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POZIV TEMELJNIM SAMOUPRAVNIM
ORGANIZACIJAM IN SKUPNOSTIM

Osnutek zakona o dedovanju
(ESA 220/73)

Osnutek zakona o založništvu
(ESA 229)

Predlog zakona o visokem šolstvu
(ESA 393)
Objavljamo celotno besedilo predloga. S tem želi Skupščina
SRS omogočiti najširšo razpravo v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih, delegacijah, občinskih skupščinah, skupinah delegatov, družbenopolitičnih organizacijah in
samoupravnih interesnih skupnostih ter razpravo tudi vseh
drugih zainteresiranih družbenih dejavnikov. Na podlagi tega besedila bodo tekle tudi razprave v zborih Skupščine
SRS in Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije.

Osnovne značilnosti gospodarskih
gibanj v januarju in februarju 1975

Skupščina SR Slovenije je no delo — in obveščenost sov začetku letošnjega leta zar di med take bistvene pogoje,
čela izdajati »Poročevalec« sodimo, da smo s skupnimi
kot uradno glasilo 2a ob- modmi Skupščine SR Sloveščanje delegacij in delega- venije. Skupščina SFRJ in
tov temeljnih samoupravnih temeljne skupnosti dolžni zaskupnosti in organizacij. gotoviti, da se ti pogoji ureNjegova naloga je na zgoš- sničijo tudi na ta način, da
čen način in pravočasno po- bo »Poročevalec« redno na
sredovati skupnostim in de- voljo vsem, ki ga potrebujelegacijam skupščinsko gra- jo.
divo, o katerem delegati odZato pozivamo delavske
ločajo v zborih, in zagotoviti še druge pomembne in- svete temeljnih organizacij
formacije iz dela skupščine, združenega dela, svete kravodstva
njenega izvršnega sveta in jevnih skupnosti,
upravnih organov. Poleg te- družbenopolitičnih organizacij, občinske skupščine in
ga bo »Poročevalec« po do- druge
interesente, da se nanj
govoru med Skupščino SFRJ naročijo,
sicer da naročiin skupščinami republik in jo toliko in
izvodov, kolikor je
pokrajin prinašal na enak
po njihovem mnenju potrebnačin obdelano tudi njeno no
za zadostno informiranost
gradivo, saj izhajata obe
skupščini iz enotne delegat- njihovih skupnosti in delegar
ske osnove. »Poročevalec« bo cij.
izhajal dvakrat na mesec, po
»Poročevalec« naročite na
potrebi tudi v posebnih šte- naslov: Skupščina SR Slovilkah.
venije, Šubičeva 4, 61 U00 LjuGre potemtaikem za glasilo, bljana. Začasna letna naročki pomeni v celotnem siste- nina znaša din 80. »Poročemu informiranja delovnih čevalec« bo na voljo tudi v
ljudi in občanov in njihovih prodaji po 3 din za redno
skupnosti in delegacij snega številko. Prosimo za natančizmed osnovnih pogojev za ne naslove skupnih in posanjihovo delo tako v delegaci- mičnih naročnikov.
jami kot v konferencan delegacij, v občinskih skupščinah, v republiški skupščini
in Skupščini SFRJ. Z njim
si bodo delegacije pomagaPREDSEDSTVO SKUPŠČIle pri opravljanju dolžnosti,
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Osnutek zakona o dedovanju
(ESA 220/73)
i.
Dedovanje je do sprejema
ustavnih amandmajev XX. do
XLII k ustava SFRJ urejal
zvezni zakon o dedovanju.
Po 10. točki 321. člena ustave SR Slovenije pa ureja
dedovanje v celoti republika.
Ker je zveani zakon o dedovanju, razen 187. in 188. člena prenehal veljati in ker SR
Slovenija ustreznega zakona
še ni izdala, ustavni zakon za
izvedbo ustave SR Slovenije
določa, da se do uveljavitve
ustreznega republiškega zakona uporablja zakon o dedovanju kot republiški zakon.
Navedene določbe so podlaga in razlog za sprejem in
izdajo republiškega zakona
o dedovanju.
II.
Tako kot sedanji zakon tudi osnutek republiškega zakona vsebuje temeljna načela
o dedovanju, dedne rede, naslov dedovanja, posebne določbe o nujnih dedičih in
ločbe o nujenih dedičih in
nujnih deležih, pogoje veljavnosti oporoke, oblike, vsebine in preklic oporoke, prehod zapuščine na dediče, dedno pravne pogoje in postopek
v dednih zadevah.
Ker je sedanji zakon na
splošno ustrezen, osnutek zakona ne prinaša posebnih bistvenih sprememb, temveč
samo tiste, kii izvirajo iz republiškega značaja zakona, iz
ustreznih določb nove ustave
ter spremembe, ki jih je narekovala praksa zaradi večje
jasnosti ali poenostavitve.
Bistvene spremembe, ki so
hkrati sistemske (glede nekaterih od teh je bilo doseženo
soglasje republik) so tele:
— izenačitev otrok, ki so
bili rojeni zunaj zakonske
zveze, in popolnih posvojencev z zakonskimi otroki;
— omejitev kroga zakon6toih dedičev na tretji dedni
red (dedi in babice oziroma
njihovi potomci) in s tem tudi omejitev kroga nuunih dedičev);
— omejitev dedovanja glede nepremičnin in delovnih
storitev;
a

— omejitev dedovanja za
dediča, ki se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljanja
zapustnikov oziroma, ki mu
ni hotel dati potrebne pomoči, zapustnik pa je užival socialno ali drugo pomoč druž
bene skupnosti.
Druge pomembnejše vsebinske spremembe so tele:
— zmanjšanje dednega deleža zakonca, če so otroci iz
več zakonov, samo na zahtevo
otrok in ne več uradoma;
— povečanje dednega deleža zakonca, če konkurira z
dediči II. dednega reda, ne
glede na njegova sredstva;
— izguba koristi zakonca iz
oporoke zavezanega zakonca,
katerih določbe so bile prevzete iz sedanjega zakona o
zakonski avezi;
— izločitev dela zapuščine
tudi za potomce, ki so s svojim delom ali kako drugače
prispevali k ohranitvi, ne samo k povečanju Vrednosti zapuščine;
— razlog za razdedinjenje
zaradi brezdelja in nepoštenega življenja mora biti podan
tudi ob oporočiteljevi smrti,
ne samo ob napravi oporoke;
— razglasitev zapuščine za
družbeno lastnino in izročitev občani oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti, če se v
enem dnevu od objave oklica
ne zglasi noben dedič;
— kot delitev dediščine se
upošteva tudi dogovor dedičev o delitvi dediščine na idealne deleže;
— razne poenostavitve postopka (način ugotavljanja
istovetnosti oporočitelja in
prič: izročitev oporoke v
hrambo sodišču je mogoča
tudi po drugi osebi; presoja
sodišča o potrebi podpisa in
cenitve; objava oklica nepravim dedičem samo na oklicni
deski sodišča; če gre za zapuščino majhne vrednosti;
neobveznost overitve podpisa
na izjavi o sprejemu ali odpovedi dediščine ali ustreznem pooblastilu itd.).
Stvarna in krajevna pristojnost sodišča sta urejeni podobno kot doslej. Za zapuščinsko obravnavo je glede nepremičnin, ki so v SR Slove-

niji ln glede premičnin, ne
glede na to, kje so, pristojno po državljanu SR Slovenije (ali druge republike) sodišče v SR Slovenija, če je
itoel zapustnik ob smrti v
SR Sloveniji svoje stalno ali
začasno prebivališče, za zapuščino oseb zunaj SR Slovenije pa le, če ni pristojno sodišče v drugi republiki ali
tuji organ.
Ce bi pri tem prišlo do nasprotja republiških zakonov,

bo zveza morala to urediti s
kolizijskimi normami.
III.
Novi zakon ne bo obremenjeval ne republike ne občin
z novimi dodatnimi materialnimi obveznostmi.
Osnutek zakona je pripravil republiški sekretariat za
pravosodje, organizacjo uprave in proračun, skupščini
pa ga je predložil izvršni
svet.

Osnutek zakona o založništvu
(ESA 229)
Za založništvo na Sloven- ge, za katero smo že uvodoskem je značilno, da ima ma ugotovili, da je previsoka
majhno in deloma tudi slabo in negativno učinkuje na razrazvito tržišče knjig. Posledi- širjenost slovenske knjige.
ca premajhnega tržišča so
Vsi ti vzroki imajo za ponizke naklade in zato soraz- sledico tak položaj slovenskemerno visoka, za najširše ga založništva, da je nujno
množice občanov včasih celo potrebna družbena pomoč, če
nesprejemljiva prodajna ce- hoče založništvo izpolniti vse
na posameznih vrst knjig. To naloge, ki jih ima v naši druvelja tudi za izvirna domača žbi. 2e zaradi narave svojega
in tuja kvalitetna mladinska, dela in zaradi velikega vpliva,
leposlovna,
družboslovna, ki ga ima knjiga (kljub razstrokovna in znanstvena dela, širjenosti drugih sredstev javza katera je družba še pose- nega obveščanja), je založnišbej zainteresirana.
tvo z osnutkom zakona o zaSiovensko založništvo se je ložniških dejavnostih proglav zadnjih letih močno podre- šeno za dejavnost posebnega
jalo vplivom tržišča, kar ni družbenega pomena.
bilo vedno slovenska knjigi v
V temeljnih določbah predprid. Založbe so izdale knji- lagani
osnutek opredeljuje
ge, ki so imele uspeh na tr- materialne in moralne odgožišču, čeprav niso imele kul- vornosti družbe za založništurne vrednosti. Gospodarski tvo tako. da zainteresirane sapredpisi so knjigo izenačila z moupravne
interesne skupnodrugimi vrstami blaga na tr- sti materialno
podpirajo tižišču, še posebej kar zadeiva ste publikacije, ki imajo poknjižne zaloge. Družba je na- sebno družbeno, kulturno,
mreč zainteresirana, da založ- umetniško, znanstveno, strobe izdajajo temeljne družbo- kovno in vzgojno izobraževalslovne, znanstvene in stro- no vrednost, dn sicer s subkovne knjige, ki so več let
posojali, odkupi
na razpolago bralcu, medtem vencijami,
publikacij za knijžnace in
ko so tržnii predpisi silili za- drugače.
Na drugi strani pa
ložbe, da so izdajale take
so
interesi
delovnih ljudi v
knjige, ki so šle čim hitreje
v denar. Tako ima slovensko založništvu uresničujejo prezaložništvo, ki je sicer doživ- ko založniškega sveta, ki ga
ljalo v svojem razvoju vzpone sestavljajo delegati delavcev
in zastoje, danes izredno ve- založniških organizacij in pa
like zaloge knjig, kar one- delegati širše družbene skupmogoča normalno poslovanje. nosti, t. j. delegati ustanoviLeta 1966 so slovenski založ- telja, družbenopolitične skup
nika celo presegli evropsko nosti, zainteresiranih organipovprečje izdanih knjig na zacij in avtorjev. Založniški
prebivalca (ki je 4 knjige na svet sprejema založniške proprebivalca, naše pa je bilo grame, vodi torej program4,1). Vendar pa je tej razvi- sko politiko in odloča o upoti knjižni produkciji sledilo rabi sredstev, ki jdh družba
spoznanje, da slovenski knjiž- daje kot pomoč publikacijam
ni trg ne more vsrkati tolik- ter opravlja še. druge pošnega števila knjig. Značilno membne naloge, Id zadevajo
je, da je knjižnična mreža usmeritev založniške organina Slovenskem preslabo raz- zacije, njen dolgoročni razvoj
vita in knjižnice odkupijo le in kadrovsko politiko.
majhen del naklade. Prodaja
Ustanavljanje novih aaložb
celotne naklade je predvsem sicer ni onemogočeno, venodvisna od potreb in zmog- dar pa je v osnutku zakona
ljivosti kupca — zasebnika. predvideno soglasje k ustaTa pa je pri svojem nakupu novitvi, ki ga republiški upknjige odvisen od cene knji- ravni organ, pristojen za kul-

turo, če ustanovitelj založniške organizacije ni družbenopolitična skupnost, pa je ukrep, ki naj prispeva k smotrni organizaciji založniške
mreže v Sloveniji. Omeniti
je potrebno, da deluje na Slovenskem 18 založb, ki so podpisale samoupravni sporazum
o uskladitvi programov.
Posebnost in novost osnutka zakona o založniški dejavnosti zahteva, da morajo založbe same uskladiti med seboj svoje založniške programe tako, da ne bi prišlo do
nelojalne konkurence in da
ne bi po nepotrebnem izdaja-

li enake publikacije pri različnih založbah. Slovenske založbe so že februarja 1975
podpisale ustrezni samoupravni sporazum, opozoriti pa
moiramio na vprašanje, kako
postopati v primeru, ko založbe v drugih republikah
izdajajo v slovenskem jeziku
in jih nato razširjajo v SR
Sloveniji. Slovenski založniki
so predlagali, da naj bi vsakdo, ki zalaga knjige v slovenskem jeziku, moral uskladiti
svoje programe na način, ki
velja v SR Sloveniji. Ker pa
ta predlog zadeva širše jugoslovanske odnose, ga bodo
slovenski založniki najprej

obravnavali v okviru združenja jugoslovanskih založnikov, tako da bi ga bilo mogoče bolj utemeljno obravnavati šele v postopku za sprejem predloga zakona.
Osnutek zakona ne predvideva obveznosti zbiranja finančnih sredstev v okviru
porabe, pač pa predvideva
podpiranje in pospeševanje
zalaganja tistih publikacij, ki
imajo posebno vrednost v
okviru skupne porabe. Zainteresirane samoupravne interesne skupnosti bi jim pomagale s subvencijami, posojili,
odkupi za knjižnice in na

druge načine, ter bi v ta namen sklepale družbene dogovore in samoupravne sporazume. Družbenopolitične skupnosti pa bi za zalaganje takih publikacij zagotavljale
ugodnejše pogoje z davčnimi
in drugimi olajšavami ter s
posojili in olajšavami pri njihovem najemanju.
Podlaga, da se z zaikonom
uredi založniška dajevnost, je
določena v 32. členu ustave
SR Slovenije.
Osnutak zakona, ki ga je
pripravil republiški komite za
kulturo, je predložil skupščini izvršni svet.

