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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
torek, 27. februarja 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- poročilo odbora podpisni- 
kov dogovora o temeljih druž- 
benega plana s predlogom 
sprememb in dopolnitev druž- 
benega dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Sloveni- 
je .za obdobje 1976 do 1980; 

- osnutek zakona o usmer- 
jenem izobraževanju (ESA 
1063); 

- predlog za izdajo zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok (ESA 216); 

- predlog za izdajo zakona 
o osnovni šoli (ESA 215); 

- predlog za izdajo zakona 
o izobraževalnih skupnostih 
(ESA 179); 

- predlog za izdajo zakona 
o raziskovalni dejavnosti in ra- 
ziskovalnih skupnostih (ESA 
180); 

- predlog za izdajo zakona 
o skupnostih socialnega var- 
stva (ESA 212); 

- predlog za izdajo zakona 
o socialnem skrbstvu (ESA 
211); 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem varstvu otrok in 
o skupnostih otroškega var- 
stva (ESA 210); 

- predlog za izdajo zakona 
o telesnokulturnih skupnostih 
(ESA 180); 

- predlog odloka o usta- 
novitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za informiranje. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravnavala 
še: 

- informacijo o uresničeva- 
nju »Stališč, priporočil in skle- 
pov o raziskovalni dejavnosti 
kot sestavini združenega dela« 
(ESA 172); 

- poročilo o stanju in uve- 
ljavljanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v 
vodnem gospodarstvu (ESA 
1048); 

- osnutek zakona za spre- 
membo in dopolnitev 6. in 18. 
člena zakona o varstvu cestne- 
ga prometa (ESA 71); 

- predlog zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o 
ustanovitvi Mednarodnega 
centra za upravljanje podjetij v 
javni lastnini; 

- statut Samoupravne inte- 
resne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino 
(ESA 221). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o ureja- 
nju določenih kreditov Naro- 
dne banke Jugoslavije, ki so 
bili dani bankam iz dinarske 
protivrednosti zunanjih kredi- 
tov (ESA 220); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU 1621) (ESA 219). 

Zbor občin pa bo obravna- 
val tudi: 

- družbeni dogovor o enot- 
nih temeljih za klasifikacijo 
poklicev in strokovne izobra- 
zbe. j 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za sredo, 7. fe- 
bruarja 1979, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o plače- 
vanju doplačilne poštne znam- 
ke «VIII. Mediteranske igre, 
Split, 1979. leta« (ESA 224). 

UMAKNJENA TOČKA Z DNEVNEGA 
REDA SEJE 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Z dnevnega reda seje Druž- 
benopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je skli- 
cana za ponedeljek, 5. fe- 

bruarja 1979, je umaknjena 
obravnava: 

- informacije o uresničeva- 
nju zakona o združenem delu. 

ccoosocoosoccocoeoecoo^^ 
Prihodnji teden bodo v posebni Prilogi POROČE- 

VALCA izšli naslednji zakonski teksti oziroma gradiva v 
celotnem besedilu: 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju 

Pregled akcij in nalog za preobrazbo vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji 

Stališča in predlogi Republiškega sveta za 
vzgojo in izobraževanje o nadaljnjem uresniče- 
vanju samoupravne preobrazbe vzgoje in izo- 
braževanja v SR Sloveniji 

Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli 

Predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok 

Vse, ki si želijo zagotoviti zadostno število posebne 
Priloge Poročevalca prosimo, da se obrnejo na upravo 
Poročevalca Skupščina Sti Slovenije, Šubičeva 4, tele- 
fon 20-596 ali 22-741. 
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POROČILA 
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela, Odbora za 

družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in Odbora za družbenonoiiti^ni 

Ra«o. Pn^e"0P°Ji,iČnega Zbora SkuP",ne SR Slovence ob obravn«" gradiva Razvoj informacijskega sistema SR Slovenije in povzetka tega gradiva 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
Odbor za družbenopolitični sistem 

Odbor je obravnaval gradivo »Razvoj 
informacijskega sistema SR Slovenije«, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo njen Izvršni svet. 

Odbor je uvodoma izrazil zadovoljstvo, 
ker je na dnevnem redu obravnava te 
problematike. Vendar je odbor glede na 
pristop predlagatelja gradiva menil, da 
gradivo omogoča le načelno obravnavo, 
ker zajema le področje informatike in le v 
manjši meri sam razvoj družbenega in- 
formiranja. Vsled tega ni mogoče izobli- 
kovati neka celovitejša stališča. 

Odbor je bil nadalje mnenja, da se je 
predlagatelj že v naslovu opredelil za ožji 
pristop, ki se kaže tudi skozi metodolo- 
ško zgradbo gradiva. Ustrezneje bi bilo 
uporabiti že v naslovu terminologijo »in- 
formacijski sistem«, kar bi narekovalo 
širši pristop v obravnavi te problematike 
ob dejstvu, da v naši družbi že obstaja 
vrsta informacijskih sistemov. 

