrst njenih 
učiteljev, člane kolegijskega poslovodnega organa pa lahko 
tudi iz vrst drugih delavcev in študentov na predlog Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

Za individualni poslovodni organ ali predsednika kolegij- 
skega poslovodnega organa srednje šole oz. doma za učence 
je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja, vzgoji- 
telja ali sodelavca srednje šole oziroma doma za učence, 
določene s tem zakonom in statutom izobraževalne organiza- 
cije in ima pedagoško izobrazbo ter najmanj pet let delovnih 
izfcušenju v vzgojnoizobraževalnem delu. 

150. člen 
Za uresničevanje družbenih vzgojnoizobraževalnih smotrov 

ter za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela, izobraže- 
valna organizacija s statutom ali drugim samoupravnim sploš- 
nim aktom podrobneje uredi opravljanje nalog pedagoškega 
vodstva in naloge individualnega poslovodnega organa ali 
predsednika kolegijskega poslovodnega organa v zvezi 
s pedagoškim vodstvom. 

Ravnatelj je pedagoški vodja in je odgovoren za uresničeva- 
nje družbenih vzgojnoizobraževainih smotrov in za organiza- 
cijo vzgojnoizobraževalnega dela, ter s tem namenom: 

- vodi delo učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora; 
- načrtno prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu 

posameznih učiteljev oziroma vzgojiteljev, analizira vsebino, 
oblike in metode njihovega dela, jim pomaga in svetuje ter 
ocenjuje njihovo delo; 
- skrbi za odpravljanje strokovnih in pedagoških pomanjk- 

ljivosti pri vzgojnoizobraževalnem deiu in za skladnost tega 

dela z družbenimi smotri usmerjenega izobraževanja; 
- skrbi za razvijanje oblik, metod in tehnologije vzgojnoizo- 

braževalnega dela; 
- skrbi za povezovanje srednje šole oziroma doma za 

učence z okoljem, zlasti z organizacijami združenega dela, ki 
sodelujejo pri uresničevanju vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov; 
- skrbi za zagotavljanje mentorstva pripravnikom; 
- skrbi za družbenopolitično, pedagoško in drugo izpopol- 

njevanje učiteljev, vzgojiteljev in sodelavcev; 
- opravlja druge naloge v skladu s samoupravnimi sploš- 

nimi akti. 
Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pedagoškim vod- 

stvom obvešča samoupravne in strokovne organe srednje 
šole oziroma doma za učence ter ji predlaga ukrepe za 
odpravo pomanjkljivosti in napredek vzgojnoizobraževalnega 
dela. 

151. člen 
Izobraževalna enota ima vodjo enote, ki ga imenuje organ 

uppravljanja temeljne ali druge organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti, v katere sestavi je ta enota. 

Vodja izobraževalne enote, ki izvaja srednje izobraževanje 
oziroma dejavnost doma za učence, opravlja naloge pedago- 
škega vodje in zanj veljajo določbe četrtega odstavka 147. 
člena tega zakona in določbe prejšnjega člena. 

153. člen 
Strokovni organi srednje šole so učiteljski zbor, učiteljski 

zbori oddelkov in razredniki. 
Učiteljski zbor srednje šole sestavljajo učitelji in sodelavci, 

ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo; učiteljski zbor 
oddelka pa sestavljajo učitelji in sodelavci, ki opravljajo vzgoj- 
noizobraževalno delo v posameznem oddelku. 

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

Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor obravnava strokovna in 
druga vprašanja v zvezi z organizacijo vzgojnoizboraževal- 
nega dela in uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov in družbenih vzgojnoizobraževalnih smotrov in opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom in statutom srednje šole 
oziroma doma za učence. 

Učiteljski zbor oddelka obravnava vprašanja, ki zadevajo 
vzgojnoizobraževalno delo v oddelku oziroma učni skupini in 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom srednje 
šole. 

Razrednik vodi delo učiteljskega zbora oddelka in je mentor 
zboru učencev oddelka oziroma letnika. 

Srednje šole imajo lahko tudi druge strokovne organe za 
obravnavanje vprašanj vzgojnoizobraževalnega dela. Stro- 
kovni organi dajejo mnenja in predloge svetu in izvršilnim 
organom. 

154. člen 
Višja oziroma visoka šola ima pedagoško-znanstveni zbor 

ali drug ustrezen strokovni organ, ki obravnava strokovna 
vprašanja v zvezi z vzgojnoizobraževalnim in raziskovalnim 
delom ter daje mnenja in predlog svetu, izvršilnim organom in 
poslovodnemu organu. 

S statutom višje oziroma visoke šole se podrobneje določijo 
naloge strokovnega organa iz prejšnjega odstavka. 

155. člen 
Izobraževalna organizacija ima statut. 
Skupščina občine, na katere območju je sedež izobraže- 

valne organizacije, daje soglasje k statutu izobraževalne orga- 
nizacije. 

K statutu višje in visoke šole daje soglasje Skupščina Soci- 
alistične republike Slovenje. 

156. člen 
Organ upravljanja univerze je svet. 
Svet univerze sestavljajo delegati delavcev in delegati štu- 

dentov ter delegati družbene skupnosti, ki jih delegirajo sveti 
visokošolskih delovnih organizacij in sveti visokošolskih 

poročevalec 43 



delovnih organizacij in sveti visokošolskih temeljnih organi- 
zacij, ki so v sestavi drugih delovnih organizacij, v skladu 
s samoupravnim sporazumom o združitvi v univerzo in njenim 
statutom. 

S statutom univerze se določijo zadeve, ki jih opravlja svet, 
ter način in postopek sprejemanja odločitev. 

Univerzo predstavlja in zastopa rektor. 
161. člen 

Udeleženci izobraževanja imajo pravico zahtevati varstvo 
svojih pravic pri samoupravnih organih izobraževalne organi- 
zacije. 

S statutom izobraževalne organizacije se določi postopek 
za uveljavljanje varstva pravic udeležencev izobraževanja. 

Udeleženci izobraževanja imajo pravico zahtevati pred 
sodiščem združenega dela sodno varstvo pravic, ki se nana- 
šajo na pridobitev in izgubo statusa udeleženca izobraževanja 
oziroma na sprejem in izključitev iz vzgojnoizobraževalne 
organizacije. 

162. člen 
Izobraževalna organizacija s statutom določi postopek in 

merila za podeljevanje priznanj učencem in študentom, ki so 
pokazali posebno aktivnost in dosegli pomembne uspehe pri 
izobraževanju, proizvodnem delu ali raziskovalnem delu, pri 
samoupravljanju ter v družbenopolitičnih in interesnih dejav- 
nostih. 

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

Študentje so za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obvez- 
nosti odgovorni pred disciplinskimi sodišči za študente, štu- 
denti, ki bivajo v domovih, pa tudi pred disciplinskimi sodišči 
v domovih. 

Ukrepi v primeru kršitve dolžnosti in neizpolnjevanja obvez- 
nosti so: opomin, ukor in izključitev iz izobraževalne organi- 
zacije. 

Ukrep izključitve iz izobraževalne organizacije se lahko 
izreče za najtežje kršitve dolžnosti oziroma za ponavljajoče se 
neizpolnjevanje obveznosti, vendar največ za dobo dveh let. 

Pri določanju in izrekanju ukrepov učencem je potrebno 
upoštevati osebnostno razvitost učenca ter vzgojno vrednost 
ukrepa za spodbujanje učenca k aktivnemu delu in izpolnje- 
vanju dolžnosti oziroma obveznosti. 

Natančnejše določbe o odgovornosti udeležencev izobra- 
ževanja, o postopku in načinu izrekanja ukrepov in o disci- 
plinskih sodiščih se predpišejo s statutom izobraževalne or- 
ganizacije. 

163. člen 
Učenec oziroma študent postane, kdor se vpiše v srednjo 

oziroma višjo ali visoko šolo in se izobražuje po programu za 
pridobitev izobrazbe. 

Učenci oziroma študenti se vpišejo v posamezen letnik. 
165. člen 

Vpis v začetni letnik izobraževanja po posameznem pro- 
gramu za pridobitev izobrazbe se opravi na podlagi razpisa. 

Z razpisom se objavijo pogoji za vpis v skladu s tem zako- 
nom, vzgojnoizobraževalnim programom in statutom izobra- 
ževalne organizacije ter predvideno število učencev oziroma 
študentov, ki jih bo izobraževalna organizacija lahko vpisala 
za izobraževanje po posameznem vzgojnoizobraževalnem 
programu. 

Predvideno število iz prejšnjega odstavka se določa na 
podlagi ugotovljenih izobraževalnih in kadrovskih potreb ter 
v skladu z obsegom izobraževanja po posameznih vzgojno- 
izobraževalnih programih, dogovorjenih v samoupravnih spo- 
razumih o temeljih plana posebnih izobraževalnih skupnosti. 

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

Na podlagi razpisa se opravi tudi vpis v izobraževanje po 
programih za izpopolnjevanje, sprejetih v posebni izobraže- 
valni skupnosti. 

167. člen 
Število učencev oziroma študentov, ki jih bo vpisala izobra- 

ževalna organizacija v začetni letnik izobraževanja po posa- 

meznem programu za pridobitev izobrazbe, se lahko za posa- 
mezno šolsko leto omeji, kadar je število kandidatov bistveno 
večje, kot so potrebe za izobraževanje po posameznih vzgoj- 
noizobraževalnih programih, določene v samoupravnih spo- 
razumih o temeljih plana ustrezne posebne izobraževalne 
skupnosti, ali kadar je število kandidatov bistveno večje, kot 
so zmogljivosti izobraževalne organizacije. 

Sklep o omejitvi vpisa sprejme svet izobraževalne organiza- 
cije v soglasju s posebno izobraževalno skupnostjo. K sklepu 
o omejitvi vpisa v višje in visoke šole je potrebno tudi soglasje 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Sklep o omejitvi vpisa mora biti sprejet najkasneje tri 
mesece pred začetkom šolskega leta. 

V primeru, ko je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 
za vpis, večje kot število, ki ga določa sklep o omejitvi vpisa, in 
tega z usmerjanjem ni bilo mogoče uskladiti, izobraževalna 
organizacija izbere kandidate za izobraževanje. 

Pri izbiri kandidatov upošteva izobraževalna organizacija 
zlasti njihove učne uspehe v predhodnem izobraževanju ter 
znanja oziroma sposobnosti, ki so pomembne za uspešno 
izobraževanje oziroma opravljanje dela v določeni dejavnosti 
oziroma poklicu. To se ugotavl|a z dokumenti o doseženih 
izobraževalnih rezultatih kandidatov, preizkusom znanja, 
zdravniškim pregledom in z drugimi oblikami preverjanja pri- 
mernosti kandidatov za izobraževanje po določenem vzgojno- 
izobraževalnem programu. Pismeni preizkus znanja oziroma 
sposobnosti mora biti anonimen. Podrobnejša merila, krite- 
rije in postopek za izbiro kandidatov se določi s sklepom 
o omejitvi vpisa. i69.člen 

Status učencg oziroma študenta preneha: 
- ko izpolni obveznosti, določene z vzgojnoizobraževal- 

nim programom oziroma za študente najkasneje po preteku 
šestih mesecev od konca zadnjega letnika izobraževanja; 

- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik 
v rokih, ki so določeni s statutom izobraževalne organizacije; 

- če se izpiše iz izobraževalne organizacije; 
- če mu je bil izrečen ukrep izključitve. 
Ne glede na določbo prve in druge alinee prejšnjega 

odstavka lahko izobraževalna organizacija za študente multi- 
disciplinarnega izobraževanja, vrhunske športnike ter zaradi 
drugih opravičenih razlogov, iz 103. člena tega zakona, ki jih 
določi s statutom, odloči, da učencu oziroma študentu, ki ni 
izpolnil obveznosti po vzgojnoizobraževalnem programu, ne 
preneha status učenca oziroma študenta, vendar največ za 
dobo dveh let. 

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

170. člen 
Domovi za učence sprejemajo učence na podlagi pogojev 

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

Domovi za študente sprejemajo študente na podlagi pogo- 
jev in meril za sprejem, ki jih določi Izobraževalna skupnost 
Slovenije po predhodni uskladitvi o univerzah. 

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

Podrobnejše določbe o postopku za sprejem in načinu 
imenovanja članov komisije za sprejem določa statut doma za 
učence oziroma doma za študente. 

173. člen 
Delavec v usmerjenem izobraževanju je lahko, kdor ima 

ustrezno strokovno izobrazbo, delovne izkušnje in pedagoško 
andragoško izobrazbo v skladu s tem zakonom, vzgojnoizo- 
braževalnim programom in samoupravnim splošnim aktom 
izobraževalne ali druge organizacije, ter s celotno svojo 
poklicno in družbeno aktivnostjo uveljavlja humane medse- 
bojne odnose in socialistično samoupravljanje. 

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

177. člen 
Vzgojitelj je lahko, kdor ima najmanj višjo strokovno izo- 

brazbo. 
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178. člen 
Učitelj in sodelavec, ki opravlja vzgojnoizobraževalno delo 

v delavski univerzi in izobraževalnem centru, je lahko, kdor 
ima ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer: 

- učitelj splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih 
predmetov mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri; 
- učitelj praktičnega pouka oziroma inštruktor mora imeti 

najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 
S statutom delavske univerze oziroma izobraževalnega cen- 

tra se v skladu s tem zakonom podrobneje določi vrsta in 
stopnja strokovne izobrazbe za učitelje in sodelavce iz prejš- 
njega odstavka. 

Drugi strokovni delavci (vodja izobraževanja, programer, 
analitik), ki v izobraževalnih organizacijah iz prvega odstavka 
tega člena opravlja naloge v zvezi z načrtovanjem in organiza- 
cijo izobraževanja za pridobitev in izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe oziroma usposabljanja z delom, morajo imeti naj- 
manj višjo strokovno izobrazbo. 

Kadar izobraževalne organizacije iz prvega odstavka tega 
člena sodelujejo pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v srednjem izobraževanju oziroma programov za izpo- 
polnjevanje srednje strokovne izobrazbe morajo učitelji in 
sodelavci, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju vzgoj- 
noizobraževalnega dela, izpolnjevati pogoje za učitelja ozi- 
roma sodelavca v srednji šoli, določene s tem zakonom in 
vzgojnoizobraževalnim programom. 

179. člen 
Učitelji, sodelavci, vzgojitelji in drugi strokovni delavci 

morajo imeti tudi pedagoško-andragoško izobrazbo. 
Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe iz 

prejšnjega odstavka določi posebna izobraževalna skupnost 
za področje vzgoje in izobraževanja. 

Vzgojnoizobraževalno delo lahko prično opravljati tudi 
osebe, ki nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe; izpolnju- 
jejo pa druge pogoje za učitelja, sodelavca ali vzgojitelja in 
drugega strokovnega delavca, določene s tem zakonom in 
vzgojnoizobraževalnim programom, če jim izobraževalna 
organizacija določi mentorja in omogoči pridobitev pedago- 
ško-andragoške izobrazbe. 

Učitelj, sodelavec ali vzgojitelj in drug strokovni delavec iz 
prejšnjega odstavka mora pridobiti pedagoško-andragoško 
izobrazbo najpozneje v treh letih po pričetku dela v izobraže- 
valni organizaciji. Če si v tem roku ne pridobi pedagoško- 
andragoške izobrazbe, ne more več opravljati vzgojnoizobra- 
ževalnega dela. 

181. člen 
Nazivi visokošolskih učiteljev so: redni profesor, izredni 

profesor in docent, za izvajanje programa za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe pa tudi višji predavatelj. 

Visokošolski učitelji so tudi učitelji, ki izvajajo praktični 
pouk, proizvodno delo in delovno prakso, veščine, obštudij- 
ske in druge interesne dejavnosti ter tiste predmete, pri kate- 
rih so pomembnejša posebna strokovna znanja kot pa znan- 
stvena ali umetniška usposobljenost. Ti učitelji si morajo 
pridobiti naziv, ki ga določi statut višje ali visoke šole (v 
nadaljnjem besedilu učitelji praktičnega pouka in veščin). 

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

Naziv visokošolskih sodelavcev so: asistent, lektor in stro- 
kovni sodelavec s posebnim nazivom, ki ga določi statut višje 
oziroma visoke šole. 

182. člen 
V nazive viosokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev so lahko izvoljeni oziroma ponovno izvoljeni kan- 
didati, ki poleg drugih pogojev, določenih s tem zakonom, 
s svojim družbenim in strokovnim delom ter rezultati dela: 

- dosegajo strokovno, znanstveno ali umetniško ustvarjal- 
nost ter imajo praktične izkušnje v stroki; 

- dokazujejo pedagoško usposobljenost; 
- prispevajo k razvoju socialističnega samoupravljanja in 

v tem še posebej humanih odnosov. 
Podrobnejše pogojev skladu z merili iz prejšnjega odstavka 

in v skladu s 183., 184.! 188. in 189. členom tega zakona določi 

statut višje in visoke šole. Pogoje za izvolitev v nazive visoko- 
šolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev morajo 
višje in visoke šole uskladiti v univerzi in med univerzami. 

Pri ponovnih volitvah v nazive visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev se upošteva zlasti uspešnost 
njihovega dela po zadnji izvolitvi. 

183. člen 
Ob upoštevanju meril in ob izpolnjevanju pogojev, ki so 

določeni v prejšnjem členu, se lahko izvoli v naziv: 
- rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znan- 

stvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znan- 
stvenega sodelavca, kdor ima doktorat znanosti; 

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

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

- višjega predavatelja, kdor si je pridobil magisterij ozi- 
roma kdor je opravil specializacijo po programu izpolnjevanja 
visoke strokovne izobrazbe; 

- učitelja praktičnega pouka in veščin, kdor ima visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj pet let 
ustrezne prakse; če si v določeni smeri ni mogoče pridobiti 
visoke strokovne izobrazbe, se šteje kot ustrezna, najvišja 
stopnja strokovne izobrazbe, ki jo je mogoče pridobiti v tej 
smeri; 

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

, - lektorja, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in najmanj tri leta ustrezne prakse; 

- strokovnega sodelavca, kdor ima visoko strokovno izo- 
brazbo ustrezne smeri, v višji šoli pa tudi, kdor ima višjo 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka se 
v naziv izrednega profesorja in docenta vojaških strokovnih 
disciplin lahko izvoli tudi oseba, ki ima visoko vojaško stro- 
kovno izobrazbo in končano komando štabno akademijo, 
vojaško visoko politično šolo Jugoslovanske ljudske armade 
ali šolo za ljudsko obrambo. 

Merila za priznavanje pomembnih umetniških del določijo 
umetniške akademije s posebnim samoupravnim spora- 
zumom. 

Določba druge alinee prvega odstavka tega člena se pri- 
merno uporablja tudi za učitelje drugih višjih in visokih šol za 
pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učitelja 
pomembnejše merilo umetniška kot znanstvena usposoblje- 
nost. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se določijo predmeti 
oziroma predmetna področja, za katere so lahko učitelji izvo- 
ljeni v nazive po drugem odstavku 181. člena in predmeti iz 
prejšnjega odstavka. 

184. člen 
V naziv izrednega profesorja in docenta oziroma višjega 

predavatelja se lahko izvoli tudi oseba z visoko strokovno 
izobrazbo, ki se je posebej uveljavila s strokovnim, raziskoval- 
nim oziroma umetniškim delom v gospodarskih ali družbenih 
dejavnostih, pa nima doktorata znanosti oziroma magisterija. 

Za ponovno izvolitev mora oseba iz prejšnjega odstavka 
imeti doktorat znanosti oziroma magisterij. 

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

185. člen 
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev voli svet visokošolske temeljne organizacije. 
Postopek za izvolitev se začne na predlog visokošolske 

temeljne organizacije ali na prošnjo kandidata. Visokošolska 
temeljna organizacija mora začeti postopek za ponovno izvo- 
litev delavca v ustrezen naziv najkasneje šest mesecev pred 
potekom dobe, za katero je bil delavec izvoljen v naziv. 

S statutom visokošolske temeljne organizacije se določi 
postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znan- 
stvenega delavca in sodelavca. 
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Predno izvoli svet visokošolske temeljne organizacije kan- 
didata v naziv, si mora priskrbeti mnenje habilitacijske komi- 
sije pri univerzi. 

Proti odločitvi sveta visokošolske temeljne organizacije 
glede izvolitve v naziv je možno zahtevati sodno varstvo pred 
sodiščem združenega dela. Sodišče združenega dela presodi, 
ali je bil postooek za izvolitev v naziv izveden v skladu z zako- 
nom in samoupravnimi splošnimi akti in ali so dejstva, na 
katerih temelji ocena o izpolnjevanju pogojev iz 182. člena 
tega zakona, pravilno ugotovljena. 

186. člen 
Dela in naloge visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav- 

cev in sodelavcev se razpišejo odvisno od naziva, ki je potre- 
ben za opravljanje takih del in nalog vsakih pet oziroma tri 
leta. 

187. čien 
Pred izvolitvijo v nazive »isokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in sodelavcev daje mnsnje o tem, ali so izpolnjena 
s tem zakonom določena merila za izvolitev v naziv, habilita- 
cijska komisija pri univerzi. 

S samoupravnim sporazumom o združitvi v univerzo se 
določi število članov habilitacijske komisije. 

Polovico članov habilitacijske komisijo voli svet univerze iz 
vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelav- 
cev ter študentov, drugo polovico članov pa vol: iz vrst druž- 
benopolitičnih in drugih javnih delavcev Skupščina Sociali- 
stične repubiike Slovenije na predlog Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Habilitacijska komisija sprejema mnenja iz prvega odstavka 
tega člena z enakopravnim odločanjem članov komisije, ki jih 
voli Svet univerze in članov, ki jih voli Skupščina Socialistične 
republike Slovenije. 

Će v habilitacijski komisiji ni bilo doseženo soglasje, lahko 
člani komisije, ki jih je izvolila Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije, predlagajo, naj Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije sprejme stališče o tem, ali so izpolnjena s tem 
zakonom določena merila za izvolitev v naziv. Tako stališče 
lahko zahteva tudi habilitacijska komisija, kadar svet visoko- 
šolske temeljne organizacije pri izvolitvi v naziv ne upošteva 
njenega mnertja. 

Podrobnejše določbe o delu habilitacijske komisije se dolo- 
čijo s poslovnikom, ki ga sprejme komisija. 

188. člen 
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci so voljeni v naziv 

za pet let in so lahko po enakem postepk" znovn izvoljeni. 

1S0. č!es> 
Če svet izobraževalne organizacije oceni, da delavec, ki ima 

naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali sode- 
lavca, ne izpolnjuje več vse!', za izvolitev določenih pogojev, 
prične postopek za odvzem naziva. 

Predlog za odvzem naziva lahko da tudi habilitacijska komi- 
sija pri univerzi. 

°ri postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo 
določbe 185. in 187. člena tega zakona. V tem postopku je 
treba zagotoviti pravico visokošolskega učitelj?, znanstve- 
nega delavca in sodelavca, da pojasni svoje stališče. 

195. Sten 
V okviru 42-urne delovne obveznosti tedenski delovni čas 

neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela z učenci oziroma 
študenti rte sme preseči: 

a) v srednjem izobraževanju 
- 23 ur tedensko za učitelje splošnoizobraževalnih in stro- 

kovno-teoretičnih predmetov; 
- 30 ur tedensko za učitelje praktičnega pouka; 
- 35 ur tedensko za delavce, ki organizirajo proizvodno 

delo in delovno prakso; 
b) v visokem izobraževanju 
- 11 ur tedensko za učitelje in asistente splošnoizobraže- 

valnih in strokovno-tecretičnih predmetov; oziroma 16 ur 
tedensko za učitelja in as-stente, ki nimajo obveznega razi- 
skovalnega oziroma umetniškega dela po letnem delovnem 
načrtu visokošolske organizacije; 

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

c) v domovih za učence 
- 30 ur tedensko vzgojnega dela vzgojiteljev. 

196. člen 
Obseg neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela 

z učenci oziroma študenti ter razmerje med posameznimi 
sestavinami delovne obveznosti iz 194. člena tega zakona 
določijo za učitelje, sodelavce in vzgojitelje, izobraževalne 
organizacije s samoupravnim splošnim aktom v skladu z enot- 
nimi osnovami standardov in normativov za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti, določenimi v Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije in v skladu s tem zakonom. 

Obseg in razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela v šol- 
skem letu določi, za posameznega delavca, izobraževalna 
organizacija z letnim delovnim načrtom. 

199. člen 
Učitelji, sodelavci in drugi strokovni delavci v srednjih 

šolah, delavskih univerzah in izobraževalnih centrih ter vzgo- 
jitelji v domovih za učence opravljajo strokovni izpit, s katerim 
dokažejo sposobnost za samostojno opravljanje vzgojnoizo- 
braževalnega in drugega dela. 

Strokovnega izpita ni treba opravljati delavcem, ki so opra- 
vili strokovni izpit v skladu z zakonom o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok in v skiadu z zakonom o osnovni šoli. 

201. člen 
Delavci, ki so dolžni opravljati strokovni izpit po tem 

zakonu, in ga ne opravijo najkasneje v dveh letih po začetku 
deia v izobraževalni organizaciji, ne morejo več opravljati 
vzgojnoizobraževalnega dela. 

205. člen 
Delavci v usmerjenem izobraževanju imajo pravico in dolž- 

nost, da stalno razširjajo, poglabljajo, posodabljajo in dopol- 
njujejo svoja splošna, družbenopolitična, pedagoška, andra- 
goška in strokovna znanja zato, da bi stalno izpopolnjevali 
isvoje delovne in druge sposobnosti in delovne zmožnosti in, 
da bi lahko uresničevali svojo odgovornost za stalen razvoj 
kvalitete in strokovnosti dela v svojih temeljnih organizacijah. 
V ta namen oblikujejo in sprejemajo programe za izpopolnje- 
vanje in programe za usposabljanje ter organizirajo in izvajajo 
izobraževanje po teh programih. 

S samoupravnimi splošnimi akti izobraževalne organizacije 
delavci podrobneje urejajo pravice in dolžnosti iz prejšnjega 
odstavka. 

206. člen 
Program za izpopolnjevanje ter programi za usposabljanje 

iz prejšnjega člena se oblikujejo tako, da omogočajo zlasti. 
- izpopolnjevanje in usposabljanje v stroki ter na pedago- 

škem, andragoškom, psihološkem, didaktičnem in metodič- 
nem področju; 

- usposabljanje z delom za sprotno spremljanje, ustvarjamo 
razvijanje in uvajanje novih vsebih, organizacije, oblik, sred- 
stev in metod vzgojnoizobraževalnega dela. 

207. člen 

S programom za pridobitev izobrazbe se lahko določi, da 
morajo delavci za izvajanje tega programa uspešno končati 
tudi določen program za izpopolnjevanje oziroma program za 
usposabljanej. 

Pri izvajanju sprememb v vsebini programov za pridobitev 
izobrazbe oziroma uvajanju inovacij v organizaciji, oblikah, 
sredstvih in metodah vzgojnoizobraževalnega dela mora biti 
sestavni del načrta uvajanje inovacij tudi načrt izpopolnjeva- 
nja oziroma usposabljanja delavcev, ki bodo inovacije uvajali 
v vzgojnoizobraževalno delo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sprejema programe za 
izpopolnjevanje oziroma programe za usposabljanje posebna 
izobraževalna skupnost za področje vzgoje in izobraževanja 
na predlog nosilca inovacije. 
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208. člen 
Programe za izpopolnjevanje izvajajo višje in visoke šole ter 

druge izobraževalne organizacije, ki izobražujejo delavce 
v usmerjenem izobraževanju. Pri tem sodelujejo z drugimi 
izobraževalnimi organizacijami, z raziskovalnimi organizaci- 
jami, marksističnimi centri ter s pedagoško službo. Skupaj 
z njimi lahko ustanavljajo centre za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje pedagoških delavcev. 

212. člen 
S statutom izobraževalne organizacije se v skladu z zako- 

nom podrobneje določijo vsebina, način priprave in roki vsa- 
koletne obravnave analize učinkovitosti. 

O enotnih merilih za pripravo analize učinkovitosti dela se 
uporabniki in izvajalci dogovorijo v posebni izobraževalni 

1. člen 
V zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list SRS, št. 1/80) se v prvem odstavku 
7. člena črtajo besede: »ter za sprejemanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov«. 

V drugem odstavku se črtajo besede: »posebne izobraže- 
valne skupnosti za usmerjeno izobraževanje (v nadaljnjem 
besedilu: posebne izobraževalne skupnosti)«. 

2. člen 
Osmi člen se črta. 

3. člen 
V 9. členu se črtajo besede: »sprejemajo vzgojno-izobraže- 

valne programe.« 

4. člen 
13. člen se črta. 

5. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek 15. člena se črtajo. 

6. člen 
V drugem odstavku 18. člena se črta prva alinea. 

7. člen 
Črtajo se 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člen. 

8. člen 
V 34. členu se črta prva alinea. 

9. člen 
35., 36., 37., 38. in 39. člen se nadomestijo z novim členom, 

ki se glasi: 
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skupnosti po predhodni uskladitvi v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije. 

213. člen 
Nadzor po tem zakonu obsega nadzor nad izvajanjem pro- 

gramov za pridobitev izobrazbe, programov za izpopolnjeva- 
nje in programov za usposabljanje ter nadzor zakonitosti dela 
izobraževalnih organizacij. 

216. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov za pridobitev izobrazbe 

oziroma programov za izpopolnjevanje v srednjem izobraže- 
vanju ter nadzor nad izvajanjem vzgojnega programa v domo- 
vih za učence opravlja pedagoška služba v skladu s poseb- 
nimi predpisi. 

»V Izobraževalno skupnost Slovenije se združujejo uporab- 
niki, zainteresirani za usmerjeno izobraževanje, z izvajalci 
tega izobraževanja ter uporabniki in izvajalci po občinskih 
izobraževalnih skupnostih.« 

10. člen 
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Izobraževalna skupnost Slovenije: 
1. na področju osnovnega izobraževanja sprejema: 
- merila za enotno vrednotenje dohodka v ceni storitev 

zagotovljenega programa osnovne šole in za solidarno zago- 
tavljanje dela sredstev posameznim občinskim izobraževal- 
nim skupnostim, ki ga same ne morejo zagotoviti po teh 
merilih; 

- standarde in normative za izvajanje tistega dela zagotov- 
ljenega programa osnovne šole, ki je predmet solidarnosti 
delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji; 

- programe skupnih nalog občinskih izobraževalnih skup- 
nosti; 

- standarde in normative za graditev osnovnošolskega 
prostora; 

2. na poročju usmerjenega izobraževanja: 
- sprejema programsko zasnovo usmerjenega izobraževa- 

nja in daje soglasja k vzgojno-izobraževalnim programom 
v skladu z zakonom; 

- ugotavlja potrebe po usmerjenem izobraževanju; 
- odloča o razmestitvi izvajanja vzgojnoizobraževalnih pro- 

gramov usmerjenega izobraževanja; 
- sprejema standarde in normative za to izobraževanje; 
- sprejema merila za vrednotenje programov vzgojnoizo- 

braževalnih storitev; 
- zagotavlja sredstva za posodabljanje in razširitev materi- 

alne osnove dela izvajalcev; 
- sprejema plane skupnosti ter 
- ureja druge zadeve v skladu z zakonom.« 
V drugem odstavku se črtajo besede: »iz prvega odstavka 

tega člena« in doda nova predzadnja alinea, ki se glasi: 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela 

na področju vzgoje in izobraževanja (ESA-605) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 160. seji dne 
20. 4. 1989 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SVOBODNI MENJAVI DELA NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, 
- Stane ČEHOVIN, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 

- Bojan DOLENC, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 

- Milena MARKIČ, pomočnica predsednika Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 
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» - stalno strokovno izpopolnjevanje In usposabljanje 
delavcev v vzgoji in izobraževanju;« 

V tretjem odstavku se črtata besedi: »in posebnih«. 

11. člen 
Črta se 41. člen. 

12. člen 
V prvem odstavku 42. člena se črtajo besede: »njihove 

enote in temeljne skupnosti, za besedo »skupnostmi« pa se 
dodajo besede: « gospodarskimi zbornicami in splošnimi 
združenji«. 

V drugem odstavku se črtajo besede: »Posebne izobraže- 
valne skupnosti in«, beseda »usklajujejo« pa se nadomesti 
z besedo »usklajuje«. 

13. člen 

Tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 43. člena se 
črtajo. 

14. člen 
Črtajo se 44., 45., 46., 47. in 48. člen. 

15. člen 
V prvem odstavku 49. člena se črtajo besede: »pogoji za 

organiziranje enot oziroma temeljnih skupnosti«. 
Črtata se drugi in tretji odstavek. 

16. člen 
Tretji odstavek 50. člena se črta. 

17. člen 
Črtajo se 51., 52. in 53. člen. 

18. člen 
Črtata se 55. in 56. člen. 

19. člen 
V prvem odstavku 57. člena se črta beseda »občinska«. 
Drugi odstavek se črta. 
V dosedanjem tretjem odstavku se črtata besedi: »in dru- 

gega«. 

20. člen 
V 59. členu se črtajo besede: »posebnih izobraževalnih 

skupnosti in«. 

21. člen 
V prvem odstavku 61. člena se četrta alinea spremeni tako, 

da se glasi: 
» - predlaga programsko zasnovo za srednje izobraže- 

vanje; 
Šesta in sedma alinea se nadomestita z alineami, ki se 

glasijo: 
» - sprejema programe srednjega izobraževanja, določene 

s programsko zasnovo; 
- odloča o eksperimentalnem preverjanju novih in spreme-j 

njenih programov s področja predšolske vzgoje ter osnov- 
nega in srednjega izobraževanja; 

- daje mnenje k vzgojnoizobraževalnim programom za 
pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževanju, ki se spreje- 
majo po posebnih predpisih.« 

V drugem odstavku se številka »4« spremeni v »6«, za 
besedo »oziroma« pa se doda beseda »soglasje«. 

22. člen 
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje 

sestavljajo strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja « 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
Izobraževalne skupnosti uskladijo svoje delovanje z določ- 

bami tega zakona najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

24. člen 
Od uveljavitve tega zakona opravlja Izobraževalna skupnost 

Slovenije naloge na področju usmerjenega izobraževanja na 
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti za obdobje 1986-1990. 

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

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Skupščina SR Slovenije je na zasedanjih Zbora Združenega 
dela in Zbora občin, ob upoštevanju stališč Družbenopolitič- 
nega zbora dne 27.12.1988 sprejela predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi 
dela na področju vzgoje in izobraževanja z osnutkom tega 
zakona. Isti zakon je dan pred tem, t.j. 26.12.1989, sprejela 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije kot četrti skupš- 
činski zbor. Izvršnemu svetu sta obe skupščini naročili, da 
pripravi predlog zakona, pri tem pa prouči in ustrezno upo- 
števa pripombe delovnih teles zborov in skupščine ter pri- 
pombe in predloge skupin delegatov, organizacij in skup- 
nosti. 