Predlog zakona o visokem šolstvu (ESA 393)
— odloča o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka
Celotno besedilo zakonskega predloga z obrazložitvijo,
in za zaposlovanje, o cenah, o namenu uporabe sredstev, o
kot ga je poslal skupščini izvršni svet, se glasi:
razvojnih prograimilh, o razširjeni reprodukciji in o drugih
vprašanjih v zvezi z dohodkom;
1. TEMELJNE DOLOČBE
sodeluje z organizacijami združenega dela pri urejanju materialnih in socialnih problemov študentov;
1. člen
— sodeluje pri načrtovanju in usmerjanju družbenoeko1. Ta zakon ureja sistem visokega šolstva ter določa nomskega razvoja in pri uresničevanju razvojnih programov;
— sprejema načela in merila kadrovske politike v visosplošne pogoje in način opravljanja vzgojnoizobraževalnih,
znanstvenoraziskovalnih, umetniških in drugih dejavnosti vi- kem šolstvu;
sokega šolstva.
— skrbi za vzgojo svojih delavcev ter za njihovo mark2. Visoko šolstvo je del združenega dela in je vključeno sistično, strokovno in pedagoško izobraževanje;
v enotni vzgojnoizobraževalni sistem v Socialistični republi— organizira stalno izpopolnjevanje pedagoških delavcev
ki Sloveniji.
v osnovnem in usmerjenem izobraževanju ter pri tej dejavnosti sodeluje;
2. člen
— organizira 'knjižničarsko, dokumentacijsko in informacijsko dejavnost za potrebe visokošolske dejavnosti ter jo
Visoko šolstvo uresničuje kot vzgojni, izobraževalni, znan- vključuje v informacijsko-dokumentacijski sistem;
stveni in kulturni dejavnik razvoja socialistične družbe na— skrbi za obrambno vzgojo in izobraževanje študentov
slednje bistvene družbene smotre:
in svojih delavcev ter z njimi organizira družbeno samozai2X ra
— v procesu permanentnega izobraževanja vzgaja, ^ ' ščito in ljudsko obrambo
žuje in usposablja za delo in samoupravljanje na podla.gi
— organizira telesno vzgojo študentov in skrbi za sistedosežkov sodobne znanosti in umetnosti, zlasti pa marksiz- matično zdravstveno varstvo študentov;
ma in prakse samoupravnega socializma, delovne ljudi z viš— pospešuje družbenopolitične, kulturno-umetniške, tehjo, visoko in podiplomsko izobrazbo, oblikujoč s tem lik so- nične, športne in druge dejavnosti študentov;
cialističnega samoupravno aktivnega strokovnega delavca:
— usklajuje vzgojnoizobraževaino, raziskovalno in umet— s prizadevanjem vseh udeležencev vzgojnoizobraževalne in znanstvenoraziskovalne oziroma umetniške dejavnosti niško dejavnost z visokim šolstvom v drugih republikah in
ter v neposrednem sodelovanju z vsemi drugimi družbenimi v pokrajinah;
— organizirano razvija mednarodno sodelovanje na vzgojdejavniki prispeva k razvoju ustvarjalnih sil družbe, k večji
produktivnosti in rasti družbenega proizvoda, k ustrezni pre- noizobraževalnem, raziskovalnem in umetniškem področju;
— opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in
osnovi vzgojnoizobraževalnega dela in k oblikovanju sodobno
z drugimi predpisi ter s splošnimi akti Skupščine Socialiusmerjenega socialističnega izobraževalnega sistema;
— z vso svojo dejavnostjo prispeva, k uveljavljanju in stične republike Slovenije.
razvijanju samoupravnega socializma, socialističnega huma4. člen
nizma, etike in patriotizma, k utrjevanju bratstva in enotnosti med jugoslovanskimi narodi in narodnostmi ter oprav1. Visokošolske dejavnosti, s katerimi se uresničujejo
lja najširše kulturno poslanstvo, posebej v razvoju slovenske
družbeni smotri in naloge iz 2. in 3. člena tega zakona, in
kulture.
dejavnosti organizacij iz 10. člena tega zakona, ki omogočajo
uresničevanje teh smotrov, so posebnega družbenega pomena.
3. člen
2. Posebni družbeni interes se uresničuje s soodločanjem
Visoko šolstvo uresničuje smotre iz prejšnjega člena ta- ustanoviteljev, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov družbenopolitičnih skupnosti, organov družbenopolitičko, da:
— spremlja in razvija znanost in umetniško ustvarjal- nih organizacij in drugih uporabnikov, z določitvijo pogojev
nost ter pospešuje v skladu s programi družbenega razvoja in način opravljanja teh dejavnosti ter z drugimi oblikami
raziskovalno dejavnost ter organizira sistematično posredova- družbenega vpliva, kakor določajo ta zakon in samoupravni
sporazumi o ustanovitvi in združevanju visokošolskih temeljnje znanstvenih dosežkov;
— razvija in uveljavlja metode in dosežke raziskovalne- nih in delovnih organizacij.
ga dela v vzgojnoizobraževalnem procesu;
5. člen
— razvija, organizira in izvaja sodobne oblike visokošolskega izobraževanja;
1. Osnovna oblika dela in upravljanja v visokem šolstvu
— sodeluje z organizacijami združenega dela pri načrtovanju vzgoje in izobraževanja delavcev z višjo in visoko je visokošolska temeljna organizacija združenega dela (v nadaljnjem besedilu: visokošolska temeljna organizacija).
izobrazbo;
3

2. Visokošolsko temeljno organizacijo imajo pravico in
dolžnost organizirati delavci skupaj s študenti v tistem delu
visokošolske delovne organizacije, ki je delovna celota in ki
daje zaokroženo visokošolsko izobrazbo ali opravlja zaključeno delo v okviru vzgojnoizobraževalnega in raziskovalnega
programa oziroma trajno opravlja druge storitve, ki jih je
mogoče samostojno izraziti oziroma ovrednotiti, in v katerem delavci skupaj s študenti lahko neposredno uresničujejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne pravice.
6. člen
1. Delavci in študentje v visokošolski delovni organizaciji, ki nima pogojev, da bi se njeni posamezni deli organizirali v visokošolske temeljne organizacije, uresničujejo v
njej vse pravice, ki jih imajo delavci in študentje v visokošolski temeljni organizaciji.
2. Visokošolska delovna organizacija iz prejšnjega odstavka ima vse pravice in dolžnosti visokošolske temeljne organizacije po tem zakonu.
7. člen
Visokošolske delovne organizacije so fakultete oziroma
visoke šole, umetniške akademije, pedagoške akademije in
višje šole.
8. člen
Visokošolske temeljne in delovne organizacije se za uresničevanje skupnih smotrov, nalog in interesov lahko združujejo med seboj, z drugimi vzgojnoizobraževalnimi organizacijami usmerjenega izobraževanja ter z raziskovalnimi in z drugimi organizacijami združenega dela v skupnosti in v druge
oblike združevanja.
9. člen
1. Za izpolnjevanje s tem zakonom določenih nalog, ki
zahtevajo enotnost sistema dela, se visokošolske delovne organizacije obvezno združujejo v univerze. S samoupravnim
sporazumom o združitvi lahko visokošolske delovne organizacije poverijo univerzi še druge naloge. Določbe samoupravnega sporazuma o združitvi, ki zagotavljajo enotnost sistema dela, potrdi Skupščina Socialistične republike Slovenije.
2. Univerze so skupnosti visokošolskih delovnih organizacij in so pravne osebe.
3. Univerze sodelujejo med seboj pri usklajevanju in uresničevanju skupnih interesov in pri zadovoljevanju skupnih
potreb.
10. člen
Visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti
in univerze lahko v soglasju z ustrezno izobraževalno in drugo ustrezno samoupravno interesno skupnostjo ustanovijo raziskovalne organizacije, marksistične centre in druge vzgojnoizobraževalne organizacije, knjižnice, študentske domove in
druge delovne organizacije, katerih dejavnosti neposredno
omogočajo uresničevanje njihovih nalog in smotrov.
11. člen
1. Marksistični center iz prejšnjega člena:
— daje pobudo, organizira in izvaja razne oblike študija
teorije in prakse marksizma in samoupravljanja;
— usposablja delovne ljudi, zlasti študente, za delo in
samoupravljanje;
— opravlja druge naloge, s katerimi zagotavlja, da bodo
vzgoja, izobraževanje in raziskovalna dejavnost, ki jih opravljajo visokošolske temeljne organizacije, temeljili na dosežkih
znanosti, zlasti na marksizmu kot osnovah znanstvenega socializma.
2. Naloge marksističnega centra podrobneje določi akt
o njegovi ustanovitvi.
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12. člen
1. Marksistični center pri centralnem komiteju Zveze komunistov Sloveniej programira, organizira in izvaja izobraževanje in raziskovalno delo v visokem šolstvu na področju
teorije in prakse marksizma in samoupravljanja tako, da
zlasti:
— načrtuje in usklajuje študijske in raziskovalne programe družboslovnih visokošolskih temeljnih organizacij oziroma družboslovnih predmetov na drugih visokošolskih temeljnih organizacijah z vidika marksističnih teoretičnih izhodišč
in smotrov, določenih s tem zakonom;
— daje pobude in organizira podiplomski interdisciplinarni in multidisciplinarni študij marksizma in samoupravljanja;
— na zahtevo ustanovitelja, organa upravljanja visokošolske temeljne ali delovne organizacije oziroma družbenopolitične organizacije v njej ali na svojo pobudo lahko preučuje teoretična in družbena izhodišča učnih in raziskovalnih programov in njihovo uresničevanje ter daje mnenja in
predlaga ukrepe organom upravljanja visokošolske temeljne
in delovne organizacije, ustanoviteljem in Skupščini Socialistične republike Slovenije.
2. Marksistični center pri centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije lahko daje pobudo za ustanovitev marksističnih centrov pri visokošolskih temeljnih in delovnih organizacijah, skupnostih in univerzah ter z njimi sodeluje pri
opravljanju njihovih nalog.
13. člen
Svobodno menjavo dela uresničujejo delavci v visokošolskih temeljnih organizacijah neposredno z delovnimi ljudmi,
katerih potrebe in interese zadovoljujejo, ali po njihovih organizacijah združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih oziroma v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.
14. člen
1. Visokošolske temeljne in delovne organizacije in organizacije iz 10. člena tega zakona se združujejo, povezujejo
in urejajo medsebojna razmerja s samoupravnimi sporazumi. Z njimi urejajo zadeve, ki so skupnega pomena, in način odločanja o njih, delovno področje, pooblastila in odgovornosti svojih organov ter druga vprašanja skupnega pomena za delovne ljudi, organizacije in skupnosti.
2. Visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti, univerze in organizacije iz 10. člena tega zakona določajo s statutom v skladu s samoupravnimi sporazumi svoje
naloge, organiziranost, način dela svojih organov, način izvrševanja delavske kontrole in druga vprašanja skupnega pomena za delovne ljudi, organizaoije in skupnosti.
15. člen
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije daje soglasje k tistim določbam samoupravnega sporazuma o združevanju visokošolskih temeljnih organizacij v visokošolske delovne organizacije in visokošolskih temeljnih in delovnih organi,
zacij v skupnosti ter k tistim določbam statutov visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij in statutov skupnosti
in univerz, ki se nanašajo na uresničevanje z ustavo in s tem
zakonom določenega posebnega družbenega interesa.
2. Skupščina ustrezne samoupravne interesne skupnosti
daje soglasje k tistim določbam samoupravnih sporazumov
o združevanju organizacij iz 10. člena tega zakona in k tistim določbam njihovih statutov, ki zadevajo skupne interese
delavcev, študentov, ustanoviteljev, zainteresiranih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov ter so kot zadeve
posebnega družbenega pomena navedene v 87. členu tega
zakona.
3. Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za organizacije, za katere je s posebnim zakonom drugače določeno.

16. člen
1. Delo visokošolskih temeljnih in delavnih organizacij,
skupnosti, univerz in organizacij iz 10. člena tega zakona je
javno. S statutom se določi način uresničevanja javnosti dela
in obveščanja.
2. S samoupravnim splošnim aktom visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti, univerze in organizacij iz 10. člena tega zakona se določijo zadeve, ki zaradi
javne varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov niso javne.
3. Načelo javnosti se ne sme uresničevati v nasprotju z
interesi varnosti in obrambe države.
17. člen
1. Državljani Socialistične federativne republike Jugoslavije imajo pravico, da se pod enakimi pogoji, ki jih določa
ta zakon, izobražujejo na visokošolskih delovnih organizacijah.
2. Tuji državljani in osebe brez državljanstva se praviloma izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Socialistične federativne republike Jugoslavije in v skladu s konvencijami in pogodbami Socialistične federativne republike
Jugoslavije z drugimi državami ali z mednarodnimi organizacijami.
18. člen
1. Zakonitost dela visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij, skupnosti, univerz in organizacij iz 10. člena tega
zakona nadzoruje za zadeve izobraževanja pristojni republiški upravni organ.
2. Skupščina občine, na katere območju je sedež visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti, univerze in organizacije iz 10. člena tega zakona, lahko na predlog organa iz prejšnjega odstavka zadrži izvršitev njihovega
samoupravnega splošnega akta, če meni, da tak akt ni v
skladu z ustavo ali zakonom.
19. člen
Visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti
in univerze imajo pečat, v katerem je grb Socialistične republike Slovenije.
/
H. VISOKOŠOLSKE DELOVNE ORGANIZACIJE,
SKUPNOSTI IN UNIVERZE
1. Visokošolske delovne organizacije

— če ustanovitelj zagotovi sredstva za financiranje najmanj za eno predpisano dobo trajanja študija, ustrezne prostore, opremo in druga materialna sredstva, potrebna za
delo.
2. Skupščina Socialistične republike Slovenije da soglasje k ustanovitvi visokošolske delovne organizacije.
23. člen
V aktu o ustanovitvi visokošolske delovne organizacije
mora biti določeno zlasti:
— ime ustanovitelja;
— ime in sedež visokošolske delovne organizacije;
— predmet vzgojnoizobraževalne in raziskovalne dejavnosti visokošolske delovne organizacije;
— okvirni učni načrt in raziskovalni program;
— trajanje študija ter strokovni naslovi in akademska
stopnje, ki se pridobijo na visokošolski delovni organizaciji
v skladu s posebnimi predpisi;
— imenovanje matične komisije za pripravo konstituiranja visokošolske delovne organizacije.
24. člen
Matična komisija za pripravo konstituiranja visokošolske
delovne organizacije je sestavljena iz visokošolskih učiteljev
in znanstvenih delavcev s področja, ki bo predmet študija na
visokošolski delovni organizaciji, iz delegatov uporabnikov,
ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij in študentov.
25. člen
K aktu o spojitvi, razdelitvi ali pripojitvi visokošolske delovne organizacije k drugi delovni organizaciji je potrebno
soglasje ustanovitelja.
26. člen
1. Visokošolska delovna organizacija preneha, če ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom, ali če ni več
potrebe po njenem delu..
2. Akt o prenehanju sprejme ustanovitelj v soglasju a
Skupščino Socialistične republike Slovenije.
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27. člen
Z aktom o prenehanju je treba študentom visokošolska
delovne organizacije, ki preneha, omogočiti, da lahko končajo
začeti študij pod pogoji, ki so veljali pred prenehanjem.

20. člen

2. Skupnosti

Visokošolsko delovno organizacijo lahko ustanovijo organiazcije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti,
družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije
in druge družbene pravne osebe.