Gradivo bi dejansko moralo pomeniti 
konkretizacijo ustavnih določb ter kon- 
gresnih in drugih dokumentov s tega po- 
dročja in služiti kot osnova za vzpostavi- 
tev in uresničevanje takšnega sistema 
družbenega informiranja, ki bo omogo- 
čal delovnim ljudem in občanom resnič- 
ne in točne informacije pomembne za 
družbeno planiranje, upravljanje in odlo- 
čanje. 

Razen tega je odbor ugotovil, da gradi- 
vć ne vsebuje vsestranske temeljite ana- 
lize sedanjega stanja in problemov na 
tem področju, kar daje vtis, da hočemo 
graditi na novo nekakšen nadsistem, ki bi 
deloval sam od sebe kot neke vrste avto- 
matizem, to je izven okvirov družbene 
stvarnosti, oziroma izven političneaa si- 
stema. 

Odbor je nadalje menil, da pri nadalj- 

njem izgrajevanju sistema družbenega 
inforamiranja predlagatelj ne more mimo 
predlaganih rešitev tako v zvezni resolu- 
ciji kot obeh zveznih zakonov, ki sta v 
pripravi. Pri tem se mora gradivo jasno 
opredeliti do teh rešitev, načela in teme- 
lje iz zvezne resolucije, pomembna za 
razvoj informacijskega sistema v SR Slo- 
veniji pa razvijati naprej v skladu s speci- 
fičnimi potrebami informatike na ravni 
republike ter upoštevati kot osnovo pri- 
prav za republiško zakonodajo s tega po- 
dročja. 

Idejnopolitične usmeritve družbenega 
informiranja so podane od ustave naprej 
v vrsti dokumentov, še posebej v resolu- 
ciji VIII. kongresa ZKS, IX. kongresa ZKJ, 
v staljščih RK SZDL, kot tudi v zakonu o 
združenem delu ter drugih normativnih 
aktih, kar je sicer navedeno v povzetku k 
temu gradivu. Iz osnovnega gradiva pa 
omenjena izhodišča ter usmeritve niso 
razvidne, čeprav ta mnogo širše oprede- 
ljujejo sistem družbenega informiranja. 

V razpravi je bilo nadalje poudarjeno, 
da se mora družbeni sistem informiranja 
izgrajevati zlasti v funkciji združenega 
dela ter izhajati iz potreb združenega de- 
la, delovnih ljudi in občanov. Hkrati je 
treba zagotavljati delovnim ljudem in ob- 
čanom take informacije, ki bodo uporab- 
ne za samoupravno in politično odloča- 
nje ter bodo služile pri nadaljnjem razvo- 
ju proizvajalnih sil in vseh oblik družbene 
ustvarjalnosti. Prilagojen mora biti seda- 
nji stopnji razvoja družbenoekonomskih 
ter družbenopolitičnih odnosov, s čemer 
mora omogočiti hitrejši razvoj sistema 
socialističnega samoupravljanja. 

Za naš samoupravni družbeni sistem 
informiranja je nujna enotna metodolo- 
ška rešitev, upoštevaje vso možno so- 

dobno tehnologijo v okviru materialnih 
možnosti in močan družbeni vpliv. Glede 
enotnih metodoloških rešitev ter medse- 
bojnega sodelovanja, koordiniranja ter 
delitve dela zlasti znotraj velikih sistemov 
družbenega informiranja kot so npr. SDK 
ter statistika, bi bilo po mnenju odbora 
potrebno oblikovati enoten upravni or- 
gan. V celotnem sistemu družbenega in- 
formiranja pa je treba urediti odnose nor- 
mativno tako, da bo z zakonom določeno 
kdo in kako naj zbira določene informa- 
cije, hkrati pa tudi način posredovanja 
informacij vsem zainteresiranim. 

Odbor se je tudi strinjal s predlogom 
Odbora za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora, s katerim je 
bil seznanjen, da bi naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije ustanovit širšo me- 
dresorsko skupino, ki bi s političnega ter 
strokovnega vidika pripravila ustrezno 
gradivo. 

Glede na navedena stališča ter pripom- 
be v razpravi, je odbor menil, da gradivo, 
ki je pisano v težkem in nerazumljivem 
jeziku in ker ne upošteva družbenopoli- 
tične razmere in potrebe naše samo- 
upravne organiziranosti, ni zrelo za dele- 
gatsko razpravo v zborih Skupščine SR 
Slovenije. 

Ob tem je bit odbor tudi mnenja, da bi 
kazalo organizirati širšo javno razpravo v 
okviru SZDL, kjer naj bi se s stališča o 
graditvi družbenega sistema informira- 
nja, širše verificirala. 