Opozorili sta predlagatelja, da smo pred pomembnimi 
sistemskimi spremembami, ko še ni jasen celoten sistem 
planiranja, svobodne menjave dela, organiziranosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti in organizacij združenega dela 
na področju družbenih dejavnosti. Zato naj se v predlogu 
zakona uredijo le najnujnejše spremembe in dopolnitve, ki 
bodo zagotavljale Izobraževalni skupnosti Slovenije izvirno 
organiziranost, ki je nujna zaradi novih nalog, ki ji jih daje 
spremenjeni zakon o usmerjenem izobraževanju. Hkrati pa 
naj se Izobraževalno skupnost Slovenije zadolži za uresniče- 
vanje nemotenega funkcioniranja zagotovljenega programa 
osnovne šole. Za področje občinskih izobraževalnih skupno- 
sti pa je bilo predlagatelju naloženo, da opredeli izobraže- 
valne skupnosti za več občin kot izvirne interesne skupnosti. 
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Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil tudi vse 
druge pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona. 

Ob pripravi predloga zakona so se pojavili pomisleki, da 
postopek sprejemanja tega zakona ni usklajen s postopkom 
sprejemanja sprememb in dopolnitev ustave, ki prinaša novo- 
sti tudi na področju družbenih dejavnosti oziroma vzgoje in 
izobraževanja. Kljub temu predlagatelj meni, da ne bi bilo 
smotrno čakati na sprejem ustavnih amandmajev, saj bi 
časovni zamik pri sprejemu tega zakona lahko imel vrsto 
negativnih posledic, ker ne bi bilo mogoče uresničiti novih 
določb zakona o usmerjenem izobraževanju. Ta zakon pri- 
naša predvsem spremembe v pristojnostih pri odločanju 
v usmerjenem izobraževanju. Te spremembe niso odvisne od 
sprememb ustave, zahtevajo pa nujno usklajenost med zako- 
nom o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju in zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja (določbe o pristojnostih posebnih izobraževalnih 
skupnosti, pristojnostih Strokovnega sveta SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje, nove pristojnosti Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije itd.). 

II. Za razrešitev nakazanih vprašanj je predlagatelj organizi- 
ral dve delovni skupini, v kateri so poleg predlagatelja sodelo- 
vali še predstavniki Izobraževalne skupnosti Slovenije, občin- 
skih izobraževalnih skupnosti, Zavoda SR Slovenije za šol- 
stvo, Gospodarske zbornice Slovenije, sindikata delavcev 
v vzgoji in izobraževanju in SZDL. 
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Prva skupina je imela nalogo opredeliti ter predstaviti 
model predvidene organiziranosti in funkcioniranja izobraže- 
valnih skupnosti, predvsem Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije. Druga delovna skupina je morala pripraviti strokovno 
podlago za tako normativno ureditev, ki bo zagotavljala večjo 
enotnost v vrednotenju zagotovljenega programa osnovne 
šole in s tem dajala večjo možnost za njeno nemoteno funkci- 
oniranje. 

Rešitve in dognanja obeh delovnih skupin predstavljamo na 
prvih mestih obrazložitve in s tem odgovarjamo tudi na najšte- 
vilnejše pripombe k osnutku zakona. V nadaljevanju obrazlo- 
žitve pa je pregled ostalih pripomb in predlogov, ki jih je 
predlagatelj upošteval, oziroma jih ni upošteval pri izdelavi 
predloga zakona. 

1. MODEL ORGANIZIRANJA IZOBRAŽEVALNIH 
SKUPNOSTI 

V predlogu za izdajo zakona in nato konkretneje v osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju je bilo predlagano, da bi vse dosedanje pristoj- 
nosti posebnih izobraževalnih skupnosti v bodoče bile 
zaupane Izobraževalni skupnosti Slovenije in Strokovnemu 
svetu SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter univerzama. 
Zaradi novih nalog je Izobraževalna skupnost Slovenije v pri- 
čujočem predlogu zakona opredeljena kot samoupravna inte- 
resna skupnost z izvirnimi nalogami oziroma zadolžitvami na 
področju usmerjenega izobraževanja in delno na področju 
osnovne šole ter kot zveza občinskih izobraževalnih skupno- 
sti za vse ostale naloge s področja osnovnega izobraževanja, 
kot tudi za naloge skupnega pomena. Delegati občinskih 
izobraževalnih skupnosti bodo v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije, poleg interesov po osnovnem izobraževanju, še v večji 
meri izražali tudi teritorialno (občinsko, regijsko) kompo- 
nento interesov uporabnikov in izvajalcev pri odločanju 
o usmerjenem izobraževanju, kot so mreža šol, investicije 
v šolstvo itd. Za uravnoteženje s teritorialno komponento 
odločanja v Izobraževalni skupnosti Slovenije je predvideno, 
da bodo v zboru uporabnikov enakovredno zastopani tudi 
delegati gospodarstva in negospodarstva, med delegati 
v zboru izvajalcev pa delegati vseh vrst in stopenj izobraževal- 
nih organizacij (srednje šole, univerzi, Zveza domov za 
učence, Zveza organizacij za izobraževanje odraslih itd.). Ti 
bodo skupaj lahko bolj avtentično izrazili funkcionalno kom- 
ponento interesov po usmerjenem izobraževanju. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo še vedno 
ostala dvodomna (zbor uporabnikov in zbor izvajalcev), saj bo 
v njej potekala svobodna menjava dela za vse vrste in stopnje 
usmerjenega izobraževanja, pa tudi dogovarjanje za uresniče- 
vanje zagotovljenega programa osnovne šole in druge 
skupne naloge. 

Način delegiranja delegatov in njihovo število v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije bo urejal statut te skupnosti. 

Organiziranost občinskih izobraževalnih skupnosti s pred- 
logom zakona ni spremenjena. Prav tako niso spremenjene 
njene pristojnosti in naloge. Predlagana je le drugačna uredi- 
tev odločanja o zagotovljenem programu osnovne šole, kar 
bo obrazloženo v naslednjem poglavju. 

Opuščena pa sta bila predloga o ustanavljanju skupnih 
interesnih skupnosti (npr. za družbene dejavnosti), v katere bi 
se lahko združile tudi izobraževalne skupnosti in o ustanavlja- 
nju izobraževalnih skupnosti za več občin. Že sedaj je dopuš- 
čeno, da se občinske izobraževalne skupnosti z določenega 
območja lahko dogovorijo za ustanovitev mestne ali regi- 
onalne izobraževalne skupnosti s pristojnostmi občinske izo- 
braževalne skupnosti. Zaradi teh možnosti in zaradi predvide- 
nih ustavnih sprememb, predlagatelj meni, da bi bilo predpi- 
sovanje ustanavljanja interesnih skupnosti za več dejavnosti 
ali ustanavljanje izobraževalnih skupnosti za širša območja, 
preuranjeno. 

2. NOVOSTI V PRISTOJNOSTIH IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA RAZVOJ JN URESNIČEVANJE 
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

Predlog zakona opredeljuje v okviru pristojnosti Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije tudi obveznost zagotavljanja večje 
enotnosti pri uresničevanju obveznega programa osnovne 
šole. Zato določa, da se v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
sprejemajo standardi in normativi za tisti del zagotovljenega 

programa osnovne šole, ki je predmet solidarnosti delovnih 
ljudi in občanov v SR Sloveniji, ter merila za enotno vrednote- 
nje dohodka v ceni storitev zagotovljenega programa 
osnovne šole. Na ta način bo zagotovljena usklajenost v vred- 
notenju cene oddelka osnovne šole v obsegu obveznega 
predmetnika. Tako bo dosežena večja usklajenost med pro- 
gramom obvezne osnovne šole, ki ga sprejema Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ob soglasju Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, in med finančnim vrednotenjem 
tega programa. 

Uporabniki in izvajalci v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
bodo zagotavljali uresničevanje programa obvezne osnovne 
šole v minimalnem dogovorjenem obsegu na celotnem 
območju SR Slovenije. 

Občine in občinske izobraževalne skupnosti pa še naprej 
ohranjajo z ustavo in zakonom določene pristojnosti in dolž- 
nosti v zvezi z osnovno šolo na njihovem območju: načrtujejo 
razvoj osnovnih šol in zagotavljajo splošne pogoje za njihovo 
delo. Tisti del sredstev, ki zadeva pedagoško izvedbo veljav- 
nega programa življenja in dela osnovne šole, naj bi se torej 
zagotavljal vsem osnovnim šolam oziroma vsem učencem po 
enotnih merilih, sprejetih v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 
Materialna sredstva za funkcioniranje in vzdrževanje šol, 
amortizacijo in eventuelno povečanje prostorskih kapacitet 
ter za razširjeni program (nadstandardne storitve) osnovne 
šole in druge izobraževalne dejavnosti v občinah, pa se bodo 
še naprej zagotavljala s svobodno menjavo dela v občinskih 
izobraževalnih skupnostih. 

III. PREGLED OSTALIH PREDLOGOV 
IN PRIPOMB, KI SO, OZIROMA NISO 
UPOŠTEVANI V PREDLOGU ZAKONA 

1. Predlagatelj je upošteval pripombe Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, Skupščine SR Slovenije ter SO Ljubljana-Ši- 
ška, da delovni ljudje in občani, ki bi z osebnim delom samo- 
stojno kot poklic opravljali vzgojnoizobraževalno dejavnost, 
ne morejo stopati v odnose svobodne menjave dela in si na 
tak način pridobivati dohodek. V predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju 
je predlagatelj predvidel izvajanje delov vzgojnoizobraževal- 
nih programov, določenih s programsko zasnovo, le v sodelo- 
vanju z izobraževalno organizacijo. Večje razsežnosti izobra- 
ževanja z osebnim delom je pričakovati po lastnih in drugih 
programih, ki niso določeni s programsko zasnovo. Takega 
izobraževanja novi zakon o usmerjenem izobraževanju ne 
normira, finansiranje pa je prepuščeno tržnim odnosom. Zato 
je bilo določilo prvega člena osnutka zakona opuščeno. 

2. Opuščena je bila tudi nova opredelitev intervencije druž- 
benopolitične skupnosti za primere, če izobraževalna skup- 
nost ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno 
njeno delo in je s tem bistveno ogrožena vzgojnoizobraže- 
valna dejavnost. Predlagana rešitev bi resnično lahko pome- 
nila zoženo možnost interventnega ukrepa pristojne družbe- 
nopolitične skupnosti glede na sedanje predvidene ukrepe 
oziroma opredelitev stanja, ki zahteva intervencijo. Na neu- 
streznost določbe sta opozorili Zakonodajno pravna komisija 
in skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. 

3. Izobraževalna skupnost Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije sta predlagali, da se črtajo določbe o planira- 
nju s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov izobraže- 
valnih skupnosti. Predlagatelj je pobudo sprejel in te določbe 
črtal. Področje planiranja bo urejeno z novim republiškim 
zakonom o planiranju. Obveznosti iz že sprejetih samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov pa veljajo do konca 
obdobja, za katerega so bili sprejeti. 

4. Ni pa bilo možno v tem zakonu uresničiti predloga Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, da naj predla- 
gatelj v predlogu ponudi ustrezne rešitve glede pogojev za 
delovanje izobraževalnih organizacij za izobraževanje odra- 
slih, saj zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja ureja le družbenoekonomske odnose na 
področju vzgoje in izobraževanja, ne določa pa pogojev za 
delovanje izobraževalnih organizacij. Te pogoje bo možno 
podrobneje opredeliti, ko bo dokončan projekt o izobraževa- 
nju odraslih in bo ugotovitve projekta možno vgraditi 
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v sistemski zakon o vzgojnoizobraževalni dejavnosti oziroma 
organizacijah. Delovna skupina za oblikovanje modela izobra- 
ževalnih skupnosti predvideva za te izobraževalne organiza- 
cije poleg delegatskega mesta v Zboru izvajalcev Skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, tudi stalno komisijo za 
izobraževanje odraslih pri odboru za usmerjeno izobraže- 
vanje. 

5. O Strokovnem svetu SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje je bilo več nasprotujočih si predlogov in različnih pri- 
pomb. Skladno s prepričanjem predlagatelja, da je Strokovni 
svet strokovni in ne delegatski oziroma družbenopolitični 
organ, je bila upoštevana pripomba, da so v njem lahko le 
strokovni in ne tudi javni delavci, insi zato v Strokovnem svetu 
nobena inštitucija ne more zagotoviti stalnega delegatskega 
mesta. 

Po mnenju predlagatelja je upravičena pripomba Zavoda 
SR Slovenije za šolstvo, da Zavod kot upravni organ, ki za 
Strokovni svet SR Slovenije za šolstvo opravlja administra- 
tivno in strokovno delo, ne more biti subjekt svobodne 
menjave dela in je bilo zato opuščeno določilo o delnem 
finansiranju Strokovnega sveta preko svobodne menjave 
dela. 

Sicer pa se predlagatelj zaveda, da bo potrebno v prihodnje 
funkcijo in mesto Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in 

izobraževanje v sistemu vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
na novo opredeliti. To bi bilo najbolj primerno narediti 
s posebnim predpisom. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagani zakon ne zahteva dodatnih finančnih sredstev. 

Zaradi racionalnejše organiziranosti izobraževalnih skupnosti 
in zmanjševanja števila mest odločanja v usmerjenem izobra- 
ževanju, pričakujemo predvsem večjo učinkovitost in strokov- 
nost v odločanju, pa tudi zmanjšanje sredstev za funkcionira- 
nje izobraževalnih skupnosti. 

Glede na to, da bo strokovna in administrativna dela za 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje še 
naprej opravljal Zavod SR Slovenije za šolstvo, predlog 
zakona o spremembah zakona o usmerjenem izobraževanju 
pa daje Strokovnemu svetu SR Slovenije za vzgojo in izobra- 
ževanje dodatne naloge, bo potrebno za ta dela Zavodu SR 
Slovenije za šolstvo zagotoviti večja proračunska sredstva. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
ne zahteva novih izvršilnih predpisov. Izvedba tega zakona bo 
omogočila ukinitev posebnih izobraževalnih skupnosti, isto- 
časno pa zahtevala drugačno organiziranost Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

ČLENI ZAKONA O SVOBODNI MENJAVI DELA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SE 
SPREMINJAJO     

7. člen 
Za uresničevanje skupnih in celotnih družbenih potreb in 

interesov na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti za spora- 
zumevanje o uresničevanju svobodne menjave dela, o vza- 
jemnosti in solidarnosti, o drugih ukrepih za pospeševanje, 
razvoja vzgoje in izobraževanja in za dvig izobrazbene ravni 
delovnih ljudi ter za sprejemanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov, ustanavljajo uporabniki in izvajalci izobraževalne 
skupnosti. 

Izobraževalne skupnosti so: občinske izobraževalne skup- 
nosti, posebne izobraževalne skupnosti za usmerjeno izobra- 
ževanje (v nadaljnjem besedilu: posebne izobraževalne skup- 
nosti) ter Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Dejavnost izobraževalnih skupnosti je posebnega družbe- 
nega pomena. 

8. člen 
V občinsko izobraževalno skupnost se v skladu s tem zako- 

nom združujejo uporabniki in izvajalci na območju občine. 
V posebno izobraževalno skupnost se v skladu s tem zako- 

nom združujejo uporabniki, zainteresirani za usmerjeno izo- 
braževanje določenih usmeritev, in izvajalci, k[ izvajajo 
ustrezne vzgojnoizobraževalne programe na območju SRS. 

Za oblikovanje skupnih osnov politike vzgoje in izobraževa- 
nja v Socialistični republiki Sloveniji in za uresničevanje 
nalog skupnega pomena se uporabniki in izvajalci po občin- 
skih in posebnih izobraževalnih skupnostih združijo v Izobra- 
ževalno skupnost Slovenije. 

9. člen 
Uporabniki in izvajalci skupno in enakopravno planirajo 

vzgojnoizobraževalno dejavnost, sprejemajo vzgojnoizobra- 
ževalne programe ter se sporazumevajo o svojih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih tako, da uresničujejo enako- 
praven družbenoekonomski položaj. 

13. člen 
Potrebna sredsta za izpolnjevanje obveznosti v svobodni 

menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja se zagotav- 
ljajo iz naslednjih virov: 
- iz materialnih stroškov temeljne organizacije združenega 

dela in delovne skupnosti za sprotne potrebe strokovnega 
izobraževanja, ki se opravlja v okviru delovnega procesa; 
- iz dohodka temeljne organizacije združenega dela in 

delovne skupnosti ter iz dohodka in prihodkov drugih delov- 
nih ljudi: 

a) za potrebe usmerjenega izobraževanja v skladu s samou- 

pravnim sporazumom o temeljih plana posebne izobraže- 
valne skupnosti, 
b) za potrebe osnovnega šolanja in druge naloge, ki se uresni- 
čujejo v občinski izobraževalni skupnosti in po njej v skladu 
z zakonom in s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
občinske izobraževalne skupnosti, 

c) za naloge skupnega pomena, ki se uresničujejo v Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije v skladu z zakonom in s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije; 

- iz osebnih dohodkov delavcev in iz sredstev sklada 
skupne porabe temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih 
delovnih ljudi za dodatne potrebe na področju vzgoje in 
izobraževanja v skladu s samoupravnim sporazumom; 
- iz sredstev za razširitev materialne osnove dela v temeljni 

organizaciji združenega dela za povečanje zmogljivosti izo- 
braževalnih organizacij, kadar je povečanje potrebno zaradi 
uveljavljanja novih potreb oziroma posebnih interesov dolo- 
čenih uporabnikov v skladu s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana izobraževalne skupnosti. 

15. člen 
Za uresničevanje z zakonom določenega obsega obvez- 

nega osnovnega šolanja (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni 
program) v občinah, ki po svojih dohodkovnih možnostih tega 
ne morejo zagotoviti, uporabniki s samoupravnim sporazu- 
mom solidarno združujejo sredstva po občinskih izobraževal- 
nih skupnostih v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Obseg združevanja sredstev po prvem odstavku tega člena 
in pogoji za njihovo uporabo morajo omogočati uresničeva- 
nje zagotovljenega programa pod naslednjimi pogoji: 

- da programi storitev, ki se zaotavljajo iz solidarnostnih 
sredstev glede standardov, normativov in cene ne presegajo 
meril, dogovorjenih v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
v skladu z zakonom; 

- da upravičenci do solidarnostnih sredstev prevzemajo za 
uresničevanje zagotovljenega programa najmanj enake 
obveznosti kot udeleženci, ki prispevajo sredstva za solidar- 
nost; 
- da sredstva za osebne dohodke na območju občine, kjer 

prejemajo solidarnostna sredstva, ne presegajo višine, ki je 
določena na podlagi dogovorjenih meril v skladu z doseženo 
družbeno produktivnostjo dela na območju te občine. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov občinskih 
izobraževalnih skupnosti se uporabniki lahko dogovorijo tudi 
za solidarno združevanje sredstev na območju več občin ali 
republike za uresničevanje osnovnega šolanja v večjem 
obsegu, kot ga določa zagotovljeni program. 
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S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov občinskih 
izobraževalnih skupnosti se določijo: 

- pogoji in merila za združevanje oziroma upravičenost 
prejemanja solidarnostnih sredstev; 

- obseg potrebnih solidarnostnih sredstev in način združe- 
vanja teh sredstev. 

18. člen 
Za zagotavljanje tistih skupnih potreb in interesov po vzgoji 

in izobraževanju, ki jih zaradi uveljavljanja širših družbenih 
interesov, uveljavljanja vzajemnosti in solidarnosti, izenače- 
vanja možnosti za izobraževanje ali iz drugih razlogov ni 
mogoče zagotoviti z neposredno svobodno menjavo dela, se 
uporabniki in izvajalci združujejo v izobraževalne skupnosti 
ter se v njih sporazumevajo o zagotavljanju teh potreb. 

Izvajalci in uporabniki v izobraževalnih skupnostih zagotav- 
ljajo uresničevanje skupnih in celotnih družbenih potreb na 
področju vzgoje in izobraževanja s tem, da zlasti: 

- sprejemajo vzgojnoizobraževalne programe v skladu 
z zakonom; 

- določajo programe storitev oziroma posamične vzgojno- 
izobraževalne in druge storitve, ki jih zagotavljajo s svobodno 
menjavo dela v skupnosti; 

- določajo standarde in normative v skladu z zakonom; 
- določajo osnove in merila za ugotavljanje cene posa- 

mične vzgojnoizobraževalne storitve oziroma povračila za 
program storitev, določajo oblike povračil in način uresniče- 
vanja medsebojnih obveznosti; 

- sprejemajo ukrepe za odpravljanje motenj v vzgojnoizo- 
braževalni dejavnosti, ki so nastale zaradi nepredvidenih 
sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih ali sprememb 
materialne in kadrovske zmogljivosti pri izvajalcih; 

- določijo postopek in način vračila oziroma proračuna 
presežkov sredstev, potrebnih za izvedbo sprejetih progra- 
mov storitev vzgojnoizobraževalne dejavnosti; 

- določajo postopke za ugotavljanje in ocenjevanje izvrše- 
vanja medsebojnih obveznosti, zlasti za ugotavljanje in oce- 
njevanje kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela; 

- se sporazumevajo o programih naložb za razširitev 
zmogljivosti temeljnih organizacij združenega dela izvajalcev 
za usposabljanje nihovih delavcev ter za strokovno in razisko- 
valno delo v zvezi z razširjanjem, izboljšanjem ali spremem- 
bami vzgojnoizobraževalnega dela. 

19. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske 

oziroma posebne izobraževalne skupnosti se uporabniki in 
izvajalci dogovorijo, katere skupne naloge bodo uresničevali 
s svobodno menjavo dela v svoji skupnosti, katere pa po svoji 
skupnosti v drugih izobraževalnih skupnostih oziroma v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije. 

Za naloge skupnega pomena, ki se po drugem odstavku 40. 
člena tega zakona uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije, uporabniki zagotavljajo sredstva s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije 
po svojih občinskih izobraževalnih skupnostih. 

20. člen 
S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov izobraževal- 

nih skupnosti uporabniki in izvajalci v skladu z zakonom 
opredeljujejo in usklajujejo skupne in celotne družbene 
potrebe po vzgoji in izobraževanju. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega odstavka oblikujejo 
uporabniki in izvajalci na podlagi elementov za pripravo 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov izobraževalnih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: elementi), ki jih sprejemajo 
po metodologiji), ki jo določijo v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije v skladu z zakonom. 

21. člen 
Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje elemente: 
- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih v skladu 

s svojimi potrebami in odgovornostjo zagotavljajo v izobraže- 
valni skupnosti; 

- programe storitev za uresničevanje izobraževanja po 
posameznih vzgojnoizobraževalnih programih, število učen- 
cev in študentov oziroma občanov, ki se bodo predvidoma 

izobraževali po teh programih ter pričakovano kvaliteto ozi- 
roma učinkovitost izobraževanja; 

- razmestitev izobraževalnih zmogljivosti v skladu z zako- 
nom določenimi pogoji za opravljanje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti; 

- sredstva, ki jih bodo uporabniki združevali za izvedbo 
sprejetih programov storitev in za razširitev materialne 
osnove izobraževanja; 

- druge elemente v skladu z zakonom in samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi skupnosti. 

22. člen 
Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje elemente: 
- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih lahko izva- 

jajo; 
- obseg in kvaliteto programov storitev, ki jih lahko opravi 

izvajalec ob razpoložljivi opremljenosti strokovno usposoblje- 
nih delavcih in veljavnih normativih in standardih za opravlja- 
nje vzgojnoizobraževalnega dela; 

- predloge za morebitne spremembe veljavnih normativov 
in standardov s prikazom vpliva teh sprememb na kvaliteto in 
učinkovitost vzgojnoizobraževalnega dela ter na obseg in 
ceno storitev; 

- povračilo za posamezne programe storitev oziroma cene 
posamičnih vzgojnoizobraževalnih storitev. 

23. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana občinske izobra- • 

ževalne skupnosti temelji na usklajenih ustreznih elementih iz 
21. in 22. člena tega zakona in obsega zlasti: 

- potrebe po osnovnem šolanju v skladu s predvidenim 
razvojem občine; 

- programe storitev za zagotavljanje obveznega osnov- 
nega šolanja v občini in za uresničevanje drugih nalog občin- 
ske izobraževalne skupnosti; 

- posebne pogoje za delovanje osnovnih šol in drugih 
izobraževalnih organizacij (razmestitev osnovnih šol in njiho- 
vih enot, delovni čas, prevozi in oskrba učencev itd.); 

- druge naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za uresni- 
čevanje nalog občinske izobraževalne skupnosti (naložbe 
v razširitve zmogljivosti temeljnih organizacij združenega 
dela izvajalcev, ki niso vključene v cene storitev, posebni 
dogovorjeni programi izobraževanja in štipendiranja delavcev 
izvajalcev, ki ni zajeto v ceni storitev, strokovno in razisko- 
valno delo za potrebe razvoja izobraževanja, zagotavljanje 
razširjenih pravic učencev osnovnih šol, zagotavljanje pogo- 
jev, ki jih osnovne šole omogočajo za življenje in delo mladine 
v krajevnih skupnosti itd.); 

- merila za ugotavljanje povračila za opravljene programe 
storitev oziroma cene posamičnih vzgojnoizobraževalnih sto- 
ritev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog skupnosti; 
- osnove in merila za združevanje sredstev in ukrepe za 

preprečevanje motenj v izpolnjevanju sprejetih obveznosti; 
- obseg in način združevanja sredstev za solidarno zago- 

tavljanje obveznega osnovnega šolanja; 
- načela za soudeležbo staršev oziroma občanov, ki se 

izobražujejo; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za posamezna leta 

v planskem obdobju; 
- način ugotavljanja kvalitete storitev. 
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka obsega tudi 

skupne naloge, ki jih uporabniki po občinski izobraževalni 
skupnosti uresničujejo v drugih izobraževalnih skupnostih ter 
obseg in način zagotavljanja sredstev v ta namen. 

24. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana posebne izobraže- 

valne skupnosti temelji na usklajenih ustreznih elementih iz 
21. in 22. člena tega zakona in obsega zlasti: 

- potrebe po usmerjenem izobraževanju na področju 
skupnosti, upoštevaje pri tem tudi potrebe uporabnikov v dru- 
gih posebnih izobraževalnih skupnostih in potrebe razvoja 
posameznih območij in občin; 

- programe storitev za zagotavljanje načrtovanega obsega 
usmerjenega izobraževanja v skupnosti in sicer po posamez- 
nih vzgojnoizobraževalnih programih oziroma skupinah 
sorodnih vzgojnoizobraževalnih programov; 
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- druge naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji z usmer- 
jeno izobraževanje v skupnosti (razširitve zmogljivosti, 
domovi za učence in študente, izvenšolske dejavnosti učen- 
cev in študentov, strokovno in raziskovalno delo, itd.), kolikor 
niso zajete v ceni storitev; 

- merila za ugotavljanje povračila za opravljene programe 
storitev oziroma cene posamičnih storitev; 

- način ugotavljanja kvalitete storitev; 
- posebne pogoje delovanja izobraževalnih organizacij 

(razmestitev izobraževanja, dislocirani oddelki, posebni 
pogoji izobraževanja ob delu, izvajanje praktičnega pouka 
v temeljnih organizacijah uporabnikov, minimalna višina 
nagrad učencem in študentom na praktičnem pouku itd.); 

- načela za soudeležbo učencev in študentov oziroma 
občanov, ki se izobražujejo; 

- obseg potreb po usmerjenem izobraževanju in druge 
naloge, ki jih uporabniki zagotavljajo po svoji skupnosti v dru- 
gih posebnih izobraževalnih skupnostih in v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, ter na tej podlagi nastale obveznosti; 

- osnove in merila za združevanje sredstev, zavezance in 
način združevanja sredstev in ukrepe za preprečevanje 
motenj v izpolnjevanju sprejetih obveznosti; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog skupnosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za posamezna leta 

v planskem obdobju. 

25. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne 

skupnosti Slovenije obsega zlasti: 
- programe storitev za zagotavljanje nalog skupnega 

pomena, ki se v skladu s 37. členom in drugim odstavkom 40. 
člena tega zakona uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije; 

- merila za ugotavljanje povračila za opravljene programe 
storitev oziroma cene vzgojnoizobraževalnih in drugih sto- 
ritev; 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog skupnosti; 
- način ugotavljanja potrebnih sredstev za posamezna leta 

v planskem obdobju; 
- način zagotavljanja sredstev po občinskih izobraževal- 

nih skupnostih za uresničevanje nalog, ki se po tem spora- 
zumu in v skladu z zakonom uresničujejo v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, in ukrepe za preprečevanje motenj 
v izpolnjevanju sprejetih obveznosti. 

26. člen 
V postopku priprave samoupravnih sporazumov o temeljih 

planov občinske in posebne izobraževalne skupnosti uskla- 
dijo: vsebinske in razvojne usmeritve, s katerimi se zagotav- 
ljajo splošni družbeni interesi na področju usmerjenega izo- 
braževanja za skladen gospodarski družbeni razvoj posamez- 
nih področij združenega dela, območij in občin, zlasti še 
potrebe, ki izhajajo iz planiranega razvoja proizvajalnih sil in 
družbenih odnosov; celotne potrebe za usmerjeno izobraže- 
vanje po posameznih vzgojnoizobraževalnih programih za 
pridobitev strokovne izobrazbe; razmestitev izobraževalnih 
zmogljivosti ter uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov oziroma ustanavljanje novih izobraževalnih organizacij. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se 
uporabniki in izvajalci sporazumejo tudi o medsebojnih 
obveznostih iz 38. člena tega zakona. 

27. člen 
Če se v postopku priprave in usklajevanja samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti ugo- 
tovi, da se zaradi uveljavljanja posebnih interesov posamez- 
nih uporabnikov oziroma posebnih interesov posameznih 
območij pomembneje povečajo stroški izobraževanja, se upo- 
rabniki lahko dogovorijo za ustrezne dodatne obveznosti upo- 
rabnikov, ki uveljavljajo take zahteve. 

Sredstva za dodatne obveznosti po prejšnjem odstavku, 
uporabniki zagotavljajo iz virov po 3. in 4. alinei 13. člena tega 
zakona. 

28. člen 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 

sprejmejo uporabniki in izvajalci v izobraževalni skupnosti 
plan skupnosti, v katerem opredelijo zlasti: 

- politiko in cilje razvoja vzgoje in izobraževanja, ki se 
izvaja v skupnosti; 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana po sestavinah 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana; 

- naloge, ki jih prevzema izobraževalna skupnost po dru- 
gih sporazumih, dogovorih ali predpisih; 

- organizacijske, kadrovske ali materialne ukrepe za ures- 
ničitev nalog. 

34. člen 
V občinski izobraževalni skupnosti uporabniki in izvajalci: 
- usklajujejo elemente za pripravo samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana; 
- usklajujejo predloge programov storitev oziroma posa- 

mičnih vzgojnoizobraževalnih storitev s področja skupnosti; 
- usklajujejo predloge meril za vrednotenje programov 

storitev oziroma posamičnih vzgojnoizobraževalnih storitev; 
- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo programov storitev 

oziroma posamičnih storitev v posameznih planskih obdobjih 
in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje teh sredstev; 

- zagotavljajo solidarnostna sredstva za uresničevanje 
obveznega osnovnega šolanja; 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmogljivosti šol in 
drugih izobraževalnih organizacij, kolikor ta sredstva niso 
vsebovana v ceni storitev; 

- sprejemajo plan občinske izobraževalne skupnosti; 
- sodelujejo pri planiranju usmerjenega izobraževanja; 
- se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zako- 

nom in s samoupravnimi splošnimi akti občinske izobraže- 
valne skupnosti. 

36. člen 
Na podlagi celotnih potreb po usmerjenem izobraževanju, 

ki so jih ugotovili uporabniki v svojih temeljnih organizacijah 
in skupnostih, se v posebni izobraževalni skupnosti skupaj 
z izvajalci v skladu z zakonom, sporazumejo, katere potrebe 
bodo zagotavljali s svobodno menjavo dela v svoji posebni 
izobraževalni skupnosti oziroma po njej v drugih posebnih 
izobraževalnih skupnostih. 

S svobodno menjavo dela v svoji posebni izobraževalni 
skupnosti uporabniki in izvajalci zadovoljujejo potrebe upo- 
rabnikov po usmerjenem izobraževanju v tistih usmeritvah, za 
katere je skupnost ustanovljena, ter potrebe, ki jih za usmer- 
jeno izobraževanje v teh usmeritvah izrazijo uporabniki v vseh 
drugih posebnih izobraževalnih skupnostih. 

37. člen 
Izjemoma se lahko za tiste vzgojnoizobraževalne programe 

usmerjenega izobraževanja, kjer zaradi majhnega obsega 
potreb pri posameznih uporabnikih, posebnosti izobraževa- 
nja ali zaradi drugih razlogov ni smotrno organizirati posebne 
izobraževalne skupnosti, uresničuje svobodna menjava dela 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Vzgojnoizobraževalne programe iz prejšnjega odstavka 
določi skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije, po tem, 
ko je ugotovila celoten družbeni interes za te programe in 
obseg potreb za izobraževanje po teh programih. 

38. člen 
Uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti zagotavljajo 

tudi tisti del potreb po usmerjenem izobraževanju, ki se ures- 
ničuje v drugih posebnih izobraževalnih skupnostih in sicer 
z medsebojnim usklajevanjem planov posebnih izobraževal- 
nih skupnosti, s sodelovanjem pri oblikovanju vzgojnoizobra- 
ževalnih programov in s prevzemanjem ustreznih medseboj- 
nih obveznosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti za področja družbenih 
dejavnosti uskladijo svoje plane tudi v skupščinah ustreznih 
republiških samoupravnih interesnih skupnosti za ta področja 
dejavnosti. 

39. člen 
V posebni izobraževalni skupnosti uporabniki in izvajalci: 
- usklajujejo elemente za pripravo samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana; 
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- usklajujejo celotne potrebe po usmerjenem izobraževa- 
nju, ki se uresničujejo v tej skupnosti; 

- se sporazumevajo z drugimi posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi o zagotavljanju tistega dela svojih potreb po 
usmerjenem izobraževanju, ki se uresničuje v drugih poseb- 
nih izobraževalnih skupnoštih ter o medsebojnih obveznostih 
v zvezi s tem; 

- usklajujejo predloge programov storitev oziroma posa- 
mičnih vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev ter druge 
naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za usmerjeno izobra- 
ževanje s področja skupnosti; 

- usklajujejo predloge meril za vrednotenje programov 
storitev oziroma posamičnih vzgojnoizobraževalnih storitev; 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmogljivosti izvajal- 
cev, kolikor niso ta sredstva vsebovana v cenah storitev; 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo programov stori- 
tev oziroma posamičnih storitev v posameznih planskih 
obdobjih in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje teh sredstev; 

- sprejemajo plan posebne izobraževalne skupnosti; 
- v skladu z zakonom sprejemajo vzgojnoizobraževalne 

programe, ki se uresničujejo v tej skupnosti; 
- opredeljujejo skupne naloge, ki jih v sladu s samouprav- 

nim sporazumom uresničujejo v drugih izobraževalnih skup- 
nostih in zagotavljajo sredstva za ta namen; 

- se sporazumevajo o ustanavljanju izobraževalnih organi- 
zacij in o uvajanju novih vzgojnoizobraževalnih programov; 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zako- 
nom in s samoupravnimi splošnimi akti posebne izobraže- 
valne skupnosti, 

40. člen 
V Izobraževalni skupnosti Slovenije uporabniki in izvajalci 

oblikujejo skupne osnove politike vzgoje in izobraževanja 
v Socialistični republiki Sloveniji, usklajujejo razvoj vzgoje in 
izobraževanja s potrebami družbenega razvoja in opravljajo 
naloge skupnega pomena. V ta namen zlasti oblikujejo pred- 
loge za usklajevanje planov izobraževalnih skupnosti, dolo- 
čajo enotne osnove standardov in normativov za opravljanje 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti, se sporazumevajo v skladu 
s tem zakonom o pogojih in merilih za solidarnostno zagotav- 
ljanje obveznega osnovnega šolanja in o obsegu in načinu 
opravljanja nalog skupnega pomena ter soodločajo o vpraša- 
njih, za katere je na področju vzgoje in izobraževanja pri- 
stojna Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Naloge skupnega pomena iz prvega odstavka tega člena, ki 
se uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije, so; 

- obveznosti Socialistične republike Slovenije do šolstva 
narodnosti in dvojezičnega šolstva: 

- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v organizacijah za 
usposabljanje, ki jih določa samoupravni sporazum o temeljih 
plana Izobraževalne Skupnosti Slovenije v skladu z zakonom; 

- dopolnilno šolanje otrok naših delavcev, ki so na začas- 
nem delu v tujini; 

- dogovorjeni program mednarodnega sodelovanja Soci- 
alistične republike Slovenije na področju vzgoje in izobraže- 
vanja; 

- podeljevanje nagrad in priznanj Staneta Žagarja; 
- strokovno, raziskovalno in razvojno delo, ki ima skupen 

pomen za celotno področje vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji; 

- prevozi učencev in študentov v usmerjenem izobraže- 
vanju; 

- druge naloge skupnega pomena, s katerimi se zagotav- 
ljajo splošni pogoji za napredek vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Uporabniki in izvajalci v občinskih in posebnih izobraževal- 
nih skupnostih se lahko v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
sporazumejo tudi o drugih skupnih nalogah za pospeševanje 
razvoja izobraževanja, izenačevanja možnosti za izobraževa- 
nje in omogočanje vsestranskega razvoja mladine ter dolo- 
čajo obseg in način združevanja sredstev za te namene. 