28. člen

21. člen
1. Visokošolske delovne organizacije se ustanavljajo, delujejo in prenehajo v skladu s programom razvoja visokega
šolstva Socialistične republike Slovenije.
2. Program razvoja visokega šolstva sprejema Skupščina Socialistične republike Slovenije.
22. člen
1. Visokošolska delavna organizacija se lahko ustanovi:
— če je ugotovljen profil in dolgoročna potreba po kadrih določene stroke z višjo, visoko ali podiplomsko izobrazbo;
— če je ugotovljeno, da si potrebne izobrazbe ob racionalni organizaciji ni mogoče pridobiti na obstoječih visokošolskih delovnih organizacijah;
— če so na razpolago potrebni pedagoški in drugi delavci;

Skupnosti iz 8. člena tega zakona:
— sprejemajo in usklajujejo izobraževalne in raziskovalne programe ter zagotavljajo njihovo uresničevanje in smotrno delitev dela;
— zagotavljajo enotno idejno, znanstveno in vzgojno
usmerjenost izobraževalnega dela;
— sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju interdisciplinarnega in multidisciplinamega študija in raziskovalnega dela;
— neposredno sodelujejo z nosilci in z drugimi izvajalci
poklicnega izobraževanja pri usmerjanju v študij in pri uresničevanju izobraževalnih in raziskovalnih nalog;
— skrbe za uresničevanje policentrično organiziranega visokošolskega izobraževanja ter skupaj z drugimi nosilci in
izvajalci usmerjenega izobraževanja sodelujejo pri ustanavljanju in razvoju centrov usmerjenega izobraževanja, v katerih se združuje ustrezno visokošolsko in srednje izobraževanje;
— skrbijo za usklajeno delovanje visokošolske informacijske in dokumentacijske dejavnosti in njenih centrov;
— zagotavljajo smotrno in racionalno uresničevanje sprejete kadrovske politike.
J

3. Univerze
29. člen
1. Univerze:
— sodelujejo pri načrtovanju razvoja visokega šolstva v
Socialistični republiki Sloveniji;
— spodbujajo organiziranje marksističnega izobraževanja
in ustanavljanje marksističnih centrov ter pri tem sodelujejo;
— spodbujajo usklajevanje interdisciplinarnega in multidiseiplinamega študija ter pri tem sodelujejo;
— vzpostavljajo delovanje visokošolskega informacijskodokumentacijskega sistema in pri tem delovanju sodelujejo;
— sodelujejo pri organizaciji permanentnega izpopolnjen
Vanja visokošolskih pedagoških in znanstvenih delavcev;
— usklajujejo merila in postopke za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
— promovirajo doktorje znanosti in podeljujejo častni
doktorat.
2. Univerze opravljajo tudi druge naloge, ki jih določajo
zakon in samoupravni sporazumi.
30. člen
1. Pri univerzi je habilitacijska komisija, ki daje pred
izvolitvijo v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev stališče o tem, ali so izpolnjena s tem zakonom določena merila za izvolitev v naziv.
2. Število članov habilitacijske komisije se določi .s samoupravnim sporazumom o združitvi v univerzo.
3. Člane habilitacijske komisije voli organ upravljanja
univerze na predlog republiške konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva iz vrst visokošolskih in drugih znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev ter študentov; tretjino članov imenuje Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije izmed svojih članov, članov republiških komitejev
in funkcionarjev republiških upravnih organov.
4. Habilitacijska komisija sprejema stališča iz prvega odstavka tega člena z enakopravnim odločanjem članov komisije, ki jih voli organ upravljanja univerze, in članov, ki jih
imenuje Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
5. Ce v habilitacijski komisiji ni bilo doseženo soglasje,
lahko Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije na pobudo članov komisije, ki jih je imenoval, predlaga
Skupščini Socialistične republike Slovenije, da ta zavzame
stališče.
6. Podrobnejše določbe o delu habilitacijske komisije se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme komisija.
III. VISOKOŠOLSKA DEJAVNOST
31. člen

;

jo izobrazbo, traja praviloma dve leti, visokošolski študij, ki
daje visoko izobrazbo, pa traja praviloma štiri leta. Trajanje podiplomskega študija, ki daje akademsko stopnjo magistra ali specialista, je odvisno od narave študija in ne sme
presegati dve leti.
3. Oblike študija iz prejšnjega odstavka in trajanje študija določa akt o ustanovitvi.
33. člen
1. Pouk se izvaja po študijskem programu, ki obsega
vpisne pogoje, učni načrt, učne programe za posamezne predmete in izpitni red.
2. Studijski in raziskovalni program oziroma program
umetniške dejavnosti visokošolske temeljne organizacije ter
spremembe teh programov se sprejmejo in objavijo na način, ki se določi s statutom visokošolske temeljne organizacije.
3. Pouk se lahko izvaja tudi po individualnih študijskih
programih.
34. člen
1. Studijsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta v
naslednjem koledarskem letu.
2. Organizirano študijsko delo obsega predavanja, seminarje, vaje, ekskurzije in terensko delo, mentorsko delo in
druge oblike individualnega študija, uvajanje v raziskovalno
delo, hospitacije, nastope, delovno prakso in druge oblike uvajanja v praktično delo za ustrezne poklice. Skupna obremenitev študentov z obveznimi predavanji, seminarji in vajami
znaša največ 900 ur na leto in največ 30 ur na teden.
3. Vse oblike organiziranega študijskega dela za redni, izredni in podiplomski študij morajo biti organizirane tako,
da omogočajo sprotno in povezano delo študentov, ter se podrobneje določijo v študijskem programu in statutu.
35. člen
1. Visokošolske temeljne in delavne organizacije lahko
skupaj organizirajo posebne oblike študija.
2. Visokošolske temeljne in delovne organizacijo določijo
s samoupravnimi sporazumi ali s pogodbami medsebojne
odnose in obveznosti za izvajanje tega študija.
3. Posebne oblike študija se organizirajo po prejšnjem
mnenju univerze in v soglasju z ustreznimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi.
36. člen
V študij na visokošolski temeljni organizaciji se vključuje praktično delo študentov, ki ga v skladu s študijskim
programom organizira, vodi oziroma nadzoruje visokošolska
temeljna organizacija skupaj z drugimi organizacijami združenega dela ter organi, organizacijami in skupnostmi.

1. Visokošolska temeljna in delovna organizacija sta odgovorni za učinkovit, sodobno organiziran študij v skladu s
37. člen
smernicami družbenoekonomskega razvoja in v skladu s programom izobraževanja strokovnjakov z visokošolsko izobrazVisokošolske temeljne organizacije organizirajo študij ob
bo, ter morata skrbeti za ustrezne študijske pogoje.
2. Izvrševanje teh nalog ugotavlja na podlagi vsakoletne delu. Ureditev tega študija in oblike njegovega izvajanja doanalize učinkovitosti študija svet visokošolske temeljne orga- loči svet visokošolske temeljne organizacije. Visokošolska tenizacije in sprejema ukrepe za uresničevanje odgovornosti iz meljna organizacija izvaja študij ob delu po potrebi zunaj
svojega sedeža.
prejšnjega odstavka.
3. Pri uresničevanju nalog iz prvega odstavka tega člena
38. člen
morata visokošolska temeljna in delovna organizacija posebej skrbeti za usmerjanje kandidatov v ustrezne smeri vi1. Visokošolske temeljne organizacije same ali v sodelosokošolskega študija, za delo novincev, za smotrno izkori- vanju z drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami orščanje in razvijanje izobraževalnih in raziskovalnih fcmoglji- ganizirajo naslednje oblike strokovnega usposabljanja in štuvosti glede na potrebe uporabnikov ter za razvoj stroke.
dija po diplomi:
• — strokovno izpopolnjevanje;
32. člen
— dopolnilno izobraževanje;
— specialistični študij;
1. Visokošolske temeljne in delovne organizacije organizi— magistrski študij;
rajo študij na višji, visoki in podiplomski stopnji.
— študij za pridobitev doktorata znanosti.
2. Trajanje visokošolskega študija izhaja iz profila po2. Višje šole ne morejo organizirati specialističnega in
klica, za kateri visokošolska temeljna ali delovna organiza- magistrskega študija ter študija za pridobitev doktorata znacija organizira izobraževanje. Visokošolski študij, ki daje viš- nosti.
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nosti se določi s statutom visokošolske delovne organizacije
in univerze.

39. člen
Visokošolske temeljne in delovne organizacije sodelujejo
z drugimi zainteresiranimi organi, skupnostmi in organizacijami združenega dela pri strokovnem usposabljanju pripravnikov.
40. člen

•*

V sodelovanju z zainteresiranimi organizacijami združenega dela, organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnimi organizacij in skupnosti organizirajo visokošolske temeljne organizacije za delavce na posameznih specialnih področjih razne oblike dopolnilnega funkcionalnega izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in poglabljanja znanja ter
splošno in idejnopolitično izobraževanje.
41. člen
1. Visokošolske temeljne organizacije v sodelovanju z zainteresiranimi organizacijami združenega dela organizirajo
študij za pridobitev akademske stopnje specialista in magistra na tistih področjih, na katerih opravljajo raziskovalno
dejavnost, na področjih, na katerih razvijajo umetniško
ustvarjalnost, pa samo za pridobitev akademske stopnje specialista.
2. Visokošolske temeljne organizacije lahko organizirajo
ta študij v sodelovanju med seboj in z raziskovalnimi organizacijami.
42. člen
S statutom visokošolske temeljne organizacije se določijo področja, na katerih se organizira specialistični oziroma magistrski študij, pogoji za vpis, trajanje študija ter pogoji in način prenehanja iz enega v drug študij.
43. člen
Doktorat znanosti si pridobijo kandidati z visoko izobrazbo, ki imajo:
— ali akademsko stropnjo magistra ali specialista, <<e
uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo;
ali objavljena znanstvena dela ali pomembna izvirna
strokovna dela oziroma stvaritve, če uspešno opraivijo ustni
doktorski izpit in uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo.
44. člen
Doktorat znanosti se pridobi na fakultetah oziroma visokih šolah in umetniških akademijah iz tistih raziskovalnih
panog, kjer te visokošolske delovne organizacije v skladu s
statutom stalno opravljajo raziskovalno dejavnost.
45. člen
1. Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren
prispevek k raziskovalni panogi, iz katere želi kandidat pridobiti doktorat znanosti.
2. Temo doktorske disertacije sprejme s statutom določeni organ.
3. Za doktorsko disertacijo se lahko šteje tudi eno, že
objavljeno znanstveno delo, ali tudi več takih del, ki pomenijo zaokroženo celoto.
4. Doktorska disertacija se javno zagovarja pred komisijo,
ki jo sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci.
46. člen
Doktorat znanosti se odvzame, če se ugotovi, da doktorska disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti
in lastnih dosežkov.
47. člen
Postopek za pridobitev doktorata znanosti, način objave
doktorske disertacije in postopek za odvzem doktorata zna-

48. člen
Diplomska, specialistična in magistrska naloga ter doktorska disertacija so lahko sestavni del skupinskega dela,
pri katerem pa mora biti razviden samostojen prispevek kandidata.
49. člen
1. Po uspešno končanem študiju višje in visoke stopnje,
po specialističnem in magistrskem študiju in po opravljenem doktoratu znanosti dobi študent diplomo.
2. Z diplomo o višji in visoki izobrazbi se prizna v skladu
s posebnim zakonom in statutom ustrezen strokovni naslov,
z diplomo o opravljenem specialističnem in magistrskem študiju ustrezna akademska stopnja specialista in magistra, z
diplomo o opavljenem doktoratu znanosti pa naslov doktorja znanosti.
50. člen
1. Visokošolske temeljne organizacije organizirajo in razvijajo raziskovalno dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi
visokošolske delovne organizacije, v skladu s statutom in na
podlagi raziskovalnega programa.
2 Visokošolska temeljna organizacija se lahko dogovori
o izvedbi posameznih raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti iz svojega delovnega področja z raziskovalno organizacijo ali jih opravlja v taki organizaciji na podlagi pogodbe
z njo.
IV. ŠTUDENTI
51. člen
1. Student je sodelavec v vzgojnoizobraževalnem in raziskovalnem procesu, v katerem na določenem področju pridobiva znanje in izkustva ter razvija ustvarjalnost, delovne
navade in samoupravno aktivnost.
2. Student postane, kdor se vpiše na visokošolsko temeljno organizacijo oziroma na visokošolsko delovno organizacijo, če tako določa samoupravni sporazum o združitvi.
3. Uspešnost študija in aktivno sodelovanje v vzgojnoizobraževalnem in raziskovalnem procesu sta podlaga samoupravnih pravic in dolžnosti študentov v tem procesu in oblik
njihovega samoupravnega odločanja v visokošolskih temeljnih in delovnih organizacijah, skupnostih in univerzah.
52. člen
1. Vpis v prvi letnik in na podiplomski študij se opravi
na podlagi razpisa.
2. Razpis mora biti objavljen najmanj tri mesece pred
začetkom študijskega leta oziroma vsaj en mesec pred pričetkom podiplomskega študija.
53. člen
1. Izhajajoč iz družbeno ugotovljenih potreb po strokovnjakih z višjo, visoko in podiplomsko izobrazbo v
Socialistični republiki Sloveniji in iz sprejete kadrovske
politike sodelujejo visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti in univerze zaradi smotrnega usmerjanja
v visokošolski študij z drugimi vzgojnoizobraževalnimi organizacijami usmerjenega izobraževanja in z drugimi organizacijami združenega dela neposredno in prek izobraževalnih skupnosti, Gospodarske zbornice Socialistične republike
Slovenije, delavskih univerz, skupnosti za zaposlovanje in
prek drugih samoupravnih interesnih skupnosti.
2. Visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti univerze ter druge organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka določijo s samoupravnim sporazumom zlasti:
— oblikovanje programov usmerjanja srednješolcev in
delavcev v visokošolski študij in ustrezno informiranje o tem
študiju;
,
— organizacijo načrtne priprave kandidatov za visokoT

šolski študij, possbej zasnovo vsebine, metod in oblik te
priprave ter strokovno usposabljanje njenih izvajalcev;
— preverjanje usposobljenosti kanidatov za določeno
smer visokošolskega študija, posebej pripravo vsebine in
načine tega preverjanja.
54. člen
1. Na visokošolski študij se lahko vpiše kandidat, ki si
je pridobil usposobljenost v skladu s samoupravnim sporazumom iz drugega odstavka prejšnjega člena.
2. Dodatni pogoj za vpis na umetniško akademijo je
dokazan umetniški talent.
55. člen
1. število študentov, ki se vpisujejo na visokošolsko temeljno organizacijo, se lahko omeji iz objektivnih razlogov
v skladu z družbenimi potrebami in možnostmi.
2. Sklep o omejitvi vpisa sprejme visokošolska temeljna
organizacija s soglasjem ustrezne izobraževalne skupnosti in
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
3. Merila ta postopek za izbiro kandidatov se določijo
s sklepom o omejitvi vpisa.
56. Člen
1. študent lahko napreduje v višji letnik, če je opravil
z učnim načrtom predpisane izpite ta druge učne obveznosti.
2. študent lahko napreduje tudi, če ni izpolnil vseh učnih obveznosti iz utemeljenih razlogov, ki jih ugotovi s statutom določeni kolegijski organ.
57. člen
1. Na magistrski in specialistični študij se lahko vpiše
kandidat, ki ima ustrezno visoko izobrazbo; s statutom se
lahko določi, da mora kandidat imeti tudi ugodno ocenjene strokovne dosežke.
2. V razpisu za podiplomski študij se določi, katere
smeri visoke izobrazbe so ustrezne, določijo pa se tudi drugi posebni pogoji za vpis.
3. Kandidat, ki ima visoko izobrazbo smeri, ki je razpis
iz prejšnjega odstavka ne obsega, ima pa ugodno ocenjene
strokovne dosežke na področju nameravanega študija, se
lahko vpiše, če opravi preizkusni izpit.
4. Za opredelitev statusa študentov na magistrskem ta
specialističnem študiju se primerno uporabljajo določila tega zakona o statusu študentov.
58. člen
1. študentu prvega letnika se dovoli ponavljanje, če izpolnjuje s statutom določene pogoje.
2. V višjih letnikih lahko študent ponavlja samo v izjemnih primerih, ki jih določi statut.
3. V primerih iz prvega ta drugega odstavka tega člena študent obdrži status študenta.
59. člen
Studenti, ki se izobražujejo ob delu, imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi študenti, razen pravic, ki so s
posebnimi predpisi vezane na status študenta, ki se ne
izobražuje ob delu.