Glede na vse navedeno, odbor predla- 
ga Zboru združenega dela, da ne uvrsti 
na dnevni red seje gradiva »Razvoj infor- 
macijskega sistema v SR Sloveniji« z dne 
20. 10. 1978. Predlagatelj naj pripravi no- 
vo gradivo, pri čemer naj upošteva dana 
stališča in pripombe odbora. 

ZBOR OBČIN 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 

Odbor je obravnaval gradivo »Razvoj 
informacijskega sistema SR Slovenije«, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
y obravnavo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Odbor je obravnaval gradivo z vidika 
prve obravnave, ki naj poda predvsem 
oceno predloženega materiala ter usmeri 
nadaljnje razprave o gradivu v delegat- 
skih strukturah. 

Člani odbora so v razpravi ugotovili, da 
sestavljalci gradiva niso najbolj ustrezno 
upoštevali in konkretizirali idejnopolitič- 
na izhodišča in stališča o samoupravnem 
sistemu informiranja, ki smo jih sprejeli v 
ustavi, v resolucijah XI. kongresa ZKJ in 

VIII. kongresa ZKS, v zakonu o združe- 
nem delu in v nekaterih drugih sistem- 
skih zakonih ter političnih dokumentih, 
čeprav so ti dokumenti citirani v uvo- 
dnem delu gradiva kot osnova za njego- 
vo izdelavo. Še posebej bi predlagatelj 
moral bolj upoštevati zelo jasna stališča 
o družbenem sistemu informiranja, ki sta 
jih sprejeta na skupni seji dne 26. maja 
1977 Komisija predsedstva CK ZK Slove- 
nije za politično propagando in informa- 
tivno dejavnost ter tiskovni svet predsed- 
stva Republiške konference SZDL Slove- 
nije. Ti politični dokumenti in stališča 
opredeljujejo sistem družbenega infor- 
miranja širše kot v obravnavanem gradi- 

vu, kot sistem, ki zajema vse družbene 
dejavnosti na področju informiranja in 
komuniciranja, poleg informatike in po- 
datkovnih sistemov tudi sistem javnega 
obveščanja ter sistem informiranja, ki je v 
funkciji odločanja v delegatskem siste- 
mu. Pri tem je bilo na seji poudarjeno, da 
ne moremo govoriti o enotnem sistemu 
družbenega informiranja, ki bi imel svoj 
vrh v enem organu, temveč, da gre v 
našem družbenem sistemu za več, sicer 
odvisnih in povezanih informacijskih si- 
stemov, ki pa se lahko zaključujejo na 
različnih nivojih in področjih ter imajo 
tudi določeno stopnjo samostojnosti. Za- 
to bi bilo v gradivu bolj ustrezno govoriti 
o informacijskih sistemih, ki pa jih mora- 
mo graditi na skupnih osnovah ter z 
enotno metodologijo in tehniko zbiranja, 
obdelovanja, prenosa in izkazovanja po- 
datkov in informacij. 

poročevalec 



Nadalje je bilo v razpravi opozorjeno, 
da bo v gradivu potrebno upoštevati tudi 
načela zvezne resolucije o temeljih druž- 
benega sistema informiranja, ki bo v 
kratkem sprejeta in ki daje osnovna druž- 
benopolitična izhodišča za nadaljnji ra- 
zvoj informacijskih sistemov na vseh ni- 
vojih. V predlogu navedene resolucije z 
dne 8. 12. 1978 je izrecno navedeno, da 
»graditev družbenega sistema informira- 
nja ne pomeni ustanavljanja centralizira- 
nih institucij in služb, temveč usposablja- 
nje in usklajevanje dela njegovih obstoje- 
čih in novih delov, posebno organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti v 
okviru občin kot temeljnih nosilcev druž- 
benega sistema infomiranja«. Če naj bo 
obravnavano gradivo osnova za republi- 
ški zakon o sistemu družbenega informi- 
ranja, se bo moralo opredeliti tudi do 
dveh zveznih zakonov, ki bosta predvido- 
ma sprejeta na podlagi zvezne resolucije: 
zakona o skupnih osnovah informacij- 
skih sistemov in zakona o skupnih osno- 
vah javnega obveščanja. 