41. člen 
Uporabniki storitev ene ali več vzgojnoizobraževalnih orga- 

nizacij lahko skupaj z delavci te organizacije in z drugimi 

izvajalci za uresničevanje svobodne menjave dela ustanovijo 
enoto občinske izobraževalne skupnosti, v kateri izvajajo 
določen vzgojnoizobraževalni program oziroma posamezne 
naloge iz delovnega načrta izobraževalne organizacije. 

Za kar najbolj neposredno uresničevanje medsebojnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela na 
posameznem področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti se 
uporabniki in izvajalci lahko v občinski izobraževalni skupno- 
sti organizirajo v temeljno skupnost. 

V posebni izobraževalni skupnosti se uporabniki in izvajalci 
za uresničevanje svobodne menjave dela lahko organizirajo 
v enoto, v kateri izvajajo posamezen vzgojnoizobraževalni 
program oziroma skupino sorodnih vzgojnoizobraževalnih 
programov ali posamezne naloge iz vzgojnoizobraževalnega 
programa oziroma delovnega načrta izobraževalne organiza- 
cije. 

V posebni izobraževalni skupnosti, kadar se le-ta ustanovi 
za več usmeritev usmerjenega izobraževanja, se za kar najbolj 
neposredno uresničevanje medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti v svobodni menjavi dela za posamezne usmeri- 
tve usmerjenega izobraževanja, uporabniki in izvajalci lahko 
organizirajo v temeljno skupnost, zlasti za oblikovanje in 
izvajanje posameznih vzgojnoizobraževalnih programov. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ali s statutom 
občinske oziroma posebne izobraževalne skupnosti se dolo- 
čijo pogoji za organiziranje enot in temeljnih skupnosti ter 
načela za njihovo samoupravno organiziranost. 

42. člen 
Za usklajevanje dela, dogovarjanje o skupnih nalogah ter za 

uresničevanje skupnih ciljev izobraževalne skupnosti, njihove 
enote in temeljne skupnosti sodelujejo med seboj in z drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, zlasti na področju 
raziskovalne dejavnosti, kulture, telesne kulture, zdravstva, 
socialnega skrbstva in otroškega varstva. V ta namen ustanav- 
ljajo skupne organe. 

Posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skup- 
nost Slovenije usklajujejo z raziskovalnimi skupnostmi 
pogoje svobodne menjave dela in programe storitev, ki jih 
opravljajo visokošolske organizacije, kadar ti programi vsebu- 
jejo tudi raziskovalne naloge. 

43. člen 
Izobraževalno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina izobraževalne skupnosti ima zbor uporabnikov 

in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov občinske oziroma posebne 

izobraževalne skupnosti delegirajo delegacije uporabnikov, ki 
so člani skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske oziroma posebne izo- 
braževalne skupnosti delegirajo delegacije izvajalcev, ki so 
člani skupnosti. 

Delegate v zbor uporabnikov Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije delegirajo zbori uporabnikov občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnosti, v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev 
teh skupnosti. 

Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih izobraževalnih 
skupnosti združijo v izobraževalno skupnost v posebni druž- 
benopolitični skupnosti, delegira delegate v zbor uporabni- 
kov in zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije tudi 
taka skupnost. 

V zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije delegi- 
rajo svoje delegate tudi izobraževalne organizacije, ki izvajajo 
vzgojnoizobraževalne programe iz 37. člena in druge alinee 
drugega odstavka 40. člena tega zakona. 

Pri delegiranju delegatov izobraževalnih organizacij v zbore 
izvajalcev izobraževalnih skupnosti je treba zagotoviti 
ustrezno zastopanost učencev oziroma študentov. Če izobra- 
ževalne organizacije volijo za delegiranje delegatov v zbore 
izvajalcev izobraževalnih skupnosti posebno, združeno ali 
splošno delegacijo, volijo v to delegacijo svoje člane tudi 
učenci oziroma študenti v skladu s statutom ali drugim sploš- 
nim aktom izobraževalne organizacije: 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 
skupnosti oziroma s statutom se določi število delegatskih 
mest v zborih skupščine in način delegiranja delegatov upo- 
rabnikov in izvajalcev. 
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44. člen 
Enoto oziroma temeljno skupnost izoraževalne skupnosti 

upravlja skupščina, ki ima zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi enote oziroma 
temeljne skupnosti se določi število delegatskih mest v zborih 
skupščine enote oziroma temeljne skupnosti ter število in 
način delegiranja delegatov, ki jih delegirajo delegacije upo- 
rabnikov in izvajalcev, v skladu z merili, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne skupnosti. 

45. člen 
Delegati v skupščini izobraževalne skupnosti sprejemajo 

plan izobraževalne skupnosti; enakopravno in sporazumno 
oblikujejo politiko na področju vzgoje in izobraževanja; se 
sporazumevajo o programih storitev, pogojih za opravljanje 
vzgojnoizobraževalnih storitev, cenah oziroma povračilih, 
samoupravnem nadzoru in o drugih pogojih uresničevanja 
svobodne menjave dela in drugih medsebojnih pravicah in 
obveznostih ter odgovornostih, ki jih določa samoupravni 
sporazum o ustanovitvi izobraževalne skupnosti in njen 
statut. 

46. člen 
Skupščina izobraževalne skupnosti pripravlja predlog 

samoupravnega sporazuma o temeljih plana, predloge drugih 
samoupravnih sporazumov in samoupravnih splošnih aktov 
ter odloča o kadrovskih ter organizacijskih zadevah skupš- 
čine. 

47. člen 
Kadar skupščina izobraževalne skupnosti odloča, sprejema 

svoje odločitve na zasedanjih svojih zborov. 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 

skupnosti in njenim statutom se določijo zadeve, o katerih 
odločajo delegati v skupščini po predhodnem izjavljanju 
delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. 

Delegati v skupščini izobraževalne skupnosti odločajo na 
skupni seji obeh zborov: o sprejemu zakonov, odlokov in 
drugih splošnih aktov, o splošni politiki, razvoju ter o drugih 
pomembnih vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja, 
kadar ta soodloča enakopravno z zbori skupščine družbeno- 
politične skupnosti o teh vprašanjih, o volitvah članov orga- 
nov skupščine o imenovanju in razrešitvi vodje delovne skup- 
nosti iz tretjega odstavka 57. člena tega zakona ter o drugih 
zadevah, določenih s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi izobraževalne skupnosti. 

Delegati v skupščini izobraževalne skupnosti odločajo 
v obeh zborih enakopravno o sprejemu statua skupnosti, 
plana skupnosti in o ukrepih za njegovo uresničitev, o uskla- 
jevanju elementov za pripravo samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana, o sprejemu drugih samoupravnih splošnih 
aktov in o drugih zadevah, določenih s samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi izobraževalne skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 
skupnosti se določijo zadeve, o katerih odloča posamezen 
zbor samostojno. 

48. člen 
V zadevah, o katerih odločata oba zbora skupščine enako- 

pravno, so odločitve sprejete, če so bile sprejete z večino 
glasov v vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh zborih. 

Če ni doseženo sogalsje med zboroma, se izvede usklaje- 
valni postopek, ki je določen s statutom izobraževalne skup- 
nosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni doseženo soglasje in 
bi bilo zaradi tega ogroženo opravljanje vzgojnoizboraže- 
valne dejavnosti, lahko skupščina držubenopolitične skupno- 
sti začasno uredi to vprašanje. 

49. člen 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 

skupnosti se v skladu z zakonom opredelijo: namen in cilji 

ustanovitve izobraževalne skupnosti; pravice, obveznosti in 
odgovornosti uporabnikov in izvajalcev; premdet svobodne 
menajve dela; delovno področje; samoupravna organizira- 
nost skupnosti, sestava, pooblastila in odgovornosti skupš- 
čine in drugih organov skupnosti; pogoji za organiziranje 
enot oziroma temeljnih skupnosti; vsebina, način in postopek 
sporazumevanja; način odločanja; nadzor nad delom orga- 
nov in strokovnih služb, ter druge zadeve in vprašanja skup- 
nega pomena za člane skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovtivi izobraževalne 
skupnosti in njenim statutom se določi tudi način delegiranja 
delegatov uporabnikov v organe upravljanja izobraževalnih 
organizacij v skladu z zakonom. S samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi izobraževalne skupnosti in njenim statu- 
tom se določi način sodelovanja s predstavniki organov dru- 
gih organizacij in skupnosti v skupščini izobraževalne skup- 
nosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne skup- 
nosti in njen statut začneta veljati, ko da k njima soglasje 
skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut izobraže- 
valne skupnosti se objavita v uradnem galsilu ustrezne druž- 
benopolitične skupnosti. 

50. člen 
Za izvrševanje odločitev skupščine in za pripravo predlogov 

iz njene prisotjnosti ima lahko skupščina izobraževalne skup- 
nosti skupne organe uporabnikov in izvajalcev. 

Število teh organov, delovno področje posameznega 
organa in njihovo sestavo določi skupščina izobraževalne 
skupnosti v skladu s statutom tako, da jih sestavljajo samo 
delegati, ki so člani delegacij uporabnikov oziroma izvajalcev 
za skupščino izobraževalne skupnosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti s stautom določijo 
sestavo organov iz prvega odstavka tega člena tako, da so 
v njih ustrezno zastopani tudi delegati učencev in študentov. 

51. člen 
Za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega 

izobraževanja in za druge strokovne naloge v zvezi z načrto- 
vanjem obsega, organizacije in vsebine usmerjenega izobra- 
ževanja imajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih strokovni svet kot skupen strokovni organ. 

Skupščina posebne izobraževalne skupnosti v skladu s sta- 
tutom določi število članov strokovnega sveta ter imenuje 
njegove člane izmed uporabnikov in izvajalcev, združenih 
v skupnosti, izmed uporabnikov iz drugih zainteresiranih 
posebnih izobraževalnih skupnosti ter izmed znanstvenih in 
družbenopolitičnih delavcev. 

Posebne izobraževalne skupnosti s statutom določijo 
sestavo strokovnih svetov tako, da so v njih ustrezno zasto- 
pani tudi učenci in študenti. 

52. člen 
Strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti: 
- pripravlja predloge vzgojnoizobraževalnih programov za 

pridobitev in za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter pri 
tem sodeluje z uporabniki in izvajalci ter z ustreznimi razisko- 
valnimi organizacijami; 

- obravnava pomembnejša strokovna vprašanja v zvezi 
z načrtovanjem in uresničevanjem usmerjenega izobraževa- 
nja, ki se uresničuje v okviru skupnosti, in dajo predloge 
skupščinski skupnosti in njenim organom. 

53. člen 
S statutom posebne izobraževalne skupnosti se v skladu 

z zakonom določijo naloge strokovnega sveta pri pripravlja- 
nju vzgojnoizobraževalnih programov, opravljanje strokovnih 
nalog v zvezi z njihovo pripravo, postopek usklajevanja pred- 
logov z drugimi zainteresiranimi posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi ter postopek sprejemanja vzgojnoizobraževalnih 
programov. 

Zavod SRS za šolstvo sodeluje s strokovnimi sveti pri 
posebnih izobraževalnih skupnostih in opravlja zanje stro- 
kovna in administrativna opravila v skladu s posebnimi pred- 
pisi. 
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55. čien 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi izobraževalne 

skupnosti se oblikuje organ samoupravne delavske kontrole 
za opravljanje-nadzora nad izvajanjem sprejete politike, nad 
uveljavljanjem pravic in obveznosti delavcev in drugih delov- 
nih ljudi, združenih v skupnosti, nad uresničevanjem sprejetih 
samoupravnih odločitev, nad uporabo sredstev ter nad delo- 
vanjem organov skupnosti in njene strokovne službe. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ter njenim sta- 
tutom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti se v skiadu 
z zakonom določijo sestava, volitve In odpoklic ter število 
članov organa samoupravne delavske kontrole. 

56. člen 
Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz samoupravnih 

odnosov pri sprejemanju in izpolnjevanju planskih odločitev 
in iz drugih samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje samo- 
stojno urejajo v izobraževalni skupnosti, rešuje posebno 
sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko ustanovijo uporab- 
niki in izvajalci s samoupravnim sporazumom pri izobraže- 
valni skupnosti, lahko pa več izobraževalnih skupnosti 
s samoupravnim sporazumom ustanovi skupno posebno 
sodišče združenega dela. Skupno posebno sodišče združe- 
nega dela lahko izobraževalne skupnosti ustanovijo tudi sku- 
paj s samoupravnimi interesnimi skupnostmi podobnih druž- 
benih dejavnosti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela rešuje tudi spore 
iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov 
med skupnostmi, ki so ga ustanovile. 

57. člen 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem 

podobnih del lahko občinska izobraževalna skupnost oblikuje 
delovno skupnost ali si zagotovi opravljanje teh del z dogovo- 
rom z drugo izobraževalno skupnostjo, samoupravno inte- 
resno skupnostjo, organizacijo ali organom. 

Posebne izobraževalne skupnosti in izobraževalna skup- 
nost Slovenije ustanovijo za opravljanje administrativno-stro- 
kovnih, pomožnih in tem podobnih del skupno strokovno 
službo. 

Če izobraževalna skupnost za opravljanje del iz prvega in 
drugega odstavka tega člena oblikuje delovno skupnost, ime- 
nuje in razrešuje vodjo te delovne skupnosti skupščina izo- 
braževalne skupnosti po tem, ko je dobila mnenje organa 
upravljanja delovne skupnosti 

Vodja delovne skupnosti je za svoje delo odgovoren skupš- 
čini izobraževalne skupnosti. 

59. člen 
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in dela občinskih 

izobraževalnih skupnosti opravljajo za zadeve vzgoje in izo- 
braževanja pristojni občinski upravni organi, nadzorstvo nad 
zakonitostjo poslovanja in dela posebnih izobraževalnih 
skupnosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije pa za zadeve 
vzgoje in izobraževanja pristojni republiški upravni organ. 

61. čisn 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje: 
- obravnava pomembnejša strokovna vprašanja v zvezi 

s sistemom in vsebino vzgoje in izobraževanja in daje pred- 
loge izobraževalnim skupnostim; 

- sprejema vzgojni program za vzgojo in varstvo predšol- 
skih otrok; 
- sprjoma program življenja in dela osnovne šole; 
- določa vsebino in obseg skupne vzgojnoizobrazbene 

osnove v usmerjenem izobraževanju; 
- sprejema okvirni vzgojni program za domove učencev 

v usmerjenem izobraževanju; 
- določa načela za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 

gramov za pridobitev strokovne izobrazbe 
- daje mnenje k posameznim vzgojnoizobraževalnim pro- 

gramom za pridobitev strokovne izobrazbe; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
Odločitev iz 2., 3. in 4. alinee prvega odstavka tega člena 

sprejme Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževa- 
nje po tem, ko je dobil mnenje Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije oziroma Izobraževalna skupnosti Slovenije. 

Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
sprejme poslovnik, s katerim določi oblike svojega dela, način 
sprejemanja skiepov in druge zadeve v zvezi z delom sveta. 

Strokovno in administrativno delo za Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje opravlja Zavod SR Slove- 
nije za šolstvo. 

62. čien 
Strokovni svet Slovenije za vzgojo in izobraževanje sestav- 

ljajo strokovni in drugi delavci izmed uporabnikov in izvajal- 
cev, iz Gospodarske zbornice Slovenije, iz visokošolskih in 
raziskovalnih organizacij ter iz družbenopolitičnih organiza- 
cij, strokovnih društev in organov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Skupščina SR Slovenije enakopravno s skupščino Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije na predlog Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije določi šte- 
vilo članov Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje in imenuje predsednika in člane jsveta za dobo 
štirih let. 

Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje je za 
svoje delo odgovoren Skupščin! SR Slovenije in Skupščini 
Izobraževalne skupnosti Siovenije. 

PREDLOG ZAKONA 

o pedagoški službi (ESA-604) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 160. seji dne 20. 
4. 1988 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O PEDAGOŠKI SLUŽBI, 
k i vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena. 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije j na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skuščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles slodelovali: 
- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, 
- Stane ČEHOVIN, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzogojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 
- Milena MARKIČ, pomočnica predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Za zakon ureja dejavnost pedagoške službe kot celoto tistih 

nalog, ki so skupnega pomena za vzgojno-izobraževalni 
sistem v SR Sloveniji izvaja pa jo republiški upravni organ. 

- 2. člen 
Dejavnost pedagoške službe po tem zakonu obsega raz- 

vojno-proučevalno in svetovalno delo, stalno strokovno izpo- 
polnjevanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževa- 
nju ter pedagoški nadzor v predšolski vzgoji, osnovnem izo- 
braževanju, domovih za učence in srednjem izobraževanju za 
vzgojno-izobraževalne programe, sprejete na podlagi pro- 
gramske zasnove. 
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3. člen 
Razvojno-proučevalno delo, potrebno za celovit razvoj in 

posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, obsega 
- spremljanje in proučevanje sodobnih znanstvenih in stro- 

kovnih spoznanj, izobraževalnih sistemov, učinkovitosti izva- 
janja vzgojno-izobraževalnih programov ter spremljanje in 
proučevanje pobud in predlogov učiteljev ter drugih za poso- 
dabljanje vsebin, metod in organizacije vzgojno-izobraževal- 
nega dela; 

- spremljanje razvoja znanosti in strok, pomembnih za 
pripravo terposodabljanje programov za predšolsko vzgojo, 
osnovno šolo, organizacije za usposabljanje, domove za 
učence, glasbene šole in vzgojno-izobraževalne programe 
za srednje izobraževanje, določene s programsko zasnovo; 

- ugotavljanje potreb po učbenikih, učilih in šolski opremi 
ter oblikovanje strokovnih podlag za pripravo njihovih stan- 
dardov in normativov ter oblikovanje strokovnih podlag za 
potrjevanje učbenikov; 

- koncipiranje nove izobraževalne tehnologije in njeno 
uvajanje v pedagoško prakso; 

- pripravljanje strokovnih podlag za določanje standardov 
in normativov za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
v vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih organizacijah; 

- razvijanje informacijsko—dokumentacijske dejavnosti; 
- spremljanje eksperimentalnega preverjanja vzgojno-izo- 

braževalnih programov, učnih sredstev in organizacije 
vzgojno-izobraževalnega dela, s stališča uresničevanja pravic 

Svetovalno delo obsega: 
- seznanjanje delavcev v vzgoji in izobraževanju z razisko- 

valnimi rezultati, z novimi spoznanji strok in prakse ter 
s sodobnimi oblikami in metodami vzgojno-izobraževalnega 
dela; 

- spodbujanje delavcev v vzgoji in izobraževanju h kako- 
vostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu ter posodablja- 
nju vsebin in metod dela; 

- svetovanje in strokovna pomoč pri organizaciji ter izvaja- 
nju vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanju novih progra- 
mov in sodobnih učnih sredstev; 

- svetovanje in strokovna pomoč pedagoškim vodjem, uči- 
teljem, strokovnim delavcem, mentorjem pripravnikov ter 
strokovnim organom; 

- spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela, ugotavljanje 
uspešnosti in strokovnih pomanjkljivosti ter analiziranje dose- 
ženih rezultatov; 

- usmerjanje vzgojno-izobraževalnega dela s strokovnimi 
navodili in priporočili. 

5. člen 
Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delav- 

cev v vzgoji ter izobraževanju obsega: 
- ugotavljanje potreb za izpopolnjevanje in usposabljanje 

v stroki ter na pedagoško-andragoškem, psihološkem in 
metodičnem področju ter posredovanje teh ugotovitev viso- 
košolskim izobraževalnim organizacijam; 

- izvajanje programov za izpopolnjevanje in usposabljanje 
za posodabljanje vsebin, metod ter organizacije vzgojno-izo- 
braževalnega dela in komunikacije z učenci ter za uvajanje in 
obvladovanje nove učne tehnologije; 

- izvajanje programov za izpopolnjevanje in usposabljanje 
pripravnikov ter njihovih mentorjev, vodstvenih delavcev in 
druge oblike izpopolnjevanja ter usposabljanja v vzgoji in 
izobraževanju; 

- priprava in izdajanje strokovnih gradiv. 

6. člen 
Pedagoški nadzor obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, 

drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov s področja 
vzgoje ter izobraževanja in nadzor nad izvajanjem vzgojnoizo- 
braževalnega dela. 

II. IZVAJANJE PEDAGOŠKE SLUŽBE 

7. člen 
Dejavnost pedagoške službe, opredeljeno s tem zakonom, 

izvaja Zavod SR Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: zavod). 

Za izvajanje pedagoškega nadzora oblikuje zavod notranjo 
organizacijsko enoto na sedežu zavoda, za izvajanje ostalih 
nalog pedagoške službe pa lahko tudi organizacijske enote 
izven sedeža. 

Posamezne sestavine pedagoške službe izvajajo skladno 
z drugimi predpisi tudi ravnatelji vzgojno-varstvenih in 
vzgojno-izobraževalnih organizacij, visokošolske izobraže- 
valne in znanstveno-raziskovalne organizacije. 

8. člen 
Zavod izvaja dejavnost pedagoške službe tudi na področju 

vzgoje in izobraževanja otrok naših državljanov na začasnem 
delu v tujini. Pri tem sodeluje s pristojnimi organi v SR 
Sloveniji in v drugih socialističnih republikah in socialističnih 
avtonomnih pokrajinah, z diplomatskimi in konzularnimi 
predstavništvi SFRJ ter s pristojnimi organi in službami tujih 
držav. 

9. člen 
Pri izvajanju svojih nalog zavod sodeluje z ustreznimi 

organi in organizacijami v SR Sloveniji in v drugih socialistič- 
nih republikah ter socialističnih avtonomnih pokrajinah, na 
območjih, kjer živijo tudi pripadniki italijanske in madžarske 
narodnosti pa tudi s samoupravno interesno skupnostjo za 
prosveto ter kulturo italijanske oziroma madžarske narod- 
nosti. 

Zavod sodeluje tudi z ustanovami, ki izobražujejo pripad- 
nike slovenske narodnosti zunaj meja SR Slovenije in razvija 
druge mednarodne stike. 

10. člen 
Zavod izdela letni delovni načrt in letno poročilo o delu, ki 

ju pošlje republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
vzgojo in izobraževanje ter Strokovnemu svetu SR Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje. 

S svojega delovnega področja izdela zavod, praviloma za 
srednjeročno obdobje, poročilo o stanju in problematiki 
vzgoje ter izobraževanja v SR Sloveniji in v občini. 

Poročilo o stanju in problematiki vzgoje ter izobraževanja 
v SR Sloveniji pošlje zavod Skupščini SR Slovenije, Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, Strokovnemu svetu SR Slove- 
nije za vzgojo in izobraževanje, Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije ter republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
vzgojo in izobraževanje. 

Poročilo o stanju in problematiki vzgoje ter izobraževanja 
v občini pošlje zavod skupščini občine. 

11. člen 
Pred sprejemom letnega delovnega načrta, pridobi zavod 

mnenje Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje ter republiškega upravnega organa, pristojnega za 
vzgojo in izobraževanje. 

V letnem delovnem načrtu opredeli zavod tudi naloge, ki jih 
opravlja za samoupravne interesne skupnosti in posebne 
naloge, ki jih opravlja za druge uporabnike. 

Medsebojne pravice in obveznosti med zavodom ter upo- 
rabniki iz prejšnjega odstavka se uredijo s sporazumom. 

12. člen 
Dela in naloge, potrebne za izvajanje pedagoške službe 

opravljajo pedagoški svetovalci, pedagoški nadzorniki in 
drugi strokovni delavci. 

Pedagoški nadzor lahko opravljajo le pedagoški nadzorniki, 
kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

Pri izvajanju dejavnosti pedagoške službe so delavci iz 
prvega odstavka tega člena dolžni upoštevati ugotovitve raz- 
vojno-raziskovalnega in svetovalnega dela ter pedagoškega 
nadzora. 

13. člen 
Za pedagoškega svetovalca je lahko izbran, kdor: 
- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri; 
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraže- 

vanju; 
- je pri svojem delu pokazal nadpovprečno strokovno in 

pedagoško usposobljenost ter nadpovprečne pedagoške re- 
zultate. 
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Pedagoški svetovalec za šole z učnim jezikom narodnosti 
oziroma za dvojezične šole mora obvladati tudi jezik narod- 
nosti. 

Za pedagoškega nadzornika je lahko imenovan, kdor ima: 
- visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri; 
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vzgoje in 

izobraževanja; 
- je pri svojem delu pokazal nadpovprečno strokovno in 

pedagoško usposobljenost ter nadpovprečne pedagoške re- 
zultate. 

14. člen 
Delavci zavoda v okviru nalog razvojno-proučevalnega in 

svetovalnega dela, opredeljenih v letnem delovnem načrtu, 
sodelujejo z delavci vzgojno-varstvenih oziroma vzgojno-izo- 
braževalnih organizacij tako, da dobijo potrebne podatke, 
prisostvujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in pri 
delu strokovnih organov. 

15. člen 
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in samou- 
pravnih splošnih aktov s področja vzgoje ter izobraževanja se 
izvaja s stalnim in sprotnim nadzorom nad: 

- izpolnjevanjem pogojev za opravljanje vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti in pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževal- 
nega programa; 

- uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev, zlasti vpi- 
som, ocenjevanjem, napredovanjem in vzgojnimi ukrepi; 

- vodenjem pedagoške dokumentacije in izdajanjem javnih 
listin; 

- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela; 
- izpolnjevanjem standardov in normativov za izvajanje 

vzg o j n o- i zo b raže va I n i h p rog ra m o v; 
- drugimi opravili v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 
Nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se 

opravi na zahtevo subjektov iz 17. člena tega zakona in se 
nanaša na: 

- ugotavljanje skladnosti vzgojno-izobraževalnega dela 
z vzgojno-izobraževalnimi programi; 

- ugotavljanje strokovnih pomanjkljivosti in nepravilnosti 
pri vzgojno-izobraževalnem delu. 

16. člen 
Vzgojno-varstvena oziroma vzgojno-izobraževalna organi- 

zacija je dolžna omogočiti pedagoškemu nadzorniku vpogled 
v pedagoško in drugo dokumentacijo ter mu dati na voljo vse 
potrebne podatke in mu omogočiti, da prisostvuje pri vseh 
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela. 

17. člen 
Pedagoški nadzornik je dolžan opraviti pedagoški nadzor 

na pobudo skupnosti učencev, staršev, sveta staršev, ravnate- 
lja, učitelja, organa upravljanja vzgojno-varstvene oziroma 
vzgojno-izobraževalne organizacije, pristojnega organa druž- 
benopolitične skupnosti in pristojne samoupravne interesne 
skupnosti. 

O ugotovitvah in sprejetih ukrepih mora pedagoški nadzor- 
nik seznaniti tistega, na čigar pobudo je bil uveden pedagoški 
nadzor. 

18. člen 
Pri opravljanju pedagoškega nadzora pedagoški nadzornik 

samostojno ugotavlja dejstva in okoliščine, samostojno 
odloča o ukrepih, predvidenih s tem zakonom ter je za svoje 
delo osebno odgovoren. 

Za ugotovitev ali za presojo dejstev pedagoški nadzornik pri 
opravljanju nadzora nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega 
dela pridobi strokovno mnenje. 

19. člen 
Če so ob opravljanju nadzora ugotovljene kršitve zakonov, 

drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov s področja 
vzgoje in izobraževanja oziroma pomanjkljivosti in nepravil- 
nosti, ima pedagoški nadzornik pravico in dolžnost, da: 

- z odločbo odredi ukrepe in določi rok za odpravo kršitev 
oziroma posledic, nastalih zaradi nepravilne uporabe zako- 

nov, drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov; 
- z odločbo prepove izvajanje sklepov strokovnih organov, 

ki so v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in samouprav- 
nimi splošnimi akti; 

- obvesti ustrezno samoupravno interesno skupnost in 
ustanovitelja, če so ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilno- 
sti posledica neustreznih pogojev; 

- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper posa- 
meznega delavca zaradi kršitve delovnih obveznosti; 

- da pobudo za razrešitev ravnatelja, če ta ne opravlja 
zadovoljivo nalog pedagoškega vodje; 

- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška; 
- sporoči ustrezne podatke pristojnemu organu, če za 

sprejemanje ukrepov sam ni pristojen; 
- predlaga občinski skupščini začasno zadržanje izvršitve 

samoupravnih aktov in sklepov. 
Zoper odločbo iz prve alinee tega člena imata vzgojno- 

varstvena oziroma vzgojno-izobraževalna organizacija, in 
njen delavec, v roku 8 dni od vročitve odločbe, pravico do 
pritožbe na republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in 
izobraževanje. 

Če so ukrepi iz prve alinee tega člena posledica kršitve 
standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov, se dokončna odločba pošlje ustrezni samou- 
pravni interesni skupnosti. 

20. člen 
Če so ob opravljanju nadzora nad izvajanjem vzgojno-izo- 

braževalnega dela ugotovljene pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti, ima pedagoški nadzornik pravico in dolžnost, 
da: 

- opozori ravnatelja oziroma posameznega delavca na 
ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti pri vzgojno-izo- 
braževalnem delu ter predlaga ukrepe in določi rok za njihovo 
odpravo 

- predlaga obravnavo posameznih vprašanj v pristojnih 
strokovnih oziroma samoupravnih organih vzgojno-varstvene 
oziroma vzgojno-izobraževalne organizacije. 

21. člen 
O opravljenem pedagoškem nadzoru se obvezno sestavi 

zapisnik, ki vsebuje ugotovitve, strokovna mnenja, predloge 
ukrepov ter roke, v katerih mora vzgojno-varstvena oziroma 
vzgojno-izobraževalna organizacija odpraviti nepravilnosti 
oziroma pomanjkljivosti. 

Zapisnik se vroči vzgojno-varstveni oziroma vzgojno-izo- 
braževalni organizaciji, v kateri je bil opravljen nadzor in 
delavcu, na katerega delo se nanašajo ugotovitve, predlogi ter 
ukrepi, občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
vzgojo in izobraževanje, ustanovitelju ter organom, pristojnim 
za ukrepanje. 

22. člen 
Zoper zapisnik o pedagoškem nadzoru imata vzgojno-var- 

stvena oziroma vzgojno-izobraževalna organizacija, in njen 
delavec, v roku 8 dni od vročitve zapisnika, pravico do ugo- 
vora na zavod. O ugovoru odloči direktor zavoda v roku 15 
dni. 

23. člen 
Ugotovitve pedagoškega nadzora zavod analizira in o tem 

najmanj enkrat letno obvesti republiški upravni organ, pristo- 
jen za vzgojo ter izobraževanje. 

Ugotovitve iz prejšnjega odstavka zavod upošteva pri pro- 
gramiranju svetovalnega dela in stalnega strokovnega izpo- 
polnjevanja ter usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraže- 
vanju. 

24. člen 
Če se pri izvajanju pedagoške službe ugotovi izjemna 

uspešnost vzgojno-varstvene oziroma vzgojno-izobraževalne 
organizacije, posameznega delavca ali pedagoškega vodje, 
predlaga zavod posameznega delavca ali organizacijo za priz- 
nanje oziroma nagrado. 
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 

Pedagoški svetovalec, ki na dan uveljavitve tega zakona 
nima predpisane izobrazbe, si mora le-to pridobiti najkasneje 
v 5. letih od uveljavitve tega zakona, če si v tem roku ne 
pridobi zahtevane izobrazbe, ne more več opravljati nalog 
pedagoškega svetovalca. 

26. člen 
Zavod je dolžan uskladiti svoje delo in organiziranost 

z določbami tega zakona najkasneje v roku 8 mesecev od 
njegove uveljavitve. 

27. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon 

o pedagoški službi (Ur. I. SRS, št. 16/74). 

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

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije so na sejah 27. 12.1988 obravna- 
vali predlog za izdajo zakona o pedagoški službi z osnutkom 
zakona in ga sprejeli. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije so naložili, naj predloži predlog zakona o pedagoški 
službi v obravnavo Skupščini SR Slovenije v drugem četrtletju 
1989. leta. Pri tem naj predlagatelj v predlogu zakona oblikuje 
rešitve, ki so v skladu s temeljnjimi usmeritvami, opredelje- 
nimi s sklepi Skupščine SR Slovenije, prouči pa naj tudi 
pripombe, mnenja in predloge, oblikovane v javni razpravi, na 
sejah skupine delegatov za spremljanje uresničevanja preo- 
brazbe vzgoje in izobraževanja, na sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije in skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
ter upošteva tiste, ki temeljne vsebinske rešitve predloga 
zakona dograjujejo. 

Predlog za izdajo zakona o pedagoški službi z osnutkom 
zakona je obravnavala 26. 12. 1988. leta tudi skupščina Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije in ga sprejela. 

II. Rešitve in stališča, mnenja ter predlogi, ki jih je 
predlagatelj upošteval v predlogu zakona 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakbna upošteval 
sklepe zborov Skupščine SR Slovenije. Proučil pa je tudi 
pripombe, mnenja in predloge skupine delegatov za spremlja- 
nje uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja ter zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno pravne komisije. 
Pri oblikovanju rešitev za predlog zakona je predlagatelj pro- 
učil tudi stališča skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
ter mnenja, stališča in predloge, oblikovane v javni razpravi. 
Seveda je tiste, ki so v skladu s temeljnimi vsebinskimi reši- 
tvami predloga zakona, oblikovanimi na osnovi sklepov zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije, tudi upošteval. 

Sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, sprejeti ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o pedagoški službi z osnut- 
kom zakona 27. 12. 1988, nalagajo predlagatelju, naj uresniči 
pobudo o personalni ločitvi, tako da se pedagoški nadzor loči 
od svetovalnega dela, in da naj jasneje opredeli vsebino 
pedagoškega nadzora, ki naj se po obsegu zoži. Prav tako naj 
bo jasneje opredeljeno razvojno-proučevalno delo. 

Stališča skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, spre- 
jeta ob obravnavi predloga za izdajo zakona o pedagoški 
službi z osnutkom zakona, sklepe zborov Skupščine SR Slo- 
venije še natančneje opredeljujejo tako, da personalno ločen 
pedagoški nadzor dopuščajo le za prehodno obdobje organi- 
zacijsko še znotraj Zavoda SR Slovenije za šolstvo, zahtevajo 
pa, naj se pedagoški nadzor opravlja le kot interventni nadzor, 
šele potem, če niso izkoriščene možnosti, ki jih nalaga ravna- 
telju kot pedagoškemu vodji sistemski zakon.Skupščina Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije je oblikovala še druga sta- 
lišča, ki pa v vsebinsko usmeritev predloga zakona ne pose- 
gajo, pač pa opozarjajo na pogoje za izvedbo zakona oziroma 
na pogoje za delovanje pedagoške službe. 

Na osnovi sklepov zborov Skupščine SR Slovenije in stališč 
skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije je predlagatelj 
v predlogu zakona o pedagoški službi oblikoval naslednje 
rešitve: 

1. V razpravi o predlogu zakona za izdajo zakona o pedago- 
ški službi z osnutkom zakona se je precejkrat opozarjalo, da 
osnutek ni dovolj dorečen glede tega, katere sestavine peda- 
goška služba zaobsega. 

Predlagatelj je pripombe upošteval in dejavnost pedagoške 
službe opredelil kot celoto tistih nalog, ki so skupnega 
pomena za vzgoino-izobraževalni sistem v SR Sloveniji, in jih 
izvaja republiški upravni organ. Zahtevo v javni razpravi, da je 
potrebno v predlogu zakona med izvajalce pedagoške službe 
poleg Zavoda SR Slovenije za šolstvo uvrstiti tudi izobraže- 
valne in raziskovalne organizacije, ravnatelje ter svetovalne 
delavce, je predlagatelj upošteval na ta način, da je določil 
sestavine pedagoške službe, ki jo ureja ta zakon, izvaja pa 
republiški upravni organ, hkrati pa zaradi boljšega razumeva- 
nja nakazal, da skladno z drugimi predpisi posamezne sesta- 
vine pedagoške službe izvajajo tudi drugi. 

2. Razvojno-proučevalno delo kot sestavino pedagoške 
službe opredeljujejo tiste naloge, ki so nujne za vpetost 
vzgoje in izobraževanja v sodobna znanstvena in strokovna 
dognanja v smislu seznanjanja s temi dosežki in za sprejema- 
nja tistega, za kar se v širšem strokovnem konsenzu spora- 
zume kot nujno za posodabljanje vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov in metod vzgojno-izobraževalnega dela. Razvojno- 
proučevalno delo vključuje tudi proučevanje znanosti in 
strok, pomembnih za pripravo vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov za predšolsko vzgojo, osnovno šolo in vzgojno-izobraže- 
valne programe srednjega izobraževanja, določene s pro- 
gramsko zasnovo. Prav tako vključuje ugotavljanje potreb po 
učbenikih, učilih in šolski opremi, koncipiranje nove izobraže- 
valne tehnologije, pripravljanje strokovnih podlag za stan- 
darde in normative za izvedbo vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov, razvoj informacijsko dokumentacijske dejavnosti idr. 
Predlog zakona oblikuje možnosti za aktivnejši položaj učite- 
lja, da bi le-ta lahko postal sodelavec pedagoških svetovalcev, 
njihov povratni informator, pa tudi tisti, ki bo zahteval infor- 
macije o novih znanstvenih in strokovnih dosežkih. Tako 
predlagatelj sprejema pobudo o aktivnejšem položaju učitelja 
v razvojno-proučevalnem in svetovalnem delu. 

3. Svetovalno delo vključuje naloge, ki nalagajo pedago- 
škim svetovalcev prenos novih znanstvenih, strokovnih, razi- 
skovalnih in metodičnih dosežkov v vzgojno-izobraževalno 
delo. Pretežni del nalog svetovalnega dela je namenjen sveto- 
vanju in strokovni pomoči pri organizaciji in izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanju novih vzgojno-izobra- 
ževalnih programov in sodobnih učnih sredstev; posebej pa 
tudi svetovanju pedagoškim vodjem, učiteljem, mentorjem 
pripravnikov in strokovnim organom. 

Restriktivna opredelitev pedagoškega nadzora v predlogu 
zakona glede na osnutek zahteva dograditev svetovalnega 
dela z nalogami, ki zagotavljajo spremljanje vzgojno-izobra- 
ževalnega dela, ugotavljanje uspešnosti in pomanjkljivosti ter 
analiziranje doseženih rezultatov. 

4. Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delav- 
cev v vzgoji ter izobraževanju obsega tiste naloge, ki jih 
opravlja Zavod za šolstvo SR Slovenije. To je ugotavljanje 
potreb po strokovnem izpopolnjevanju, ki zajema izpopolnje- 
vanje v stroki, na pedagoško-andragoškem, psihološkem in 
metodičnem področju ter posredovanje teh spoznanj visoko- 
šolskim izobraževalnim organizacijam, ki izobražujejo učitelje 
in naloge, ki jih uresničuje Zavod ter v bistvu pomenijo funkci- 
onalno usposabljanje. Tu gre za usposabljanje učiteljev za 
posodabljanje vsebin, metod in organizacije vzgojno-izobra- 
ževalnega dela ter za uvajanje in obvladovanje nove učne 
tehnologije in usposabljanje pripravnikov, njihovih mentorjev 
in vodstvenih delavcev. 

Predlog zakona o pedagoški službi daje, glede na drugačno 
opredelitev pedagoškega nadzora, še odgovornejšo mesto 
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razvojno-proučevalnemu in svetovalnemu delu ter stalnemu 
strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju, kot je bilo to 
v osnutku zakona. Predlagatelj se jasno zaveda ugotovitve, da 
dobre šole ne ustvarja pedagoški nadzor, temveč znanstveno- 
raziskovalna in razvojno-proučevalna dognanja, usmerjanje 
sposobnih za učiteljski poklic, ustrezna materialna osnova, 
vključujoč sodobno učno tehnologijo, strokovno kakovostno 
in osebnostno obojestransko komunikativno svetovanje in 
stalno strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje delavcev 
v vzgoji in izobraževanju. 

5. Pedagoški nadzor je opredeljen kot nadzor nad izvaja- 
njem zakonov, drugih predpisov in samoupravnih splošnih 
aktov s področja vzgoje in izobraževanja ter kot nadzor nad 
izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela. 

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in samo- 
upravnih splošnih aktov je stalen in sproten, izvaja pa se tudi 
na zahtevo subjektov iz 17. člena predloga zakona. Obsega 
nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje vzgojno- 
izobraževalnega dela, nadzor nad uresničevanjem pravic in 
dolžnosti učencev in nadzor nad organizacijo vzgojno-izobra- 
ževalnega dela ter izpolnjevanje standardov in normativov. 

Če so pri opravljanju nadzora nad izvajanjem zakonov, 
drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov ugotovljene 
kršitve le-teh, predvideva predlog zakona z odločbo odrejanje 
ukrepov za odpravo kršitev in posledic nepravilne uporabe 
zakona, drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov. 
Prav tako predlog zakona predvideva prepoved izvajanja skle- 
pov strokovnih organov, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi 
predpisi in samoupravnimi splošnimi akti. 

Kadar se pri opravljanju nadzora nad izvajanjem zakonov, 
drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov ugotovi 
nepravilnosti in pomanjkljivosti ter kadar odpravljanje le-teh 
presega pristojnosti pedagoškega nadzornika, se ta poslužuje 
ukrepov iz 19. člena (alinee od vključno tretje dalje). Nadzor 
nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravi na 
zahtevo skupnosti učencev, staršev, sveta staršev, ravnatelja 
in drugih subjektov iz 17. člena predloga zakona. 

Nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela je 
zožen na ugotavljanje skladnosti vzgojno-izobraževalnega 
dela z vzgojno-izobraževalnimi programi in na ugotavljanje 
strokovnih nepravilnosti in pomanjkljivosti. Ukrepi, ki jih 
predvideva 20. člen, so oblikovani v skladu s specifiko 
vzgojno-izobraževalnega dela. So posledica strokovnega 
spoznanja, da je mogoče odpravljati nepravilnosti in 
pomanjkljivosti le z resnim stalnim strokovnim izpopolnjeva- 
njem in usposabljanjem učiteljev ter s svetovanjem, ki bo 
temeljilo na obširnem in temeljitem znanju in izkušnjah peda- 
goških svetovalcev. Le-ti morajo, če hočejo biti uspešni, obli- 
kovati prvenstveno tak odnos do učitelja, v katerem se bo 
slednji počutil kot pomemben sodelavec, brez katerega peda- 
goški svetovalec ne more učinkovito uresničevati svojega 
poslanstva, ker nujno potrebuje neposreden stik z vzgojno- 
izobraževalno prakso, toda hkrati tudi odnos, v katerem se bo 
učitelj zavedal, da potrebuje nasvete pedagoškega sveto- 
valca, potrebuje hitre in sprotne informacije o novostih na 
ožje strokovnem, pa tudi pedagoškem, psihološkem in meto- 
dičnem področju (to ga sili v stalno strokovno izpopolnjeva- 
nje in usposabljanje), sicer postane rutiner, ki ga razvoj zna- 
nosti in stroke preraste. 

Pedagoški nadzornik pa ima pravico in dolžnost, da opozori 
ravnatelja kot pedagoškega vodjo in posameznega delavca na 
ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predlaga 
ukrepe in določi rok za njihovo odpravo. Prav tako je dolžan 
predlagati obravnavo posameznih vprašanj, predvsem v stro- 
kovnih, pa tudi samoupravnih organih vzgojno-varstvene ozi- 
roma vzgojno-izobraževalne organizacije. To pa za specifiko 
vzgoje in izobraževanja, za učiteljevo vlogo v njem, niso 
nepomembne zadeve, temveč izredno resne. Učitelju, čigar 
delo se obravnava na tak način in zaradi takih vzrokov, ni 
vseeno. Taka obravnava ima za posledico, ob dovolj strokov- 
nem svetovanju in ob uresničevanju funkcije ravnatelja kot 
pedagoškega vodje, odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. 
To pa je bistveno. 

Glede na rešitev v predlogu zakona, da za izvajanje pedago- 
škega nadzora organizira Zavod SR Slovenije za šolstvo 
notranjo organizacijsko enoto na sedežu, ta enota pa je šte- 
vilčno majhna (15-20 delavcev), da pedagoški nadzornik 
obvezno pridobi strokovno mnenje, predlagatelj uresničuje 
sklep zborov Skupščine SR Slovenije in skupščine Izobraže- 

valne skupnosti Slovenije o personalni ločitvi pedagoškega 
nadzora od svetovalnega dela, o tem, naj bo pedgoški nadzor 
interventen in o tem, naj se po obsegu zoži. 

V razpravi o predlogu zakona za izdajo zakona o pedagoški 
službi z osnutkom je bila v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
izoblikovana zahteva, naj se strukturno prikaže deleže posa- 
meznih sestavin pedagoške službe glede na njeno celotno 
delo. To je glede na dela in naloge pedagoških svetovalcev 
skoraj nemogoče. Možno pa je ugotoviti, da je od sedaj 
zaposlenih 204 delavcev. Zavoda okrog 140 pedagoških sveto- 
valcev, ki so delavci s posebnimi pooblastili. Delež »inšpek- 
torskih del in nalog« v njihovih delokrogih je različen, toda vsi 
so imeli posebna pooblastila in vsak svetovalec se je lahko 
vsak trenutek pojavil v funkciji -inšpektorja«. 

Po predlagani rešitvi bo pedagoškega nadzora bistveno 
manj. Število pedagoških nadzornikov bo od 15-20. 

6. Poglavje o izvajanju pedagoške službe vključuje nasled- 
nje rešitve: 

a) dejavnost pedagoške službe, kot je opredeljena v pred- 
logu zakona, opravlja Zavod SR Slovenije za šolstvo. 

Posebej je zaradi jasnosti opredeljeno, da sestavine dejav- 
nosti pedagoške službe izvajajo skladno z drugimi predpisi 
ravnatelji vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih orga- 
nizacij ter visokošolske izobraževalne in znanstveno razisko- 
valne organizacije (7. člen). 

b) Zavod izdela letni delovni načrt in letno poročilo o delu, 
ki ju pošlje republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
vzgojo in izobraževanje in Strokovnemu svetu SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. K letnemu delovnemu načrtu pridobi 
Zavod soglasje Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje in republiškega upravnega organa, pristojnega 
za vzgojo in izobraževanje. 

Zavod s svojega delovnega področja, praviloma za srednje- 
ročno obdobje, izdela tudi poročilo o stanju in problematiki 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji in občini ter ga pošlje 
Skupščini SR Slovenije, Izvršnemu svetu ter drugim organom, 
navedenim v 3. odstavku 10. člena predloga zakona. 

Zavod pošlje poročilo o stanju in problematiki vzgoje in 
izobraževanja v občini skupščini občine. 

c) Dejavnost pedagoške službe izvajajo po predlogu zako- 
na.pedagoški svetovalci, pedagoški nadzorniki in drugi stro- 
kovni delavci. Pedagoški nadzorniki so delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi (12. člen). 

7. Pri oblikovanju predloga zakona je predlagatelj upošteval 
naslednje konkretne pripombe in predloge: 

a) Opredelitev pedagoškega nadzora, njegova ločitev od 
svetovalnega dela in izpeljava personalne ločitve je vgrajena 
predvsem v 6., 7., 12., 13., 15., 19. in 20. členu predloga 
zakona. 

b) Tesno povezana z gornjim je zahteva, da naj pedagoški 
nadzornik redno obvešča šole o svojih ugotovitvah. Predlog 
je vgrajen v 21. člen. 

c) Odnos zavoda do družbenopolitične skupnosti, posebej 
je mišljena občina, je urejen v 10. členu. 

č) V razpravi je bila oblikovana pripomba, naj bi Zavod 
opravljal koordinacijo vseh sestavin pedagoške službe, torej 
tudi tistih, ki se opravljajo na podlagi sistemskih zakonov 
oziroma samoupravnih splošnih aktov. Pripomba je deloma 
uresničeva v 7. členu predloga zakona. 

d) Sprejeta je bila pobuda za dopolnitev 4. člena in sicer 
tako, da senalagata pedagoškim svetovalcem spremljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela in analiziranje njegovih rezulta- 
tov ter spremljanje in ugotavljanje uspešnosti in strokovnih 
pomanjkljivostih pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. 

e) Pripomba, da je potrebno precizirati izpopolnjevanje in 
usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju je uresni- 
čena v 5. členu in sicer tako, da so opredeljene naloge, ki jih 
opravlja Zavod. 

f) Več pripomb je zahtevalo zaostritev pogojev za pedago- 
škega svetovalca. Rešitev je vključena v 13. člen in sicer tako, 
da so pogoji za pedagoške svetovalce in pedagoške nadzor- 
nike načeloma izenačeni. Predlagatelj pa meni, da so postav- 
ljeni pogoji minimalni, in bo moral Zavod SR Slovenije za 
šolstvo v aktu o sistemizaciji oziroma ob uresničevanju 
kadrovske politike v okviru dejanskih možnosti, pogoje zao- 
striti. Tako bodo smiselno uresničene zahteve iz javne raz- 
prave. 

g) Pripomba, naj bi pedagoški svetovalci na območju, kjer 
živita italijanska in madžarska narodnost, kot pogoj obvladali 

poročevalec 59 



jezik narodnosti, je vgrajena v 13. členu in sicer tako, da 
zahteva znanje jezika narodnosti za svetovalca za šole 
z učnim jezikom narodnosti oziroma za dvojezične šole. 

h) Zahteva, naj pedagoška služba obvešča Izobraževalno 
skupnost Slovenije oziroma druge samoupravne interesne 
skupnosti o izpolnjevanju standardov in normativov za izvaja- 
nje vzgojno-izobraževalnih programov, je uresničena v 15. in 
19. členu. 

i) Predlagatelj je delno sprejel pripombo, da pri pedago- 
škem nadzoru ni primerno postopati po določilih splošnega 
upravnega postopka in sicer: 

- v delu nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov 
in samoupravnih splošnih aktov, kjer je ugotovljena kršitev le- 
teh, pedagoški nadzornik z odločbo odredi ukrepe in določi 
rok za odpravo kršitev oziroma posledic ter prepove izvajanje 
sklepov, sprejetih v strokovnem organu, ki so v nasprotju 
z zakonom, drugimi predpisi in samoupravnimi splošnimi 
akti; 

- kadar se pri opravljanju nadzora nad izvajanjem zakonov, 
drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov ugotovi 
nepravilnosti in pomanjkljivosti ter kadar odpravljanje ls-teh 
presega pristojnosti pedagoškega nadzornika, se ta poslužuje 
ukrepov iz 19. člena (alinee od vključno tretje dalje). 

Predlagatelj je v predlog zakona vgradil številne predloge, 
mnenja in stališča, oblikovana v javni raazpravi, pri čemer 
pomeni ločitev nadzorne od svetovalne funkcije pedagoške 
službe vsebinski poseg v osnutek zakona. Prav to pa je zahte- 
valo preoblikovanje in drugačno razvrstitev posameznih 
zakonskih določb oziroma uskladitev terminologije. Druga 
odstopanja od teksta zakonskega osnutka so le redakcijske 
narave v prid konkretizaciji in večji jasnosti besedila predloga 
zakona. 

III. Stališča, mnenja, pripombe in predlogi, kijih 
predlagatelj ni sprejel 

Med stališči, mnenji in predlogi, izoblikovanimi v javni raz- 
pravi o osnutku zakona je bilo več takih, ki presegajo 
področje, ki ga ureja zakon o pedagoški službi in tudi nekaj 
takih, ki jih, dokler ne bo opravljena raziskava o organizaciji in 
vsebinski podobi pedagoške službe, ni mogoče upoštevati. 
Nekaterih pripomb ni bilo mogoče upoštevati, ker so 
v nasprotju s sistemskimi rešitvami v drugih zakonih. Ome- 
njene pripombe predlagatelj zavrača iz naslednjih razlogov: 

1. Predlogov, da je potrebno v zakonu izrecno navesti, da 
pedagoško službo opravljajo poleg Zavoda SR Slovenije za 
šolstvo tudi izobraževalne in raziskovalne organizacije, ravna- 
telji šol in druge institucije, predlagatelj ni mogel v celoti 
osvojiti, ker je namen zakona urediti le celoto tistih del in 
nalog, ki so skupnega pomena za vzgojno-izobraževalni 
sistem v SR Sloveniji in jih izvaja republiški upravni organ. 
Omenjeni subjekti pa opravljajo posamezne naloge, ki jih 
zajema tudi pedagoška služba po drugih predpisih (tretji 
odstavek 7. člena). 

Glede na to, da je dejavnost pedagoške službe namenjena 
sistemu vzgoje in izobraževanja, v okviru katerega uresniču- 
jeta svoje pravice tudi italijanska in madžarska narodnost, 
predlagatelj ne najde utemeljenega razloga za to, da bi 
v okviru nalog razvojno-proučevalnega dela posebej opredelil 
tudi te naloge. Tudi pripombo, da je potrebno dejavnost 
pedagoške službe izrecno razširiti tudi na področje izobraže- 
vanja naših delavcev na začasnem delu v tujini, predlagatelj 
zavrača, ker tudi v SR Sloveniji omejuje delovanje pedagoške 
službe v srednjem izobraževanju na vzgojno-izobraževalne 
programe, ki izhajajo iz programske zasnove. 

Predloga, naj se f dejavnost pedagoške službe vključi tudi 
nadzor nad srednjim izobraževanjem po programih, ki ne 
temeljijo na programski zasnovi, predlagatelj ni sprejel, ker 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o usmerjenem izobraževanju regulira le izobraževanje po 
vzgojno-izobraževalnih programih, sprejetih na osnovi pro- 
gramske zasnove. 

2. V razpravi je bilo danih več pobud, da bi izvajanje nalog 
pedagoškega nadzora kot sestavine dejavnosti pedagoške 
službe prenesli iz Zavoda SR Slovenije za šolstvo na republi- 
ški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo. Te pobude niso skladne s sklepom zborov 
skupščine SR Slovenije in stališčem skupščine Izobraževalne 

skupnosti Slovenije. Pobude, naj pedagoškega nadzora ne 
izvaja upravni organ, pač pa ravnatelji in svetovalni delavci šol 
so v nasprotju z nalogami resornega upravnega organa, opre- 
deljenimi v Zakonu o temeljih sistema državne uprave (Ur.t.S- 
FRJ, št. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89), po katerem so le-ti 
v okviru odgovornosti za stanje na področju, za katerega so 
ustanovljeni, zadolženi tudi za opravljanje nadzorstva nad 
delom oziroma zakonitostjo dela organizacij združenega 
dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. 

3. Pripomb, ki opozarjajo na prenizko postavljene izobraz- 
bene pogoje za pedagoškega svetovalca in zahtev za poseben 
postopek za izbiro pedagoških svetovalcev, predlagatelj ni 
motel sprejeti. Ob upoštevanju realnih kadrovskih možnost za 
opravljanje teh nalog je predlagatelj ocenil, da bi predpisova- 
nje magisterija ali naziva učitelj-svetnik, popolnoma onemo- 
gočil kadrovsko zasedbo teh delovnih mest. Zato seje odločil 
pogoje za pedagoškega svetovalca zaostriti le z »nadpov- 
prečno strokovno in pedagoško usposobljenostjo ter nadpov- 
prečnimi pedagoškimi rezultati«. Posebnega postopka za 
izbiro pedagoških svetovalcev predlagatelj ne predpisuje, ker 
meni, da je za preverjanje opravljanja tako zahtevnih del in 
nalog dovolj možnosti v okviru predpisov, ki že veljajo za 
delavce v državni upravi. Pri prehodnem obdobju petih let, 
v katerih si bodo morali pedagoški svetovalci, ki ne izpolnju- 
jejo z zakonom predpisane izobrazbe, pridobiti ustrezno izo- 
brazbo, predlagatelj vztraja, ker se je izobraževanje na visoki 
stopnji za vzgojitelje in učitelje razrednega pouka (pri katerih 
bo ta problem največji) začelo izvajati šele v šolskem letu 1987/ 
88. 

4. Pripomb na osnutek zakona, ki so usmerjene k natanč- 
nejši opredelitvi organizacije in položaja enot zavoda ter 
k odnosu le-teh do skupščine občine, njenih organov, samou- 
pravnih interesnih skupnosti in drugih, predlagatelj ni upošte- 
val, ker dejavnosti pedagoške službe ne opredeljuje več kot 
skupno skužbo republike in občin, ampak kot službo republi- 
škega pomena. Za organizacijo enot zavoda in njegovih dolž- 
nosti se bodo uporabljali predpisi, ki veljajo za republiške 
upravne organe. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE: 

V razpravi o predlogu zakona za izdajo zakona o pedagoški 
službi z osnutkom je bil pogosto označen materialni položaj 
Zavoda kot neustrezen in kot najpomembnejši vzrok za pro- 
bleme na tem področju. Predlagatelj se zaveda resnosti mate- 
rialnega položaja zavoda, vendar meni, da to ni osrednji 
problem in rešitev tega ne bo zagotovila bistvenih premikov 
v kvaliteti dela. Bistveni problem Zavoda za šolstvo je kadrov- 
ski, vendar ni rešljiv z ekstenzivnim zaposlovanjem dodatnih 
delavcev, temveč z vzpostavitvijo razmer, v katerih je mogoče 
izpeljati selekcijo kadrov in pritegniti v Zavod za šolstvo 
najboljše pedagoške delavce. 

Predlagatelj je v predlogu zakona za izdajo zakona o peda- 
goški službi z osnutkom, ki je temeljil na združenih nalogah 
pedagoške službe predvidel v Zavodu zasedbo vseh sistemizi- 
ranih delovnih mest, kar bi zahtevalo sredstva za okrog 20 
dodatnih delavcev. Glede na to, da so rešitve predloga zakona 
drugačne: personalna ločitev in bistveno zožen pedagoški 
nadzor, predlagatelj meni, da je mogoče okrepiti tako raz- 
vojno-proučevalno kot svetovalno delo in oblikovati kadrov- 
sko osnovo za intenzivnejše stalno strokovno izpopolnjevanje 
in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju na račun 
zmanjšanja pedagoškega nadzora, torej v okviru tistega šte- 
vila delavcev, ki jih ima zavod na razpolago sedaj. 

Pač pa je potrebno Zavodu za šolstvo zagotoviti večja 
sredstva za pokrivanje materialnih stroškov. Ze dosedanja 
specifika dela Zavoda za šolstvo je predpostavljala veliko 
terenskega dela. Organizacija, ki izhaja iz rešitev predloga 
zakona o pedagoški službi zahteva povečan obseg svetoval- 
nega dela. Ob upoštevanji/ stališč, da v sedanjih razmerah ni 
mogoče zaposlovati dodatnih delavcev, je to možno učinko- 
vito in kvalitetno rešiti tako, da Zavod za šolstvo za pedagoške 
svetovalce, posebno za tista področja, ki so kadrovsko defici- 
tarna, pritegne kot zunanje sodelavce najboljše in izkušene 
pedagočke praktike. Uresničitev te zamisli bi svetovalno delo 
zavoda dvignila na bistveno višjo raven. 

Seveda so za to potrebna iz proračuna dodatna sredstva. 
Zožitev in koncentracija pedagoškega nadzora zahteva, da 

bi lahko delovala v smislu zaščite pravic učencev, večja sred- 
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stva za pokrivanje materialnih stroškov, kamor je potrebno 
všteti vsaj dva osebna avtomobila in sodobno informacijsko 
opremo (računalnik). 

Razvojno-proučevalno delo, posebej v tistem delu, ki vklju- 
čuje pripravo učbenikov, drugih učnih sredstev in učne teh- 
nologije, zaostruje zahtevo po opredelitvi do teh problemov, 

vendar to ni neposredno povezano s predlogom zakona 
o pedagoški službi. 

Predlog zakona o pedagoški službi ne zahteva novih izvršil- 
nih predpisov, pač pa izvedba tega zakona zahteva spre- 
membo notranje organizacije Zavoda SR Slovenije za šolstvo, 
s tem pa tudi spremembo samoupravnih splošnih aktov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 

prometa (ESA-751) .. _ ..  ,    

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 161. seji dne 4. 5. 
1989 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

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

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

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 

- Branko BRACKO, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 

- Dore DOVEČAR, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

POVZETEK 
Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je bil sprejet 

v letu 1982 in dvakrat, to je 1984. in 1986. leta dopolnjen 
oziroma spremenjen, je potrebno uskladiti z novim zako- 
nom o temeljih varnosti cestnega prometa, sprejetim v letu 
1988 in z Zakonom o prekrških, ki je bil sprejet v letu 1983, 
glede višin kazni, ki jih je mogoče predpisati za posa- 
mezne prekrške, pa sprejem v letu 1985 in 1987. Ker po 
Zakonu o prekrških ni mogoče več predpisovati sankcij 

z akti, ki jih izdajajo predstojniki republiških upravnih 
organov, bi s spremembami in dopolnitvami Zakona o var- 
nosti cestnega prometa v zakon vnesli tudi večino določb 
pravilnikov, ki so bile sankcionirane in jih je republiški 
sekretar za notranje zadeve izdal na podlagi tega zakona. 
Iz varnostnih razlogov so predlagane predvsem dopolnitve 
nekaterih določb, ki se nanašajo na ravnanje udeležencev 
v prometu od voznikov motornih vozil do pešcev, pred- 
vsem pa določbe, ki se nanašajo na varnost otrok na poti 
v vzgojno varstvene organizacije. Poleg tega so spreme- 
njene nekatere določbe, ki urejajo usposabljanje kandida- 
tov za voznike vozil na motorni pogon in predlagano 
obvezno zavarovanje za škodo povzročeno drugemu za 
kolesa z motorjem. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustava SR Slovenije v 19. točki prvega odstavka 321. člena 
določa, da Skupščina SR Slovenije z zakonom med drugim 
ureja tudi področje varnosti prometa. Za urejanje temeljnih 
vprašanj s področja varnosti cestnega prometa pa je po 11. 
točki prvega odstavka 281. člena Ustave SFRJ pristojna fede- 
racija. 

V skladu z obema ustavama to področje sedaj ureja Zakon 
o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/ 
88 in 63/88) in Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list 
SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86). 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA , 

Veljavni zakon o varnosti cestnega prometa je bil sprejet 
leta 1982. V letu 1984 je bil na podlagi odločbe Ustavnega 
sodišča Jugoslavije o tem, da je urejanje standardov in tehnič- 
nih normativov in izdajanje atestov v zvezni pristojnosti, spre- 
menjen 125. člen zakona, ki ureja preizkušanje vozil na 
motorni pogon, ki se posamično izdelujejo ali predelujejo. 
Leta 1986 pa so bile kazenske sankcije zakona usklajene 
z zakonom o gospodarskih prestopkih in zakonom o prekr- 
ških. 

Skupščina SFRJ je z željo, da bi se stanje varnosti v cest- 
nem prometu izboljšalo, v lanskem letu sprejela nov zakon 
o temeljih varnosti cestnega prometa. V njem je zlasti podrob- 
neje uredila varnost najbolj ogroženih udeležencev v cestnem 
prometu, to je otrok, starejših in invalidnih oseb in povečala 
odgovornost voznikov na cestah, kjer so pogosto otroci, kot 
na primer: blizu šol ipd.; razširila in jasneje je določila dolžno- 
sti tistih, ki so bili udeleženi v prometni nezgodi; enotno je 
uredila nekatera vprašanja s področja usposabljanja kandida- 

tov za voznike in opravljanje izpita za voznika, usposabljanje 
in preverjanje znanja za voznike inštruktorje in voznike, ki jim 
je vožnja poklic; podrobneje je uredila nekatera pravila ravna- 
nja ob vleki vozila in na novo oziroma podrobneje je uredila 
posebne varnostne in vzgojne ukrepe, zoper tiste, ki ponav- 
ljajo prekrške s področja varnosti prometa. 

Stanje varnosti v cestnem prometu na območju SR Slove- 
nije se kljub vsem prizadevanjem ne izboljšuje. 

Iz desetletnih statističnih podatkov je mogoče ugotoviti, da 
se je število prometnih nezgod, ki so jih obravnavali organi za 
notranje zadeve in število umrlih v prometnih nezgodah v letih 
od 1979 do 1985 zmanjševalo, od leta 1985 pa spet naraščalo. 
Organi za notranje zadeve so v letu 1988 obravnavali 46.097, 
v letu 1987 45.102 in letu 1986 41.112 prometnih nezgod. 

Prometne nezgode so v letu 1988 terjale 551, v letu 1987 558 
in v letu 1986 504 mrtvih. Poškodovanih pa je bilo v prometnih 
nezgodah v teh letih na leto med 5 do 6 tisoč. Po nestrokovni 
oceni miličnikov je v prometnih nezgodah v letu 1988 na 
vozilih, tovoru ali premoženju nastalo za 70 miljard dinarjev 
materialne škode. Po podatkih o povzročiteljih so 94,8% pro- 
metnih nezgod povzročili vozniki, 4,9% pešci, 0,1% potniki ter 
0,2% ostali udeleženci v cestnem prometu. Otroci so bili 
udeleženi v 27,8% vseh prometnih nezgodah z mrtvimi in 
poškodovanimi. 

Zaradi tega je bilo v zadnjih letih podvzetih vrsta ukrepov. 
Tako je poleg rednega dela, ki ga opravlja milica, bilo v letu 

1988 organiziranih in izvedenih še 22 akcij poostrenega nad- 
zora kot npr. akcija s povdarkom na tehnični urejenosti vozil; 
nadzor hitrosti vožnje; ugotavljanje psihičnega stanja vozni- 
kov; nadzor obremenjenosti vozil; varovanje otrok in mladine, 
itd. Temu problemu je posebno pozornost posvetil tudi Izvršni 
svet skupščine SR Slovenije, ki je v juliju leta 1988 sprejel 
poseben program aktivnosti za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu (tako imenovani program -10%). 
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S tem programom je sprejeta oziroma konkretizirana vrsta 
nalog s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, zavaro- 
vanja, informiranja, pravosodja, stanja cestne mreže, nad- 
zora, itd. za katerih izvajanje so zadolženi pristojni republiški 
upravni organi in organizacije. Cilj vseh teh aktivnosti pa je, 
da se zmanjša število prometnih nezgod in njihovih posledic 
vsaj za 10%. 

V okviru preventivnega dela so miličniki za lažje kršitve 
cestnoprometnih predpisov kršilce le opozarjali. Izdanih je 
bilo 68.083 pisnih opozoril. Za hujše kršitve je bilo na kraju 
prekrška izrečenih 450.915 denarnih kazni ter vloženih 134. 
213 predlogov za uvedbo postopka o prekrških. Pri tem nad- 
zoru je bilo odkritih 31.408 alkoholiziranih voznikov, kar je za 
7,5% več kot v letu 1987. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola 
je bilo odvzetih 21.344 vozniških dovoljenj. 

Vsako leto narašča število starejših vozil in s tem tehnično 
neurejenih vozil. Povečuje se tudi število vozil, katerim je 
potekla veljavnost registracije. Tako je bilo v lanskem letu iz 
prometa izločenih 21.462 vozil in sicer zaradi tehničnih 
pomanjkljivosti 9.690 vozil, zaradi poškodb pri prometni nez- 
godi 5. 316 vozil, zaradi poteka veljavnosti registracije 4. 271 
vozil, zaradi poteka veljavnosti tehničnega pregleda 1.153 
vozil, zaradi poteka veljavnosti tablice »preizkušnja« 957 vozil 
in zaradi tega, ker vozilo ni imelo predpisane registrske 
tablice 75 vozil. 

Poleg navedenih izločenih vozil je bilo začasno izločenih še 
56.869 vozil, ker so zaradi počasnosti vožnje ovirala promet (v 
letu 1987 je bilo iz tega vzroka izločeno za pol manj vozil). 

Na izredni tehnični pregled je bilo poslanih 11.942 vozil in 
sicer zaradi tehničnih okvar 3.203, zaradi okvar naprav za 
zaustavljanje 3.801, zaradi poškodb na vozilu 4. 042 in zaradi 
okvar naprav za spajanje vozil 896 vozil. 

Vedno večkrat v praksi ugotavljamo, da je stanje ceste 
prispevalo k prometni nesreči. Milica je v letu 1988 v 481 
primerih opozorila vzdrževalce ceste na pomanjkljivosti na 
cesti, ki so neposredno ogrožale varnost in vplivale na potek 
prometa. V 46 primerih je zaradi večjega obsega pomanjklji- 
vosti bila na to opozorjena tudi samoupravna interesna skup- 
nost za ceste. V 75 primerih so miličniki poslali poročila 
pristojnim za ukrepanje, v 25 primerih pa so sami podali 
predloge za uvedbo postopka o prekršku. 

Na splošno pa tako kot prejšnja leta še vedno ugotavljamo, 
da je vzrok velike večine nesreč nespoštovanje cestnopromet- 
nih predpisov, oziroma znakov na cesti in neprilagojena 
hitrost razmeram na cesti. 