2. Dogovor o tem, kateri študij je ustrezen po prejšnjem odstavku, ta o morebitnih dodatnih pogojih za nadaljevanje študija sklenejo visokošolske temeljne oziroma delovne organizacije.
62. člen
« 1. Študent lahko prestopi iz ene na drugo visokošolsko
temeljno organizacijo.
2. Prestopni pogoji se določajo in usklajujejo v okviru
ustreznih skupnosti ta univerz.
63. člen
Komur je izrečen ukrep izključitve iz visokošolske temeljne organizacije, se ne more vpisati, dokler ni pretekla
doba, določena v disciplinskem ukrepu.
64. člen
1. Status študenta ne more imeti, kdor je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen strogega zapora ali nepogojno na kazen zapora, daljšega od enega leta.
2. Republiški upravni organ za vzgojo in izobraževanje
lahko občanu iz prejšnjega odstavka izjemoma dovoli vpis
v soglasju z republiškim upravnim organom za pravosodja.
65. člen
1. Status študenta preneha:
— če diplomira oziroma po preteku šestih mesecev od
zaključka zadnjega semestra;
— če s« frpiše iz visokošolske temeljne organizacije;
— če se med študijem ne vpiše na visokošolsko temeljno organizacijo v skladu z njenim statutom;
— če mu je izrečen ukrep po 63. členu oziroma kazen po
64. členu tega zakona.
2. V izjemnih primerih lahko iz upravičenih razlogov, ki
jih določi statut, podaljša visokošolska temeljna organizacija
posameznikom status študenta največ za eno leto.
3. Študent, ki mu preneha status, obdrži pravico opravljati izpite, obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti zaradi priprave na izpite oziroma diplomsko
delo.
4. Ce študent prekine študij za več kot tri leta, mu visokošolska temeljna organizacija določi pogoje za nadaljevanja študija.
66. člen
1. Za kršitev dolžnosti ta neizpolnjevanje obveznosti po
določbah tega zakona, statutov in drugih aktov visokošolskih temeljnih ta delovnih organizacij so študenti odgovorni pred disciplinskimi sodišči za študente.
2. S statuti visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij se predpišejo natančnejše določbe o odgovornosti študentov za neizpolnjevanje obveznosti ta kršitve dolžnosti, o
disciplinskih sodiščih ta o postopku.
3. Ukrepi v primeru kršitve dolžnosti in neizpolnjevanja
obveznosti za študente so opomin, ufcor, prepoved vpisa
za eno leto ta izključitev iz visokošolske temeljne organizacije do treh let.
V. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI
DELAVCI IN SODELAVCI

60. člen

67. člen

Visokošolske temeljne organizacije morajo izredno sposobnim ta marljivim študentom omogočiti hitrejše opravljanje izpitov, da lahko končajo študij v krajšem času, kot
traja redni študij.

Vzgojnoizobraževalno, raziskovalno in umetniško delo
opravljajo na visokošolskih temeljnih organizacijah visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci.

61. člen
1. Diplomanti višješolskega študija lahko nadaljujejo
Studij v višjem letniku ustreznega študija, ki daje visoko
izobrazbo.
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68. člen
1. Nazivi visokošolskih učiteljev so: redni profesor, izredni profesor, docent, profesor višje šole ta predavatelj višje šole.

2. Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni svetnik,
višji znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec.
3. Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, lektor,
predavatelj in strokovni sodelavec s posebnim nazivom, ki
ga določi statut visokošolske temeljne organizacije.

4. Svet visokošolske temeljne organizacije lahko izvoli
kandidata v naziv samo na podlagi pritrdilnega stališča
habilitacijske komisije pri univerzi.
5. Postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca in sodelavca je nujen.

69. člen

73. člen

1. Za izvolitev ali ponovno Izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev so potrebne:
— strokovna usposobljenost, znanstvena ali umetniška
ustvarjalnost In praktične izkušnje v stroki;
— pedagoška sposobnost;
— zavzetost in družbena aktivnost pri uveljavljanju In
razvijanju socialističnega samoupravnega sistema in v tem
še posebej humanih odnosov.
2. Podrobnejše pogoje na temelju meril iz prejšnjega
odstavka in v skladu s 70., 71. in 74. členom tega zakona
določi statut.
3. Pri ponovnih volitvah v nazive učiteljev, znanstvenih
delavcev in sodelavcev se upošteva zlasti tudi uspešnost
njihovega dela po zadnji izvolitvi.

Visokošolski učitelji in znanstveni delavci so voljeni v
naziv za 5 let in so lahko po enakem postopku znova
izvoljeni.

70. člen
1. Ob upoštevanju meril in ob izpolnjevanju pogojev, ki
so določen po prejšnjem členu, se lahko izvoli v naziv:
— rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta,
znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in
znanstvenega sodelavca, kdor ima doktorat znanosti;
— rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta
umetniških disciplin na umetniški akademiji, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo in pomembna umetniška dela;
— rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta
znanstvenih disciplin na umetniški akademiji, kdor ima doktorat znanosti; te znanstvene discipline morajo biti v statutu
umetniške akademije posebej določene;
— profesorja in predavatelja višje šole, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo in najmanj 5 let ustrezne prakse;
— asistenta, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo;
— lektorja in predavatelja, kdor ima ustrezno visoko
izobrazbo in najmanj 3 leta ustrezne prakse;
— strokovnega sodelavca, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo, na višji šoli pa tudi, kdor ima ustrezno višjo izobrazbo, v skladu s statutom.
2. Merila za priznanje pomebnih umetniških del določijo umetniške akademije s posebnim samoupravnim sporazumom.
3. Določbe druge alinee prvega odstavka tega člena se
primerno uporabljajo tudi za učitelje fakultete oziroma visoke šole za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učitelja pomembnejše merilo umetniška kakor znanstvena usposobljenost; takšni predmeti morajo biti v statutu
posebej navedeni.
71. člen
1. V naziv izrednega profesorja in docenta se lahko izjemoma izvoli tudi oseba z visoko izobrazbo, ki se je posebej uveljavila z raziskovalnim, umetniškim in strokovnim
delom v gospodarskih ali v drugih družbenih dejavnostih,
pa nima doktorata znanosti.
2. Za ponovno izvolitev v isti naziv mora oseba iz prejšnjega odstavka imeti doktorat znanosti.
3. V naziv rednega profesorja se lahko v posebno izjemnih primerih izvoli priznan znanstvenik, ki nima doktorata
znanosti.
72. člen
1. V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in sodelavcev voli svet visokošolske temeljne organizacije.
2. Postopek za izvolitev iz prejšnjega odstavka se začne
na predlog visokošolske temeljne organizacije ali na prošnjo
kandidata.
3. S statutom visokošolske temeljne organizacije se določi postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca in sodelavca.

74. člen
1. Asistenti so voljeni v naziv za 3 leta. V naziv je
lahko asistent ponovno izvoljen, če je pokazal sposobnost
za pedagoško in znanstveno delo. Asistent fakultete in visoke šole je lahko tretjič izvoljen, če ima akademsko
stopnjo magistra ali specialista, za nadaljnje izvolitve pa je
potreben doktorat znanosti.
2. Predavatelji, lektorji in strokovni sodelavci po nazivih,
ki jih podrobneje opredeli statut, se volijo v nazive za dobo,
določeno s statutom, največ pa za 5 let, in so lahko znova
izvoljeni.
75. člen
1. Svet visokošolske temeljne organizacije letno preverja, kako visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci izpolnjujejo pogoje ža naziv, v kateri so bili izvoljeni, in
ali opravljajo svoje delo v skladu s tem zakonom.
2. Ce svet visokošolske temeljne organizacije oceni, da
visokošolski učitelji, znanstveni delavec ali sodelavec ne
izpolnjuje več vseh za izvolitev določenih pogojev, prične
postopek za odvzem naziva.
3. Predlog za odvzem naziva lahko da tudi habilitacijska
komisija pri univerzi ali delegati uporabnikov v svetu visokošolske temeljne organizacije.
4. Pri postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo določbe 72. člena tega zakona; v tem postopku ja
treba zagotoviti pravico visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in sodelavca, da pojasni svoje stališče.
5. Ce svet visokošolske temeljne organizacije odloči glede odvzema naziva v nasprotju s stališčem habilitacijske
komisije univerze, lahko Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skupščini Socialistične re.
publike Slovenije, da ta odloči glede odvzema naziva.
6. Hkrati s pričetkom postopka za odvzem naziva lahko
svet visokošolske temeljne organizacije odloči, da se delavec
začasno odstrani z delovnega mesta ali iz visokošolske temeljne organizacije.
76. člen
1. Visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali sodelavec,
ki ni ponovno izvoljen v naziv ali pa mu je naziv odvzet,
ne more več opravljati pedagoške in raziskovalne dejavnosti v visokošolski temeljni organizaciji.
2. Delavec iz prejšnjega odstavka se razporedi na drugo
delovno mesto v visokošolski temeljni organizaciji ali pa se
mu zagotovi pri drugi organizaciji ali organu delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in drugim njegovim delovnim sposobnostim.
77. člen
1. Visokošolske delovne organizacije lahko v soglasju z
univerzo podeljujejo zaslužnim upokojenim rednim profesorjem naslov »zaslužni profesor«.
2. Zaslužni profesorji imajo pravico opravljati v visokošolski temeljni organizaciji raziskovalno oziroma umetniško dejavnost in občasno sodelovati v pedagoškem procesu.
78. člen
1. Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev se javno razpišejo.
2. Lastnost delavca v združenem delu pridobi kandidat,
ki ima za razpisano delovno mesto določen naziv po tem
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zakonu, In sicer pod pogoji ln po postopku, ki Jih določi
samoupravni splošni akt. Izbere ga delavna skupnost po poprejšnjem mnenju sveta visokošolske temeljne organizacije.
3. Delovno mesto se razpiše najkasneje 6 mesecev, preden poteče visokošolskemu učitelju, znanstvenemu delavcu
ali sodelavcu doba, za katero je bil izvoljen v naziv.
79. člein
1. V okviru redne 42-urne tedenske delovne obveznosti visokošolskih pedagoških delavcev mora zajemati neposredno
delo s študenti najmanj četrtino delovnega časa.
2. Učitelji, ki po programu visokošolskih temeljnih organizacij nimajo obveznega raziskovalnega ali umetniškega
dela., imajo ustrezno večje obveznosti za predavanja, seminarje in vaje, ki se podrobneje opredelijo v statutu.
3. Razpored dela in delovnega časa se določi s samoupravnimi Splošnimi akti.
80. člen
1. Visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem, ki
Izpolnijo za upokojitev predpisane pogoje in dosežejo 70 let,
preneha status delavca v združenem delu.
2. Ko visokošolski učitelj dopolni 65 let starosti, mora
visokošolska temeljna organizacija poleg njegovega delovnega mesta sistemizirati in razpisati za isto področje dela
še eno delovno mesto učitelja.
81. člen
1. Osebe, ki so bile izvoljene v nazive iz 68. člena tega
zakona, pa nimajo lastnosti delavca v združenem delu, imajo v skladu s statutom pravico sodelovati pri vzgojno-izobraževalnem in raziskovalnem oziroma umetniškem delu na
povabilo visokošolske temeljne organizacije.
2. Visokošolska temeljna organizacija lahko za določen
čas povabi k sodelovanju priznanega znanstvenika, strokovnjaka ali umetnika kot pedagoškega ali znanstvenega delavca.
82. člen
Ce nI s tem zakonom drugače določeno, veljajo za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in sodelavce, ki imajo lastnost delavca v visokošolski temeljni organizaciji,
splošni predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu.
VI. SAMOUPRAVLJANJE
83. člen
1. Visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti in univerze upravljajo delavci teh organizacij skupaj
s študenti; v zadevah posebnega družbenega pomena, doloienih s tem zakonom, pa enakopravno sodelujejo pri upravljanju in soodločajo delegati ustanoviteljev, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov družbenopolitičnih
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter drugih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) v skladu s
samoupravnimi sporazumi in statuti visokošolskih temeljnih
in delovnih organizacij, skupnosti in univerz ter s tem
zakonom.
2. O mesebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in
o delitvi sredstev za osebno in skupno porabo odločajo
delavci sami.
84. člen
I. Samoupravljanje v visokošolskih temeljnih organizacijah uresničujejo delavci in študenti v zborih delavcev,
v zborih študentov, z referendumom in z drugimi oblikami
osebnega izjavljanja, po delegatih v svetu in z nadzorstvom
nad delom organov in služb visokošolske temeljne organizacije.
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2. Delegati uporabnikov sodelujejo pri upravljanju in soodločajo v svetu in njegovih delovnih telesih.
85. člen
1. Delo in poslovanje visokošolske temeljne organizacije
upravlja svet, ki ga sestavljajo delegati delavcev, študentov
in uporabnikov.
2. Delegate delavcev in delegate študentov v svet volijo
in odpokličejo ti neposredno; način delegiranja delegatov
uporabnikov in njihovo število se določi s samoupravnim
sporazumom, ki ga uporabniki sklenejo na pobudo ustanovitelja.
3. V skupini delegatov, ki jih delegirajo uporabniki, morajo sodelovati delegati tistih organizacij in skupnosti, ki
imajo dolgoročen interes in potrebe po kadrih in storitvah
visokošolske temeljne organizacije.
4. število članov sveta določi statut ob upoštevanju samoupravnega sporazuma iz drugega odstavka tega člena,
število delegatov delavcev in število delegatov študentov
mora biti enako.
86. člen
S statutom visokošolske temeljne organizacije se v skladu s tem zaikonom določijo zadeve, ki jih opravlja svet.
87. člem
Delegati uporabnikov soodločajo:
— pri sprejemanju sklepov, s katerimi se uresničujejo
skupni smotri visokošolske temeljne organizacije, uporabnikov in širše družbene skupnosti;
— pri določanju politike vzgojnoizobraževailnega in znanstvenoraziskovalnega oziroma umetniškega dela, sprejemanju študijskega programa in programa znanstveno-razisko
valnega oziroma umetniškega dela;
— pri določanju razvojnega programa ln odločanju o
razširjeni reprodukciji;
— o sodelovanju visokošolske temeljne organizacije z
uporabniki;
— pri določanju predloga statuta;
— pri sprejemanju drugih samoupravnih splošnih alktov
razen tistih, s katerimi se urejajo delitev tistega dela dohodka, ki je namenjen osebni in skupni porabi in medsebojna razmerja delavcev v združenem delu;
— pri sprejemanju letnega delovnega načrta in zaključnega poročila;
— pri sprejemanju finančnega načrta in zaključnega računa;
Pri uresničevanju načel in meril kadrovske politike in
njihovem izvajanju;
— pri določanju sistemizacije delovnih mest visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
— pri volitvah v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev ter pri preverjanju pogojev
po 75. členu tega zakona in pri odvzemu naziva;
— o imenovanju in razreševanju ter pri volitvah in
odpoklicu poslovodnih in izvršilnih organov ter članov teh
organov in vodilnih delavcev;
— pri zagotavljanju delovnih in življenjskih pogojev delavcev in študentov;
— pri sprejemanju sklepa o omejitvi vpisa iz 55. člena
tega zakona.
88. člen
Skupina delegatov uporabnikov lahko z večino glasov
svojih članov samostojno:
— sproži postopek za preverjanje, če visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci izpolnjujejo pogoje za
izvolitev v naziv, in predlaga ukrepe svetu visokošolske temeljne in delovne organizacije;
— predlaga, naj visokošolska* delovna organizacija preneha, Če ne izpolnjuje več s tem zakonom določenih pogojev ali če ni več potrebe po njenem delu (26. člen);
— daje pobude za sprejem ali za spremembo sklepa o
omejitvi vpisa (55. člen).

89. člen

96. člen

1. Svet dela na sejah.
2. S statutom se določi način dela, postopek pri sprejemanju aktov in drugih odločitev ter postopek usklajevanja.
3. Odločitve 'so sprejete, če jih je v enakem besedilu
sprejela večina delegatov delavcev in večina delegatov študentov, v zadevah iz 87. člena tega zakona pa tudi večina
delegatov uporabnikov.
4. Ce odločitve niso sprejeli delegata delavcev, delegati
študentov in delegati uporabnikov v enakem besedilu, se
izvede postopek usklajevanja. Ce tudi po opravljenem postopku usklajevanja odločitev ni bila sprejeta, se zadeva umakne z dnevnega reda. Kadar bi utegnila nastati zaradi tega
posebna družbena škoda, odloči na pobudo ene od skupin
delegatov in na predlog Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije Skupščina Socialistične republike
Slovenije.
5. Kadar sprejema svet odločitve z enakopravnim odločanjem delegatov delavcev in študentov, pa odločitev tudi
po opravljenem postopku usklajevanja ni bila sprejeta, se
zadeva umakne z dnevnega reda. Na predlog skupine delegatov delavcev ali skupine delegatov študentov odloči o tej
zadevi arbitraža. V arbitražo imenuje vsaka skupina delegatov po enega člana, Socialistična zveza delovnega ljudstva pa z liste arbitrov predsednika.