Predloženo gradivo daje preveč pou- 
darka metodološkim, tehnološkim in or- 
ganizacijskim rešitvam, ki so sicer tudi 
pomembne in jim moramo dati ustrezen 
poudarek, vendar je pri tem zanemarjen 
družbenopolitičen vidik tako pomemb- 
nega elementa našega družbenega siste- 
ma kot je področje družbenega informi- 
ranja, je bilo poudarjeno v razpravi. V 
okvir predloženega naslova prav gotovo 
ne sodijo pretežno strokovne teme, zato 
naj bi se iz gradiva izločil izključno stro- 
kovni vidik teh vprašanj, tako, da bi ostal 
le tisti del teh vprašanj, ki določa politiko 
na tem področju in ki je primeren za 
odločanje v delegatsko sestavljeni skup- 
ščini. Ob tem je bilo tudi opozorjeno, da 
bi v gradivu predvidena struktura infor- 
macijske mreže, ki temelji na avtomat- 
skem prenosu in obdelavi podatkov, ob 
upoštevanju sedanjega stanja na tem po- 
dročju, zahtevala zelo velika finančna 
sredstva, ki bi jih v sedanjem družbenoe- 
konomskem položaju težko zagotovili. 
Zato bo potrebno graditi tehnično bazo 
informacijskega sistema postopoma in 
ob upoštevanju objektivnih materialnih 
možnosti. 

Na seji je bilo tudi ugotovljeno, da 
predloženo gradivo ne daje zadovoljive 
ocene sedanjega stanja na tem področju, 

ki mora biti osnova za nadaljnje izgraje- 
vanje in dopolnjevanje sistema družbe- 
nega informiranja. V gradivu tudi ni do- 
volj upoštevana sedanja struktura in vlo- 
ga institucij na tem področju, zato je ob 
branju gradiva mogoče dobiti vtis, da po- 
skušamo graditi informacijske sisteme 
na popolnoma novih temeljih (informa- 
cijski sistem KS in OZD), ki pa jih niti še 
nimamo, pri tem pa je npr. skoraj popol- 
noma zanemarjena vloga INDOK centrov, 
ki se že uveljavljajo ob razvoju delegat- 
skega sistema. V gradivu se tudi predla- 
ga ustanovitev številnih novih organov 
na tem področju, pri čemer njihove pri- 
stojnosti in naloge niso jasno definirane 
in razmejene; * posebno neustrezno so 
opredeljene pristojnosti Službe družbe- 
nega informiranja, ki »bo predlagala ak- 
cije in ukrepe, s katerimi bodo obvezni 
vsi udeleženci v informacijskem sistemu 
SR Slovenije ter koordinirala in upravlja- 
la informacijsko mrežo v SR Sloveniji« 
(str. 33). Takšne težnje so v nasprotju s 
stališčem, da je potrebno graditi in po- 
družbljati družbeni sistem informiranja z 
popolno usposobitvijo vseh temeljnih 
nosilcev informacijske in komunikacijske 
dejavnosti ne pa z ustanavljanjem novih 
osrednjih institucij. 

Ob zaključku ocene predloženega gra- 
diva je bilo ugotovljeno, da tudi jezik, ki 
ga gradivo vsebuje, ni primeren za raz- 
prave v delegatskih strukturah, saj je 
izredno zapleten in vsebuje mnoge te- 
hnično zahtevne ter nerazumljive izraze. 

Zaradi navedenih razlogov so člani od- 
bora menili, da ima gradivo toliko po- 
manjkljivosti, da ni zrelo za obravnavo v 
zborih Skupščine SR Slovenije in ga bo 
potrebno v osnovi ponovno proučiti ter 
dopolniti ob upoštevanju stališč, ki so jih 
ob obravnavi gradiva zavzeli odbor, dru- 
ga delovna telesa Skupščine SRS ter or- 
gani družbenopolitičnih organizacij, ki 
so gradivo obravnavali. Pri nadaljnjem 
delu na pripravi gradiva o razvoju infor- 
macijskih sistemov v SR Sloveniji bo po- 
trebno tudi večje sodelovanje upravnih 
organov in organizacij ter strokovnih in- 
stitucij, ki se s temi vprašanji ukvarjajo, 
saj je bilo na seji ugotovljeno, da je bil 
Republiški komite za družbeno planira- 
nje in informacijski sistem pri pripravi 
gradiva preveč osamljen. 

Pri nadaljnjem oblikovanju družbene- 

ga sistema informiranja bo potrebno zla- 
sti izhajati iz ustavne opredelitve tega 
sistema, po katerem mora postati sestav- 
ni det odnosov v združenem delu in poli- 
tičnega sistema kot celote, zato ne more 
biti izločen iz konteksta samoupravnih 
odnosov. Pri tem je potrebno, so pouda- 
rili člani odbora, upoštevati predvsem 
potrebe delovnih ljudi in občanov po in- 
formacijah, ki jih potrebujejo za odloči- 
tve o vseh bistvenih vprašanjih svojega 
dela in življenja. V razpravi je bilo namreč 
poudarjeno, da imajo delovni ljudje in 
občani še vedno premajhen vpliv na od- 
ločitve o tem, katere informacije se zbira- 
jo in obdelujejo. Še vedno obstajajo pri- 
meri, da ob množici podatkov, ki so jim 
na razpolago, delovni ljudje ne dobijo 
podatkov, ki so bistveni za odločitve o 
razpolaganju in gospodarjenju z rezultati 
njihovega dela in ki jih določa tudi zakon 
o združenem delu. 