V SR Sloveniji je bilo dne 31. 12. 1988 registriranih oziroma 
evidentiranih skupno 724. 587 vozil, kar je za 25.527 vozil več 
kot v letu 1987, od tega 90,4% v zasebnem sektorju. Od vseh 
registriranih oziroma evidentiranih vozil je 74,4% osebnih 
avtomobilov, 12,5% traktorjev in 4,2% tovornjakov. Na novo je 
bilo v lanskem letu registriranih 66.128 vozil, ter evidentiranih 
3.400 traktorjev. 

Na splošno primerjave iz prejšnjih let še vedno kažejo 
stalen porast prometa, kar se nujno odraža v varnostnih 
razmerah na cesti. 

Ob koncu leta 1988 je bilo v SR Sloveniji 805.700 voznikov 
motornih vozil (kategorije A, B, C, D), kar je za 36.542 več kot 
leta 1987; 19.383 voznikov traktorjev in 103.974 voznikov 
koles z motorjem, delovnih strojev in motokultivatorjev. V SR 
Sloveniji deluje 75 avtošol z vrsto izpostav in 17 izpitnih 
centrov. Kljub razmeroma velikemu številu avtošol in dejstvu, 
da se v enem letu v njih pripravlja za izpit približno 27.000 
kandidatov, je čakalna doba na nekaterih območjih tudi več 
mesecev. 

Na splošno pa ugotavljamo, da je program usposabljanja za 
voznike, ki ga izvajajo avto šole ustrezen. Prav tako so pri- 
merna tudi sredstva oziroma oprema določena za avto šole 
oziroma izvajanje usposabljanja voznikov. 

Zaradi neustrezne povezanosti in nadzora Avto moto zveze 
Slovenije nad njenimi društvi ter Zveze združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije nad njenimi združenji pa ugotavlja- 
mov avto šolah, organiziranih pri teh društvih oziroma združe- 
njih, vrsto nepravilnosti (kot npr. celo sprejemanje podkup- 
nin, itd.). 

V SR Sloveniji je 29 pooblaščenih organizacij za tehnične 
preglede vozil na motorni pogon, ki so v letu 1988 npr. 
opravile 679. 104 tehničnih pregledov in pri tem odkrile raz- 
lične pomanjkljivosti na napravah in opremi pri 246.512 vozi- 
lih. 

Zakon o varnosti cestnega prometa bi bilo potrebno uskla- 
diti z novim zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa. Iz 
zakona bi bilo potrebno črtati tiste določbe, ki urejajo vpraša- 
nja, ki jih novi zvezni zakon sam rešuje. 

Zakon bi bilo potrebno uskladiti z zakonom o prekrških 
glede višine sankcij. Glede na to, da po zakonu o prekrških iz 
leta 1983 z aktom, ki ga izdaja predstojnik republiškega 
upravnega organa, ni mogoče predpisovati kazenskih sankcij, 
pa bi bilo potrebno iz podzakonskih aktov, zdanih na podlagi 
zakona o varnosti cestnega prometa, zakon vnesti vse tiste 
določbe za katere je nujno, da so sankcionirane. 

Poleg tega bi v zakonu jasneje ali na novo uredili nekatera 
vprašanja, ki so v praksi povzročala probleme in se nanašajo 
na nemoten promet; obveznosti voznikov ob pregledu, ki ga 
opravi pooblaščena uradna oseba; obveznosti do zapušče- 
nega vozila in tovora, ki ga lastnik pusti na cesti, itd. 

V zakonu bi uredili tudi nekatera vprašanja za katera so 
tako predlagali delegati. 

Pri pripravi tega zakona smo temeljito proučili tudi pobude 
delegatov in nekaterih drugih organov, da se z zakonom uredi 
obvezna registracija koles z motorjem. Pri proučevanju razlo- 
gov za osvojitev predloga ali zavrnitev smo prišli do prepriča- 
nja, da z uvedbo registracije koles z motorjem ni mogoče 
rešiti problemov, ki jih povzročajo vozniki koles z motorjem 
temveč bi bilo večino problemov teh voznikov zlasti mladolet- 
nikov, mogoče rešiti predvsem z ustrezno vzgojo ob pomoči 
staršev, šol, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varnost v cestnem 
prometu. Z uvedbo registracije bi nastale nove naloge za 
občinske upravne organe za notranje zadeve pa tudi za Repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve, ki jih z obstoječim 
kadrom ni mogoče izvesti. Zato bi to terjalo nove namestitve 
in dodatna finančna sredstva iz občinskega in republiškega 
proračuna. Za prvo registracijo vseh približno 150.000 koles 
z motorjem bi bilo potrebnih približno 50.000 delovnih ur, za 
spremembe registracije pa še 11.500 delovnih ur. Na leto pa bi 
za vseh približno 150.000 koles z motorjem in približno 7.000 
novih koles z motorjem bilo potrebnih približno 24.000 ur. 

III. PROBLEMI, KI NAJ BI JIH ZAKON UREDIL IN 
POGLAVITNE PREDLAGANE REŠITVE 

Prometno-varnostna vzgoja je že vključena v programe 
osnovnošolskega izobraževanja, izvaja pa se tudi v vzgojno- 
varstvenih organizacijah. Menimo pa in takšen je bil tudi 
predlog delegatov, da bi bilo potrebno, da se ta vzgoja vključi 
tudi v programe srednjega usmerjenega izobraževanja. 

V skladu s tem bi dopolnili 3. člen, kjer so našteti vsi 
družbeni dejavniki, ki lahko kakorkoli prispevajo k varnosti 
prometa in kulturi udeležencev cestnega prometa. 

Po 170. členu zveznega zakona se mora znanje voznikov- 
,katerih poklic je vožnja motornih vozil in zasebnih avtopre- 
voznikov, vsaka tri leta preverjati. Z dopolnitvijo 6. člena bi 
Avto moto zvezo Slovenije in Zvezo združenj šoferjev in avto- 
mehanikov zavezali, da organizacijam, ki izvajajo to preverja- 
nje nudijo strokovno pomoč. 

V praksi so se prometne nezgode, ki so se zgodile v delov- 
nih organizacijah različno reševale in sicer kot nesreče pri 
delu, ali kot prometne nezgode. Večina meni, da je takega 
različnega tolmačenja krivo določilo 8. člena, ki sicer določa 
da izvajanje predpisov o varnosti cestnega prometa, ki se 
nanašajo na vzdrževanje vozil in varstvo cest in na delo 
v organizacijah, opravljajo pristojne inšpekcije, to so inšpek- 
cije za ceste, cestnega prometa in za delo. Jasno pa mora biti, 
da varnost prometa, povsod kjer se cestni promet odvija, 
nadzoruje milica. Zato bi v tem smislu določilo 8. člena 
dopolnili. 

V praksi se je pokazalo, da posamezni ukrepi, ki so jih na 
podlagi 9. člena zakona sprejeli zlasti nekateri občinski 
izvršni sveti ali upravni organi niso bili najboljši oziroma 
učinikoviti in to predvsem zaradi tega, ker občine nimajo 
izdelanih programov za izboljšanje varnosti v cestnem pro- 
metu. Tako bi ustrezno dopolnili 9. člen zakona. Poleg tega bi 
določili, da občinske skupščine določajo postopek, pogoje in 
način odstranjevanja zapuščenih vozil. 

Menimo, da bi morala biti organom za notranje zadeve, kot 
organom, ki so pristojni za kontrolo prometa, dana možnost, 
da vplivajo na prometno ureditev, ki jo po 9. členu določajo 

62 poročevalec 



izvršni sveti občinskih skupščin oziroma njihovi upravni 
organi pristojni za promet. O odločitvah, ki jih sprejemata 
Izvršni svet ali upravni organ pa so običajno seznanjeni šele, 
ko je odločitev izvršena oziroma ko je že spremenjen pro- 
metni režim oziroma postavljeni novi znaki. Zato bi v 9. členu 
določili, da pristojna uprava za notranje zadeve lahko pred- 
laga spremembo prometne ureditve, ki sta jo sprejela izvršni 
svet oziroma upravni organ, če razlogi prometne varnosti to 
narekujejo. 

Zaradi jasnosti in nedvoumnosti, bi v 10. členu opredelili kaj 
se šteje pod izrazom »očitno pod vplivom alkohola«. 

12. člen zakona bi črtali, ker to določilo vsebuje novi zvezni 
zakon. 

Iz istih razlogov bi črtali drugi odstavek 13. člena. 
Po zakonu o prekrških, ki je bil sprejet po zakonu o varnosti 

cestnega prometa akti, ki jih izdajajo predstojniki republiških 
upravnih organov, ne morejo doiočati sankcij za prekrške. 
Zato bi v zakon vnesli tista določila pravilnika o pravilih 
cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ki naj bi 
bila sankcionirana. V skladu s tem bi 14. člen dopolnili z dolo- 
čilom, da voznik ne sme zapeljati vozila vzvratno na nepre- 
gledno križišče, iz neprednostne ceste na prednostno cesto, 
na prehod za pešce, čez železniško progo, na vrh klanca ali na 
ovinek z nezadostno preglednostjo. Prav tako bi vnesli pravil- 
niško določilo, ki je povzeto iz konvencije o cestnem prometu, 
po kateri mora voznik voziti tako, da ima vozilo ves čas 
v oblasti ter da je vsak trenutek zmožen storiti vse, kar je, 
glede na prometne razmere na cesti dolžan storiti. V ta člen bi 
vnesli tudi pravilniško določilo po katerem je treba na maka- 
damskem ali blatnem vozišču vožnjo prilagoditi tako, da se ne 
ogroža ali povzroča škode drugim udeležencem v prometu 
z izmetavanjem kamenja ali blata izpod koles vozila. Iz 16. 
člena bi črtali določila 1., 2., 3., 5. in 7.točke prvega odstavka, 
ker jih vsebuje zvezni zakon. 97. člen zveznega zakona 
določa, da kolesa z motorjem po kolesarski stezi oziroma 
pasu ne smejo voziti s hitrostjo, večjo od 25 km/h. V skladu 
s tem bi s spremembo 17. člena omejil hitrost vožnje s kole- 
som na 25 km/h. 18. člen bi črtali, ker to določilo vsebuje 
zvezni zakon. V skladu z zveznim zakonom, ki že določa, da 
voznik ne sme parkirati vozila na pločniku bi spremenili dolo- 
čilo 21. člena tako, da bi vsebovalo le prepoved ustavljanja. 
V skladu z mnenjem, da bi moralo določilo 23. člena zakona 
veijati za vsa vozila in ne samo za motorna vozila bi ta člen 
ustrezno spremenili. Za to da bi lahko take primere sankcioni- 
rali bi za 23. člen vnesli nov člen v katerem bi povzeli pravilni- 
ška določila po katerih je prepovedano ustavljanje ali parkira- 
nje na označenih prostorih,ki so namenjeni za dostop reševal- 
nih avtomobilov ali avtomobilov gasilske službe in na prosto- 
rih,ki so rezerviran za parkiranje posebej določenih vozil ter 
nad talnimi priključki za vodo in vodnimi zasuni. Določili bi 
tudi, da je na prometnih površinah namenjenih za ustavljanje 
in parkiranje vozil, kjer so posamezna parkirna mesta zari- 
sana dovoljeno parkirati samo na takem prostoru in tako kot 
to določa označba. 

Z novim 23. b členom bi določili, da lahko avtobusi v linij- 
skem cestnem prometu ustavijo le na avtobusnih postajališ- 
čih. V praksi se v nekaterih primerih kar redno dogaja, da 
avtobusi ustavljajo na cestišču npr. blizu vhoda v tovarno, 
blizu manjšega naselja, izven postajališča. Tak avtobus pa 
predstavlja zaradi velikosti in neokretnosti nevarnost, ki se 
v praksi večkrat konča z nesrečo. 

Zaradi jasnosti in za to, da bi lastnike vzpodbudili, da svoja 
zapuščena vozila odstranijo bi 25. člen dopolnili tako, da bi 
v njem določili, da stroške odvoza in varovanja zapuščenega 
vozila plača lastnik vozila. Obstajajo primeri, ko lastnika ni 
bilo mogoče odkriti več let. Za to je bilo vozilo odpeljano na 
posebno mesto, kjer je bilo varovano eno leto. Lastnik pa se je 
s svojim zahtevkom oglasil po tem, ko je bilo vozilo uničeno. 

Večino določil veljavnega 28. člena je povzel zvezni zakon, 
zato bi v tem členu določili, da z vrvjo ali togo zvezo ni 
dovoljeno vleči neregistriranega oziroma neevidentiranega 
vozila razen če je zavarovano proti odgovornosti za škodo 
povzročeno drugim. Vlečno vozilo udeleženo v prometni nez- 
godi se namreč ne šteje kot tovor ampak kot vozilo, zato je 
nujno, da je v primeru, ko se nahaja na cesti, zavarovano. 

Tudi določilo 29. in prvega stavka prvega odstavka in dru- 
gega odstavka 30. člena povzema zvezni zakon, zato bi jih iz 
republiškega zakona črtali. 

V poglavju promet vozil na motorni pogon bi uredili tudi 
nekaj nerešenih vprašanj, v zvezi z vprežnimi vozovi, zato bi 
naslov ustrezno dopolnili. 

Pri nadzoru prometa je bilo večkrat ugotovljeno, da so 
vozniki na najrazličnejše načine vplivali na pravilno delovanje 
tahografa. Zato bi v 31. členu določili, da ima pooblaščena 
uradna oseba pravico, če posumi v to, izločiti vozilo iz pro- 
meta in odrediti strokovni pregled tahografa, ki naj bi ga 
plačal voznik v primeru, ko se s pregledom sum potrdi 

Za 31. člen bi vstavili nov člen, v katerem bi povzeli pravilni- 
ško določbo s katero bi določili, da morajo biti na vgrajenih 
napravah, ki segajo več kot 2 m čez najbolj oddaljeno točko 
na sprednji ali zadnji strani vozila obešene table pobarvane 
s poševnimi vzporednimi črtami oranžne in bele barve, ki 
odsevajo svetlobo ter da morajo biti obešene tako, da ne 
ovirajo vidljivosti voznika in od vozišča ne smejo biti odda- 
ljene več kot 2,6 m in ne manj kot 0,40 m. Iz razlogov varnosti 
je tako določilo nujno, saj se vrsto nesreč zgodi, ker voznik ne 
zagleda pravočasno da iz vozila segajo vgrajene naprave. 

V 32. členu in prvem odstavku 33. člena bi izraze uskladili 
z zakonom o prevozih v cestnem prometu. Določilo v zvezi 
z avtobusom zgibne konstrukcijske sestave pa bi spremenili. 
V tujini se taka vozila uporabljajo tudi v mednarodnem pro- 
metu. Zaradi omejitev določenih v tretjem odstavku 33. člena 
je bilo zaradi tega že vrsto težav. Tudi naše prevozne organi- 
zacije bi želele uporabljati taka vozila v medkrajevnem pro- 
metu. Poleg tega v praksi ugotavljamo, da novo izdelana 
vozila takšne vrste z varnostnega vidika ne zaostajajo za 
avtobusi. Problem predstavljajo predvsem premajhna avto- 
busna postajališča, pozimi pa tudi zasneženi vzponi. Zato 
predlagamo, da se z zakonom določi, da se lahko taki avto- 
busi uporabljajo na cestah kjer obstajajo postajališča za to 
vrsto vozil in v primeru, ko pogoji ceste ob upoštevanju 
vremenskih razmer to dopuščajo. 

35. člen bi dopolnili s pravilniškimi določbami, ki po vsebini 
sodijo v zakon in sicer o tem kakšna mora imeti kolesa in 
s kakšnimi lučmi in smernimi kazalci mora biti opremljen 
vprežni voz ali traktorski priključek, ki ga vleče traktor po 
cesti. 

Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti pride večkrat do nesreče, 
ko motorno vozilo naleti na vprežni voz ali traktor, ki ga 
potiska človek, saj voznik ne pričakuje, take ovire na cesti 
Zato bi posebej prepovedali promet oziroma vleko teh vozil 
ponoči oziroma ob zmanjšani vidljivosti. 

Drugi odstavek 36. člena bi dopolnili z določilom, da 
delovni stroj v cestnem prometu ne sme prevažati tovora. 
V praksi se namreč dogaja, da delovne organizacije zaradi 
poenostavitve dela namesto s tovornim vozilom prevažajo 
tovor po cesti na krajših relacijah kar z delovnim strojem. To 
je iz varnostnega vidika nesprejemljivo. Možnost, da je v cest- 
nem prometu je za večino delovnih strojev dana samo zato, da 
jih ni potrebno pri predstavljanju iz kraja v kraj nalagati na 
tovorna vozila. 

Iz razlogov varnosti bi v novem 36. a členu določili, da 
morajo biti med vožnjo vetrobranska in druga stekla ter luči, 
smerni kazalci in registrske in evidenčne tablice očiščeni. 
Določili bi tudi, da morajo biti z vozila odstranjen led, sneg in 
druge snovi, ki bi ob speljevanju ali vožnji lahko padle na 
cesto ali ogrožale druge udeležence v prometu. 

Za 40. člen bi vstavili tri nove člene v katerih bi v glavnem 
povzeli pravilniške določbe, kot so da sopotniki ne smejo 
ovirati voznika, da ne smejo med vožnjo izstopati ali vstopati 
v vozilo ali odpirati vrat. Zaradi varnosti bi določili, da se 
v zaprtem prostoru vozila ne smejo prevažati osebe, če se 
vrata ne dajo odpreti tudi od znotraj, razen v vozilih organov 
za notranje zadeve, pravosodnih organov in vozil JLA. 

V praksi se dogaja, da lastniki oziroma imetniki pravice 
razpolaganja z vozilom vozilo ne registrirajo zaradi tega, ker 
vedo, da bi imeli na tehničnem pregledu težave oziroma, ker 
je registracija draga in s preizkusnimi tablicami za katere 
zaprosijo tudi po večkrat, opravljajo prevoze. V večini prime- 
rov taka vozila niso zavarovana zato v praksi prihaja do 
problemov. Zaradi tega bi z 40. c členom določili, da se vozila 
s preizkusno tablico ne smejo uporabljati za prevoz oseb 
v javnem prevozu ali prevozu za lastne potrebe. 

Iz razlogov varnosti bi določili, da se tudi na sedežu za 
prevoz drugih oseb na traktorju ne smejo prevažati otroci 
mlajši od 12 let, kot je to določeno za sedež poleg voznika 
v motornih vozilih. 
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V praksi se na kolesu z motorjem večkrat prevaža več oseb 
kot je predvidel proizvajalec in pride do nesreče, ker se med 
vožnjo ob večjem sunku zaradi neravnega vozišča, grbine ali 
udarne jame kolesni obroč zvije. Zato bi 45. člen dopolnili 
z določilom, da se sme na kolesu z motorjem peljati le toliko 
oseb, kot je predvidel proizvajalec. 

Četrti odstavek 46. člena bi dopolnili z določilom, da morajo 
biti tudi ponjave in rezervna kolesa in stranice kesona varno 
pritrjene na vozilo. 

V 46. a in 46. b členu bi povzeli pravilniške določbe, s kate- 
rimi so podrobno določeni pogoji za vožnjo tovora v oziroma 
na osebnem avtomobilu, motornem kolesu, kolesu z motor- 
jem in kolesu. V 46. c členu pa bi določili, da z vozili s preiz- 
kusnimi tablicami ni dovoljen javni prevoz tovora iz istih 
razlogov kot je to določeno za prevoz oseb. 

V poglavju gonjenje in vodenje živine ter ježa bi iz razlogov 
varnosti še posebej določili, da mora lastnik storiti vse za to, 
da žival nekontrolirano ne pride na cesto. Prav tako bi dolo- 
čili, da mora imeti vodnik vprežno žival na povodcu, ko prečka 
cesto, železniško progo in na drugih prometno nevarnih ob- 
močjih. 

V praksi je bilo ugotovljeno, da je določilo drugega 
odstavka 49. člena preozko in premalo dorečeno. Zato bi ga 
spremenili tako, da bi v njem določili, da je potrebno odsevno 
telo nositi povsod tam, kjer na cesti ni javne razsvetljave ali 
pločnikov. 

Veliko nesreč se zgodi zaradi vinjenosti pešca. Zato bi 
posebej določili, da pešec, ki je očitno pod vplivom alkohola 
ne sme hoditi po vozišču. Iz razlogov varnosti, bi tudi določili, 
da se po cesti ni dovoljeno smučati, sankati, drsati, kotalkati 
in voziti z rolko. 

Vzgojno varstvene organizacije so nas večkrat spraševale, 
kako naj v praksi izvajajo posamezna določila 52. člena za- 
kona. 

Zato bi ta člen dopolnili z določilom, da morajo imeti 
spremstvo na poti v in iz vzgojnovarstvene organizacije pred- 
šolski in otroci, ki obiskujejo malo šolo; da mora biti oseba, ki 
spremlja takega otroka starejša od 14 let ter da so starši 
dolžni zagotoviti to spremstvo. Določilo prvega odstavka 55. 
člena po katerem mora občinski upravni organ, ki začasno 
prepove promet na določeni cesti oziroma delu ceste,o tem 
obvestiti upravo za notranje zadeve, bi dopolnili z določbami, 
da mora to napraviti vsaj 3 dni pred zaprtjem ceste. 

Vsebino 57. člena je povzel zvezni zakon. Zato bi namesto 
tega določila na to mesto vnesli pravilniške določbe s katerimi 
bi podrobno določili na kakšen način mora organizacija za 
vzdrževanje cest ob delu na cesti, zagotoviti dvosmerni pro- 
met po enem voznem pasu. Iz razlogov varnosti je nujno, da 
se organizacije, ki opravljajo dela na cesti zaveže, da promet 
uredijo tako, da poteka po ustaljenem načinu. 

Poglavje o prometnih znakih in posebnih znakih, bi dopol- 
nili s pravilom, da mora voznik na cesti, kjer je postavljen znak 
»STOP-MILICA«, ustaviti vozilo, na cesti kjer je postavljen 
znak »PROMETNA NEZGODA« ali »MILICA« pa zmanjšati 
hitrost in po potrebi ustaviti vozilo. 

Z željo, da bi omejili hrup, ki ga brez potrebe povzročajo 
vozniki s svojimi vozili bi poglavje, ki ureja onesnaževanje 
cest dopolnili z določbami o ravnanjih, ki niso dovoljene za to, 
ker povzročajo prekomeren hrup: kot so, da pusti voznik 
vozilo v teku kadar stoji, da dodaja plin motorju, kadar stoji, 
sunkovito speljuje, vozi v ovinek ali križišče s premočnim 
pospeškom ali brez potrebe uporablja zvočne znake. 

Zaradi jasnosti in težav v praksi bi v tem poglavju tudi 
posebej določili, da je organizacija za vzdrževanje cest, 
dolžna odstraniti s ceste tovor, ki pade ali snovi, ki so se 
razlile iz vozila ali druge snovi, ki jih je kdo pustil ali odvrgel 
na cesto in to takoj, ko je o tem obveščena. Zaradi jasnosti pa 
bi tudi določili, da to opravi na stroške lastnika. 

Iz 62. in 63. člena bi črtali določila, ki jih je povzel zvezni 
zakon. 

Novi zvezni zakon podrobneje določa dolžnosti ob pro- 
metni nezgodi. Večina njegovih določb je povzetih iz našega 
zakona, zato bi iz njega črtali celotne člene oziroma posa- 
mezne določbe 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., in 72. člena. 
Na novo pa bi v tem poglavju določili, da stroške odstranitve 
vozila in tovora, ki so ostali na cesti zaradi proijietne nezgode, 
plača povzročitelj nezgode. V praksi se prizadeti izgovarjajo 
naj bi stroške za tako odstranitev plačal tisti, ki je odredil 
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odstranitev — to so v veliki večini primerov organi za notranje 
zadeve. V zakonu je že določeno, da kdor je bil kakor koli 
udeležen v hujši prometni nezgodi, ne sme užiti alkohola pred 
zaključkom preiskovalnih dejanj na licu mesta. To določilo bi 
razširili, tako da bi veljalo za vse prometne nezgode in tako da 
bi veljala prepoved tudi za uživanje mamil in zdravil na katerih 
je označeno, da se ne smejo uživati pred in med vožnjo. Iz 
razlogov varnosti in čim večje zaščite občanov bi določilo 
o tem, kdaj so organi za notranje zadeve dolžni priti na kraj 
nesreče jasneje opredelili. Mnogo hitrostnih prireditev na 
avtomobilskih rally-ih poteka na odsekih cest, kjer ni možen 
obvoz, zato bi 75. člen dopolnili z določbo, da se sme izdati 
dovoljenje za tako prireditev vendar samo v času najredkej- 
šega prometa in v primerih, ko se promet ustavi največ za dve 
uri neprekinjeno. 

Pri nadzorih, ki jih opravljajo delavci milice na prireditvah, 
ugotavljamo, da organizatorji večkrat ne poskrbijo za var- 
nostne in druge ukrepe, ki so bili določeni v dovoljehju za 
prireditev na cesti ali v dovoljenju za zaporo ceste. Razlogi so 
različni. Večkrat nimajo tehničnih ali materialnih možnosti, ali 
pa jim samo manjkajo izkušnje pri organiziranju tovrstnih 
prireditev. Kljub temu, da ne izpolnjujejo potrebnih pogojev 
za varno izvedbo, želijo organizirati prireditve, ker jih v to 
silijo drugi zainteresirani organi ali občani ali pa želijo svojo 
uveljavitev in s tem pridobivanje materialnih sredstev ali pri- 
dobivanje novih članov. Zato bi v zakonu določili (75. a člen), 
da se dovoljenje ne izda organizatorju, ki je bil v zadnjih treh 
letih dvakrat pravnomočno kaznovan za prekršek v zvezi 
s prireditvijo, ki jo je organiziral. Kot varianto pa predlagamo, 
da se to besedilo črta in ostane dosedanja rešitev. Poleg tega 
pa bi določili, da mora pristojni organ izdati dovoljenje naj- 
manj osem dni pred prireditvijo. 

V upravnem postopku za izdajo dovoljenja za prireditev 
organi za notranje zadeve in predstavniki organizatorja prire- 
ditve določijo odgovorne osebe za varnost prireditve. V praksi 
odgovorna oseba za varnost sprejme svojo dolžnost ustno kar 
je po našem mnenju premalo zavezujoče. Zato bi v zakonu 
določili, da mora organizator vlogi priložiti izjave oseb za 
varno izvedbo prireditve, da so seznanjeni ter pristajajo na 
naloge in odgovornosti, ki so jim dane. V 76. a členu bi 
določili, da je športna organizacija koledar prireditev (dolžna 
predložiti) organu pristojnemu za izdajo dovoljenj. S tem 
želimo doseči, da bi organi, pristojni za izdajo dovoljenj za 
športne hitrostne prireditve na cesti in delavci milice že pred 
pričetkom športne sezone imeli pregled nad športnimi hitrost- 
nimi prireditvami, ki bodo izvedene na njihovem območju. 
S tem bi tudi preprečili, da se več prireditev organizira isto- 
časno v istem kraju, milica pa bi lažje načrtovala svoje delo. 

Iz razlogov varnosti bi s 77. a členom določili, da smejo 
udeležence prireditve spremljati le posebej označena vozila. 

Že doslej so se organi za notranje zadeve vključevali v zava- 
rovanje športnih in drugih prireditev na cestah, organizatorji 
pa teh uslug niso bili pripravljeni plačati. Zato bi v novem 77. 
b členu posebej določili katere .naloge v zvezi z varovanjem 
prireditve so dolžni financirati organizatorji prireditve. 

V zakonu bi zaradi jasnosti posebej določili, da je tudi 
voznik traktorja med vožnjo dolžan uporabljati očala in druge 
pripomočke, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju. 
80. člen zakona bi uskladili z zakonom o zdravstvenem var- 
stvu. 

Dejavnost avto šol po obstoječem zakonu lahko opravljajo 
tudi društva. V zvezi z opravljanjem nadzora nad delom v teh 
avto šolah je prihajalo do vrste problemov, saj napram tem 
avto šolam in njihovim inštruktorjem niso možne vse oblike 
nadzora kot so določene za organizacije združenega dela in 
njihove inštruktorje. Taka dejanja, ki imajo v organizacijah 
združenega dela znak kaznivega dejanja grabeža, goljufije, 
poneverbe in neupravičene uporabe družbenega premoženja 
v avto šolah organiziranih pri društvih nimajo znaka takega 
kaznivega dejanja saj se sredstva s katerimi razpolaga taka 
avto šola ne štejejo za družbena. 

Iz zgoraj navedenih razlogov menimo, da bi bilo prav, kar 
predlagamo kot variantni predlog, da se iz zakona črta mož- 
nost po kateri opravljajo dejavnost avto šol tudi društva. Ni pa 
bilo mogoče upoštevati predloga, da dejavnost avto šole 
opravlja samostojni obrtnik saj zvezni zakon v 165. členu 
določa, da to dejavnost lahko opravljajo le pooblaščene orga- 
nizacije. 
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Poleg tega bi v zakonu določili, da mora imeti avto šola vsaj 
štiri voznike inštruktorje, ki imajo v avto šoli lastnost delavca 
v združenem delu. V praksi ugotavljamo, da manjše šolenpr. 
šole z dvema voznikoma inštruktorjema delajo slabo in ne 
zagotavljajo potrebne strokovnosti. Zato je nujno, da se šte- 
vilo zaposlenih voznikov inštruktorjev, zviša. 

Doslej so avto šole pripravljale kandidate tudi izven svojega 
sedeža, vendar pri izvajanju teoretičnega dela usposabljanja 
niso uporabljale predpisanih učnih pripomočkov. Zato bi to 
določilo četrtega odstavka 85. člena dopolnili z določilom, da 
občinski upravni organ na območju katerega bo opravljala 
avto šola to dejavnost pregleda opremljenost prostorov kjer 
se bo poučevanje opravljalo. 

Zaradi jasnosti bi v 87. členu posebej določili, da se v pri- 
meru, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, avto 
šoli izreče ukrep prepovedi opravljanja te dejavnosti. 

V zakonu bi določili, da mora kandidat za voznika traktorja, 
delovnega stroja, motokultivatorja ali kolesa z motorjem, ki se 
je za teoretični del pripravljal sam nadaljevati usposabljanje 
v avto šoli, šele če je bil trikrat zaporedoma neuspešen pri 
teoretičnem delu izpita. 

V praksi avto šole sprejemajo na usposabljanje preveč 
kandidatov. Pri realizaciji teoretičnega dela ni problema. Pro- 
blem nastopi pri izvedbi praktičnega dela. Kandidati tako 
čakajo na to, da bodo na vrsti za praktični pouk tudi po več 
mesecev. Ta praksa ni sprejemljiva tudi zaradi tega, ker med 
tem kandidati že pozabijo kar so se naučili pri teoriji, zapa- 
dejo jim zdravniška spričevala, itd. Zato bi v zakonu določili, 
da mora avto šola zagotoviti, da se kandidat začne v enem 
mesecu po opravljenem teoretičnem delu usposabljati v prak- 
tični vožnji. 

Iz istih razlogov kot predlagamo, da se v zakonu povzamejo 
določbe pravilnika o pravilih cestnega prometa predlagamo, 
da se vanj vnesejo tudi določila iz pravilnika o avto šolah in 
o tablicah za označevanje vozil na motorni pogon, na katerih 
se kandidati za voznike učijo vožnje. Tako bi v 90. a členu 
določili da so avto šole dolžne voditi evidence, ki jih bo 
predpisal republiški sekretar za notranje zadeve s pravilnikom 
ter da mora kandidat za voznika opraviti preizkus znanja 
v avto šoli predno pristopi k opravljanju vozniškega izpita. 

Iz razlogov varnosti bi v zakonu posebej določili, da mora 
imeti vozilo avto šole predpisano opremo in naprave. Posebej 
bi določili tudi, da smejo med učenjem vožnje biti v vozilu 
samo kandidati in voznik inštruktor. 

V praksi se je pokazalo, da ni dovolj usposobljen, da bi učil 
kandidata za voznika traktorja tisti, ki ima 3 leta vozniško 
dovoljenje za vožnjo traktorja in je poklicni voznik, zato bi to 
določilo črtali. 

Zato, da bi dosegli boljšo kvaliteto pri usposabljanju kandi- 
datov za voznike motornih vozil bi določili, da mora imeti 
inštruktor V. stopnjo izobrazbe in ne kot to določa veljavi 
zakon po katerem mora imeti inštruktor IV. stopnjo izobrazbe. 

V praksi povzroča problem dejstvo, da nimamo ustreznih 
evidenc o voznikih inštruktorjih in njihovem usposabljanju 
zato bi to evidenco predpisali z zakonom. 

Zaradi nedvoumnosti bi v 98. členu posebej določili, da 
mora voznik inštruktor in učitelj predpisov kandidata uspo- 
sabljati po predpisanem programu. Poleg tega bi drugi odsta- 
vek 98. člena spremenili tako, da bi bilo iz njega jasno raz- 
vidno, da lahko poučuje kandidata največ osem ur le voznik 
inštruktor, ki je v delovnem razmerju v avto šoli, drugi vozniki 
inštruktorji pa največ štiri ure dnevno. 

Določilo 99. člena bi spremenili v bistvu tako, da bi iz njega 
črtali določila, ki jih vsebuje novi zvezni zakon. 

Iz že omenjenih razlogov, bi v zakon vnesli tudi nekatera 
določila iz pravilnika o vozniških izpitih, preizkusu znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa in o preverjanju vozni- 
škega znanja. To so predvsem določila o tem kdo ne more biti 
član izpitne komisije ter kakšno izobrazbo in delovne izkušnje 
morajo imeti člani izpitne komisije. 

Člani izpitnih komisij ne bi mogli biti tisti, ki so v organiza- 
ciji, ki izobražuje kandidate v delovnem razmerju ali oprav- 
ljajo začasne profesionalne ali amaterske funkcije v njih in 
tudi ne tisti, ki je kandidata poučeval. Poleg tega bi določili, 
da mora imeti predsednik izpitne komisije za kolo z motorjem, 
traktor, motokultivator ali delovni stroj najmanj srednjo izo- 
brazbo, da so lahko predsedniki ali člani izpitne komisije le 
tisti, ki so najmanj eno leto poučevali v avto šoli in da so lahko 

predsedniki in člani izpitnih komisij le tisti, ki imajo opravljen 
preizkus usposobljenosti. 

Tretji odstavek 109. člena bi dopolnili tako, da bi ga uskla- 
dili s 173. členom zveznega zakona, ki določa pogoje in način 
izdaje ter dodeljevanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za 
vožnjo motornega vozila. 

V praksi je bilo ugotovljeno, da bi bil potreben za voznika 
kolesa z motorjem tudi praktični preizkus znanja. V skladu 
s tem bi dopolnili 111. člen zakona. 

112. člen bi spremenili tako, da z njim ne bi bila dana 
možnost, da vozniško dovoljenje izda organ kjer ima občan 
začasno prebivališče Večino pravic in dolžnosti je vezanih na 
stalno prebivališče občanov. V praksi pa ne obstajajo razlogi, 
da bi bilo izdajanje vozniških dovoljenj drugače urejeno. 

Iz pravilnika o vozniških dovoljenjih in o potrdilih o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa bi vnesli določilo (115. 
člen), da je voznik v 15 dneh dolžan spremembo naslova 
prijaviti občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve 
kjer ima novo prebivališče. 