Za samoupravno organiziranost organizacij združenega
dela iz 10. člena tega zakona se primerno uporabljajo določbe tega zakona, če za posamezne vrste teh organizacij ne
veljajo posebni predpisi.

90. člen
1. Visokošolska temeljna organizacija ima individualni
ali kolegijski poslovodni organ.
2. Individualni poslovodni organ in predsednika kolegijskega poslovodnega organa imenuje svet iz vrst visokošolskih učiteljev, člane kolegijskega poslovodnega organa pa tudi iz vrst drugih delavcev in študentov visokošolske temeljne
organizacije na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva.
91. člen
1. Svet visokošolske temeljne organizacije lahko ima izvršilne organe; člane izvoli svet izmed visokošolskih delavcev, študentov in uporabnikov.
2. Izvršilni organ lahko daje svetu predloge in mnenja
ter samostojno sprejema odločitve, za katere ga pooblasti
statut in ki se tičejo izvrševanja sklepov sveta.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
97. člen
Visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti, univerze in organizacije združenega dela iz 10. člena
tega zakona morajo uskladiti svojo organizacijo in dejavnost
ter sprejeti oziroma uskladiti samoupravne sporazume o
združitvi in statute z določbami tega zakona v štirih mesecih od njegove uveljavitve.
96. člen
Izvajanje 32. člena tega zakona se v visokošolskih delovnih organizacijah, ki so do sprejetja tega zakona sprožil«
postopek za dopolnitev akta o ustanovitvi, odloži do konca
tega postopka.
99. člen
Za čas do sklenitve samoupravnega sporazuma iz 53. člena tega zakona visokošolska temeljna organizacija s samoupravnim splošnim aktom določi, kateri programi usmerjenega izobraževanja dajejo ustrezno usposobljenost za vpis na
posamezne smeri visokošolskega študija. Visokošolska temeljna organizacija objavi program, s katerim določi, katero
znanje si mora pridobiti kandidat, ki nima take usposobljenosti, in način preverjanja znanja.
100. člen
1. Kdor ima ob uveljavitvi tega zakona naziv visokošol- v
skega učitelja, znanstvenega delavca in sodelavca, mu ta
velja do izteka dobe, za katero je bil izvoljen, vendar največ
5 let od dneva izvolitve.
2. Določba prejšnjega odstavka velja tudi za vse visokošolske učitelje, znanstvene delavoa in sodelavce, ki so dopolnili 60 let starosti.
101. člen

Svet visokošolske temeljne organizacije lahko ustanovi
stalna ali občasna delovna telesa ter določi njihove naloge
in sestavo.

1. Za rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta za predmet »Osnove splošne ljudske obrambe v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji« je lahko izvoljen
tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz prve alinee 70. člena tega
zakona, izpolnjuje pa pogoje, določene z družbenim dogovorom o skupnih osnovah znanstveno-pedagoškega dela predmeta »Osnove splošne ljudske obrambe v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji«.
2. Določba prejšnjega odstavka velja do 26. aprila 1979.
Po preteku tega roka delavci, izvoljeni po prejšnjem^ odstavku, ki ne bodo izpolnili pogoja iz prve alinee 70. člena
tega zakona, ne bodo mogli biti ponovno izvoljeni.

94. člen

102. člen

1. Visokošolska temeljna organizacija lahko Ima pedagoško-znanstveni svet 'ali drug ustrezen strokovni kolegijski
organ.
,
.
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2. Organ iz prejšnjega odstavka obranava vprašanja s
področja vzgojnoizobraževalnega in raziskovalnega dela ter
daje mnenja in predloge svetu, poslovodnim in izvršilnim
organom.
95. člen

Z izvolitvijo organov upravljanja in poslovodnih organov po tem zakonu prenehajo funkcije članov organov upravljanja in poslovodnih organov visokošolskih temeljnih in
delovnih organizacij, združenj in univerz.

92. člen
Sestava ter način izvolitve in odpoklica kolegijskih poslovodnih in izvršilnih organov visokošolskih temeljnih organizacij se določi s statutom.
93. člen

1. Samoupravljanje v visokošolskih delovnih organizacijah, skupnostih, univerzah in drugih oblikah združevanja
visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij se uredi s
samoupravnimi sporazumi o združitvi in s statuti.
2. Glede sestave njihovih organov in načina sprejemanja
odločitev se primerno uporabljajo določbe tega zakona, ki
veljajo za visokošolske temeljne organizacije.

103. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehata valjati zakon o
visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9—61/69) in zakon o
ustanovitvi združenja visokošolskih zavodov v Mariboru
(Uradni list LRS, št. 14—140/61).
104. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
I.
Predlog zakona je bil izdelan na temelju osnutka zakona o visokem šolstvu ter
obsežnih obravnav osnutka
v Skupščini SR Slovenije in
v javni razpravi, ki je bila
meseca maja in junija v
preteklem letu. Javna razprava je pokazala veliko zanimanje za problematiko visokega šolstva; dane so bile
številne pripombe, stališča in
mnenja k osnutku s strani
organizacij združenega dela
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, in to ne
samo s področja visokega
šolstva, ampak tudi s področij, ki so po predlogu zakona dobila vlogo uporabnikov v sistemu upravljanja
visokega šolstva; pripombe
so bile dane tudi od posameznikov. Začasna komisija,
ki jo je postavil Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, da
pripravi predlog zakona, pa
je dobivala ves čas svojega
dela stališča družbenopolitičnih organizacij in drugih organizacij in organov, ki so
v največji meri prispevali k
oblikovanju predloga zakona.
Ustavni temelj za zakonsko ureditev visokega šolstva
je 13. točka 321. člena republiške ustave, po katerem
Skupščina SR Slovenije ureja med drugim tudi' sistem
vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Ker pa sedaj veljavni
zakon (Uradni list SRS, št.
9-61/69) zavira nadaljnji razvoj visokega šolstva v duhu
ustave, je uskladitev tega zakona z ustavo zelo nujna in
po 25. točki 23. člena ustavnega zakona je treba novi,
usklajeni zakon o visokem
šolstvu sprejeti najpozneje do
30. junija 1975. Uveljavitev novega zakona je zato ustavno
zahtevana in politična nujnost, ki naj čimprej omogoči skladen razvoj samoupravljanja v visokem šolstvu v
duhu nove ustave, da postane čimbolj koherenten del
združenega dela v naši družbeni stvarnosti. V takih pogojih bo visoko šolstvo s svojimi kadri in študenti prispevalo bolj kot doslej k napredku delovnih procesov na
vseh področjih družbenega
življenja, k njihovi večji produktivnosti in humanizaciji,
na drugi strani pa bo ta
vpliv tudi vzvraten: visokošolska vzgojnoizobraževalna
in znanstvenoraziskovalna dejavnost bo neposredneje usmerjevalna v zadovoljevanje
12
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resničnih družbenih potreb.
Na načelih nove ustave zgrajeni zakon o visokem šolstvu
bo zato hkrati normativni
temelj za preosnovo visokega šolstva v skladu z zahtevami resolucije X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije.
II.
Čeprav je predlog zakona
izdelan na načelih in na temelju osnutka zakona, pa v
posameznih poglavjih vendar
obsega znatne odmike od osnutka in tudi nekatere novosti, ki jih ni bilo v osnutku.
Upoštevati je treba, da je
bila med tem uveljavljena
ustava in da je bila priprava predloga zakona osredotočena prav na usklajevanje
visokošolske ureditve z ustavo. S to obrazložitvijo se
hočemo osredotočiti predvsem na vprašanja, ki so
novost v primerjavi s sedanjim zakonom in tudi z osnutkom zakona, manj pa bodo obravnavana vprašanja,
ki so enako rešena v sedaj
veljavnem zakonu o visokem
šolstvu in v osnutku novega
zakona, ki je bil v javni
razpravi.
V temeljnih načelih zakon
najprej normira družbene
smotre, ki jih mora uresničevati visoko šolstvo, in načine njihovega uresničevanja
(2. in 3. člen). Tu predlog
zakona predvsem zahteva, da
mora visoko šolstvo na temelju sodobne znanosti ter
teorije in prakse marksizma
in samoupravnega socializma
oblikovati družbeno aktivnega strokovnjaka. Visoko šolstvo mora nadalje s svojo v
enotni študijski proces integrirano vzgojnoizobraževalno in raziskovalno dejavnostjo prispevati v povezavi z
drugimi družbenimi dejavniki k razvoju ustvarjalnih sil
družbe, k večji produktivnosti in rasti družbenega proizvoda. To pa mora biti hkra.
ti tudi prispevek visokega
šolstva k uveljavljanju in
razvijanju samoupravnega socializma, socialističnega humanizma in drugih iz samoupravnega socializma izvirajočih družbenih vrednot. Ti
smotri v predlogu zakona niso postavljeni izolirano, ampak so .tesno povezani z izoblikovanjem specifično zgrajenega samoupravnega sistema v visokem šolstvu in zlasti z zahtevami in pogoji, ki
jih mprajo izpolnjevati visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in sodelavci, kar bo
še obravnavano.

Predlog zakona proglaša
naštete smotre skupaj s podrobno razčlenjenimi načini,
s katerimi mora visoko šolstvo doseči te smotre, za dejavnosti in naloge posebnega
družbenega pomena (4. člen).
Na ta način hoče predlog zakona osredotočiti poseben
družbeni pomen na tiste dejavnosti in naloge visokega
šolstva, za katere ima družba največji interes in pri izvajanju katerih je v skladu
z 51. členom ustave SR
Slovenije institucionaliziral
ustrezne oblike družbenega
vpliva. To je razlika od dosedanje ureditve in budi od
osnutka zakona, ki proglaša
Celotno visokošolsko dejavnost za dejavnost posebnega družbenega pomena.
Tu navajamo kratek pregled družbenega vpliva na
opravljanje posameznih dejavnosti visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij,
ki je normirano po predlogu zakona:
1. dajanje soglasja k usta.
novitvi visokošolske delovne
organizacije (22. člen) po
Skupščini SR Slovenije in k
tistim določbam samoupravnega sporazuma o združevanju visokošolskih temeljnih
in delovnih organizacij in k
določbam statutov visokošolskih temeljnih in delovnih
organizacij ter statutov skupnosti in univerz, ki zadevajo
uresničevanje že omenjenega
posebnega družbenega interesa;
2. dajanje soglasja k spojitvi, razdelitvi in pripojitvi visokošolske delovne organizacije k drugi delovni organizaciji po ustanovitelju visokošolske delovne organizacije (25. člen);
3. oblikovanje habilitacijske komisije pri univerzi po
30. členu predloga zakona, ki
je sestavljena tudi iz predstavnikov strokovnih in drugih javnih delavcev in iz članov Izvršnega sveta in njegovih organov, in odločanje
Skupščine SR Slovenije pri
izvolitvi in razrešitvi v visokošolske nazive po 30. in
75. členu predloga zakona;
4. tripartitna sestava sveta
visokošolske temeljne in delovne organizacije, v katerem
so zastopani poleg delegatov
delavcev in delegatov študentov tudi delegati uporabnikov visokošolskih dejavnosti
(85. člen);
5. sem je treba šteti tudi
dajanje soglasja k določenim
določbam samoupravnih sporazumov in statutov organizacij iz 10. člena predloga zakona, ki omogočajo uresniče-

vanje nalog in smotrov visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij; to soglasje
daje skupščina ustrezne samoupravne interesne skupnosti; seveda pa velja to samo
za tiste organizacije iz 10.
člena predloga zakona, glede katerih s posebnimi predpisi ni drugače določeno
(96. člen);
6. odločitve Skupščine SR
Slovenije, če v primeru iz
četrtega odstavka 89. člena ni
prišlo do odločitve sveta visokošolske temeljne organizacije tudi po postopku
usklajevanja;
7. imenovanje individualnega poslovodnega organa in
predsednika kolegijskega poslovodnega organa po svetu
visokošolske temeljne organizacije na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva (90. člen).
III.
V skladu z ustavo izhaja
predlog zakona v 5. členu iz
visokošolske temeljne organizacije združenega dela, za katero uporablja skrajšani termin »visokošolska temeljna
organizacija« in ki se oblikuje v delu visokošolske delovne organizacije. Visokošolska temeljna organizacija
je osnovna organizacijska celica v samoupravni strukturi
visokega šolstva. V 38. členu
ustave SR Slovenije normirano pravico in dolžnost delavcev, da v delu delovne
organizacije oblikuje temeljno organizacijo združenega
dela, konkretizira predlog zakona (drugi odstavek 5. člena) kot pravico in dolžnost
delavcev, da skupaj s študenti oblikujejo visokošolsko temeljno organizacijo v delu
visokošolske, delovne organizacije, »ki je delovna celota
in ki daje zaokroženo visokošolsko izobrazbo ali opravlja zaključeno delo v okviru
vzgojnoizobraževalnega
in
raziskovalnega programa oziroma trajno opravlja druge
storitve, ki jih je mogoče samostojno izraziti oziroma
vrednotiti, in v katerem delavci skupaj s študenti lahko neposredno uresničujejo
svoje družbenoekonomske in
samoupravne pravice«. Tu se
torej vloga študentov pojavlja kot conditio sine qua non
za organizacijsko strukturo
visokega šolstva pri oblikovanju visokošolskih temeljnih organizacij.
Predlog zakona ne uvaja
novih tipov visokošolskih delovnih organizacij, ampak
prevzema v 7. členu doseda-

nje: fakultete oziroma visoke
šole, umetniške akademije,
pedagoške akademije in višje šole. če posamezna izmed
teh nima pogojev za oblikovanje temeljnih organizacij
združenega dela v svojem sestavu, potem imajo v takšni
delovni organizaciji delavci
in študentje vse pravice, ki
jih zanje normira predlog zakona v visokošolski temeljni
organizaciji (6. člen). Interpretacijsko to pomeni, da se
določbe predloga zakona, ki
govorijo samo o visokošolski temeljni organizaciji, ne
nanašajo na delovne organizacije, ki imajo v svojem
sestavu visokošolske temeljne organizacije, in da samo
pristojnosti v odločbah, ki
govorijo »o visokošolskih temeljnih in delovnih organizacijah«, lahko s samoupravnim sporazumom prenesemo
v pristojnost delovne organizacije ali temeljne organizacije v njenem sestavu.
Za razliko od sedanjega
stanja, ko so se visokošolske delovne organizacije (v
sedanji terminologiji: visokošolski zavodi) lahko ustanavljale samo z zakonom, dopušča predlog zakona, da nastopajo kot ustanovitelji visokošolskih delovnih organizacij organizacije združenega
dela, samoupravne interesne
skupnosti, družbenopolitične
skupnosti, družbenopolitične
organizacije in druge družbene pravne osebe. Za ustanovitev je potrebno, da so izpolnjeni v 22. členu predloga zakona določeni pogoji in da
je ustanovitev v skladu s
programom razvoja visokega
šolstva, ki ga sprejme Skupščina SR Slovenije. Predlog
zakona podrobno določa vsebino ustanovitvenega akta visokošolskih organizacij (23.
člen) in postopek ustanavljanja z vlogo mešane matične
komisije za pripravo konstituiranja visokošolske delovne organizacije (24. člen), kot
je bilo to predvideno že v
osnutku zakona in zato tu ni
treba podrobneje pojasnjevati.
Predlog zakona dopušča široke možnosti združevanja visokošolskih organizacij, tako
medsebojnega kot tudi združevanja z drugimi organizacijami združenega dela, v
skupnostih in druge oblike
združevanja: normira pa obvezno združevanje visokošolskih organizacij v univerzo
(9. člen). Tu ni bistvenih razlik od osnutka zakona; od
sedanjega zakona pa je bistvena razlika v tem, da je po
predlogu zakona temelj zdru-