Pri graditvi družbenega sistema infor- 
miranja se moramo prizadevati tudi, da 
bo ta deloval družbeno odgovorno, us- 
klajeno in avtonomno kot sestavina poli- 
tičnega in delegatskega sistema ter da 
bo onemogočal kakršnekoli oblike mo- 
nopolizacije na tem področju. Podružb- 
Ijanje družbenega sistema informiranja 
je mogoče uresničiti le z neposrednim 
vplivom delovnih ljudi preko njihovih sa- 
moupravnih organov, delegatov in dele- 
gacij ter z vplivom občanov, organizira- 
nih v Socialistični zvezi delovnega ljud- 
stva in drugih družbenopolitičnih organi- 
zacij, v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, družbenih svetih ter v drugih obli- 
kah organiziranega družbenega vpliva na 
vsebino in oblike družbenega sistema in- 
formiranja. 

Člani odbora so tudi menili, da bo po- 
trebno stališča o graditvi družbenega si- 
stema informiranja v republiki širše veri- 
ficirati, zato bi bilo potrebno o teh vpra- 
šanjih organizirati tudi razprave in po- 
svete v okviru družbenopolitičnih organi- 
zacij. 

Glede na vse navedeno je odbor pred- 
lagal Zboru občin, da ne uvrsti na dnevni 
red gradiva »Razvoj informacijskega si- 
stema SR Slovenije-• z dne 20. 10. 1978. 
Predlagatelj naj pripravi novo gradivo, v 
katerem bodo upoštevana stališča in 
mnenja odbora, razvidna iz tega poro- 
čila. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
Odbor za družbenopolitični sistem 

Odbor je obravnaval gradivo »Razvoj 
informacijskega sistema SR Slovenije« in 
povzetek gradiva »Razvoj informacijske- 
ga sistema SR Slovenije«. 

Odbor je ugotovil, da seje predlagatelj 
že v naslovu opredelil za ožji pristop, kar 
je imelo določene metodološke posledi- 
ce. Potrebno bi bilo uporabiti ustreznej- 
šo terminologijo »Informacijski sistemi«, 
ker imamo v naši družbeni stvarnosti 
opraviti z vrsto informacijskih sistemov. 
Tak informacijski sistem kot je opisan v 
gradivu je pravzaprav nadsistem, izoliran 
od družbene stvarnosti - sistem, ki deluje 
povsem avtomatično. Izhodišče sistema 

bi vsekakor moral biti človek - delavec, 
kar pa gradivo dovolj ne upošteva. Prav 
tako gradivo ne daje realne ocene obsto- 
ječega stanja in problemov na tem po- 
dročju, v preveliki meri pa je tudi obre- 
menjeno z raznimi tehničnimi podatki, ki 
bi lahko bili predloženi kot dodatek 
osnovnemu gradivu. 

Predvsem bi se po mnenju odbora bilo 
potrebno opredeliti ali naj gradivo in za- 
konske rešitve, ki bodo sledile, izhajajo iz 
celovitega sistema informiranja, tako kot 
predlog zvezne resolucije o temeljih 
družbenega sistema informiranja, ali pa 
naj zajame predvsem sistem informatike, 

kot nakazuje pristop predlagatelja. 
Gradivo bi se moralo jasneje opredeliti 

do rešitev, ki bodo sprejete na zvezni 
ravni tako v resoluciji kot v obeh zveznih 
zakonih. Gradivo bo moralo načela ozi- 
roma temelje iz zvezne resolucije, po- 
membno za razvoj informacijskega siste- 
ma v SR Sloveniji, razdelati oziroma kon- 
kretneje opredeliti. 

Idejnopolitične usmeritve, predvsem 
SZDL in Zveze komunistov Slovenije vse- 
bovano predvsem v resoluciji VIII. kon- 
gresa Zveze komunistov Slovenije za 
ureditev celovitega družbenega sistema 
informiranja, so jasne. Niso pa jasno 



opredeljena izhodišča za normativno 
ureditev tega področja. Zato je potrebno 
v gradivu opredeliti, kaj bo urejat zakon 
in kateri odnosi oziroma naloge bodo 
urejeni z družbenim dogovorom oziroma 
s samoupravnimi sporazumi. Funkcija 
države oziroma družbe na tem podričju 
bi morala biti v gradivu jasno oprede- 
ljena. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je 
potrebno pri izdelavi novega gradiva 
izhajati iz analize obstoječega stanja na 
področju informacijskih sistemov. Pri 
nas namreč že obstajajo nekateri dobro 
razviti sistemi, ki zbirajo in obdelujejo 
najrazličnejše podatke, vendar delujejo 
neusklajene in napovezano, posledica 
tega pa je, da pogosto prihaja do dvojno- 
sti pri zbiranju podatkov. Odbor je bil 
mnenja, da je zato nujno zagotoviti racio- 
nalizacijo na tem področju ter povečati 
učinkovitost informacijskih sistemov. V 
prvi vrsti je naloga informacijskih siste- 
mov, da zagotovijo delovnim ljudem in 
občanom takšne informacije, ki bodo de- 
jansko uporabne za delegatsko, samou- 
pravno in politično odločanje. Na tem 
področju je potrebno doseči preobrazbo 
v skladu s našimi družbenoekonomskimi 
in družbenopolitičnimi odnosi na sedanji 
stopnji razvoja. 