117. člen bi spremenili tako, da bi podaljšali veljavnost 
zdravniškega spričevala kandidata za voznika na tri leta. 
S predlagano spremembo 122. člena bi odpravili nejasnosti 
v zvezi z opravljanjem kontrolnih pregledov, ki so_ urejeni 
v 120. členu zakona o varnosti cestnega prometa. "Zato bi 
zdravstvene preglede voznikov, ki so izpolnili 65 let, opredelili 
kot ponovne zdravstvene preglede. Vprašanje stroškov zdrav- 
stvenih pregledov, ki jih ureja 123. člen, bi uredli drugače. 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo namreč 
pripravlja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu, v katerem bo opredelil zagotovljeni 
program in pravice do zdravstvenega varstva, katere bodo 
dolžni občani plačevati sami, med katerimi so tudi stroški 
zdravstvenkih storitev za pridobitev vozniškega dovoljenja. 
Glede na navedene spremembe zakona o zdravstvenem var- 
stvu predlagamo, da bi za poklicne šoferje krile stroške zdrav- 
stvenega pregleda organizacije združenega dela oziroma 
posamezniki, pri katerih so vozniki zaposleni Za voznike 
amaterje pa je predlagana varianta. Po osnovnem tekstu bi 
stroške zdravstvenega pregleda krili vozniki sami. Po variant- 
nem predlogu pa, če bi se ugotovila nesposobnost voznika, 
voznik sam, če bi se ugotovila sposobnost pa pristojna zdrav- 
stvena skupnost. 

V 130. in 131. člen so vnesene določbe pravilnika o evidenti- 
ranju traktorjev in traktorskih priklopnikov. 

130. člen bi tudi dopolnili tako, da bi bila omogočena 
vezava registrske tablice na lastnika vozila. S tem bi delno 
poenostavili postopek registracije vozila, zmanjšali delo na 
izdelavi distribucij in evidencah novih registrskih tablic 
Stranki pa bi prihranili stroške za nove registrske tablice ter ji 
omogočili, da obdrži stare registrske tablice na novem vozilu, 
kar v večini primerov stranke tudi želijo. 

V 134. členu bi četrti odstavek spremenili vtem smislu, da bi 
Zavod SR Slovenije za cene dal soglasje k kriterijem za 
določitev cen tehničnih pregledov, ki bi jih s sporazumom 
določile vse organizacije, ki tehnične preglede opravljajo. 

V zakon bi vnesli tista določila iz Pravilnika o tehničnih 
pregledih motornih in priklopnih vozil ter traktorjev in traktor- 
skih priklopnikov, ki predstavljajo take obveze glede izo- 
brazbe kontrolorjev, kontrolorjev traktorjev in administrativ- 
nih delavcev, ki poleg administrativnih del za tehnične pre- 
glede opravljajo tudi registracije oziroma podaljšanje regi- 
stracij in preverjanja znanja, ki po svoji vsebini sodijo v zakon. 
Tako bi določili izobrazbo, ki jo mora imeti kontrolor motor- 
nih vozil, kontrolor traktorjev in delavci, ki opravljajo admini- 
strativna dela v zvezi s tehničnim pregledom, registracijo itd. 
Uredili bi vsa temeljna vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita 
za kontrolorja in rednega preverjanja znanja. 

Iz pravilnika bi prepisali tudi določbo, da tehnični pregled 
vozila opravita dva kontrolorja. 

Zaradi problemov v praksi bi posebej določili, da morajo 
merilne naprave, ki se uporabljajo pri tehničnih pregledih 
delovati brezhibno, in da je organizacija v nasprotnem pri- 
meru dolžna takoj prekiniti delo. Poleg tega bi določili, da se 
kontrolorja, ki ne opravlja svojega dela tako kot določa zakon 
lahko pošlje na ponovno opravljenje izpita za kontrolorja 
oziroma kontrolorja traktorjev. Ta ukrep, ki ga določa pravil- 
nik je najučinkovitejši ukrep zoper kontrolorje. Zato menimo, 
da je nujno, da se zakonsko uredi. Poglavje o posebnih 
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varnostnih ukrepih bi iz razlogov varnosti dopolnili s pravico, 
da pooblaščena uradna oseba odredi na stroške prevoznika 
odstranitev tovora, ki ga zaradi prekomerne naloženosti voz- 
nik raztovori kar na cesto oziroma ob cesto. Prvi odstavek 
144. člena bi spremenili tako, da bi ga uskladili z zveznim 
zakonom, ki delno ureja ta vprašanja. 148. člen bi dopolnili 
s pooblastilom, da pooblaščena uradna oseba iz istih razlo- 
gov kot registrsko lahko odvzama tudi tablico za preizkušnjo 
iz razlogov varnosti bi tudi določili, da se izključi iz prometa in 
pošlje na izredni tehnični pregled vozilo, ki ima dotrajano 
karoserijo ali šasijo ali ki povzroča prekomeren hrup ali, ki 
ima neustrezne ali izrabljene pnevmstiks. 

V praksi je prihajalo do problemov, ko voznik noče izročiti 
tablic, zato bi v zakonu posebej doiočiMi, da se sme odrediti 
odvzem tablic na stroške voznika. 

Zvezni zakon ureja odvzem prometnega dovoljenja ob odre- 
ditvi izrednega tehničnega pregleda, ne določa pa posebej, 
kdaj se vrne prometno dovoljenje. Tako bi določili, da se za 
vozilo, ki je bilo izločeno iz prometa zaradi tehničnih hib, 
preobremenjenosti ali poteku veljavnosti prometnega dovo- 
ljenja (razlog iz prvega odstavka 148. člena) vrne prometno 
dovoljenje, ko minejo razlogi oziroma ko je opravljen tehnični 
pregled. V primerih, ko je bilo prometno dovoljenje odvzeto 
zaradi tega ker voznik ni hotel pokazati zahtevanih dokumen- 
tov o vozilu ali tovoru, pa se vrne, ko minejo razlogi oziroma 
lastnik lahko dobi prometno dovoljenje v treh dneh pri organu 
ki ga je vzel oziroma kasneje pri organu pri katerem je vozilo 
v evidenci. 

151. in 152. člen je potrebno spremeniti zaradi spremembe, 
ki jih prinaša 213. člena zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa. Novi zvezni zakon uvaja poleg napotitve na preveri- 
tev poznavanja prometnih predpisov, prometnih znakov in 
spretnosti vožnje motornega vozila še varstveni ukrep nav- 
zočnosti na predavanjih in pri predvajanju filmov o posledi- 
cah, ki nastanejo zaradi nespoštovanja ali nepoznavanja pro- 
metnih predpisov. 

Prvi stavek 153. člena veljavnega zakona, bi zaradi tega, ker 
to rešuje zvezni zakon, črtali. Drugi stavek pa bi dopolnili 
z določilom, da se tudi organizacije in obrtnike pri katerih je 
voznik zaposlen obvesti o tem, da je bilo vozniku odvzeto 
dovoljenje. 

V skladu z določilom po katerem vinjena oseba ne sme 
hoditi po vozišču bi dopolnili tudi določilo 155. člena, ki 
pooblašča pooblaščene uradne osebe, da opravijo preizkus 
alkoholiziranosti. 

Zvezni zakon sicer določa, da plača stroške preizkusa voz- 
nik za katerega je ugotovljeno, da je pod vplivom alkohola. Ni 
pa v njem določeno, da plača tudi stroške strokovnega pre- 
gleda. Ker je z zakonom posebej določeno kaj je preizkus in 
kaj strokovni pregled, lahko pride v praksi do tolmačenja, da 
strokovnega pregleda na plača vinjeni voznik. Zato bi to 
posebej določili v 155 a členu. 

Ker v praksi ni jasno kaj sme pooblaščena uradna oseba 
ukreniti zato, da bi preprečila nadaljno vožnjo oseb, ki tsga ni 

sposobna, bi 157. člen dopolnili, da lahko to naredi z začas- 
nim odvzemom ključev za zagon motorja. 

V praksi prihaja do težav pri uveljavljanju odškodnine, če j.e 
povzročitelj nezgode kolo z motorjem ali vozilo s tablico za 
preizkušnjo. Zato bi s 165. členom določili, da se obvezno 
zavarujejo za škodo povzročeno drugim, tudi kolesa z motor- 
jem in vozila s tablico za preizkušnjo. Prav tako bi v tem 
poglavju tudi določili da je voznik dolžan imeti pri sebi listino 
o zavarovanju in jo pokazati udeležencu v prometni nezgodi 
oziroma na zahtevo pooblaščene uradne osebe. 

Z zakonom je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pooblaš- 
čen, da določi najnižje zneske za katere se mora skleniti 
zavarovanje proti odogovornosti za škodo povzročeno dru- 
gim. Pri določitvi teh zneskov je Izvršni svet izhajal iz najnižjih 
zavarovalnih zneskov, ki so s posebnim predpisom določeni 
za zavarovanje odgovornosti za osebna vozila. Zavarovalna 
skupnost predlaga, da naj tak način ostane v veljavi tudi 
v prihodnje. Zato, da ne bi bilo potrebno teh zneskov sproti 
usklajevati z ustreznimi zneski iz zveznih predpisov, predla- 
gamo, da se to določilo vključi neposredno v zakon. Tako 
bodo najnižji zavarovalni zneski, ki bodo določeni v zveznem 
predpisu za zavarovanje osebnih vozil veljali neposredno tudi 
za zavarovanje odgovornosti za traktorje. 

Kazenske sankcije bi zvišali hkrati pa bi jih uskladili z zako- 
nom o prekrških in z višinami denarnih kazni zagroženimi za 
posamezne prekrške z zakonom o temeljih varnosti cestnega 
prometa. V zvezi s predlaganimi rešitvami na koncu pripomi- 
njamo, da še niso sprejeti podzakonski predpisi, ki naj bi jih 
izdali pristojni zvezni funkcionarji po zakonu o temeljih varno- 
sti cestnega prometa. Rešitve določene s temi podzakonskimi 
akti pa bodo lahko vplivale tudi na posamezne rešitve v tem 
zakonu. Zato bodo dokončni predlogi sprememb in dopolni- 
tev zakona lahko oblikovani šele po sprejetju zgoraj omenje- 
nih zveznih podzakonskih aktov. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, KI BODO POTREBNA 
ZA IZVEDBO ZAKONA IN DODATNA 
ADMINISTRATIVNA OPRAVILA. Ki ZAHTEVAJO 
NOVE DELAVCE, KI JIH PREDVIDEVA TA ZAKON 

S tem zakonom za družbeno politične skupnosti ne bodo 
nastale nove finančne obveznosti. 

Vezava registrske številke motornega ali priklopnega vozila 
na lastnika pa bo zahtevala zaradi spremembe organizacij- 
skega pristopa reorganizacijo obstoječe banke podatkov, ki je 
v srednjeročnem programu dela predvidena tudi zaradi dru- 
gih zahtev Reorganizacija bo zahtevala spremembo in dopol- 
nitev vseh obstoječih postopkov ter dopolnitev programov za 
izpis tabel, biltenov, iskalnih programov idr. 

Zato naj bi bi! rok za izdelavo programske opreme za 
izvedbo sprememb organizacijskega postopka in izdelavo 
programske opreme za vezavo registrske tablice motornega 
ali priklopnega vozila na lastnika vsaj tri leta. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa 

1.teza 

V zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 
5/82, 40/34 in 29/86) se v 2. členu številke v oklepaju »63/80 in 
4/81« nadomesti s številko »50/88«. 

2. teza 

V 3. členu se na koncu prve alinee doda besedilo »še zlasti 
v okviru predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega 
programa vzgoje oziroma izobraževanja«. 

3. teza 

V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »registracijo« 
vstavita besedi »in evidentiranje«. 

4. teza 

V prvem odstavku 6.č!eha se med besedo »voznike« in 
besedo »in« vstavi besedilo »delovnim, drugim samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim pa pri izvajanju programa 
učenja in preverjanja znanja voznikov, katerih poklic je vožnja 
motornih vozil in zasebnih avtoprevoznikov« 

5. teza 

Na koncu prvega odstavka 8.člena se pika nadomesti s pod- 
pičjem in doda besedilo: »tistih, ki se nanašajo na varnost 
prometa pa tudi organi za notranje zadeve« 

V drugem odstavku se med besedo »na« in besedo »parkir- 
nih« vstavi besedilo »in neposredno ob«, 
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6. teza 16. teza 

V 9. členu se v prvem odstavku na koncu pika črta in doda 
besedilo »in mora imeti izdelan program za izboljšanje pro- 
metne varnosti« 

V drugi točki drugega odstavka se med besedo »parkira- 
nih« in besedo »vozil« vstavi besedilo »ali zapuščenih« 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
Pristojna uprava za notranje zadeve lahko, če to terjajo raz- 
logi varnosti cestnega prometa, predlaga spremembo uredi- 
tve zadev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena« 

Sedanjemu petemu odstavku, ki postane šesti odstavek se 
med besedo »magistralnih« in besedo »cestah« vstavi bese- 
dilo »in regionalnih«; besedilo »z republiško skupnostjo za 
ceste« pa nadomesti z besedilom »s Skupnostjo za ceste SR 
Slovenije«. 

7. teza 

V 10. členu se v drugi točki prvega odstavka beseda »prven- 
stveno« črta. 

V peti točki se besedilo »psihoaktivnih zdravil« nadomesti 
z besedilom »zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo 
uporabljati pred in med vožnjo« 

Na koncu prvega odstavka se doda nova 7. točka, ki se 
glasi: 

»7. očitno pod vplivom alkohola« je oseba, ki kaže zunanje 
znake alkoholiziranosti ali če je z analizo krvi ali krvi in urina 
ugotovljeno, da ima v krvi več kot 1,30 g/kg alkohola, ali za 
katero se ne glede na delež alkohola v krvi s strokovnim 
pregledom ugotovi, da kaže očitne znake alkoholnih motenj.« 

8. teza 

12. člen se črta. 

9. teza 

Drugi odstavek 13. člena se črta- 

10. teza 

V 14. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Voznik ne sme zapeljati vozila vzvratno na nepregledno 

križišče, iz neprednostne ceste na prednostno cesto, na pre- 
hod za pešce, čez železniško progo, na vrhu klanca, ali na 
ovinku z nezadostno preglednostjo« 

11. teza 

V 15. členu se dodata nova 1. in 2. odstavek, ki se glasita: 
»Voznik vozila na motorni pogon mora voziti tako, da ima 

vozilo ves čas v oblasti ter da je vsak trenutek zmožen storiti 
vse, kar je glede na prometne razmere, stanje in okoliščine na 
cesti dolžan storiti 

Voznik, ki vozi po makadamskem ali blatnem vozišču mora 
vožnjo prilagoditi tako, da ne ogroža in ne povzroča škode 
drugim udeležencem v prometu z izmetavanjem kamenja ali 
blata izpod koles vozila« 

Sedanji 15. člen postane 3. odstavek 

12. teza 

V 16. členu se 1., 2., 3„ 5. in 7. točka prvega odstavka črtajo 

13. teza 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Voznik kolesa ne sme voziti po kolesarski stezi ali kolesar- 

skem pasu s hitrostjo več kot 25 km na uro« 

14. teza 

18. člen se črtai 

15. teza 

V 21. členu se črta besedilo »ali parkirati« 

V 23. členu se besedilo »motornega vozila« nadomesti 
z besedilom »vozila na motorni pogon« 

17. teza 

Za 23. členom se dodata nov 23 a in 23 b člen, ki se glasita: 

»23 a člen 
Prepovedano je ustavljati ali parkirati na označenih prosto- 

rih, ki so namenjeni za dostop vozil prve pomoči ali gasilske 
službe in na označenih prostorih, ki so rezervirani za parkira- 
nje posebej določenih vozil ter nad talnimi priključki za vodo 
in vodnimi zasuni. 

Na prometnih površinah, namenjenih za ustavljanje in par- 
kiranje vozil, na katerih je z označbami na vozišču določen 
prostor za vsako posamezno vozilo, sme voznik ustaviti ozi- 
roma parkirati vozilo samo na takem prostoru in tako, kot 
določajo označbe. 

»23 b člen 

Voznik avtobusa v linijskem cestnem prometu sme ustaviti 
samo na označenih avtobusnih postajališčih«. 

18. teza 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Stroške odvoza in varovanja zapuščenega vozila plača 

lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja z vozilom«. 

19. teza 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z vrvjo ali togo zvezo (drogom) ni dovoljeno vleči neregi- 

striranega oziroma neevidentiranega vozila na motorni pogoj 
razen, če je zavarovano proti odgovornosti za škodo povzro- 
čeno drugim«. 

20. teza 

29. člen se črta. 

V 30. členu se prvi stavek prvega odstavka in drugi odstavek 
črtata; v drugem stavku prvega odstavka pa se črta beseda 
»tudi«. 

22. teza 

Naslov 6. podpoglavja III. poglavja se dopolni z besedilom 
»in vprežnih vozil«. 

23. teza 

V 31. členu se doda nov četrti; peti in šesti odstavek, ki se 
glasijo: 

»Če pooblaščena uradna oseba sumi, da naprava ne deluje 
pravilno lahko odredi, da se na kraju samem ali na drugem 
prostoru opravi poseben tehnični pregled tahografa in vseh 
z njim povezanih drugih elementov, ki morajo biti vgrajeni na 
vozilu za pravilno delovanje naprave. 

Poseben tehnični pregled iz prejšnjega odstavka opravi 
delovna organizacija, ki ima posebno tehnično opremo in 
strokovnjake oziroma sodni izvedenec ustrezne stroke. O pre- 
gledu izda izvid. 

Če se s pregledom iz prejšnjega odstavka ugotovi, da 
naprava nepravilno deluje, plača stroške tega pregleda 
voznik«. 

24. teza 

Za 31. člen se vstavi nov 31. a člen, ki se glasi: 

»31. a člen 

Če segajo na vozilu na motorni pogon vgrajene naprave več 
kot 2 metra čez najbolj oddaljeno točko na sprednji ali zadnji 
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strani vozila (dvigalo, žerjav, idr.) mora biti na takih napravah 
s sprednje oziroma zadnje strani in z vsake bočne strani 
najmanj po ena tabla kvadratne oblike, velikosti 50 x 50 cm, 
pobarvana izmenoma s poševnimi vzporednimi črtami 
oranžne in bele barve, ki odsevajo svetlobo. 

Table iz prejšnjega odstavka morajo biti nameščene tako, 
da ne ovirajo vidljivosti vozniku. Od površine vozišča table ne 
smejo biti oddaljene več kot 2,60 m in ne manj kot 0,40 m«; 

25. teza 

V 32. členu se besedilo »V javnem linijskem cestnem pro- 
metu ali v prostem« nadomesti z besedilom »V javnem med- 
krajevnem cestnem prometu ali v javnem prostem«. 

26. teza 

V prvem odstavku 33. člena se besedilo »v javnem linijskem 
javnem primestnem ali v prostem cestnem prometu« nadome- 
sti z besedilom »v javnem medkrajevnem, javnem primestnem 
ali v javnem prostem cestnem prometu«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Avtobus zgibne konstrukcijske sestave se lahko uporablja 

na cestah, kjer so postajališča za to vrsto vozil izven vozišča in 
v primeru ko pogoji ceste ob upoštevanju vremenskih razmer 
omogočajo varen promet teh vozil«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za javni mestni 

promet«. 

27. teza 

V 35. členu se dodajo novi 2., 3.,4., 5. in 6. odstavki, ki se 
glasijo:»Posebno predelani vpreženi voz ali traktorski priklju- 
ček, ki ga po cesti vleče traktor, mora imeti kolesa s pnevmati- 
kami in na zadnji strani dve rdeči luči za označevanje vozila, 
dve rdeči zavorni luči, dva smerna kazalca in dva odsevnika, 
nameščene po predpisih, ki veljajo za priklopna vozila. 
Vprežni voz ali traktorski priključek iz prejšnjega odstavka 
mora biti pripet k traktorju z ojnico tako, da je razdalja med 
traktorjem in vprežeim vozom ali traktorskim priključkom ves 
čas vožnje enaka, da je zagotovljena stabilnost obeh vozil in 
da se vprežni voz ali traktorski priključek ne more sam odpeti. 
Če je posebno predelani vprežni voz ali traktorski priključek 
brez zavor, ne srhe njegova skupna masa presegati mase 
traktorja, h kateremu je pripet. Ponoči ali ob zmanjšani vidlji- 
vosti, pešec po cesti ne sme upravljati, vleči ali potiskati ročni 
voziček, vprežni voz ali traktorski priključek.« 

28. teza 

V drugem odstavku 36. člena se besedilo »mora imeti 
v cestnem prometu« nadomesti z besedilom »v cestnem pro- 
metu ne sme prevažati tovora, mora pa imeti«. 

V drugem stavku tretjega odstavka se beseda »signalov« 
nadomesti z besedilom »ustreznih znakov«. 

29. teza 

Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi: 

»36. a člen 

Na vozilu morajo biti med vožnjo po cesti vetrobransko 
steklo in druga stekla očiščena tako, da je prost pogled na vse 
strani; luči, smerni kazalci in registrske oziroma evidenčne 
tablice pa očiščene tako, da služijo svojemu namenu. 

Voznik je pred uporabo vozila dolžan z njega odstraniti 
sneg, led in druge snovi, ki bi lahko ob speljevanju ali med 
vožnjo padle na vozišče ali na druge udeležence v cestnem 
prometu«. 

30. teza 

V prvem odstavku 38. člena se beseda »samostojno« nado- 
mesti z besedo »brez spremstva«. 

V drugem odstavku se besedilo »mlajši od sedmih let in 
otroci« nadomesti z besedilom »otroci od sedmega«. 

31. teza 

Za 40. členom se dodajo novi 40. a, 40,b in 40. c člen, ki se 
glasijo: 

»40. a člen 

Osebe, ki se vozijo v oziroma na vozilu, med vožnjo ne 
smejo ovirati voznika, da ne bi mogel storiti vsega, kar mora 
storiti z vozilom in mu ne zmanjševati možnosti za upravljanje 
ali zmanjševati vidnega polja. 

Oseba ne sme med vožnjo vstopiti v vozilo ali izstopati iz 
njega in ne odpirati vrat ali se nagibati iz motornega vozila. 

Pri prevozu z osebnim avtomobilom se štejeta dva otroka 
stara do 10 let za eno osebo. 

40. b člen 

Voznik ne sme voziti oseb-v zaprtem prostoru motornega 
vozila, če se ne da odpirati od znotraj, razen v vozilih organov 
za notranje zadeve, oboroženih sil SFRJ in pravosodnih or- 
ganov. 

40. c člen 

Z vozili, ki so označena s tablicami za preizkušnjo razen 
sovoznika ni dovoljen javni prevoz potnikov oziroma prevoz 
potnikov za lastne potrebe«. 

32.teza 

V prvem odstavku 41. člena se besedilo »v javnem linij- 
skem« nadomesti z besedilom »v javnem medkrajevnem«. 

33.teza 

V 43. členu se v prvem stavku prvega odstavka in drugem 
odstavku beseda »in« nadomesti z besedo »ali« ter v prvem 
stavku prvega odstavka za besedo »oseba« vstavi besedilo 
»starejša od 12 let«. 

34. teza 

V četrtem odstavku 45. člena se beseda »in« nadomesti 
z besedo »ali«. 

Na koncu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Na 
kolesu z motorjem se sme voziti le toliko oseb, kot je vgradil 
sedežev proizvajalec oziroma je predvidel vgraditev dodatnih 
sedežev in potrebne opreme za potnika.« 

35. teza 

Četrti odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ponjave, verige, vrvi, stranice kesona in druga sredsta za 

pritrjevanje tovora ter rezervna kolesa morajo biti pritrjena na 
vozilu tako, da ne povzročajo hrupa, nevarnosti ali ovire za 
ostale udeležence v prometu«. 

36. teza 

Za 46. člen se vstavijo novi 46. a, 46. b in 46. c členi, ki se 
glasijo: »46. a člen 

Na prtljažniku, ki je pritrjen na streho osebnega avtomobila 
se lahko vozijo predmeti oziroma tovor, katerega masa ni 
večja od dovoljene obremenitve po tovarniški dokumentaciji 
vozila. 

V notranjem prostoru osebnega avtomobila se ne smejo 
prevažati predmeti, ki bi zmanjševali vidno polje voznika ali 
ovirali voznika pri vožnji. V prednjem prtljažniku osebnega 
avtomobila se ne smejo prevažati predmeti, zaradi katerih se 
ne da popolnoma zapreti pokrov prtljažnika ali če se predmeti 
oziroma tovor prevažajo tako, da so pritrjeni na podvozje 
vozila. 

« 
46. b člen 

Voznik na motornem kolesu, kolesu z motorjem ali kolesu 
ne sme prevažati predmeta, ki skupaj z vozilom presega širino 
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enega metra ali ki sega več kot 0,5 m čez skrajno točko na 
sprednji ali zadnji strani vozila ali katerega teža zmanjšuje 
stabilnost vozila. 

Na vozilu iz prejšnjega odstavka voznik ne sme prevažati 
nezavarovanega nevarnega orodja (kot na primer: nezavaro- 
vane kose, vile,ipd.). 

46. c člen 

Z vozili, ki so označena s tablicami za preizkušnjo ni dovo- 
ljen javni prevoz tovora. 

Določilo prejšnjega odstavka ne velja za posebej prirejena 
vozila za prevoz čebel. 

37. teza 

Za 48. členom se vstavi nov 48. a člen, ki se glasi: 

»48. a člen 

Lastniki domačih živali morajo storiti vse, kar je potrebno, 
da žival ni oziroma ne pride brez nadzora na cesto. 

Kadar prečka cesto ali na prehodu čez železniško progo 
v ravnini brez zapornic ali polzapornic, mora voznik vprež- 
nega vozila voditi vprežno žival na povodcu tako, da hodi pred 
njo ali ob njej«. 

38.teza 

V drugem odstavku 49. člena se besedilo »izven naselja« 
nadomesti z besedilom »kjer ni javne razsvetljave ali ploč- 
nika«. 

Dodata se novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Pešec, ki je očitno pod vplivom alkohola ne sme hoditi po 

vozišču. 
Po cesti ni dovoljeno smučanje, sankanje, drsanje, kotalka- 

nje in rolkanje«. 

39. teza 

V 50. členu se prvi odstavek črta. 

40. teza 

V drugem odstavku 52. člena se beseda »vzgojnovarstveni 
zavod« nadomesti z besedo »vzgojnovarstveno organizacijo«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Otroci, ki obiskujejo vzgojnovarstveno organizacijo ali 

malo šolo, morajo na poti do organizacije in iz nje domov po 
cesti imeti spremstvo osebe starejše od 14 let (varianta: od 16 
let)«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»Starši, posvojitelj, rejnik, skrbnik ali oseba, ki mu je otrok 
izročen v varstvo je dolžna zagotoviti spremstvo po prejšnjem 
odstavku«. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek 
se besedilo »ob sprejemu novih učencev te « nadomesti 
z besedilom »nove učence in njihove starše oziroma tiste, ki 
skrbijo zanje«. 

41. teza 

V 54. členu se v prvem odstavku besedilo »Voznik, ki z vozi- 
lom prečka površino za pešce« nadomesti z besedilom »Voz- 
nik, ki vozi po ppvršini za pešce ali jo prečka, sme voziti 
največ s hitrostjo povprečne peš hoje in pri tem«. 

V drugem odstavku se med besedo »luže« in besedo 
»mora« vstavi besedilo »ali snežna brozga«. 

42. teza 

V prvem odstavku 55. člena se besedilo »mora o tem« 
nadomesti z besedilom »mora najmanj tri dni pred tem«. 

43. teza 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Organizacija za vzdrževanje cest oziroma izvajalec del, ki 

mora zaradi del na cesti urediti promet vozil le po enem 
prometnem pasu, mora poskrbeti za izmenično puščanje vozil 
na obeh skrajnih točkah;cestnega odseka tako, da: 

- namesti začasne naprave, ki dajejo svetlobne, prometne 
znake z lučmi rdeče in zelene barve - če je odsek nepregle- 
den in trajajo dela daljši čas; 

- delavec organizacije združenega dela, ki izvaja dela daje 
znake z dviganjem oziroma spuščanjem rdeče in zelene zasta- 
vice ali z nameščanjem posebnega znaka okrogle oblike pre- 
mera najmanj 40 cm, ki ima na eni strani vrisan simbol 
prometnega znaka »prepovedan promet v eno smer«, na 
drugi strani pa zeleno polje z belim robom - če je odsek 
pregleden po vsej dolžini in trajajo dela le krajši čas. 
Rdeči znaki pomenijo prepoved vožnje, zeleni pa dovoljujejo 
vožnjo. 

44. teza 

Prvi odstavek 60. člena se črta. 

45. teza 

Za 60. člen se vstavi nov 60. a člen, ki se glasi: 

»60. a člen 

Na cesti, kjer je postavljen znak »STOP-MILICA« mora 
voznik ustaviti svoje vozilo. 

Na cesti, kjer je postavljen znak »PROMETNA NEZGODA« 
ali »MILICA« mora voznik zmanjšati hitrost in po potrebi 
ustaviti vozilo«. » 

46. teza 

Na začetku 16. podpoglavja V. poglavja se doda besedilo 
»Hrup in«. 

47. teza 

V 61. členu se drugi stavek drugega odstavka črta, doda pa 
se tretji odstavek, ki se glasi: »Če voznik ne odstrani tovora, ki 
pade ali snovi, ki se razlije iz vozila ali snovi iz prvega ali 
drugega odstavka mora to opraviti organizacija za vzdrževa- 
nje cest na stroške povzročitelja, takoj, ko je o tem ob- 
veščen«. 48. teza 

Za 61. členom se doda nov 61. a člen, ki se glasi: 

»61. a člen 

Voznik ne sme z vozilom na motorni pogon povzročati 
nepotrebnega hrupa, Zlasti pa ne sme:1. brez potrebe pustiti 
motorja v teku, kadar vozilo stoji;2. močno dodajati plina 
motorju, kadar vozilo stoji, ali sun- kovito speljavati z moč- 
nim dodajanjem plina;3. pustiti motorja v teku, kadar vozilo 
stoji pred zaprtim cestnim prehodom čez železniško progo;4. 
voziti v ovinkih in v križiščih s premočnim pospeškom ali brez 
potrebe premočno zavirati;5. brez potrebe uporabljati zvoč- 
nih znakov«. 

49. teza 

V 62. členu se v prvem odstavku besedilo: »in kadar jimi je 
dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih oziroma poško- 
dovanih vozil«, nadomesti z besedilom »in pri spremljanju 
športnih in drugih prireditev na cesti«. 

50. teza 

V 63. členu se besedilo «o prometnih pravilih« in besedilo 
»ter pomenu« črtajo. 

51.teza 

V 64.členu se drugi in tretji odstavek črtata. 

52. teza 

V prvem odstavku 65. člena se številka »148« nadomesti 
s številko »153«; na koncu pa pika zbriše in doda besedilo »ali 
je v vozilu udeleženem v prometni nezgodi«. 

poročevalec 69 



53. teza 75. b člen 

66. člen se črta. 

54. teza 

67. člen se spremeni tako, da se glasi:»Stroške odstranitve 
vozila s ceste (varianta: z vozišča), ki zaradi poškodbe v pro- 
metni nezgodi ali okvare ne more samo nadaljevati vožnje in 
tovora ali drugih predmetov, oziroma snovi, ki so zaradi 
prometne nezgode na vozišču, plača povzročitelj nezgode 
oziroma voznik okvarjenega vozila«. 

55. teza 

68. člen se spremeni tako, da se glasi:»Pooblaščena uradna 
oseba organov za notranje zadeve mora takoj oditi na kraj 
prometne nezgode v kateri je udeleženo vozilo, ki prevaža 
nevarne snovi ali če pride do izlitja nevarnih snovi. Pooblaš- 
čena uradna oseba mora oditi takoj na kraj prometne nez- 
gode v kateri je nastala manjša premoženjska škoda, če 
povzročitelj ni dal osebnih podatkov in podatkov o zavarova- 
nju vozila ali o povzročeni škodi na vozilu, katerega voznik ni 
prisoten, ni obvestil pristojni organ za notranje zadeve«. 

56. teza 

69. člen se črta. 

57. teza 

70. člen se črta. 

58. teza 

71. člen se črta. 
59. teza 

72. člen se spremeni tako, da se glasi: »Kdor je bil kakorkoli 
udeležen v prometni nezgodi ne sme uživati alkoholnih pijač 
ali mamil, vozniki pa pred zaključkom dejanj in ukrepov, ki jih 
na kraju prometne nezgode opravijo pristojne uradne osebe, 
tudi ne smejo uživa i zdravil, na katerih je označeno, da se ne 
smejo uporabljati pred in med vožnjo«. 

60. teza 

V 73. členu se črta besedilo »v kateri je kdo izgubil življenje 
ali je bil poškodovan ali je nastala večja premoženjska 
škoda«. 

61. teza 

V 75. členu se za četrti odstavek vstavi nov peti odstavek, ki 
se glasi: 

»Izjemoma se lahko izda dovoljenje za športno ali drugo 
prireditev na cesti tudi, ko na določenem odseku ceste ni 
obvozne ceste, vendar samo za čas najredkejšega prometa. 
V tem primeru se sme prepovedati promet največ za dve uri 
neprekinjeno. 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 
Na koncu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
»Dovoljenje za prireditev na cesti je treba izdati najmanj 

osem dni pred prireditvijo « 

62. teza 

Za 75. člen se vstavita nova 75. a in 75. b člen, ki se glasita: 

»75. a člen 

Dovoljenje za športno ali drugo prireditev na cesti se ne 
izdaorganizatorju, ki je bil v obdobju zadnjih treh let najmanj 
dvakrat pravnomočno kaznovan za prekršek, ker ni izvršil 
v dovoljenju za športno ali drugo prireditev na cesti določenih 
varnostnih in drugih ukrepov. 

Varianta: ta določba se črta. 

Prejemnik dovoljenja je dolžan izvršiti vse potrebne ukrepe 
za varnost prireditve«. 

63. teza 

V 76. členu se beseda »tekmovalna« nadomesti z besedo 
»prireditvena«; beseda »tekmovalcev« pa se nadomesti 
z besedo »udeležencev prireditve«. 

64. teza 

Za 76. člen se vstavi nov 76. a člen, ki se glasi: 

»76. a člen 

Organizacija, ki vpiše športno hitrostno prireditev v koledar 
prireditev, je dolžna predlog koledarja predložiti v mnenje 
organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za to prireditev. 

Predlog koledarja prireditev mora vsebovati podatke 
o organizatorju, vrsti prireditve, času izvedbe in prireditveni 
progi«. 

65. teza 

V 77. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se 
glasi:»Vlogi za dovolitev športne ali druge prireditve na cesti 
se morajo priložiti izjave oseb odgovornih za varno izvedbo 
prireditve, da so seznanjene in pristajajo na naloge in odgo- 
vornosti za pravočasno in dosledno izvrševanje ukrepov dolo- 
čenih v dovoljenju«. 

V drugem odstavku se beseda »tekmovalcev«, nadomesti 
z besedama »udeležencev prireditve«. 

Tretji odstavek se črta. 
V četrtem odstavku, ki postane tretji, se besedilo »športni 

koledar« nadomesti z besedilom »koledar prireditev«. 