ževanja samoupravno sporazumevanje, medtem ko so se
visokošolske organizacije po
sedaj veljavnem zakonu združevale v univerzo in v združenja visokošolskih zavodov
z zakonom. Vendar bo povezovanje s samoupravnimi
sporazumi, ki jih predvideva
predlog zakona, odprlo povezovanje visokošolskih temeljnih organizacij združenega dela z drugimi vzgojnoizobraževalnimi organizacijami na področju usmerjenega izobraževanja. Tako povezovanje, ki ga predlog zakona izrecno predvideva, bo
omogočilo povezati interese
vseh izvajalcev izobraževalnega procesa raznih stopenj
usmerjenega izobraževanja in
uporabnikov, uresničevalo bo
racionalizacijo vzgojnoizobraževalnega dela, kvalitetnejše
usmerjanje učencev in študentov v skladu z družbenimi
potrebami in neposredno naslonitev na posebne izobraževalne skupnosti, ki bodo
skrbele za celovito usposabljanje delavcev za poklice posameznih področij, kar pomeni tudi možnost širše, materialne podlage za razvoj
usmerjenega izobraževanja.
Predlog zakona hoče s tem
začeti proces povezave visokega šolstva v enoten sistem
usmerjenega izobraževanja v
skladu s stališči X. kongresa
Zveze komunistov Jugoslavije.
Na splošno ni novost predloga zakona, da daje visokošolskim organizacijam možnost ustanavljanja delovnih
organizacij, ki s svojo dejavnostjo neposredno omogočajo uresničevanje njihovih nalog; tu gre zlasti za ustanavljanje knjižnic, študentskih domov, raziskovalnih organizacij itd. Novost med temi so marksistični centri, ki
imajo pomembno vlogo pri
študiju marksiszma in samoupravljanja na visokošolskih
organizacijah (11. člen). Marksistični centri lahko dajejo
pobudo in tudi sami organizirajo oblike študija teorije
in prakse marksizma in samoupravljanja, usposabljajo
v tej smeri zlasti študente in
opravljajo druge naloge, ki
naj zagotavljajo, da bo vsa
študijska dejavnost visokošolskih organizacij temeljila
na dosežkih znanosti — zlasti
na marksizmu in sodobnem
znanstvenem
socializmu.
Marksistični centri se lahko
organizirajo za posamezno visokošolsko temeljno oziroma
delovno organizacijo, lahko
pa tudi za več takih visokošolskih organizacij. Poseb-

nost predloga zakona je svojevrstno povezovanje visokošolskih temeljnih organizacij
in njihovih marksističnih
centrov z Marksističnim centrom pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije po 12. členu predloga zakona; tu gre za organizacijo,
ki nima samo pomemben
družbeni vpliv na razvoj visokošolskega znanstvenoraziskovalnega dela na področju marksizma in samoupravnega socializma, ampak za
raziskovalno organizacijo, ki
tudi sama organizira podiplomski interdisciplinarni in
multidisciplinarni študij marksizma in samoupravljanja.
Univerze so v skladu z
drugim odstavkom 40. člena
ustave SR Slovenije normirane v 9. členu predloga zakona kot obvezne skupnosti
vosokošolskih delovnih organizacij s samoupravnim sporazumom. Vanje se obvezno
vključujejo ne le vse fakultete, kot sedaj določa to
veljavni zakon o visokem
šolstvu, ampak tudi vse druge visokošolske delovne organizacije. Obveznost vključevanja visokošolskih delovnih
organizacij v univerze izvira iz nalog, ki jih univerze
opravljajo zaradi ' zagotovitve enotnosti sistema visokošolskega izobraževanja. Med
temi nalogami je treba omeniti sodelovanje pri načrtovanju razvoja visokega šolšolstva pri ustvarjanju marksističnih centrov, pri usklajevanju interdisciplinarnega
in multidisciplinarnega študija in podobno. Poudariti
pa je treba zlasti vlogo pri
volitvi v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Pri teh
volitvah sodeluje univerza po
30. členu predloga zakona
prek svoje habilitacijske komisije; dve tretjini članov
habilitacijske komisije imenuje na predlog republiške
konference SZDL organ upravljanja univerze izmed visokošolskih in drugih znanstvenih, strokovnih in javnih
delavcev ter študentov, tretjino članov pa bo imenoval
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije izmed svojih članov, članov republiških komitejev in funkcionarjev republiških upravnih organov.
Pri odločanju komisije mora biti zagotovljena enakopravnost tretjine članov, ki
jih imenuje Izvršni svet na
eni strani, in dveh tretjin
'članov, ki jih imenuje univerza, na drugi strani.
Poleg nalog, ki jih univerze opravljajo po predlogu

zakona se lahko visokošolske delovne organizacije s
samoupravnim sporazumom
dogovorijo, da bodo opravljale univerze tudi druge skupne naloge.
IV.
V nadaljnih poglavjih predloga zakona, ki obravnavajo
visokošolsko dejavnost in študente, je treba opozoriti na
naslednje odstope od sedanje ureditve.
Predlog zakona tu predvsem podrobneje normira
odgovornost visokošolske temeljne in delovne organiza- ^
cije za učinkovito in sodobno
organiziran študij, ki se ugotavlja na podlagi vsakoletne
analize te odgovornosti. Trajanje študija je v 32. členu
normirano v sedanjih okvirih, vendar manj togo kot
v sedanjem zakonu. Spremenjena je tudi časovna lega
študijskega leta, ki ne traja
več od 1. oktobra do 30.
septembra, ampak od 1. septembra do 31. avgusta.
Glede vpisa študentov uvaja predlog zakona v 53. členu pomembno novost smotrnega usmerjanja na visokošolski študij, pri katerem
zahteva predlog zakona najširše sodelovanje vseh visokošolskih dejavnikov z drugimi vzgojnoizobraževalnimi
organizacijami usmerjenega
izobraževanja ter z drugimi
samoupravnimi organizacija^
mi in skupnostmi. Vsi ti s
samoupravnim sporazumom
oblikujejo programe usmerja,
nja, določijo organizacijo načrtnih priprav kandidatov in
načine preverjanja kandidatov. Na visokošolski študij se
lahko vpiše samo kandidat,
ki je pridobil usposobljenost
v skladu s tem samoupravnim sporazumom.
Zakon spreminja dosedanji
izraz »izredni študij« in uvaja za to obliko študija izraz
»študij ob delu«, s čimer se
želi predvsem poudariti, da
tak študij, torej študij zaposlenih ali oseb, ki iz drugih objektivnih razlogov ne
morejo obiskovati predavanj,
vaj in drugih obveznih oblik
dela po študijskem programu, ni izjemen, marveč nasprotno, v prihodnosti naj
bi ta študij postal veliko
pomembnejši.
V smeri intenziviranja visokošolskega študija je tudi
določba prve alinee prvega
odstavka 65. člena predloga
zakona, ki normira prenehanje statusa študenta z diplomo oziroma po preteku
6 mesecev od zaključka zad13

nJega semestra. Dejansko to
ne pomeni večje poostritve
v primerjavi s sedanjim stanjem, ker predvideva veljavni zakon prenehanje statusa
študenta sicer tudi po preteku 12 mesecev od zaključka
zadnjega semestra, toda le,
kadar mora študent diplomirati z diplomsko nalogo. Posamezne visokošolske temeljne organizacije bodo lahko
v izjemnih primerih iz upravičenih razlogov podaljšale
posameznikom status študenta tudi po preteku 6 mesecev od zaključka zadnjega
semestra, vendar ne za več
kot eno leto.
Najpomembnejše določbe
glede študentov so v določbah, ki pomembno razširjajo
njihove samoupravne pravice
in dolžnosti; te določbe bomo obravnavali ob analizi
samoupravljanja v visokem
šolstvu.
V.
Predlog zakona ne spreminja sedanje nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
vendar pa dosledneje kot sedanji zakon loči med izvolitvijo v naziv in izvolitvijo
na delovno mesto.
Za izvolitev v naziv mora
visokošolski učitelj po 69. členu predloga zakona izpolnjevati poleg strokovne usposobljenosti, znanstvene (umetniške) ustvarjalnosti in praktičnih izkušenj v stroki, ki
so določene za vsak naziv
posebej, še pedagoško sposobnost in »zavzetost in družbeno aktivnost, pri uveljavljanju in razvijanju socialističnega samoupravnega sistema
in v tem še posebej humanih
odnosov.« Izpolnjevanje teh
pogojev je adekvatna posledica uvodoma prikazanih
družbenih smotrov iz 2. člena predloga zakona, pri uresničevanju katerih mora med
drugim visoko šolstvo na temelju sodobne znanosti ter
teorije in prakse marksizma
in samoupravnega socializma
oblikovati družbeno aktivnega strokovnjaka. Pred izvolitvijo v naziv mora habilitacijska komisija pri univerzi zavzeti stališče, ali kandidat izpolnjuje vse omenjene pogoje za izvolitev v naziv — pozitivno ali negativno. Ker mora biti pri glaso-
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vanju v habilitacijski komisiji doseženo soglasje obeh
skupin (30. člen), kot smo
to že omenili, bo določeno
stališče komisije — pozitivno ali negativno — zavzeto
le, če bo izglasovano v obeh
skupinah tako, kot bo to
zahteval poslovnik komisije.
Če bo le ena od obeh skupin
zavzela stališče, da kandidat
ne izpolnjuje pogojev za izvolitev, bo stališče komisije
negativno. Skupina članov
komisije, ki jo je imenoval
Izvršni svet, lahko v takem
primeru predlaga Skupščini
SR Slovenije, da ta zavzame stališče. Nedvomno bo
takšen predlog dan v primerih, ko bo ta skupina drugače glasovala kot skupina članov habilitacijske komisije,
ki jo imenuje univerza; seveda pa ni obvezana, da v
vsakem takšnem primeru da
predlog Skupščini SR Slovenije. Dokler ni po opisanem
postopku zavzeto stališče
(komisije ali Skupščine SRS),
da kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv, do
njegove izvolitve ne more
priti.
Svet temeljne visokošolske
organizacije lahko po 72. členu predloga zakona izvoli v
naziv samo kandidata, glede
katerega je habilitacijska komisija oziroma Skupščina
SR Slovenije sprejela stališče, da izpolnjuje pogoje za
izvolitev v ta naziv.
Visokošolski učitelji, znanstveni in strokovni delavci
so izvoljeni v naziv za določeno dobo (73. člen in 74.
člen) in so lahko po preteku
te dobe znova izvoljeni, če
izpolnjujejo pogoje za izvolitev. Predlog zakona ne dopušča več, da bi se univerzitetni učitelji, znanstveni delavci in sodelavci pri določeni starostni dobi izvolili v
naziv za stalno, kot dosedanji zakon v 52. členu. Prenehanje uporabljanja te določbe je izrecno določeno v
prehodnih odločbah (100.
člen). Vsi omenjeni pa morajo izpolnjevati predpisane
pogoje tudi ves čas, za katerega so bili izvoljeni. Predlog
zakona v 75. členu zahteva,
da mora svet visokošolske te.
meljne organizacije vsako leto preveriti, ali visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in
sodelavci izpolnjujejo pogo-

je za naziv, v katerega so
izvoljeni, će se oceni, da teh
pogojev ne izpolnjujejo več,
mora svet na lastno pobudo
ali na predlog habilitacijske
komisije predlagati, da se
prične postopek za odvzem
naziva takšnemu učitelju oziroma sodelavcu. V tem postopku je treba zagotoviti,
da je prizadeti učitelj oziroma sodelavec zaslišan in
da pove svoje stališče, sicer
pa se postopek opravlja na
enak način kot postopek za
izvolitev. Visokošolski delavec, zoper katerega se uvede
postopek za odvzem naziva,
se lahko tudi začasno odstra.
ni (suspendira) z delovnega
mesta ali iz visokošolske delovne organizacije, dokler se
o odvzemu naziva dokončno ne odloči. V primeru,
da bi zbvzela glede odvzema
naziva
habilitacijska komisija drugačno stališče kot svet visokošolske
temeljne organizacije, lahko
na predlog Izvršnega sveta
odloči o odvzemu naziva
Skupščina SR Slovenije. V
takem primeru pride namreč
do konfrontacije različnih stališč med habilitacijsko komisijo in svetom visokošolske temeljne organizacije in
je zato tu potreben predlog
Izvršnega sveta; pri izvolitvi
v naziv pride lahko samo do
različnih stališč znotraj obeh
skupin članov komisije in
je zato smotrno, da lahko
da, kot prikazano, predlog
za Skupščino sama skupina
komisije, ki jo imenuje Izvršni svet.
Na delovno mesto visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in sodelavca se
lahko izbere delavec, ki je
bil po opisanem postopku
izvoljen v naziv, ki je po
sistemizaciji delovnih mest
predviden za to delovno mesto (78. člen). Ce pozneje
tak delavec izgubi naziv, ker
ni bil vanj več ponovno izvoljen, ali ker mu je bil odvzet, ne more več opravljati
pedagoške oziroma raziskovalne dejavnosti v visokošolski organizaciji, vendar zaradi tega ne izgubi lastnosti
delavca v združenem delu.
Takega delavca je treba razporediti na drugo delovno
mesto v tej ali drugi organizaciji, ki ustreza njegovi