Za področje informacijskih sistemov je 
potrebno oblikovati enoten upravni or- 
gan, katerega temeljna funkcija bi bila 
povezovanje in usklajevanje dela že ob- 
stoječih informacijskih sistemov. 

Opozorjeno je bilo, da bo enotni uprav- 
ni organ sicer lahko zagotovil koordina- 
cijo in delitev dela med večjimi informa- 
cijskimi sistemi, kot sta npr. SDK in stati- 
stika, da pa ne bo mogel urejati odnosov 
med vrsto manjših informacijskih siste- 
mov (pri SIS, strokovnih združenjih itd.). 

Zato bi bilo potrebno z zakonom doto- 
čiti, kdo lahko zbira določene informaci- 
je, obenem pa bi bilo tudi potrebno zago- 
toviti posredovanje teh informacij vsem, 
ki jih bodo potrebovali. Na ta način pa bi 
bil narejen tudi korak naprej k poenote- 
nju in večji verodostojnosti posameznih 
informacij. 

Informacijski sistemi morajo pri zbira- 
nju in obdelavi informacij izhajati iz po- 
treb delovnih ljudi in občanov ter zagoto- 
viti kroženje podatkov, kar pomeni, da se 
morajo informacije tudi vračati v organi- 
zacije združenega dela, krajevne skup- 
nosti oziroma vsem uporabnikom podat- 
kov. 

Odbor je ugotovit, da predloženo gra- 
divo ne daje odgovorov na vsa tista vpra- 
šanja, ki so pomembna za nadaljnjo ure- 

ditev tega sistema na ustavnih temeljih. 
Zatoje odbor menil, da osnovno gradivo, 
kot je predloženo, ni primerno za dele- 
gatsko razpravo v skupščinskih zborih. 

Odbor je menil, da je potrebno sugeri- 
rati izvršnemu svetu, da sestavi medre- 
sorsko skupino, ki bo lahko tako s poli- 
tičnega kot strokovnega vidika pripravila 
ustrezno gradivo. 

Izražena je bila misel, da je potrebno 
usmeriti pozornost tudi širši politični ak- 
ciji v smeri približanja družbenega siste- 
ma ^ informiranja delovnemu človeku in 
občanu oziroma njegovega podružblja- 
nja. Zaradi pomembnosti informacijske- 
ga sistema je odbor menil, da bi bilo 
koristno, da bi Skupščina ustanovila po- 
sebno delovno telo, ki bi spremljalo, 
usmerjalo in koordiniralo vsa prizadeva- 
nja v zvezi z delovanjem in podružblja- 
njem tega sistema. 

Po mnenju odbora bi bilo tudi koristno, 
da predsedstvo Skupščine da iniciativo 
Republiškemu svetu za vprašanje druž- 
bene ureditve, da ta vprašanja obravnava 
m da svoja mnenja in stališča. 

Odbor je sklenil predlagati Predsed- 
stvu Skupščine, da predlaga Izvršnemu 
svetu, da pripravi novo gradivo za obrav- 
navo v zborih. 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah 
zakona o davku na pro- 
met nepremičnin 

(ESA-144) 

Zakon o davku na promet 
nepremičnin je bil sprejet v le- 
tu 1972, delno dopolnjen in 
spremenjen v letu 1974. 

Nekajletna uporaba zakona 
je pokazala, da se s sistemom 
tega davka, kot je bil vzpostav- 
ljen, uresničujejo intencije, ki 
so bile prisotne ob formiranju 
sistema, predvsem na področ- 
ju zagotovitve večje elastično- 
sti v prometu stanovanj in za- 
gotavljanja večje gibljivosti 
občanov; enostavnejšega in 
hitrejšega izvajanja naTog v 
zvezi s sprejetimi urbanistični- 
mi rešitvami, pospeševanja 
prehajanja kmetijskih zemljišč 
na organizacije, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko proizvodnjo, pa tu- 
di na občane, ki se z osebnim 
delom ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo in podobno. 