66. teza 

Za 77. člen se vstavita nova 77. a in 77. b člena, ki se glasita: 

»77. a člen 

Udeležence športne ali druge prireditve na cesti smejo 
spremljati le vozila, ki so označena s posebnim znakom, ki ga 
določi organizator prireditve. 

Opis oblike in merila posebnega znaka iz prvega odstavka 
tega člena je organizator prireditve dolžan priložiti vlogi za 
dovolitev športne ali druge prireditve na cesti. 

77. b člen 

Po potrebi se v zavarovanje prireditve na cesti vključijo tudi 
organi za notranje zadeve. Ce so delavci organov za notranje 
zadeve odrejeni v zaporo cest ali preusmeritev prometa na 
obvozne ceste, kot tudi, če zapore cest izvajajo tako, da 
z motoriziranim spremstvom spremljajo udeležence priredi- 
tve, jim organizator prireditve mora povrniti stroške, ki so jim 
nastali z organizacijo in izvedbo zavarovanja«. 

67. teza 

V 79. členu se prvi odstavek črta. 
V tretjem odstavku pa se med besedo »aparata« in besedo 

»ji« vstavi besedilo »ali noče podpisati zapisnika iz nasled- 
njega odstavka«. 

Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji 
odstavki. 

68. teza 

80. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Strokovne preglede za ugotavljanje alkoholiziranosti ozi- 

roma stanja pod vplivom mamil ali zdravil, na katerih je 
označeno, da se ne smejo uporabljati pred in med vožnjo, 
opravljajo zdravstvene organizacije, ki jih določi predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varnost 

Predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in soci- 
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alno varstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve natančnejše predpiše način in postopek za opravljanje 
strokovnih pregledov iz prejšnjega odstavka«. 

69. teza 

81. člen se črta. 
70. teza 

V 82. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Voznik traktorja mora med vožnjo v cestnem prometu 

uporabljati očala in druge pripomočke za vožnjo, ki so vpisani 
v vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja«. 

71. teza 

V 83. členu se med besedilo »cestnega prometa« in bese- 
dilo »ali voznik« vstavi besedilo »potrjeno za vrsto vozila, ki 
ga vozi«. 

72. teza 

V 84. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da 
se glasi: 

»Avtošola se lahko ustanovi kot podjetje ali pa se organizira 
kot dejavnost v izobraževalni organizaciji v avtomoto dru- 
štvih, organizacijah ljudske tehnike ali združenju šoferjev in 
avtomehanikov. Dejavnost avtošole lahko opravlja tudi Izo- 
braževalni center organov za notranje zadeve«. 

Varianta: 
»Dejavnost avtošole lahko opravljajo organizacije, ki delu- 

jejo v skladu s predpisi, ki določajo ustanavljanje, organizira- 
nje in delovanje, podjetij in Izobraževalni center organov za 
notranje zadeve«. 

73. teza 

Drugi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Avto šola mora imeti najmanj štiri voznike inštruktorje, ki 

so v rednem delovnem razmerju, po potrebi pa tudi voznike 
inštruktorje, ki to delo opravljajo po pogodbi o delu, vendar 
največ še enkrat toliko kot jih ima v rednem delovnem raz- 
merju«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Avto šola sme uporabljati za poučevanje kandidatov v vož- 
nji le tista motorna vozila, s katerimi razpolaga ali vozilo last 
kandidata, ki ga poučuje. Vozilo, ki je v lasti kandidata se sme 
uporabljati za učenje vožnje, če je pomožna zavora v dosegu 
roke voznika inštruktorja«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacija lahko prične z opravljanjem dejavnosti avto 

šole, ko pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve 
ugotovi, da izpolnjuje predpisane pogoje«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Avto šola lahko pripravlja kandidate za voznike tudi izven 

svojega sedeža, če so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega 
odstavka 85. člena tega zakona, kar mora pred pričetkom 
opravljanja poučevanja izven sedeža avto šole ugotoviti 
občinski upravni organ za notranje zadeve na območju kate- 
rega bo avto šola opravljala to dejavnost. Ta organ opravlja 
tudi nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja avto šole na nje- 
govem območju«. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

74. teza 

V 87. členu se v prvem odstavku beseda »lahko« nadomesti 
z besedo »mora«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če avto šola v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, 

ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena, se 
avto šoli izreče ukrep prepovedi opravljanja te dejavnosti«. 

75. teza 

V drugem odstavku 88. člena se besedilo »motornih vozil« 
nadomesti z besedilom »traktorjev, motokultivatorjev, delov- 
nih strojev in koles z motorjem in o vodenju evidenc«. 

76. teza 

89. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidati za voznika traktorja, delovnega stroja, motokul- 

tivatorja ali kolesa z motorjem se za teoretični del vozniškega 
izpita oziroma preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega 
prometa lahko pripravljajo tudi sami. 

Kandidat, ki se je za teoretični del vozniškega izpita ozi- 
roma preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta pripravljal sam in je pri teoretičnem delu izpita oziroma 
preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega prometa tri- 
krat zaporedoma neuspešen, mora nadaljevati usposabljanje 
za teoretični del vozniškega izpita oziroma preizkusa znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa v avto šoli«. 

77. teza 

90. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Avto šola v kateri je kandidat uspešno končal usposablja- 

nje iz teoretičnega dela predpisanega programa mora zagoto- 
viti, da se prične usposabljati v praktični vožnji v enem me- 
secu. 

Kandidat za voznika vozil na motorni pogon se lahko vpiše 
v avto šolo ne glede na svoje stalno prebivališče«. 

78. teza 

Za 90. členom se vstavita nov 90. a in 90. b člen, ki se 
glasita: 

»90. a člen 

Avto šola, vozniki inštruktorji in učitelji predpisov so dolžni 
voditi evidenco iz drugega odstavka 88. člena. 

Kandidati za voznike opravljajo v avto šoli preizkus znanja 
iz teoretičnega in praktičnega dela predpisanega programa 
usposabljanja. 

Preizkus znanja iz teoretičnega dela v avto šoli se opravlja 
na testih, ki morajo biti usklajeni s predpisanim programom 
usposabljanja. Skladnost testov ugotovi in potrdi Republiški 
sekretariat za notranje zadeve. 

90. b člen 

Vozila avto šol, na katerih se kandidati za voznike učijo 
vožnje, morajo imeti predpisano opremo in morajo biti teh- 
nično brezhibna. 

Med učenjem kandidatov za voznike smejo biti v oziroma na 
vozilu na motorni pogon samo kandidati in voznik inštruktor. 

Vozila na motorni pogon, na katerih se kandidati za voznike 
učijo vožnje morajo biti označena s posebnimi tablicami (»L« 
tablice), dokler z vozilom vozi kandidat za voznika«. 

79. teza 

91. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidat za voznika traktorja se sme učiti v praktični 

vožnji po cesti pod nadzorstvom voznika inštruktorja, ki ima 
vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja«. 

80. teza 

V 94. členu se v prvem odstavku besedilo »lahko dobi 
oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno« nadomesti 
z besedilom »in dovoljenje učitelja predpisov lahko dobi 
oseba, ki ima najmanj 5. stopnjo izobrazbe pridobljene«; 
besedilo »ima najmanj tri leta« pa se nadomesti z besedilom 
»ima najmanj pet let«. 

V četrtem odstavku se besedilo »Posebna izobraževalna 
skupnost za pedagoško usmeritev in posebna izobraževalna 
skupnost za promet in zveze« nadomesti z besedilom »Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije«. 

81. teza 

V tretjem odstavku 95. člena se besedilo: »določita posebna 
izobraževalna skupnost za pedagoško usmeritev in posebna 
izobraževalna skupnost za promet in zveze« nadomesti 
z besedilom »ter način vodenja evidenc usposabljanja vozni- 
kov inštruktorjev določi Izobraževalna skupnost Slovenije«. 
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82. teza 

V 98. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Voznik inštruktor in učitelj predpisov morata usposabljati 

kandidata za voznika po predpisanem programu«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Voznik inštruktor, ki je v delovnem razmerju v avto šoli, 

sme pripravljati kandidate za voznike v praktični vožnji motor- 
nega vozila največ osem ur dnevno, voznik inštruktor, ki to 
delo opravlja začasno ali občasno, pa največ štiri ure 
dnevno«. 

Sedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, 
tretji, četrti in peti odstavek. 

83. teza 

V 99. členu se v prvem odstavku besedila »če ima v orga- 
nizmu kaj alkohola« črta. 

Drugi odstavek se črta. 
Tretji in četrti odstavek se nadomesti z novim tretjim 

odstavkom, ki se glasi: 
»Voznik inštruktor ne sme dovoliti kandidatu za voznika 

vožnje motornega vozila po cesti, če meni, da zaradi utrujeno- 
sti, bolezni, duševnega stanja, vpliva alkohola, mamil ali zdra- 
vil, na katerih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred in 
med vožnjo ne more zanesljivo voziti«. 

84. teza 

V prvem odstavku 101. člena se besedilo »se priglasi« 
nadomesti z besedilom »se morajo priglasiti«. 

85. teza 

V prvem odstavku 102. člena se besedilo »vozil opravlja« 
nadomesti z besedilom »vozil morajo opravljati«. 

86. teza 

Za 103. člen se vstavi nov 103. a člen, ki se glasi: 

»103. a člen 

Predsedniki, namestniki predsednikov in člani izpitnih 
komisij za voznike motornih vozil ne morejo biti osebe, ki so 
v organizaciji, ki izobražuje kandidate za voznike, v delovnem 
razmerju ali opravljajo začasna oziroma občasna dela ali 
opravljajo v tej organizaciji neprofesionalne funkcije. 

Varianta: 
Če se sprejme variantno besedilo 2. odstavka 84. člena se 

besedilo »ali opravljajo v tej organizaciji neprofesionalne 
funkcije«, črta. 

Pri izpitu posameznega kandidata za voznika traktorja ne 
more biti predsednik oziroma član komisije oseba, ki je 
poučevala tega kandidata« 

87. teza 

V prvem odstavku 105. člena se številka »156« nadomesti 
s številko »169«. 

88. teza 

Za 106. členom se doda nov 106. a člen, ki se glasi: 

»106. a člen 

Predsednik izpitne komisije za voznike traktorjev, delovnih 
strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem mora imeti 
najmanj srednjo izobrazbo. 
Predsednik in člani so lahko le osebe, ki so najmanj eno leto 
neprekinjeno poučevale v avto šoli kandidate za voznike 
motornih vozil ali kandidate za voznike traktorjev. 

Predsednik in člani komisije iz prvega odstavka tega člena 
morajo imeti opravljen preizkus usposobljenosti pred pri- 
stojno izpitno komisijo za voznike motornih vozil«. 

89. teza 

V 107. členu se na koncu drugega odstavka pika spremeni 
v vejico in doda besedilo »za kandidata za voznika kolesa 

z motorjem pa se ugotavlja tudi praktično znanje tehnike 
vožnje kolesa z motorjem.« 

90. teza 

V 108. členu se v tretjem odstavku za besedilom »iz 106. 
člena tega zakona postavi pika, ostalo besedilo pa črta. 

91. teza 

V 109. členu se na koncu tretjega odstavka dodata dva 
stavka, ki se glasita: 

»Desetletni rok veljavnosti vozniškega dovoljenja se šteje 
od dneva njegove izdaje oziroma podaljšanja njegove veljav- 
nosti. Osebam, ki so ob izdaji oziroma podaljšanju vozniškega 
dovoljenja za vožnjo traktorja starejše od 55 let, se izda 
vozniško dovoljenje z veljavnostjo do dopolnjenih 65 let, pri 
čemer ta rok ne sme biti krajši od treh let«. 

92. teza 

111. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravico voziti delovni stroj ali motokultivator lahko pridobi 

oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je dopolnila starost 18 let za vožnjo delovnih strojev 

oziroma 15 let za vožnjo motokultivatorjev; 
2. da je napravila preizkus znanja iz predpisov o varnosti 

cestnega prometa za delovni stroj oziroma motokultivator. 
Pravico voziti kolo z motorjem lahko pridobi oseba, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je dopolnila 14 let; 
2. da je napravila preizkus znanja iz predpisov o varnosti 

cestnega prometa za kolo z motorjem; 
3. da je uspešno opravila preizkus o praktičnem znanju 

tehnike vožnje kolesa z motorjem. 
Potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa za 

delovni stroj ali motokultivator se izda na lastno zahtevo 
osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka, za kolo 
z motorjem pa osebi, ki izpolnjuje pogoje iz drugega od- 
stavka. 

V potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa 
se označijo vrste vozil za katera velja potrdilo. 

Če komisija za preizkus iz 104. člena tega zakona uteme- 
ljeno sumi, da oseba iz zdravstvenih razlogov ni zmožna varne 
vožnje kolesa z motorjem, napoti kandidata k pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, da ga ta napoti na zdrav- 
stveni pregled k zdravniku splošne medicine zdravstvene 
organizacije, na območju katere ima oseba stalno ali začasno 
prebivališče. 

Veljavnost potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa ni omejena. 

93. teza 

Prvi odstavek 112. člena se nadomesti z dvema odstav- 
koma, ki se glasita: 

»Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil izda oziroma 
podaljšuje njegovo veljavnost na zahtevo upravičenca občin- 
ski upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega 
ima upravičenec stalno prebivališče. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja ter potrdilo o zna- 
nju predpisov o varnosti cestnega prometa izda oziroma 
podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo traktorja, 
na zahtevo upravičenca občinski upravni organ za notranje 
zadeve na območju katerega ima upravičenec stalno oziroma 
začasno prebivališče več kot šest mesecev«. 

94. teza 

115. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če se voznik preseli iz ene občine v drugo, se mora v 15 

dneh prijaviti občinskemu upravnemu organu za notranje 
zadeve, kjer ima novo stalno prebivališče, da ga vpiše v evi- 
denco voznikov. 

Vojaška oseba, kateri je v času služenja vojaškega roka 
izdal vozniško dovoljenje občinski upravni organ za notranje 
zadeve po kraju, kjer je opravljala vozniški izpit, se mora v 15 
dneh po odluženju vojaškega roka prijaviti občinskemu 
upravnemu organu za notranje zadeve, kjer ima stalno prebi- 
vališče, da ga vpiše v evidenco voznikov«. 
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95. teza 

V 116. členu se besedilo »od 194 do 199. člena« nadomesti 
z besedilom »209., 211. in 212. člena«. 

96. teza 

Za 116. členom se vstavi nov 116. a člen, ki se glasi: 

»116. a člen 

Predsednik republiškega komiteja za promet in zveze 
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve izda 
natančnejše predpise za izvajanje programa učenja in prever- 
janja znanja iz 170. člena Zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa ter pooblasti delovne organizacije, ki opravljajo javni 
prevoz in druge družbene organizacije za izvajanje tega pro- 
grama. 

97. teza 

V četrtem odstavku 117. člena se besedilo »eno leto« nado- 
mesti z besedilom »tri leta«. 

98. teza 

V prvem odstavku 122. člena se beseda »kontrolni« nado- 
mesti z besedo »ponovni«, besedilo »najmanj vsake tri leta« 
pa nadomesti z besedilom »pred potekom veljavnosti vozni- 
škega dovoljenja«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Vozniki motornih vozil in traktorjev morajo na ponovni 

zdravstveni pregled glede na oceno v zdravniškem spričevalu 
o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika motor- 
nega vozila oziroma traktorja«. 

Drugi odtavek postane tretji, v njem se beseda »kontrol- 
nem« nadomesti z besedo »ponovnem«. 

99. teza 

Drugi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stroške zdrvstvenega pregleda iz 120. in 124. člena tega 

zakona voznikov motornih vozil in traktorjev, ki so vozniki pri 
organizaciji združenega dela, drugi samoupravni organizaciji, 
skupnosti ali organu ali pri posamezniku, plača vselej organ, 
organizacija ali posameznik, pri katerem je voznik zaposlen, 
stroške zdravstvenega pregleda drugih voznikov pa krije voz- 
nik sam. 

Varianta: 
Stroške zdravstvenega pregleda iz 120. in 124. člena tega 

zakona, ki so vozniki pri organizaciji združenega dela, drugi 
samoupravni organizaciji, skupnosti ali organu ali pri posa- 
mezniku, plača vselej organ, organizacija ali posameznik, pri 
katerem je voznik zaposlen. Stroške zdravstvenega pregleda 
iz 120. in 124. člena tega zakona drugih voznikov krije, če se 
ugotovi nesposobnost voznika, voznik sam, če se ugotovi 
sposobnost pa pristojna zdravstvena skupnost.« 

100. teza 

V tretjem odstavku 124. člena se črta zadnji stavek. 

101. teza 

V 127. členu v prvem stavku drugega odstavka se besedilo 
»voznik avtobusa in tovornega motornega vozila mora poka- 
zati posebno prevozno listino (potni nalog) voznik tovornega 
vozila pa tudi listine o tovoru«, nadomesti z besedilom »voz- 
nik vozila, ki mora imeti posebno prevozno listino (potni 
nalog) mora le-to imeti pri sebi in jo na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe pokazati, voznik tovornega vozila pa tudi listine 
o tovoru«. 

V tretjem odstavku se beseda »lastnik« nadomesti z besedo 
»voznik«. 

Varianta: 
ta odstavek se črta. 

102. teza 

V 128. členu se v prvem odstavku besedilo »uporabe motor- 

nega ali priklopnega vozila« nadomesti z besedilom »razpola- 
ganja z motornim ali priklopnim vozilom«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Registracijska in evidenčna območja za registracijo 

motornih in priklopnih vozil, ter evidentiranje traktorjev in 
traktorskih priklopnikov v SR Sloveniji določi republiški 
sekretar za notranje zadeve«. 

103. teza 

V 129. členu.se v prvem in drugem odstavku izraz »teža« 
nadomesti z izrazom »masa«. 

104. teza 

130. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vozilo, za katero ni bilo zahtevano podaljšanje veljavno- 

sti registracije, ki je uničeno, odpisano ali odsvojeno na drugo 
registracijsko območje, mora lastnik oziroma imetnik pravice 
razpolaganja hkrati z odjavo izročiti registrske tablice razen, 
če istočasno zaprosi za registracijo drugega motornega ali 
priklopnega vozila, ki ga pristojni organ registrira pod isto 
registersko oznako in številko. 

Registrskih, evidenčnih in preizkusnih tablic, ki so izdane 
za posamezno vozilo, ni dovoljeno uporabljati na drugem 
vozilu. 

Lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja z evidentira- 
nim traktorjem in traktorskim priklopnikom mora v 15 dneh 
prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu za 
notranje zadeve, ki vodi traktor in traktorski priklopnik v evi- 
denci, spremembo stalnega prebivališča oziroma sedeža, 
spremembo lastnika oziroma imetnika pravice razpolaganja 
vsako tehnično spremembo na traktorju oziroma traktorskem 
priklopniku, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem 
dovoljenju, kakor tudi, če je bil traktor uničen, odpisan ali 
ukraden. 

Če je traktor ali traktorski priklopnik odsvojen na drugo 
evidenčno območje, če je uničen ali odpisan, mora lastnik 
oziroma imetnik pravice razpolaganja hkrati z odjavo izročiti 
evidenčno tablico«. 

105. teza 

V 131. členu se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita: 
»Evidenčna tablica mora biti pritrjena pokončno, na mestu, 

ki ga je predvidel proizvajalec traktorja oziroma traktorskega 
priklopnika, če tega ni, pa na drugem vidnem mestu, ki ni 
izpostavljeno poškodbam med delovnimi opravili s traktorjem 
oziroma traktorskim priklopnikom. 

Na traktor, kjer v nobenem primeru ni možna namestitev 
evidenčne tablice na zadnji strani, se ta pritrdi na prednji 
strani traktorja«. 

106. teza 

132. člen se črta. 

107. teza 

V 134. členu se v tretjem odstavku besedilo »uporabe 
vozila« nadomesti z besedilom »razpolaganja z vozilom«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Višina stroškov tehničnega pregleda se določi po merilih 

samoupravnega sporazuma, ki ga sklenejo v soglasju z Zavo- 
dom SR Slovenije za cene vse organizacije pooblaščene za 
tehnične preglede vozil na motorni pogon«. 

108. teza 

V 135. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Republiški sekretar za notranje zadeve pooblasti organiza- 
cijo iz prvega odstavka tega člena, če izpolnjuje pogoje glede 
strokovnih kadrov, poslovnih prostorov, merilnih naprav in 
opreme ter, če obstajajo potrebe po širitvi te dejavnosti 
v določeni regiji«. 

109. teza 

Za 135. členom se dodata nov 135. a in 135. b člen, ki se 
glasita: 
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»135. a člen 

Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil lahko 
opravljajo delavci, ki imajo izobrazbo najmanj četrte stopnje 
strojne ali avtomehanske smeri in tri leta ustreznih delovnih 
izkušenj in opravljen izpit za kontrolorja za tehnične preglede 
motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: kon- 
trolor). 

Tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov 
lahko opravljajo delavci, ki imajo najmanj tri leta kvalifikacijo 
avtomehaniške stroke in ima opravljen izpit za kontrolorja 
traktorjev in traktorskih priklopnikov ali kontrolor iz prejš- 
njega odstavka (v nadaljnjem besedilu: kontrolor traktorjev). 

Administrativna dela vezana za tehnični pregled, registra- 
cijo oziroma podaljšanje veljavnosti registracije motornih in 
priklopnih vozil v organizaciji pooblaščeni za tehnične pre- 
glede motornih in priklopnih vozil lahko opravljajo delavci, ki 
imajo izobrazbo najmanj IV. stopnje in opravljen preizkus 
usposobljenosti za referenta za registracijo oziroma podaljša- 
nje veljavnosti registracije motornih in priklopnih vozil (v 
nadaljnjem besedilu: referent). 

135. b člen 

Kandidat za kontrolorja opravlja izpit pred komisijo, ki jo 
imenuje republiški sekretar za notranje zadeve, kandidat za 
kontrolorja traktorja pa pred komisijo, ki jo imenuje občinski 
upravni organ za notranje zadeve. 

Kandidat za referenta opravlja preizkus usposobljenosti 
pred komisijo, ki jo imenuje občinski upravni organ za notra- 
nje zadeve na območju katerega ima pooblaščena organiza- 
cija iz 135. člena tega zakona poslovni prostor za opravljanje 
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. Kandidatu, 
ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus usposobljenosti, 
izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem izpitu oziroma 
preizkusu usposobljenosti za kontrolorja, kontrolorja traktor- 
jev ali referenta. 

Kontrolorji in referenti so dolžni vsako leto obnavljati zna- 
nje po programu, ki ga izvaja za to pooblaščena organizacija. 
Pooblaščena organizacija izda po opravljenem obnavljanju 
znanja kontrolorju oziroma referentu potrdilo. 

Republiški sekretar za notranje zadeve določi program red- 
nega in dodatnega usposabljanja za kontrolorja, kontrolorja 
traktorjev in referenta in pooblasti organizacije za izvajanje 
teh programov«. 

110. teza 

V 137. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pri tehničnem pregledu motornega ali priklopnega vozila 

oziroma traktorja ali traktorskega priklopnika morata sodelo- 
vati najmanj dva kontrolorja oziroma kontrolorja traktorja«. 

111. teza 

Za 137. člen se vstavijo novi 137. a, 137. b in 137. c členi, ki 
se glasijo: 

»137. a člen 

Če se pri nadzoru opravljanja tehničnih pregledov ugotovi, 
da kontrolor oziroma kontrolor traktorjev ne opravlja tehnič- 
nih pregledov v skladu z določili 137. člena tega zakona, se na 
predlog organa, ki nadzira opravljanje tehničnih pregledov 
motornih vozil oziroma traktorjev lahko pošlje na ponovno 
opravljanje izpita za kontrolorja oziroma kontrolorja traktor- 
jev k pristojni izpitni komisiji. 

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko poda tudi 
organizacija, če ugotovi, da kontrolor oziroma kontrolor trak- 
torjev pomanjkljivo opravlja tehnične preglede. 

Odločbo o napotitvi na ponovni izpit iz prvega in drugega 
odstavka tega člena izda republiški sekretariat za notranje 
zadeve. 

Kontrolor oziroma kontrolor traktorjev, ki je bil napoten na 
ponovno opravljanje izpita, v času dokler tega izpita ne 
opravi, ne more opravljati tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov. 

137. b člen 

Organizacija mora imeti merilne naprave, ki jih uporablja 
pri tehničnih pregledih, vselej brezhibne. 

Merilne naprave iz prejšnjega odstavka mora organizacija 
umerjati najmanj vsake tri mesece. 

Vsako merilno napravo iz prvega odstavka tega člena mora 
najmanj enkrat letno pregledati in umeriti pooblaščena orga- 
nizacija za kontrolo meril in plemenitih kovin in izdati 
ustrezno nalepko. 

137. c člen 

Organizacija mora takoj prekiniti opravljanje tehničnih pre- 
gledov, če se katera od merilnih naprav ali dvigalo pokvari. 

O prekinitvi opravljanja tehničnih pregledov zaradi pokvar- 
jenih merilnih naprav ali dvigala, mora organizacija takoj 
obvestiti pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve. 

Organizacija lahko nadaljuje z opravljanjem tehničnih pre- 
gledov, ko je okvarjena naprava popravljena in ko o tem 
obvesti organ iz prejšnjega odstavka«. 

112. teza 

V 141. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo 
»organa« vstavi besedilo »oziroma organizacije«; v drugem 
stavku prvega odstavka pa za besedo »organ« vstavi besedilo 
»oziroma organizacija«. 

113. teza 

V 144. členu se v prvem odstavku besedilo »nad dovoljeno 
osno obremenitvijo, nad največjo dovoljeno skupno težo, nad 
dovoljeno skupno težo, ki je označena s prometnim znakom« 
črta; beseda »težo« pa nadomesti z besedo »maso«. 

Na koncu drugega odstavka se doda naslednje besedilo: 
»Če voznik pusti tovor na cesli lahko pooblaščena uradna 

oseba odredi odstranitev tovora na stroške prevoznika ozi- 
roma voznika«. 

114. teza 

V 147. členu se med besedo »parkirano« in besedo »tako« 
vstavi besedilo »ali ustavljeno«. 

115. teza 

V 148. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Če pooblaščena uradna oseba zaloti v prometu vozilo, ki 

zaradi neustreznih ali izrabljenih pnevmatik ali dotrajanosti 
karoserije ali šasije ogroža druge udeležence v prometu, ali 
če je očitno, da prekoračuje najvišje meje dovoljenega zuna- 
njega hrupa, ali če je obremenjeno nad dovoljeno nosilnostjo, 
ali če nima veljavnega tehničnega pregleda, ali če je zanj 
potekla veljavnost potrdila o uporabi tablic za preizkušnjo, 
izključi vozilo iz prometa in odvzame prometno dovoljenje ali 
prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne tablice 
oziroma potrdilo o uporabi tablic za preizkušnjo in tablice za 
preizkušnjo«. 

V drugem odstavku se med besedilo »evidenčne tablice« in 
besedo »se« doda besedilo »oziroma tablice za preizkušnjo«. 

Za drugim odstavkom se vstavita nova tretji in četrti odsta- 
vek, ki se glasita: 

»Na tehnični pregled se pošlje vozilo na motorni pogon, ki 
povzroča prekomeren hrup ali, ki ima dotrajano karoserijo ali 
šasijo ali ima neustrezne ali izrabljene pnevmatike«. 

Če voznik noče izročiti registrskih, evidenčnih tablic ali 
tablic za preizkušnjo, pooblaščena uradna oseba odredi odv- 
zem na stroške voznika«. 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

116. teza 

149. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne 

tablice, ki so bile odvzete po prvem odstavku 148. člena tega 
zakona, se vrnejo, ko minejo razlogi zaradi katerih so bile 
odvzete, oziroma na podlagi potrdila o opravljenem tehnič- 
nem pregledu vozila iz katerega je razvidno, da je bila teh- 
nična hiba odpravljena. 

74 
poročevalec 



Prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne 
tablice, ki so bile odvzete po drugem odstavku 148. člena se 
vrnejo, ko minejo razlogi zaradi katerih so bile odvzete ozi- 
roma najkasneje v treh dneh od kar so bile odvzete pri 
organu, katerega pooblaščena oseba jih je odvzela. 

Ce prometno dovoljenje registrske oziroma evidenčne 
tablice niso bile prevzete v treh dneh od dneva, ko so bile 
vzete, se pošljejo organu, ki vodi vozilo v evidenci. 

117. teza 

V 150. členu se med besedo »pregled« in besedo »opozori« 
vstavi beseda »pisno«. 

118. teza 

151. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Varstveni ukrep navzočnosti na predavanjih in pri predva- 

janju filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi nespoštovanja 
ali nepoznavanja prometnih predpisov izvajajo avto šole, ki 
imajo ustrezen kader in opremo. 

Avto šole iz prejšnjega odstavka določi republiški sekretar 
za notranje zadeve. 

Enoten program predavanj in izbor filmov določata Avto- 
-moto zveza Slovenije in Zveza združenj šoferjev in avtome- 
hanikov Slovenije. 

Varstveni ukrep preveritve poznavanja prometnih predpi- 
sov, prometnih znakov in potrebne spretnosti vožnje motor- 
nega vozila opravi pristojna izpitna komisija za voznike 
motornih vozil in sicer za tisto kategorijo v katero spadajo 
vozila, s katerimi so bili prekrški storjeni. 

Stroške izvedbe ukrepov iz 213. člena Zakona o temeljih 
varnosti cestnega prometa plača voznik motornega vozila 
zoper katerega so bili uporabljeni. 

Motorno vozilo na katerem voznik opravlja preizkus iz 
spretnosti vožnje zagotovi ta voznik. 

Voznik, kateremu je odvzeto vozniško dovoljenje ali se mu 
izvršuje varnostni oziroma varstveni ukrep prepovedi vožnje 
motornega vozila določene vrste ali kategorije, mora pri pre- 
verjanju spretnosti vožnje motornega vozila zagotoviti voz- 
nika inštruktorja iz avto šole, ki je med preverjanjem odgovo- 
ren za varno vožnjo«. 

119. teza 

152. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Odločbo o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja na 

podlagi tretjega odstavka 213. člena Zakona o temeljih varno- 
sti cestnega prometa, izda občinski upravni organ za notranje 
zadeve, ki vodi voznika v evidenci. 

Pritožba zoper odločbo o začasnem odvzemu vozniškega 
dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve«. 

120. teza 

153. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»O odvzemu dovoljenja za voznika inštruktorja in voznika, 

ki mu je vožnja vozila poklic pooblaščena uradna oseba 
obvesti avto šolo, delovno organizacijo oziroma zasebnika pri 
katerem je inštruktor oziroma voznik zaposlen«. 

121. teza 

V 155. členu se v prvem stavku prvega odstavka med bese- 
dilom »vodnik živine« in besedo »očitno« vstavi besedilo »in 
pešce«. 

V drugem stavku prvega odstavka se na koncu doda bese- 
dilo »in po tehničnih navodilih proizvajalca sredstev ali apa- 
rata, ki mu jih posreduje pooblaščena uradna oseba«. 

122. teza 

Za 155. člen se vstavi nov 155. a člen, ki se glasi: 

»155. a člen 

Stroške strokovnega pregleda iz 80. člena tega zakona 
plača naročnik; 

če se s strokovnim pregledom ugotovi, da je voznik ali 
voznik inštruktor pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil na 
katerih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred in med 
vožnjo,pa voznik oziroma voznik inštruktor«. 

123. teza 

Za 156. člen se vstavi nov 156. a člen, ki se glasi: 

»156. a člen 

»če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve 
zaloti v prometu vozile,za katerega sumi, da je bilo predelano 
tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je določil 
proizvajalec, in zanj ni bil izdan atest oziroma strokovno 
mnenje, ali vozilo, v katerega je vdelana naprava za pogon na 
stisnjeni ali vtekočinjeni plin, in zanjo ni bil izdan atest ozi- 
roma strokovno mnenje o vgraditvi te naprave, tako vozilo 
izključi \i prometa in vzame prometno dovoljenje. 

Prometno dovoljenje se vrne na podlagi potrdila izdanega 
pri strokovno in tehnično usposobljeni delovni organizaciji, 
da vozilo ustreza tehničnim normativom glede predelave ozi- 
roma vgraditve naprave za pogon na stisnjen ali vtekočinjen 
plin. 

Če lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila odvzeto 
prometno dovoljenje ne prevzame v treh dneh od dneva, ko 
mu je bilo vzeto ga organ, katerega pooblaščeni delavec je 
dovoljenje odvzel, pošlje organu, ki vozilo vodi v evidenci. 

Stroške takega pregleda plača lastnik oziroma imetnik pra- 
vice uporabe vozila«. 

124. teza 

V 157. členu se besedilo »ji mora preprečiti nadaljnjo vož- 
njo« nadomesti z besedilom »ji začasno dokler trajajo razlogi 
vendar največ za 24 ur vzame ključe za zagon motorja ali na 
drug način prepreči nadaljnjo vožnjo«. 

125. teza 

Naslov XI. poglavja se spremeni tako, da se glasi »zavaro- 
vanje«. 

126. teza 

V 165. členu se v prvem odstavku besedilo »uporabnik 
oziroma lastnik traktorja« nadomesti z besedilom »Lastnik 
oziroma imetnik pravice razpolaganja s traktorjem, kolesa 
z motorjem in vozila označenega s tabiico za preizkušnjo«. 

Varianta: 
črtajo se besede »in kolesa z motorjem«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Zavarovanje 

proti odgovornosti iz prejšnjega odstavka se mora skleniti za 
najnižje zavarovalne zneske, ki so s posebnim predpisom 
določeni za zavarovanje odgovornosti za osebna vozila « 

127. teza 

Za 165. člen se vstavi nov 165. a člen, ki se glasi: 

165. a člen 

»Voznik vozila, ki mora biti zavarovano proti odgovornosti 
za škodo povzročeno drugim, mora imeti pri sebi veljavno 
listino o zavarovanju vozila in jo pokazati udeležencu pri, 
prometni nezgodi oziroma na zahtevo pooblačene uradne 
osebe-*. 

128. teza 

Kazenske določbe bodo usklajene z Zakonom o temeljih 
varnosti cestnega prometa iz Zakonom o prekrških. 

129. teza 

Ta zakon začne veljati... 
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ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
Številka: 020-2/89 
Beograd, 6. aprila 1989 
SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 
Zboru republik in pokrajin 
BEOGRAD 

Zvezni izvršni svet se je na sejah, ki sta bili 30. marca in 6. 
aprila 1989, seznanil z obveznostmi Zbora republik in pokrajin 
do Skupščine SFRJ in je pri tem, ko je upošteval dosežene 
dogovore na sestanku, ki ga je imel podpredsednik Skupščine 
SFRJ 3. aprila 1989, in na sestankih predsednika Zbora repu- 
blik in pokrajin s predsedniki delovnih teles zbora in predse- 
dujočimi delegacijam SR in SAP oziroma predsednika Zvez- 
nega zbora s predsedniki delovnih teles zbora in koordinatorji 
delegatov, ki sta bila 4. in 5. aprila 1989, na katerih pa so bili 
prisotni tudi predstavniki ZIS, ocenil, da je potrebno obsto- 
ječe obveznosti proučiti in prilagoditi sedanjim prioritetnim 
nalogam. 