strokovni izobrazbi in drugim njegovim delovnim sposobnostim (76. člen).
VI.
Novi sistem samoupravljanja v visokošolskih temeljnih organizacijah karakterizira znatno pomembnejša vloga študentov v visokošolskih
strukturah, ki se izraža tako
organizacijsko kot vsebinsko.
1. Predlog zakona predvideva v 85. členu tripartitno
strukturo sveta visokošolske
temeljne organizacije: svet
sestavljajo v enakem številu
delegati delavcev in delegati
študentov, ki jih ti neposredno volijo in odpokličejo, ter
delegati uporabnikov, ki jih
slednji volijo in odpokličejo
na način in v številu, ki se
določi s samoupravnim sporazumom. Pri odločanju so
vse tri skupine delegatov sveta enakopravne.
2. Medtem ko odločajo delegati delavcev in delegati
študentov enakopravno o vseh
zadevah, ki so v pristojnosti
sveta visokošolske temeljne
organizacije, soodločajo enakopravno z njimi delegati
uporabnikov samo o tistih
pristojnostih sveta, ki so v
87. členu predloga zakona izrecno naštete.
V takšni strukturi sveta
in načina odločanja v svetu
se vidi, da obravnava predlog zakona študente kot aktiven in enakopraven faktor
v procesu samoupravljanja
na visokošolskih temeljnih
organizacijah, kar bo nedvomno vplivalo tudi na njihov položaj v študijskem
procesu, v katerem dobivajo s predlogom zakona naziv
sodelavca v vzgojnoizobraževalnem in raziskovalnem procesu (51. člen).
Po 88. členu predloga zakona ima skupina delegatov
nekatere posebne ingerence,
kot dajanje pobude za preverjanje, če visokošolski učitelji itd. izpolnjujejo pogoje
za izvolitev v naziv, pobude
za sprejem sklepa o omejitvi
vpisa ipd. Treba je opozoriti, da tu ne gre za samostojno odločanje te skupine,
ampak le za njeno aktivnejšo
vlogo, ki naj prispeva k učinkovitejšemu delu visokošolskih temeljnih organizacij.
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Osnovne značilnosti gospodarskih gibanj v januarju in februarju 1975
Uvod
Za sprotno in čimbolj vsestransko informiranje delegatske baze ter vseh samoupravnih struktur (od temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, občin, do
republike) je Zavod SRS za
planiranje pripravil prvo
redno mesečno informacijo
o osnovnih značilnostih gospodarskih gibanj ter gibanj
na področju skupne in splošne' porabe. Njen namen je
tudi omogočiti, da bodo lahko vse delegacije sproti
spremljale uresničevanje osnovnih smernic in ciljev
sprejete resolucije o družbenoekonomskem razvoju v
tem letu.
Mesečna informacija na
kratko in enostavno prikazuje trenutne smeri gibanj v
gospodarstvu in družbenih
dejavnostih v obliki grafičnih prikazov, kratkih komentarjev in tabelarnega
pregleda osnovnih kazalcev
razvoja. Kot osnova za sestavo informacije služijo redni podatki Zavoda SRS za
statistiko, Službe družbenega
knjigovodstva in Narodne
banke ter različne študije o
gospodarskih gibanjih, kot
tudi druge občasne informacije (npr. osnovne ugotovitve iz periodičnih in zaključnih računov o poslovnem uspehu organizacij združenega
dela, izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna in Sklada
SFRJ za pospeševanje razvoja manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin itd.).
Za prikaz osnovnih značilnosti konjunkture v svetu pa
so uporabljene razne publikacije, predvsem tiste, ki jih
pripravljajo pri OECD in
EGS.
Informacija o gospodarskih
gibanjih naj bi zajemala tudi osnovne kazalce izvajanja
republiškega družbenega dogovora o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih drugih osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu
in strukturi osebne porabe
v tem letu. V prvi informaciji še niso obdelani kazalci
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s tega področja, ker je bil
dogovor šele pred nekaj dnevi podpisan in se šele pripravlja
metodologija
za
spremljanje.
Informacija ne bo vsak
mesec obravnavala in komentirala vseh problemov v celoti, objavljali pa bomo tekočo osnovno tabelo, kjer je
podan prikaz gibanj v okviru Slovenije in Jugoslavije,
tako, da jih je možno medsebojno primerjati. Po potrebi bo opozorjeno tudi na bistvene kratkoročne probleme.
Vsaka tretja informacija bo
obsežneje — tako kot pričujoča — obravnavala celotno problematiko in tudi komentirala posamezne pojave
oziroma gibanja. S tem bo
vsakomur omogočen vpogled
— na sorazmerno strnjen
način — v bistvene probleme gospodarskih gibanj.
Ob tem bo Zavod SRS za
planiranje občasno še naprej
izdeloval bolj poglobljene analize gospodarskih gibanj. Tako ima v svojem programu
predvideno, da bi v maju
pripravil analizo rezultatov
gospodarjenja v prvem trimesečju letošnjega leta, jeseni pa bi ob obravnavanju
uresničevanju letne resolucije podrobneje analiziral tudi
uresničevanje srednjeročnega
plana, razvoja SR Slovenije.
Ta analiza bi služila tudi kot
osnova za oblikovanje resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije v prihodnjem letu.
Metodološka pojasnila
V prvem delu informacij
so prikazane osnovne značilnosti gospodarskih gibanj z
naslednjimi skupinami kazalcev:
— industrijska proizvodnja,
zaposlenost, zaloge;
— izvoz in uvoz blaga;
— investicije v osnovna
sredstva in krediti za obratna sredstva;
— prejemki prebivalstva,
potrošniški krediti in hranilne vloge;
— osebni dohodki, življenjski stroški, realni osebni dohodki;
— cene pri proizvajalcih in
cene na drobno;

— nekateri kazalci likvidnosti gospodarstva.
Ta skupina kazalcev, ki so
mesečno na razpolago, nudijo odgovor na vprašanje, kako se izpolnjuje osnovne naloge, ki so bile dogovorjene
z resolucijo o gospodarskem
razvoju v letu 1975.
V grafikonu so . prikazani
desezonirani podatki, to je
podatki, iz katerih je izločen
vpliv sezone in različnega
števila delovnih dni v mesecu. Tako prikazani podatki
dajejo boljšo sliko teženj v
gibanju posameznih kazalcev
gospodarskega razvoja.
V drugem delu mesečne
informacije so prikazane pod
naslovom »Konjunktura v
svetu« ocene o značilnostih
trenutnega gospodarskega položaja v drugih državah, predvsem zapadnoevropskih občasno pa tudi drugih (ZDA,
Japonska), kakor so pač na
razpolago podatki. V grafikonu so prikazane napovedi
razvoja proizvodnje ter glede naročil in zalog gotovih
izdelkov v prihodnjih treh
mesecih, (npr. v januarju
1975 za obdobje febuar—april 1975). Podatek prikazuje
saldo med anketiranimi podjetji, ki v obravnavanem mesecu pričakujejo povečanje
-)-) in tistimi ki pričakujejo zmanjšanje (—) proizvodnje, zalog in naročil.
V tretjem delu prikazujemo konjunkturni položaj in
napovedi organizacij združenega dela v slovenski industriji po isti metodologiji. V
bistvu povzemamo rezultate
konjunkturnega testa v Sloveniji in Jugoslaviji, ki ga
izvaja »Zavod za tržišna istraživanja« (ZIT). Podatki prikazujejo saldo • med odstotkom anketiranih organizacij
združenega dela, ki v obravnavanem mesecu pričakujejo
povečanje (+), in odstotkom
anketiranih organizacij združenega dela, ki pričakujejo
zmanjšanje (—) proizvodnje,
zalog, naročil, cen itd. Tako
je npr. januarja 1975 50 odstotkov anketiranih organizacij združenega dela pričakovalo, da se bo proizvodnja v
naslednjih treh mesecih povečala, samo 3 odstotke pa
se jih je nadejalo, da se bo
proizvodnja zmanjševala —

slado je -f- 47 in ta podatek
je vnesen v grafikon. Saldo
torej kaže, katera težnja prevladuje pri napovedih glede
razvoja posameznega pojava
in je označen s predznakom
-j- ali —.
Bistveni sestavni del informacije je tabelarni pregled
nekaterih kazalcev gospodarskih gibanj v SR Sloveniji in
SFRJ.
V tabeli so prikazane stopnje rasti osnovnih kazalcev
gospodarskega razvoja, izračunane na osnovi uradnih
statističnih podatkov Zavoda
SRS za statistiko in Službe
družbenega
knjigovodstva.
Prikazane so stopnje rasti
za 1. 1973 in 1974; za 1. 1974
so prikazane tudi stopnje rasti po četrtletjih, kar daje
osnovno podobo razvojnih teženj v teku leta; za 1. 1975
pa so stopnje rasti prikazane glede na razpoložljive podatke po mesecih oziroma
četrtletjih. Podatki za zadnji
mesec so predhodni in bodo
morda v naslednjih mesecih
spremenjeni. Pri nekaterih
kazalcih je prikazan tudi porast znotraj obdobja, (npr.
pri cenah porast od decembra do marca itd.).
I. Osnovne značilnosti
gospodarskih gibanj
v SR Sloveniji v januarju
in februarju 1975
Gospodarska gibanja so v
začetku leta pod močnim
vplivom slučajnih činiteljev,
za to lahko močneje odstopajo od dejanskih teženj razvoja, tako da na tej podlagi
še ni mogoče dati zanesljivejše prognoze o razvoju osnovnih kazalcev gospodarskih
gibanj v 1. 1975 in o izvajanju nalog, sprejetih z resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije v 1. 1975. Iz razpoložljivih podatkov pa vendar
lahko ugotavljamo v začetku leta naslednje težnje;
— še nadalje visoka rast
industrijske proizvodnje, vendar pa nekoliko nižja kot v
drugem polletju 1. 1974;
— naraščanje zalog gotovih
proizvodov v industriji, zlasti predmetov za široko potrošnjo;

— nadaljnja in še hitrejša
rast zaposlovanja, kar vpliva na nižjo rast produktivnosti dela;
— kratkotrajno izboljšanje
razmerja med rastjo izvoza
in uvoza v januarju in ponovno bistveno poslabšanje v
februarju;
— hitra nominalna rast
vseh oblik končnega povpraševanja, predvsem pa investicij v osnovna sredstva;
— visok porast cen pri
proizvajalcih
industrijskih
proizvodov v preteklem letu
se v prvih dveh mesecih letošnjega leta prenaša na cene na drobno, tako da imajo
višjo stopnjo rasti; od cen
na drobno pa se najhitreje
povečujejo cene industrijskih
izdelkov.
1. Po obdobju izredno visoke rasti v drugem polletju
1974, še zlasti v decembru,
je bila industrijska proizvodnja v januarju 1975 skoraj za
9 odstotkov nižja kot v decembru. Vendar pa kažejo
desezonirani podatki (iz katerih je izključen vpliv sezone in različnega števila delovnih dni v mesecih), da je industrijska proizvodnja v januarju 1975 ostala na ravni
decembra 1974, kar je razmeroma ugoden rezultat. Tudi prehodni podatki za februar kažejo nadaljevanje visoke rasti industijske proizvodnje (porast v prvih treh
mesecih letos glede na prva
dva meseca 1974 znaša 10 odstotkov). To bi dopuščalo
oceno, da bi industrijska proizvodnja letos rasla hitreje kot
7 odstotno, kolikor je predvideno v resoluciji. Vendar pa
menimo, da je za take ocene še prezgodaj. Sele podatki za naslednja 2 ali 3 mesece bodo dali zanesljivejšo zasnovo za oceno dinamike industrijske proizvodnje v letošnjem letu.
V okviru skupne proizvodnje se najhitreje povečuje
proizvodnja sredstev za delo,
nekoliko počasneje proizvodnja reprodukcijskih materialov, najnižjo rast pa ima
proizvodnja predmetov za široko potrošnjo. Te težnje so
povsem nasprotne od gibanj
v letu 1974, kar kaže na to,
da postajajo investicije v osnovna sredstva poglavitni činitelj rasti industrijske proizvodnje, medtem, ko se je
pomen osebne potrošnje kot
činitelja rasti industrijske
proizvodnje zmanjšal.
Zaloge gotovih izdelkov v
industriji so. v prvih diveh
mesecih letošnjega leta za
21 odstotkov višje kot v istem
obdobju lani. Pri tem imajo najnižjo rast zaloge sred-

stev za delo, visoko pa so
se povečale zaloge reprodukcijskega materiala in zaloge
potrošnega blaga.
Živahna gospodarska aktivnost vpliva na nadaljnje, še
hitrejše naraščanje zaposlenosti v industriji, ki je v
prvih dveh mesecih za preko
5 odstotkov višja kot v istem
obdobju lani, v resoluciji pa
je predvideno, da se bo pove.
čala največ za 3 odstotke.
Na področju zaposlovanja
torej še ni opaziti, da bi se
trudili za bolj učinkovito go-

spodarjenje. Zaradi dinamične rasti proizvodnje pa je
rast produktivnosti dela
kljub temu še vedno razmeroma ugodna (v prvih dveh
mesecih je za 4,6 odstotka
višja kot v istem obdobju
lani). Število oseb, ki iščejo
zaposlitev, se je v Sloveniji
od 1.1971 dalje manjšalo in
je bilo tudi vse lansko leto
majhno. V merilu celotne
države pa je problem nezaposlenosti močno pereč, saj
število oseb, ki iščejo zaposlitev, močno narašča.

2. Gibanja na področju zunanje trgovine so v januarju
1975 pokazala izboljšanje razmerja med rastjo izvoza in
uvoza blaga, ki je bilo koncem leta 1974 zelo slabo.
Vendar pa kažejo podatki
za februar, da se stanje po.
novno poslabšuje: v prvih
dveh mesecih je vrednost izvoza blaga za okoli 12 odstotkov višja kot v istem obdobju lani, vrednost uvoza
vlaga pa je višja za 17 odstotkov. Ob povečanju cen
pri izvozu za preko 20 od-

stotkov in cen pri uvozu za
preko 25 odstotkov se je realni obseg uvoza in izvoza blaga močno zmanjšal.
Ce bi se te težnje nadaljevale vse leto 1975, bi ne mogli uresničiti predivdenih razmerij med rastjo izvoza, uvo.
za in proizvodnje. Z resolucijo je predvideno, da se bo izvoz blaga — kot močan činitelj nadaljnje rasti proizvodnje — povečal realno za
10 odstotkov, uvoz blaga pa
za 4 odstotke; v tem okviru
naj bi hitreje rasel predvsem
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uvoz reprodukcijskega materiala, ki ne bi smel postati
omejevalni činitelj gospodarske rasti. Osnovni nosilec
izvoza je industrija, katere
delež v izvozu znaša v začetku letošnjega leta preko
97 odstotkov. Izvoz kmetijskih proizvodov pa se še
vedno zmanjšuje.
Med industrijskimi panogami najhitreje povečujejo izvoz barvaste metalurgija, kemična in elektroindustrija,
izrazito pa zaostaja izvoz
dveh tradicionalnih izvoznih
panog, to je lesne in tekstilne industrije. V okviru
skupnega uvoza blaga pa se
je v začetku letošnjega leta
izrazito povečal izvoz opreme, relativno počasi pa se
povečuje vrednost uvoza blaga za široko potrošnjo.
3. V začetku letošnjega leta se nadaljuje izredno visoka investicijska aktivnost,
ki pomeni osnovni činitelj
gospodarske rasti v prvih mesecih letošnjega leta. Po
predhodnih podatkih so se
v januarju letos izplačila za
investicije v osnovna sredstva povečala v primerjavi
z lanskim januarjem za preko 100 odstotkov.
V strukturi financiranja investicij v osnovna sredstva
se na začetku letošnjega leta
nadaljuje težnja zmanjševanja stopnje samofinanciranja
gospodarskih
organizacij
združenega dela, saj znaša
njihova udeležba v skupnih
sredstvih za investicije v osnovna sredstva le okoli 38
odstotkov (v januarju 1974 je
njihov delež presegal 46 odstotkov, v celem letu 1974
pa se je v povprečju gibal
okrog 41 odstotkov). Povečuje pa se udeležba bančnih
sredstev v skupnih izplačilih
za investicije v osnovna sredstva, tako da je januarja
1975 presegla 50 odstotkov
(v januarju lani je znašal ta
delež 44 odstotkov, celotno
povprečje v letu 1974 pa ja
43 odstotkov). Pomemben delež v teh sredstvih imajo inozemski krediti, ki se realizirajo pretežno preko bančnega mehanizma.
Glede na to, da smo v Sloveniji na začetku močnega
investicijskega ciklusa, (energetika, prometna infrastruktura), pričakujemo tudi v naslednjem obdobju živahno investicijsko aktivnost. Vprašanje pa je, ali imajo vse investicije, glede na nadaljnje naraščanje cen investicijskih
dobrin, zagotovljeno pokritje. Ce ta visoka dinamika
-

Ji

investicijskih izplačil ne bo
usklajena z materialnimi in
finančnimi možnostmi, gospodarstva, bo porušeno ravnotežje na drugih področjih
družbene reprodukcije. S tem
bi visoka rast investicij ponovno postala činitelj inflacije.
Gibanje kreditov za obratna sredstva je bilo v 1.1974
precej umirjeno. Do zniža-

nja kreditov za obratna sredstva v septembru 1974 je prišlo zato, ker je bil del dolgoročnih kreditov odstopljen
uporabnikom v trajno uporabo in ni več vključen med
kredite. To je tudi razlog,
da je bila stopnja rasti kreditov za obratna sredstva v
zadnjih mesecih lanskega in
v začetku letošnjega leta
nizka.