Nekajletna uporaba zakona 
pa je tudi pokazala, da bi bilo 
potrebno primernost nekaterih 
rešitev ponovno proučiti oziro- 
ma uvesti še nekatere nove 
oprostitve v zvezi z načinom 
uveljavljanja pravice do preživ- 
ninskega varstva kmetov, pre- 
hodom občanov v domsko 
oskrbo in drugo. Prav tako je 

izvajanje zakona nakazalo po- 
trebo, da se določene rešitve 
bolj jasno in določneje defini- 
rajo ter s tem zagotovi enotna 
uporaba v praksi. 

V nadaljevanju podajamo 
obrazložitev k posameznim 
predlaganim rešitvam: 
K 1. členu: 
- prenos nezazidanih stavb- 

nih zemljišč je oproščen davka 
v primerih, kadar je ena od po- 
godbenih strank občina. V 
praksi ugotavljamo, daje veči- 
na občin dodeljevanje zemljišč 
skladno z zakonom o upravlja- 
nju in razpolaganju z nezazi- 
danim stavbnim zemljiščem 
prenesla na druge upravljalce. 
Ker torej v takih primerih kot 
pogodbena stranka ne nasto- 
pa neposredno občina, predla- 
gamo dopolnitev 1. točke 4. 
člena zakona tako, da kot po- 
godbene stranke lahko nasto- 
pajo tudi ti upravljalci. 

-v
Po določbah zakona o 

preživninskem varstvu kmetov 
lahko kmet odda zemljišče 
družbeno pravni osebi zaradi 
pridobitve pravice do preživni- 
ne. Po predlagani novi 3. točki 
4. člena zakona v takih prime- 

rih ne bi bilo treba plačati dav- 
ka na promet nepremičnin. 

Veljavni zakon oprošča pla- 
čila prometnega davka prime- 
re, ko občina odkupi nepre- 
mičnine, ki so jih potrebne za 
uresničevanje njenih nalog po 
sprejetih urbanističnih doku- 
mentih. V praksi so vse pogo- 
stejši primeri, ko je zaradi 
izvedbe prostorskih in urbani- 
stičnih dokumentov nujno za- 
gotoviti prizadetim občanom, 
predvsem tudi nosilcem stano- 
vanjske pravice nadomestna 
stanovanja, zato v novi 4. točki 
predlagamo razširitev oprosti- 
tve tudi na take primere, kar bo 
dokumentov. 

- Po veljavni ureditvi se da- 
vek na promet nepremičnin ne 
plačuje od prodaje še nenase- 
ljenih stanovanjskih hiš ali sta- 
novanj kot posameznega dela 
stavbe, zgrajene s sredstvi 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. Ob taki ureditvi so bile 
davka oproščene tudi garaže, 
če so se te prodajale skupaj s 
stanovanjem in je bila garaža v 
sklopu stanovanjske hiše. V 
Praksi pa prihaja do najrazlič- 
nejših situacij, ki so garaže bo- 
disi v sklopu stanovanjskih hiš, 
v prizidkih ali pa samostojno 
stoječe na zemljišču potreb- 
nem za redno uporabo stavbe 
ali celo izven tega zemljišča, ki 
pa vendar pripadajo stanova- 
nju ali stanovanjski hiši, kar je 
pogosto zgolj posledica različ- 
nih urbanističnih rešitev. Tudi 
samo pojmovanje garaže je 
lahko sporno, ker bi se bilo 
potrebno odločiti, ali se naj kot 

tako opredeljuje po zazidal- 
nem načrtu ali glede na dejan- 
sko uporabo, ker posamezniki 
uporabljajo garaže tudi za dru- 
ge namene (npr. shrambe in 
podobno). V opisanih okolišči- 
nah ima posebno obravnava- 
nje garaž za posledico neenak 
položaj, ko posameznik po na- 
membnosti enak objekt kupi s 
plačilom ali brez plačila pro- 
metnega davka. Zaradi izena- 
čenja tozadevnega položaja 
občanov zato v novi 7. točki 4. 
člena predlagamo, da se pro- 
daja vseh novih garaž obrav- 
nava enako kot prodaja novih 
stanovanj, to je, da bo nakup 
vseh novih garaž, zgrajenih z 
družbenimi sredstvi prost pro- 
metnega davka. Za tako rešitev 
daje podlago tudi že pred leti 
zavzeto stališče v zakonu o 
davkih občanov, ko se glede 
desetletne oprostitve davka od 
premoženja za nove objekte 
garaže obravnavajo enako kot 
stanovanjski objekt. 

- Davčno oprostitev bi bilo 
primerno razširiti še na prime- 
re, ko prodajajo stanovanja 
lastniki, ki so se odločili za 
prehod v domsko oskrbo. 
Oprostitev se prizna za del 
kupnine, ki jo prodajalec polo- 
ži na račun oskrbe v splošnem 
socialnem domu. 
- Po veljavni ureditvi se da- 

vek na promet nepremičnin ne 
plačuje od prodaje stanovanj- 
ske hiše ali stanovanja, v kate- 
rem je prodajalec prebival naj- 
manj pet let, od tistega dela 
kupnine, ki jo prodajalec upo- 
rabi za nakup ali gradnjo sta- 

poročevalec 



novanjske hiše ali stanovanja, 
v katerega se bo preselil. Na- 
vedena oprostitev naj bi veljala 
še naprej, s tem, da se pogoj 
bivanja prodajalca v stanova- 
nju v času prodaje v zakonu 
izrecno navede in s tem izklju- 
či možnost različne interpreta- 
cije zakonske določbe. 