ZIS je izhajal iz potrebe, ki je bila poudarjena v govoru 
predsednika Zveznega izvršnega sveta v Skupščini SFRJ ob 
izvolitvi novih članov Zveznega izvršnega sveta, da se težišče 
aktivnosti Zveznega izvršnega sveta in Skupščine SFRJ 
v naslednjem obdobju usmeri predvsem k najpomembnejšim 
nalogam v zvezi z doslednejšim in učinkovitejšim izvajanjem 
gospodarske reforme in uresničevanjem ekonomske politike 
v tem letu. ZIS je upošteval, da je predložene rešitve v posa- 
meznih sistemskih zakonih, ki so bili predloženi Skupščini 
SFRJ, potrebno proučiti in predložiti nujne spremembe, ki 
bodo prispevale k uspešnejšemu uresničevanju reformskih 
opredelitev, zato je sklenil: 

1. Da ob: 
- osnutku zakona o temeljih davčnega sistema, 
- osnutku zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti 

v tujini, 
- osnutku zakona o zunanjetrgovinskem prometu, 
- osnutku deviznega zakona in 
- osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 

monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin 

predloži Zboru republik in pokrajin dopolnilne predloge in 
opozori na potrebo, da se v Zboru republik in pokrajin hkrati 
opravi razprava o zakonih s področja odnosov s tujiho. 

2. Zvezni izvršni svet bo na podlagi poročil skupščin sociali- 
stičnih republik in skupščin socialističnih avtonomnih pokra- 
jin ob osnutku zakona o financiranju in izgradnji avtoceste 
»bratstvo-enotnost«, cest po Osimskih sporazumih ter izgrad- 
nji in rekonstrukciji cest, ki so pomembne za celotno državo, 
predložil Skupščini SFRJ dopolnilni predlog, v katerem bo 
predlagano, da se z zakonom uredi samo financiranje izgrad- 
nje avtoceste »bratstvo-enotnost«. 

3. Zvezni izvršni svet bo iz postopka Zbora republik in 
pokrajin umaknil. 

- osnutek odloka o strategiji razvoja energetike SFRJ do 
leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020, 

- osnutek odloka o kriterijih, kazalcih in mejnih vrednostih 
za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

4. Zvezni izvršni svet je ocenil, da nekatera gradiva, ki so 
bila predložena Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
niso aktualne oziroma da je problematika, ki se v njih obrav- 
nava rešena oziroma bo rešena na drugačen način, v skladu 
s programskimi opredelitvami Zveznega izvršnega sveta, in 
zato predlaga Zboru republik in pokrajin, da ne razpravlja 
o naslednjih gradivih: 

1. analizi regionalnega razvoja Jugoslavije s prilogami, 
2. analizi izvajahja ukrepov za ekonomsko-finančno konso- 
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lidacijo gospodarstva in bank ter drugih uporabnikov družbe- 
nih sredstev v SAP Kosovo, 

3. analizi stanja in organiziranosti zunanjetrgovinske mreže 
v državi in v tujini s programom njene "realizacije in usposob- 
ljenosti za enoten nastop na svetovnem trgu, 

4. analizi položaja gospodarskih sektorjev v primarni in 
sekundarni delitvi, 

5. analizi uresničevanja dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije stanovanjsko-komunalnega gospodarstva 
s smermi sprememb in programov ukrepov za operacionaliza- 
cijo nalog iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
in iz družbenega dogovora o določitvi skupnih elementov 
skupne in komunalne politike, 

6. analizi o dosedanji politiki zaščite domače proizvodnje 
s predlogom ukrepov, 

7. analizi delovanja sistema spodbujanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih SR in SAP s prilogo Temelji 
reforme gospodarskega sistema - spodbujanje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih SR in SAP, 

8. analizi uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih in najhitrejšega razvoja SAP Kosova 
v letu 1988, 

9. programu ukrepov za razbremenitev gospodarstva, 
10. predlogu ukrepov za premagovanje zapletene ekonom- 

ske finančne situacije v gospodarsko manj razvitih SR in SAP 
Kosovo, 

11. predlogu enotnih ukrepov skupne ekonomske politike 
v agroindustrijskem kompleksu, 

12. predlogu ukrepov in aktivnosti s pristojnosti federacije 
za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva v SAP Kosovu 
z namenom zaustavitve izseljevanja in vrnitve izseljenih, 

13. elementih za dograditev politike obrestnih mer, 
14. poročilu o uresničevanju ekonomske politike v letu 

1988, pripravi in izvajanju gospodarske reforme, 
15. poročilu o nadpovprečni devizni in dinarski zadolženo- 

sti gospodarstva, predvsem pa manj razvitih SR in SAP Ko- 
sovo, 

16. informaciji o inšpekcijskih ugotovitvah in ukrepih nad- 
zora nad uporabo zveznih predpisov o cenah, prometu in 
kakovosti proizvodov in storitev v trimesečnem obdobju od 1. 
oktobra do 31. decembra 1988. leta, 

17. informaciji o rezultatih in problemih izvajanja ukrepov iz 
stand-by aranžmaja z Mednarodnim monetarnim skladom, 

18. informaciji o možnostih izkoriščanja gradbenih zmoglji- 
vosti preko realizacije skupnih planov in programov razvoja, 
19. informaciji o pojavih monopolističnega obnašanja na trgu. 

5. Zvezni izvršni svet predlaga zboru republik in pokrajin, da 
se opusti realizacija sklepov, sprejetih na seji tega zbora, dne 
9. maja 1989, in ki se nanašajo: 

- na predložitev ustreznih rešitev o upravičenosti vseh 
podanih zahtev za pokritje tečajnih razlik: 

- na zmanjšanje sredstev za SAP Kosovo v zvezi z zakonom 
o dopolnilnih sredstvih SR in SAP za razvoj družbenih služb 
v SAP Kosovo; 

- na predložitev predloga rešitev o načinu reševanja in virih 
sredstev za gradbene OZD po tečajnih razlikah na podlagi 
uvoza nafte in predloge ustreznih aktov za reševanje finanč- 
nih posledic pri gospodarskih subjektih v SR in SAP, ki so 
nadpovprečno zadolžene v tujini, in do katerih prihaja zaradi 
reprogramiranja obveznosti do tujine. 

Vsa ta vprašanja se bodo poleg ostalih obravnavala pri 
pripravi rebalansa proračuna federacije in zakona o tečajnih 
razlikah, ki je sprejet kot začasni ukrep. 

6. Ob pobudah za sklenitev družbenih dogovorov, predlože- 
nih Zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ, Zvezni izvršni 
svet predlaga, da se postopek za njihovo sklenitev prekine, 
razen za sklenitev: družbenega dogovora o financiranju želez- 
niške infrastrukture, dogovora o virih sredstev za vzdrževanje, 
rekonstrukcijo in izgradnjo cest in dogovora O enotnem nado- 
mestilu za ceste ter pogojih in načinu uporabe tega nadome- 
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stila, ker se bodo rešitve o določenih vprašanjih poiskale 
v skladu z amandmaji k ustavi SFRJ in z novo razvojno in 
ekonomsko politiko. 

7. Zvezni izvršni svet bo v fazi dajanja mnenja k predlogu 
delovnega načrta Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
za I. trimesečje 1989, predložil svoja stališča in predlagal 

njegove spremembe oziroma dopolnitve. 
8. Zvezni izvršni svet bo prav tako do konca maja 1989, 

predložil Zboru republik in pokrajin spremembe in dopolnitve 
delovnega programa tega zbora za II. polletja 1989. leta. 

GENERALNI SEKRETAR 
Zoran Miškovič 

OBJAVE - OBJAVE - OBJAVE - OBJAVE h OBJ 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o medsebojnih obveznostih ter načinu združevanja dela in 

sredstev in koriščenju sredstev za pripravo in izvedbo 

mladinskih delovnih akcij v SR Sloveniji v letu 1989 

Na podlagi določil 144. člena Ustave SR Slovenije, Družbe- 
nega dogovora SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter 1., 2. 
in 3. člena Družbenega dogovora o mladinskem prostovolj- 
nem delu ža obdobje 1986-1990 
SKLENEJO 

REPUBLIŠKA KONFERENCA ZVEZE SOCIALISTIČNE MLA- 
DINE SLOVENIJE 
REPUBLIŠKA KONFERENCA SOCIALISTIČNE ZVEZE 
DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE 
CENTRALNI KOMITE ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI SVET ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI ODBOR ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV NOV SLO- 
VENIJE 
REPUBLIŠKA KONFERENCA ZVEZE REZERVNIH VOJAŠKIH 
STAREŠIN SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE 
ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 
SIS ZA PTT PROMET SLOVENIJE 
ZVEZA STANOVANJSKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 
ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 
SIS ZA GOZDARSTVO SLOVENIJE 
POSEBNA SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA 
ELEKTROGOSPODARSTVO IN PREMOGOVNIŠTVO SR SLO- 
VENIJE 
ZVEZA KMETIJSKO—ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 
IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
ZDRAVSTVENA SKUPNOST SLOVENIJE 
SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
ZVEZA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE SLOVENIJE 
SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA SLOVENIJE 
RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI ODBOR RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE 
ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVETI SKUPŠČIN OBČIN, KJER POTEKAJO OBLIKE 
MPD 
OBČINSKE KONFERENCE ZSMS, KJER POTEKAJO OBLIKE 
MPD 
ZVEZA DELAVSKIH UNIVERZ SLOVENIJE 
ZAVAROVALNA SKUPNOST »TRIGLAV« 
TELESNOKULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE 
LJUBLJANSKA BANKA - ZDRUŽENA BANKA 
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH TER NAČINU 

ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV IN 
KORIŠČENJU SREDSTEV ZA PRIPRAVO IN 

IZVEDBO MLADINSKIH DELOVNIH AKCIJ V SR 
SLOVENIJI V LETU 1989 

1. člen 
Samoupravni sporazum je sklenjen z namenom, da njegovi 

udeleženci na podlagi Družbenega dogovora o mladinskem 
prostovoljnem delu za obdobje 1986-1990 skladno s svojo 
družbeno funkcijo določijo skupne naloge za pripravo in 
izvedbo oblik mladinskega prostovoljnega dela v letu 1989 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

2. člen 
S tem sporazumom udeleženci urejajo naslednje medse- 

bojne obveznosti 
a) sooblikujejo obseg in programe oblik mladinskega pro- 

stovoljne- ga dela, 
b) skrbijo za uresničitev sprejetega programa in prevzemajo 

nase svoj del obveznosti in odgovornosti, kot je to dogovor- 
jeno s tem sporazumom, 

c) zagotovijo sporazumno dogovorjeni del materialnih in 
drugih obveznosti. 

3. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da program mladinskega pro- 

stovoljnega dela za leto 1989 v Sloveniji obsega naslednje 
oblike: 

1. Zvezna MDA »SLOVENSKE GORICE 89« v občinah Ptuj in 
Lenart s 420 udeleženci 

2. Zvezna MDA »GORIČKO 89« v občini Murska Sobota 
s 420 udeleženci 

3. Zvezna MDA »ZASAVJE 89« v občinah Hrastnik, Trbovlje 
in Zagorje ob Savi s 320 udeleženci 

4. Republiška MDA »SEVNICA 89« v občini Sevnica s 180 
udeleženci 

5. Ekološki tabor »DRAVA 89« v Ptuju s 25 udeleženci 
6. Ekološki tabor v Ormožu s 25 udeleženci 
7. Ekološki tabor v Bohinju s 25 udeleženci 
8. Ekološki tabor v Laškem s 25 udeleženci 
9. Ekološki tabor v Sežani in Ilirski Bistrici s 25 udeleženci 
10.Ekološki tabor v Mariboru (Ruše) s 25 udeleženci 
11. Mladinski ekološki tabor »KRKA 89« v Novem mestu s 25 

udeleženci 
12. Mednarodni socialni tabor »DVA TOPOLA« v Izoli s 50 

udeleženci 
13. Mednarodni socialni tabor »HRASTOVEC 89« v Hra- 

stovcu s 30 udeleženci 
14. Izgradnja male HE »BAČA 89« v Podbrdu z 20 udele- 

ženci 
15. Mednarodni planinski tabor s 50 udeleženci 
16. Kmetijsko - raziskovalni tabor »ŠENTJUR 89« v Šent- 

juru pri Celju s 25 udeleženci 
17. Kmetijski tabor v Murski Soboti z 20 udeleženci 
18. Gozdarski tabor »STUDENEC 89« v Sevnici z 20 udele- 

ženci 
19. Mirovno raziskovalni tabor z 20 udeleženci 
20. Mednarodni delovni tabor »IGRALNICA« v Ljubljani z 10 

udeleženci 
21. Etnološki tabor »HALOZE 89« v Ptuju s 25 udeleženci 
22. Etnografski tabor v Zagorju ob Savi s 25 udeleženci 
23. Akcijski tabor VŠSD s 100 udeleženci 
24. Raziskovalni tabor v Logatcu s 25 udeleženci 
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25. Raziskovalni tabor v Črnomlju in Metliki s 25 udeleženci 
26. Skupine Rdečega križa Slovenije s 60 udeleženci 

4. člen 
REPUBLIŠKA KONFERENCA ZSMS zagotovi v dogovoru 

z občinskimi konferencami in nekaterimi družbenimi organi- 
zacijami in društvi dogovorjeno število brigadirjev ustrezne 
strukture ter preko Centra za MPD skrbi za organiziranje 
brigad, njihovo samoupravno konstituiranje in delovanje ter 
za vse druge družbene in vzgojne vidike organiziranja oblik 
mladinskega prostovoljnega dela. 

RK ZSMS tudi zagotovi in usposobi vodstva teh oblik' ter 
koordinira njihovo dejavnost v skladu z enotnim programom 
ter sklepi in stališči organov RK ZSMS za pripravo in izvedbo 
oblik MPD v letu 1989. 

Na osnovi Pravil in stališč o organiziranju in izvajanju M DA 
v SR Sloveniji in Jugoslaviji ureja notranja razmerja na akcijah 
in brigadah, preverja potek vseh oblik, skrbi za obveščanje in 
propagando, nabavo oblek in copat za udeležence, stimulira- 
nje posameznikov, skupin in brigad na oblikah MPD, skupaj 
z ostalimi udeleženci bdi nad dosledno realizacijo programov 
interesnih dejavnosti, za zvezne akcije se dogovori za ude- 
ležbo mladih iz vseh republik in pokrajin; za vse oblike MPD 
pa tudi za udeležbo mladih iz pobratenih mest in tujine. 

5. člen 
REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL se obvezuje, da bo kot 

fronta vseh organiziranih socialističnih sil ustvarjala politične 
in splošne družbene pogoje za usklajeno družbenopolitično 
akcijo in sporazumevanje udeležencev Samoupravnega spo- 
razuma ter družbeno ozračje za razmah mladinskega prosto- 
voljnega dela. Republiška konferenca SZDL Slovenije bo sku- 
paj s telesi v medobčinskih, občinskih in temeljnih sredinah, 
v skladu z obveznostmi iz Družbenega dogovora ustvarjala 
politične in splošne družbene pogoje za usklajeno družbeno- 
politično akcijo takrat, kadar se bodo pojavila vprašanja take 
narave, da bi bilo onemogočeno normalno uresničevanje 
vseh obveznosti iz tega sporazuma. 

Posebej se obvezuje, da se bo v okviru lastnih nalog na 
področju vzgoje in izobraževanja zavzemala za take rešitve, ki 
bodo omogočale neposredno vključevanje mladih v pro- 
grame oblik MPD. 

6. člen 
CENTRALNI KOMITE ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE bo 

preko svojih organov zagotavljal družbenopolitično aktivnost 
za uveljavljanje prostovoljnega dela mladih v vseh sredinah 
ter deloval na področju idejnega osveščanja in usposabljanja 
udeležencev vseh oblik MPD. 

7. člen 
REPUBLIŠKI SVET ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE bo 

s svojo politično aktivnostjo skrbel za aktiven odnos sindikal- 
nega članstva, organov in organizacij do mladinskega prosto- 
voljnega dela. V zvezi s tem bo razvijal svoje aktivnosti tako, 
da bodo osnovne organizacije ZSMS skupaj z 00 zveze 
sindikatov in drugimi DPO na podlagi sprejetih programov 
mladinskega prostovoljnega dela nosilci politične pobude za 
udeležbo mladih delavcev v vseh oblikah mladinskega prosto- 
voljnega dela. Zato bodo evidentirale in motivirale možne 
udeležence, skrbele, da bodo le-ti v skladu s samoupravnimi 
splošnimi akti prejemali nadomestilo osebnega dohodka 
zaradi odsotnosti z delovnega mesta in za politično pripravo 
udeležencev vseh oblik mladinskega prostovoljnega dela. 
Hkrati pa bodo zagotavljale, da odsotnost delavcev ne bo 
motila rednega dela v OZD. 

Preko svojega odbora za družbenopolitično usposabljanje 
bo RS ZSS v dogovoru z RK ZSMS in občinskimi sveti ZS 
zagotovil dogovorojeni del realizacije izobraževalnih progra- 
mov na vseh oblikah mladinskega prostovoljnega dela in v ta 
namen RK ZSMS nakazal 4,660.000,- dinarjev. 

8. člen 
REPUBLIŠKI ODBOR ZZB NOV SLOVENIJE bo skupaj 

z občinskimi odbori ZZB sodeloval pri pripravi in izvedbi 
programov oblik MPD, predvsem pa na področju razvijanja in 
negovanja revolucionarnih tradicij; 

9. člen 
REPUBLIŠKA KONFERENCA ZVEZE REZERVNIH VOJA- 

ŠKIH STAREŠIN SLOVENIJE bo sodelovala z občinskimi kon- 
ferencami ZRVS pri oblikovanju in izvajanju programov aktiv- 
nosti s področja splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite na MDA.Te aktivnosti bodo organizirale in izvajale 
občinske konference Zveze rezervnih vojaških starešin skupaj 
z upravnimi organi za ljudsko obrambo,drugimi zainteresira- 
nimi subjekti ter vodstvi oblik MPD in v sodelovanju z občin- 
skimi konferencami ZSMS. 

10. člen 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE bo sam in preko 

upravnih in drugih organov v sestavi v skladu s srednjeroč- 
nimi razvojnimi načrti in programi: 

- sodeloval pri oblikovanju in sprejemanju programov 
posameznih oblik mladinskega prostovoljnega dela ter jih 
uveljavljal kot pomemben sestavni del v procesu podružblja- 
nja vzgoje in izobraževanja, 

- sodeloval pri pripravi in usklajevanju letnih programov 
oblik MPD pri usklajevanju aktivnosti posameznih podpisni- 
kov in iz- vajalcev konkretnih akcij, kjer bo to potrebno, 

- skrbel za redno pritekanje s proračunom zagotovljenih 
sredstev (727.598.000 - din) Republiški konferenci ZSMS 
namensko za pri- pravo in izvedbo akcij. 

11. člen 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE prispeva na pod- 

lagi programov del na oblikah MPD 72.157.000 — dinarjev in 
jih nakaže RK ZSMS za pokrivanje dela materialnih stroškov 
pri pripravi in izvedbi oblik MPD. 

12. člen 
SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE sodeluje pri pripravi in 

izbiri programov oblik MPD; za pokrivanje materialnih stro- 
škov akcij-prispeva 398.200.000 - dinarjev in jih nakaže Izvrš- 
nim svetom Skupščin občin, na območju katerih potekajo 
oblike MPD. 

13. člen 
ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE v dogovoru 

z območnimi skupnostmi sodeluje pri pripravi in izbiri progra- 
mov del in na osnovi sprejetega programa zagotovi za delno 
pokrivanje materialnih stroškov oblik MPD 497.805.000,- 
dinarjev, ki jih nakaže Izvršnim svetom Skupščin občin, kjer 
oblike MPD potekajo. 

14. člen 
SIS ZA PTT PROMET SLOVENIJE v dogovoru z območnimi 

skupnostmi sodeluje pri pripravi in izbiri programov del na 
oblikah MPD in na osnovi programov zagotavlja del sredstev 
za pokrivanje materialnih stroškov v višini 46,886.000,- dinar- 
jev, ki jih nakaže Izvršnim svetom Skupščin občin, kjer pote- 
kajo oblike MPD. 

15. člen 
ZVEZA STANOVANJSKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE bo 

v svojem okviru namensko združila sredstva občinskih samo- 
upravnih interesnih skupnosti za izvedbo oblik MPD v višini 
407.750.000,- dinarjev in od tega 200,000.000.- din nakazala 
IS občin, kjer bodo oblike MPD potekale, namensko za vzdr- 
ževanje in obnovo brigadirskih naselij, 207.750.000 - dinarjev 
pa bo nakazala RK ZSMS za vzdrževanje prikolic in sofinanci- 
ranje večjih vlaganj v naselja različnih oblik MPD. 

16. člen 
ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE bo v svojem 

okviru namensko združila sredstva občinskih komunalnihi 
skupnosti v višini 84.980.000.- dinarjev za pokrivanje materi- 
alnih stroškov oblik MPD, ki jih bo nakazala Izvršnim svetom 
Skupščin občin, kjer bodo te potekale in sicer v skladu 
z dogovorjenim razdelilnikom sredstev. V soglasju z občin- 
skimi samoupravnimi komunalnimi interesnimi skupnostmi 
bo sodelovala pri pripravi in izbiri programov del za različne 
oblike MPD. 
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17. člen 
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA GOZDAR- 

STVO SR SLOVENIJE sodeluje pri izbiri programov del na 
oblikah MPD in na osnovi skupaj sprejetih programov zago- 
tovi del sredstev za pokrivanje materialnih izdatkov v višini 
37.028.000.- dinarjev, ki jih nakaže Izvršnim svetom Skupščin 
občin, kjer oblike MPD potekajo. 

18. člen 
POSEBNA SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA 

ELEKTROGOSPODARSTVO IN PREMOGOVNIŠTVO SR SLO- 
VENIJE sodeluje pri pripravi in izbiri programov objektov 
elektrogospodarstva in premogovništva ter prispeva del sred- 
stev za pokrivanje materialnih izdatkov oblik MPD v višini 
50.637.000.- dinarjev, ki jih nakaže Izvršnim svetom Skupščin 
občin, kjer potekajo oblike MPD. 

19. člen 
ZVEZA KMETIJSKO-ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 

IN ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (odbor za meli- 
oracije), bosta v okviru svojih programov urejanja kmetijskih 
zemljišč določili obseg del v vseh oblikah mladinskega pro- 
stovoljnega dela ter skladno s tem združevali del sredstev za 
pokrivanje materialnih izdatkov le-teh, za leto 1989 v vredno- 
sti 312.570.000.— dinarjev. Sredstva bodo nakazana Izvršnim 
svetom Skupščin občin, kjer bodo te oblike MPD potekale. 

20. člen 
IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE skrbi, da bodo 

uporabniki in izvajalci v vzgojnoizobraževalnih programih 
omogočili mladini odhod na akcije ter da se udeležba učen- 
cev in študentov na oblikah mladinskega prostovoljnega dela 
šteje kot del obveznega proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse povsod, kjer je to združljivo z zahtevami programov, 
v ta namen bo prispevala namensko za pokrivanje stroškov 
programov vzgoje in izobraževanja na oblikah MPD ter za 
pokrivanje stroškov udeležbe otrok naših delavcev na začas- 
nem delu v tujini ter izseljenev na oblikah MPD 41.353.000.- 
dinarjev, ki jih na podlagi dogovorjenih kriterijev nakaže 
občinskim izobraževalnim skupnostim, le-te pa v sodelovanju 
z vodstvi akcij skrbe za izvajanje in financiranje skupaj dogo- 
vorjenega programa vzgoje, izobraževanja in usposabljanja 
na oblikah MPD. 

21. člen 
Za zdravstveno varstvo udeležencev oblik MPD in delovanje 

skupin Rdečega križa Slovenije nameni ZDRAVSTVENA 
SKUPNOST SLOVENIJE iz združenih sredstev za solidar- 
nostne in druge skupne naloge 89.269.000,- dinarjev. Ta 
sredstva razdeli občinskim zdravstvenim skupnostim, na 
območju katerih potekajo oblike MPD in Republiškemu 
odbodu Rdečega križa Slovenije, ko le-ta predloži ustrezen 
program. Sredstva so namenjena za zdravstveno varstvo ude- 
ležencev oblik MPD ter za zagotavitev in nabavo pripomočkov 
za nuđenje prve pomoči na deloviščih ter organiziranje zdrav- 
stvene službe v naselju. V ta namen bo zagotovljenih 
75.878.650.- dinarjev, za financiranje strokovnih brigad Rde- 
čega križa Slovenije pa 13.390.350.- dinarjev. 

22. člen 
SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE na pod- 

lagi ustreznih programov zagotavlja 15.453.000.- dinarjev 
namensko za financiranje socialno-skrbstvenih programov 
v okviru oblik MPD. 

Sredstva nakaže Republiškemu odboru Rdečega križa Slo- 
venije oziroma drugim organizatorjem socialno-skrbstvenih 
programov v okviru oblik MPD ter preko občinskih skupnosti 
socialnega skrbstva skrbi za izvajanje programov in smotrno 
porabo denarja. 

23. člen 
ZVEZA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE SR SLOVENIJE bo 

sodelovala pri pripravi in izvedbi poklicno-vzgojnega in izo- 
braževalnega programa ter usmerjanja začasno nezaposlene 
mladine v oblike mladinskega prostovoljnega dela. Preko 

občinskih skupnosti za zaposlovanje se bo zavzemala za 
prioriteto pri vključevanju teh mladincev pri zaposlovanju. 
Zveza skupnosti bo v ta namen po Samoupravnem spora- 
zumu o enotnih standardih in skupnih nalogah Skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije posebej združila sredstva v višini 
6.990.000 - dinarjev za območja, kjer potekajo oblike MPD. 

24. člen 
SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA SLOVENIJE prispeva 

na osnovi programov dejavnosti brigad Rdečega križa Slove- 
nije na oblikah MPD 21.669.000.— dinarjev, ki jih nakaže 
Republiškemu odboru Rdečega križa Slovenije. Skupnost 
v sodelovanju z občinskimi skupnostmi na območju, kjer 
oblike MPD potekajo, sodeluje pri pripravi in izvedbi pro- 
grama brigad Rdečega križa Slovenije na področju otroškega 
varstva. 

25. člen 
RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE na podlagi skupaj 

dogovorjenih programov in v skladu s svojo programsko 
usmeritvijo zagotavlja sredstva za financiranje raziskovalnih 
programov na področju, kjer potekajo oblike MPD ter znotraj 
MDB in oblik MPD. 

26. člen 
REPUBLIŠKI ODBOR RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE v sode- 

lovanju z občinskimi odbori organizira v neposrednem sode- 
lovanju z vodstvi oblik MPD strokovne brigade, ki sodelujejo 
po skupaj dogovorjenem programu. Izvrševanje programa 
koordinira z udeleženci tega sporazuma in z občinskimi 
odbori na območju, kjer oblike MPD potekajo. Republiški 
odbor je dolžan podpisnikom predložiti program dejavnosti 
ter poročilo o opravljenem delu ter porabljenih sredstevih. 

27. člen 
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE IN SVET 

ZVEZE PIONIRJEV SLOVENIJE bosta v sodelovanju z občin- 
skimi zvezami in občinskimi konferencami ZSMS zagotovila 
izbor strokovnih in družbenopolitično aktivnih mentorjev za 
pionirske delovne brigade ter organizirala oblike izobraževa- 
nja teh mentorjev. Z vzpodbujanjem vseh oblik prostovolj- 
nega dela med pionirji, predvsem na lokalnih delovnih akci- 
jah, bosta zagotovila dobro predhodno pripravljenost pionir- 
jev za sodelovanje v brigadah. V sodelovanju s sveti Zveze 
pionirjev v občinah, kjer potekajo akcije, bosta vzpodbudila 
aktivnosti za pridobitev ustreznega števila strokovno in peda- 
goško usposobljenih mentorjev za vodenje interesnih aktiv- 
nosti za pionirje - udeležence oblik MPD. 

28. člen 
ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVE- 

NIJE skupaj s strokovnimi zvezami in občinskimi organizaci- 
jami pripravlja in izvaja programe s področja tehnične kulture 
na vseh oblikah MPD. Program usklajuje z ostalimi udeleženci 
sporazuma in na tej osnovi zagotavlja sredstva za izvajanje 
programov. 

Koordinacijski odbor gibanja »Znanost mladini« pripravlja 
in izvaja skupaj dogovorjeni program mladinskih raziskoval- 
nih taborov. 

29. člen 
IZVRŠNI SVETI SKUPŠČIN OBČIN, v katerih bodo potekale 

oblike MPD, bodo koordinirali aktivnosti za zagotovitev sred- 
stev za investicije, strokovnega vodstva, mehanizacije, sred- 
stev za varstvo in zaščito pri delu, delovnega orodja ter 
sredstev za večje investicije v naselja različnih oblik MPD in 
organizirali finančno poslovanje oblik MPD. Skupaj z drugimi 
subjekti v občini bodo pravočasno pripravili potrebne doku- 
mente za nemoten pričetek dela oblik MPD. 

Izvršni sveti občin so dolžni po zaključku oblik MPD do 30. 
oktobra podati finančno poročilo o poslovanju oblik MPD. 

30. člen 
OBČINSKE KONFERENCE ZSMS na območjih, kjer bodo 

oblike MPD potekale, so v dogovoru z RK ZSMS neposredni 
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nosilci, koordinatorji in izvajalci dogovorjenih programov, ki 
potekajo na njihovem področju, predvsem pa so dolžni skr- 
beti za področje idejnopolitičnega usposabljanja ter za vsa 
ostala področja življenja in dela na oblikah MPD. 

31. člen 
ZVEZA DELAVSKIH UNIVERZ SLOVENIJE v sodelovanju 

z delavskimi univerzami na območju, kjer oblike MPD pote- 
kajo, sodeluje pri pripravi in izvedbi programov usposabljanja 
in izobraževanja na teh oblikah. Pri izvedbi programov sode- 
luje skupaj z udeleženci tega sporazuma, z občinskimi izobra- 
ževalnimi skupnostmi ter z vodstvi oblik MPD. 

32. člen 
ZAVAROVALNA SKUPNOST »TRIGLAV« nezgodno in živ- 

Ijensko zavaruje udeležence vseh oblik MPD v SR Sloveniji 
v letu 1989. Skupnost sklene preko območnih skupnosti po 
dogovoru z organizatorji oblik MPD pogodbo o zavarovanju 
udeležencev teh oblik. 

Zavarovalna skupnost »TRIGLAV« bo preko območnih 
skupnosti v skladu s svojimi programi in aktivnostmi na 
področju preventive sofinancirala izvedbo programov vzgoje, 
zdravstvene vzgoje in požarnovarstvene vzgoje v višini 
9.320.000,- dinarjev. 

33. člen 
TELESNOKULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE prispeva 

namensko združena sredstva v višini 16.159.000,- dinarjev za 
izvedbo dogovorjenega programa telesnokulturnih dejavnosti 
na oblikah MPD na podlagi sprejetih meril. Sredstva na pod- 
lagi izdelanih programov in dogovorjenih kriterijev nakaže 
občinskim telesnokulturnim skupnostim, ki skupaj z vodstvi 
oblik MPD skrbijo za uresničevanja programa in sicer na 
način, kot je dogovorjeno s temi skupnostmi. 

34. člen 
LJUBLJANSKA BANKA - ZDRUŽENA BANKA bo sodelovala 

pri pripravi programov oblik MPD in njihovi izvedbi in zago- 
tavljala sredstva v višini 31.597.000.— dinarjev za različne 
oblike dejavnosti, ki bodo prispevale k širjenju in utrjevanju 
finančne in denarne-kulture udeležencev vseh oblik MPD. 
Temeljne banke na področjih, kjer potekajo oblike MPD, pri- 
pravijo in izvedejo izobraževalne programe s področja varče- 
vanja. 

35. člen 
Udeleženci sporazuma bodo delovali tako, da bodo v celoti 

realizirali določbe tega sporazuma v vseh osnovnih sred'nah, 
tako da bodo le-te sodelovale pri podpisu sporazumov za 
izvedbo vsake akcije posebej, ki natančno določajo naloge 
udeležencev oziroma njihovih osnovnih enot. 

36. člen . 
Udeleženci, ki prispevajo sredstva za pokrivanje materialnih 

stroškov oblik MPD, se sporazumejo, da bodo sredstva naka- 

zovali po dinamiki pritoka lastnih sredstev tako, da bodo 
polovico potrebnih sredstev nakazali najpozneje do 15.maja 
1989, preostala sredstva pa najkasneje do 1. avgusta 1989. 

Sredstva nakažejo organizatorjem oblik MPD po nasled- 
njem razdelilniku: 

- za MDA »SLOVENSKE GORICE« 22,8% sredstev 
- za MDA »GORIČKO« 22,8% sredstev 
- za MDA »ZASAVJE« 17,5% sredstev 
- za MDA »SEVNICA« 9,4% sredstev 
- za posebne oblike MPD 27,5% sredstev 

37. člen 
Udeleženci, ki prispevajo sredstva za ostale dejavnosti, se 

obvežejo, da bodo sredstva nakazovali glede na dinamiko 
pritoka sredstev, vendar vsaj polovico sredstev do začetka 
akcij, ostala dogovorjena sredstva pa najkasneje do zaključka 
oblik MPD. 

38. člen 
Zneski tega sporazuma, razen zneska iz 10. člena, bodo 

v letu 1989 valorizirani za čas trajanja oblik MPD v skladu 
z dejanskim gibanjem cen. Znesek iz 10. člena sporazuma se 
bo valoriziral v višini in rokih, ki bodo družbeno dogovorjeni 
za področje splošne in skupne porabe v SR Sloveniji. -< 

39. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da bodo dogovorjene naloge 

realizirali najkasneje do 15. 4. 1989 oziroma dokončno dogo- 
vorili in koordinirali vse programe, kadrovske potrebe, izdelali 
akcijske programe in neposredno izvajanje nalog in sproti 
preverjali realizacijo dogovorjenih nalog v svojih osnovnih 
sredinah. 

40. člen 
Udeleženci se obvezujejo, da bodo sodelovali pri delu 

skupščin MDA in drugih organov ter z ostalimi delegati koor- 
dinirali vse naloge in programe ter tako ustvarjalno sodelovali 
pri pripravi in izvedbi sleherne od oblik MPD. 

Koordinacijski odbor podpisnikov Družbenega dogovora 
o mladinskem prostovoljnem delu za obdobje 1986-1990 
opravlja naslednje naloge: 

- sprejema, nadzoruje in spremlja izvajanje Družbenega 
dogovora in vsakoletnih samoupravnih sporazumov; 

- sprejema programe vseh oblik mladinskega prostovolj- 
nega dela v tekočem letu; 

- skrbi za razvoj mladinskega prostovoljnega dela v vseh 
okoljih ter za udeležbo mladih iz Slovenije na zveznih MDA 
izven SR Slovenije; ' 

- sprejema zaključno poročilo o izvedbi oblik MPD ter 
finančno poročilo. 

41. člen 
Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme več kot 

polovica pooblaščenih predstavnikov udeležencev in začne 
veljati po objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije. 

Ljubljana, 3. april, 1989 

Izdaiata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik). Aleš Cerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič Janez Lah. Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič. Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik. Marian 
Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ Aljas Riza (predsednik) Miroslav 
Berovič Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžić, Janez Lukač. inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin Milan Krnič, Zoran Mišković Dragan 
Ajder - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Aider. urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 
• Tisk ČGP Delo -Cena posameznega izvoda 3.000 dinarjev-Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40,000 dinarjev. Po treh mesecih bomo poslali dodatni račun, 
ki bo upošteval inflacijo - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914   -  ■ 
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