GIBANJE INVESTIC J V OSNOVNA
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4. Tudi gibanja skupnih
prejemkov prebivalstva, ki so
drugi najvažnejši
element
globalnega
povpraševanja,
kaže v začetku letošnjega leta visoko
dinamiko' rasti.
Skupni prejemki prebivalstva so se v prvih dveh mesecih letos v primerjavi z istim
obdobjem lani povečali za
32,6 odstotka. Najhitreje se
povečujejo osebni dohodki
(v letošnjih prvih dveh mesecih so se v primerjavi z
istim obdobjem leta 1974 povečali za 37,6 odstotka), medtem ko drugi prejemki od dela in socialni prejemki naraščajo počasneje. Precej visoko rast imajo tudi potrošniški krediti, ki so pomemben
element povpraševanja prebivalstva. Predvideni ostrejši
pogoji za najemanje potrošniških posojil pa bodo v prihodnjih mesecih vplivali na
znižanje njihove rasti.
Rast hranilnih vlog je tu18

di v prvih mesecih letošnjega leta nižja od rasti prejemkov prebivalstva (v januarju so se le-te v primerjavi z istim mesecem 1974.
povečale za 28,7 odstotka).
To kaže na nadaljnje upadanje interesa za varčevanje,
kar je sicer splošen pojav v
obdobju močnega naraščanja
cen.
' Ob upoštevanju dosedanjih
teženj in glede na pričakovano dinamiko gospodarske aktivnosti lahko pričakujemo
tudi v prihodnjih mesecih
razmeroma visoko nominalno
rast prejemkov in izdatkov
prebivalstva, pri čemer bo
imela največjo vlogo dinamika rasti osebnih dohodkov.
Vendar pa bo realna rast
povpraševanja prebivalstva v
prihodnjih mesecih pretežno
odvisna od tega, kakšna bo
dinamika rasti cen na drobno in življenjskih stroškov v
letošnjem letu.
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5. Ob hitri rasti nominalnih osebnih dohodkov na zaposlenega so osebni dohodki
v prvem polletju 1974 tudi
realno naraščali, proti koncu
leta 1974 pa je hitra rast življenjskih stroškov izničila celoten porast osebnih dohodkov in so realni osebni dohodki začeli upadati. Tako
realni osebni dohodki v celem letu 1974 niso dosegli niti ravni iz leta 1971, čeprav
se je produktivnost dela v
industriji v tem obdobju povečala za okoli 10 odstotkov.
Na osnovi predhodnih podatkov Službe družbenega knjigovodstva o gibanju gotovine

pa ugotavljamo, da so v prvih dveh mesecih letošnjega
leta realni osebni dohodki
na zaposlenega za okoli 4 od.
stotke višji kot v istem obdobju leta 1974.
Vendar pa na podlagi teh
podatkov še ne bi smeli sklepati, da realni osebni dohodki na zaposlenega rastejo hitreje, kot smo bili predvideli, saj kažejo izkušnje zadnjih let, da uradni statistični podatki o gibanju osebnih
dogodkov na zaposlenega (ki
jih za jainuar in februar 1975
še ni) lahko znatno odstopajo od predhodnih podatkov.

desezonirani
\l 1973 = 100)

6. V nasprotju z gibanjem
cen v letu 1974 ko je bila
rast cen pri proizvajalcih in.
dustrijskih proizvodov višja
od rasti cen na drobno, je
za prva dva meseca letošnjega leta značilna nekoliko počasnejša rast cen pri proizvajalci industrijskih proizvodov in hitrejša rast cen
na drobno. Cene pri proiz-

vajalcih so se v prvih dveh
mesecih letos v primerjavi z
decembrom 1974 povečale za
2,1 odstotka, cene na drobno
pa za 4,2 odstotka, kar kaže
na to, da se lanski visok porast cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov letos
prenaša na cene na drobno.
Kljub temu pa so cene pri
proizvajalcih
industrijskih

proizvodov v letošnjih prvih
dveh mesecih v primerjavi z
istim lanskim obdobjem višje kar za 44 odstotkov. Pričakujemo, da bo stagnacija
oziroma padanje cen surovin
in hrane na svetovnem trgu
v prihodnjih mesecih vplivala tudi na cene pri naših proizvajalcih.
V okviru skupnega povečanja cen na-drobno so se
v začetku letošnjega leta zla.
sti povečevale cene storitev
in cene industrijskih izdelkov, medtem ko cene kmetijskih pridelkov naraščajo počasneje, kar je posledica dveh
zaporednih ugodnih letin. S
tem se »škarje cen« še bolj
odpirajo na škodo kmetijskih proizvajalcev, zato bo v
letošnjem letu močan pritisk
na usklajevanje teh razmerij.
Zlasti hitrejši dvig cen tistih

storitev, ki so močno zastopane v življenjskih stroških,
je povzročil, da so se v prvih
dveh mesecih letos glede na
december leta 1974 povečali
življenjski stroški za 3,3 odstotka, v primerjavi s prvima dvema mesecema leta
1974 pa za 25,4 odstotka.
V začetku februarja letos
je bil sprejet medrepubliški
dogovor o izvajanju politike
cen v letu 1975. Dogovor poudarja, da bo potrebno z
vsemi ukrepi ekonomske politike zagotoviti pogoje za
zaviranje nadaljnje rasti cen
in s tem tudi življenjskih
stroškov. Ce se bo tudi v
prihodnje nadaljevala dinamika rasti cen iz prvih dveh
mesecev letošnjega leta, rast
cen v letu 1975 ne bo mogla
ostati v okvirih, predvidenih
s tem družbenim dogovorom.

ŠIBANJE CEN

arju izboljšala, pa ne gre trditi, da je taka likvidnost
bank zadovoljiva, saj lahko
v naslednjih mesecih pride
do težav pri plačilih. V januarju 1975 je znašal porast
sredstev bank 2 odstotka, porast kreditov pa 1,4 odstotka.
V strukturi sredstev poslovnih bank se znižuje delež
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XI. Konjunktura v svetu

1975

7. Sredstva
organizacij
združenega dela na žiro računih so se po predhodnih
podatkih za januar znižala za
16,7 odstotka v primerjavi z
decembrom 1974 oziroma za
13,6 odstotka v primerjavi z
januarjem 1974. Tako gibanje
pomeni nadaljevanje težnje
zniževanja sredstev na žiro
računih iz preteklega leta, in
kaže, da se je likvidnost gospodarstva začela ponovno
poslabševati. Slovenske banke so dale gospodarstvu v januarju le za 1,2 odstotka več
kreditov kot decembra lani.
Majhno povečanje kreditov v
gospodarstvu se je odrazilo
v povečanju števila in vred-

nosti blokiranih žiro računov
v februarju letos. Vrednost
blokiranih žiro računov znaša povprečno 3,8 odstotka
vseh sredstev na žiro računih.
Pretežen del blokiranih žiro računov je v industriji in
trgovini. Ponovno imajo težave z likvidnostjo tudi nekatere večje organizacije združenega dela. Obseg blokacij žiro računov sicer še zdaleč ne
dosega višine bioikacij iz obdobja 1971—1972, vendar pa
opozarja, da je treba posvečati problemom likvidnosti
stalno pozornost.
čeprav kažejo podatki, da
se je likvidnost bank v janu-

sredstev gospodarstva (od
54 odstotkov v januarju 1974
na 50 odstotkov v januarju
1975), delež negospodarstva
ostaja približno enak, delež
prebivalstva pa narašča. V
strukturi kreditov poslovnih
bank znaša delež gospodarstva v januarju 1975 okoli
70 odstotkov.

Ocene konjunkturnih gibanj v državah Evropske gospodarske skupnosti v začetku leta 1975 kažejo naslednje
značilnosti:
upadanje industrijske
proizvodnje je zajelo skoraj
vse industrijske panoge, zlasti pa sta prizadeti avtomobilska industrija in črna metalurgija;
— napovedi glede gospodarske rasti v letu 1975, ki
so bile že koncem leta 1974
pesimistične, se še poslabšujejo;
— večanje nezaposlenosti
(40 odstotkov višja kot v začetku leta 1974);
— primanjkljaj trgovinske
Bilance se v celotni EGS počasi znižuje, presežek pa ima
le ZR Nemčija;
— stopnje rasti izvoza so
se zmanjšale v vseh državah,
članicah OECD, razen v Italiji, ki je močno povečala iz-

voz zlasti v države, ki proizvajajo nafto, in v vzhodne
države;
— znižuje se rast medsebojne menjave držav članic
in sicer tako po vrednosti
kot po obsega;
— obrestna mera povsod
pada, povpraševanje po bančnih kreditih je slabo;
— investicije rahlo rastejo, vendar pa je stopnja rasti nižja kot v preteklem
letu;
— stopnja inflacije je v letu 1974 znašala v ZR Nemčiji 5,9 odstotka, Nizozemski
10,9 odstotka, Franciji 15,1
odstotka, Danski 15,5 odstotka, Belgiji 15,7 odstotka, Veliki Britaniji 19,1 odstotka,
Irski 20 odstotkov in v Italiji 24,5 odstotka.
Najnovejše ankete kažejo
pri napovedih veliko stopnjo
pesimizma glede prihodnjega
poslovanja. Zlasti ocenjujejo,
da je premalo naročil, tako
domačih kot od drugod, in
19

buje elemente gospodarske
recesije in s tem povezanega
povečevanja nezaposlenosti)
ali pa naj se zavzema za politiko gospodarske rasti, ne
glede na nadaljnjo rast inflacije.

da so zaloge končnih izdelkov previsoke. Vse več podjetij predvideva zmanjšanje
proizvodnje. Ekonomska politika v zahodnih državah stoji pred dilemo, ali naj nadaljuje s politiko omejevanja
Inflacije, (ta politika pa vse-

KONIUNKTURAV DRŽAVAH EES
+30 S+20
5+10
•i®
l'-io
1-20
-30
+30
+20
+10
S
-10
-20
-30
-40
+30
+20 *
+10 . D
-10 -

INDUSTRIJSKA
PROIZVODNJA

19 7 4\

1171

19 7 5

CELOTNA
naroČila
1111

X
1 9 7 4\

1 S 7 5*

ZALOGE
GOTOVIH
PROIZVODOV

197 3

19 7 1

19 7 5

Opomba: 'V grafikonu so prikazane napovedi glede raavoja proizvodnje, naročil in zalog gotovih proizvodov, dane
v konj unitoturnem testu za države EGS. Napovedi v obravnavanem mesecu se nanašajo na razvoj v prihodnjih
treh mesecih (na primer v

novembru 1974 za obdobje
december 1974 — februar
1975). Podatki prikazujejo
saldo med deležem anketiranih podjetij, ki pričakujejo
povečanje (+), in deležem
tistih, ki pričakujejo zmanjšanje (—) proizvodnje, zalog
in naročil.

III. Težnje v konjunkturi
* Sloveniji v začetku
1. 1975

izvoz. Zmanjševanje naročil je
zlasti opazno pri proizvodnji
blaga za široko potrošnjo,
predvsem v tekstilni in lesni
industiji;
— še naprej se torej zaostruje problem prodaje industrijskih proizvodov. Zaradi visoke inflacije prebivalstvo manj povprašuje po industrijskih proizvodih, zlasti
pa inflacija zmanjšuje izvozno konkurenčno sposobnost
našega gospodarstva. Na nekaterih področjih pa se zmanjšuje tudi konkurenčna sposobnost slovenske industrije
v jugoslovanskem merilu
(porast cen pri slovenskih
proizvajalcih je nad jugoslovanskim povprečjem, pa tu-

(povzetek rezultatov konjunkturnega teksta, ki ga izvaja
»Zavod za tržišna istraživanja« — ZIT)
Organizacije združenega dela v industiji ocenjujejo, da
se njihov položaj na trgu
konec januarja in v začetku
februarja ni bistveno spremenil v primerjavi s položajem ob koncu lanskega
leta:
— raven celotnih naročil
v industriji v primerjavi s
proizvodnimi zmogljivostmi
se če nadalje znižuje. To velja Se zlasti za naročila za
20

— ocene temeljnih organizacij združenega dela o razvoju konjunkture v prihodnjih treh mesecih so še naprej precej optimistične, vendar nekoliko manj kot v začetku januarja. Približno 40
odstotkov anketirane proizvodnje je ocenilo, da se bo
v prihodnjem obdobju konjunkturni položaj izboljšal,
47 odstotkov proizvodnje meni, da bo ostal položaj nespremenjen, 13 odstotkov pa,
da se bo položaj poslabšal.
Ta optimizem izhaja iz ocen
o pričakovanem povečanem
prilivu naročil za domači
trg in za izvoz ter zmanjšanju zalog končnih izdelkov;
— organizacije združenega
dela pričakujejo še nadaljnje naraščanje cen v prihodnjem obdobju, vendar pa
se pritisk na rast cen zmanjšuje, kar velja tako za cene
pri industrijskih proizvajalcih
kot za cene na drobno. Kljub
temu pa še vedno tretjina
anketiranih organizacij združenega dela v okviru industrije in tretjina organizacij združenega dela v trgovini
na drobno napoveduje povečanje cen v prihodnjih treh
mesecih.

di pričakovanja glede nadaljnje rasti cen so pri naših
proizvajalcih izrazitejša kot
sicer v Jugoslaviji);
— upadanje naročil vpliva
tudi na gibanje zalog končnih izdelkov, ki kažejo težnjo nadaljnjega povečevanja.
Zaloge se hitro povečujejo
v barvasti metalurgiji, v kovinski in lesni industriji ter
industriji usnja in obutve,
v drugih panogah pa se je
rast zalog zmanjšala;
— preskrbljenost s surovinami in reprodukcijskim materialom se v začetku letošnjega leta ni bistveno spremenila. Ob koncu januarja
0 22 odst. anketirane piv.
izvodnje ocenilo, da nima
na razpolago ustreznih zalog
surovin in reprodukcijskega
materiala (v celotni Jugoslaviji 12 odstotkov). Nekoliko
se je izboljšalo stanje v kovinski industriji, pereče pa je
stanje v kemični industriji
ter v industriji celuloze in
papirja;
Napovedi organizacij združenega dela v industriji o konjunkturi v prihodnih treh
mesecih, to je v obdobju
februar-april 1975:

KDN1UNKTURA V INDUSTRDISR SLOVENIJE'
♦ 50 - INDUSTRIJSKA PR OIZVODNJA
r
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CENE NADROBNO
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19 7 5

Napovedi o razvoju konjunkture v prihodnjem obdobju
so predvsem odraz pričakovanja, da se bodo na podlagi ukrepov ekonomske politike izboljšali pogoji za prodajo industrijskega blaga na
domačem in tujem trgu in
da bo to omogočilo rast pro-

izvodnje, zmanjšanje zalog in
ohranitev ugodnega položaja
na trgu. Ce ta pričakovanja
zlasti glede spodbud za izvoz
ne bodo izpolnjena, lahko
pričakujemo poslabšanje konjunkturnega položaja.
Opomba: 'Napovedi, dane v
konjrniktuinem testu »Zavoda

/

za tržišna istraživanja« (ZIT), dobje februar — april 1975).
se nanašajo na proizvodnjo, Podatki prikazujejo saldo
zaloge končnih izdelkov, na- t med odstotkom anketiranih
ročila za domači trg in za organizacij združenega dela,
izvoz ter na gibanje cen. ki v obravnavanem mesecu
Napovedi v obravnavanem pričakujejo povečanje (+)
mesecu se nanašajo na razvoj in odstotkom tistih, ki priv prihodnjih treh mesecih čakujejo zmanjšanje (—) pro(npr. v januarju 1975 za ob- izvodnje, zalog naročil, itd.
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HLA KONČANA 27. MARCA 1975
— Uredniški odbor: Janko Cesnik, Marko
že Pacek, dr. France Petrič, Franjo Turk,
,c in Beno Zupančič (predsednik) — Glavni
Jdgovorni urednik: Zoran Lenard — Tisk: ČGP
antičnega izvoda 3 din — Naročnina za leto 1975 80 din
i: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204
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