Štiriletna uporaba zakona 
pa nakazuje potrebo po dolo- 
čenih dopolnitvah veljavne 
ureditve, ko naj bi se v večji 
meri upoštevale konkretne pri- 
like, v katerih živijo občani. 

V novi 14. točki predlagamo, 
da bi se pogoj bivanja v času 
prodaje v določenih okolišči- 
nah spregledal in to v primeru, 
če zavezanec proda stanovanj- 
sko hišo ali stanovanje, ki je 
zasedeno po nosilcu stano- 
vanjske pravice, ko torej iz ob- 
jektivnih razlogov ni mogel 
prebivati v svojem stanovanju 
in v primeru zakonske razveze, 
če se je zakonec kot lastnik ali 
solastnik v tej zvezi pred pro- 
dajo izselil iz stanovanja. 

Dalje predlagamo, da naj bi 
se v petletni rok bivanja v sta- 
novanju vštel tudi čas, ko je 
zavezanec, ki je stanovanje 
podedoval, v tem prebival že 
pred dedovanjem, vendar ne 
kot lastnik. 

Petletno bivanje v stanova- 
nju naj bi ne bilo pogoj za 
davčno oprostitev tudi v pri- 
meru, ko je prodajalec invalid. 

Po predlogu naj bi se enolet- 
ni rok, v katerem mora po ve- 
ljavnem zakonu občan doka- 
zano uporabiti sredstva za na- 
kup ali gradnjo novega stano- 
vanja, podaljšal na dve leti, ker 
je glede na možnost nakupa 
oziroma čas trajanja gradnje 
enoletni rok absolutno prekra- 
tek. 
K 2. členu: 

Po določbi 5. člena zakona 
je zavezanec za prometni da- 
vek prodajalec nepremičnine. 
Zato se odločba o odmeri dav- 
ka vedno izda prodajalcu ne- 
premičnine, ne glede nato, če 
kupec pogodbeno prevzame 
obveznost plačila prometnega 
davka. Z ozirom na navedeno 
zakonsko določilo kupec nima 
lastnosti stranke v postopku, 
kar pomeni, da ne more v po- 
stopku sodelovati, niti vlagati 
pravnih sredstev. Kupec, ki je 
prevzel obveznost plačila pro- 
metnega davka, pa ima seveda 
pravni interes na tem, kako bo 
davek odmerjen. Zato predla- 
gamo, da se zakon dopolni v 
tem, da ima v postopku odme- 
re davka na promet nepremič- 
nin položaj stranke tudi kupec, 
če se je pogodbeno zavezal 
plačati prometni davek. 
K 3. členu. 

Po 6. členu zakona je davč- 
na osnova za prometni davek 

prometna vrednost nepremič- 
nine takrat, ko nastane davčna 
obveznost. Glede na tako be- 
sedilo zakona so nekatere 
davčne uprave ugotavljale 
prometno vrednost s cenitvijo 
tudi v primerih, ko ni bilo no- 
benega dvoma v realnost po- 
godbene cene. Zato predlaga- 
mo spremembo te določbe ta- 
ko, da je načeloma davčna 
osnova prodajna cena ali vre- 
dnost dogovorjenega povrači- 
la in se torej prometna vre- 
dnost nepremičnine skladno s 
7. členom ugotavlja le takrat, 
če davčni organ dvomi v real- 
nost pogodbene cene. 

V četrtem odstavku 6. člena 
predlagamo dopolnitev zako- 
na v tem smislu, da se izrecno 
določi, da se k davčni osnovi 
ne prišteva tudi davek na pro- 
met nepremičnin, kar velja za 
primere, ko plačilo prometne- 
ga davka prevzame kupec, ko 
se za davčno osnovo vzame 
prometna vrednost, ugotovlje- 
na s cenitvijo. 
K 4. členu: 

8. člen zakona določa mini- 
malne osnove za odmero pro- 
metnega davka, ki pri stano- 
vanjskih hišah ali stanovanjih 
ne more biti nižja od vrednosti, 
ugotovljene po predpisih o po- 
gojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. Po teh predpisih pase 
vrednost stanovanja določa po 
enotni metodologiji, ki jo pred- 
piše sekretar za urbanizem in 
po občinskem odloku o po- 
prečnih gradbenih cenah sta- 
novanj. Ker pa noben od teh 
predpisov ne določa kot krite- 
rij za ugotavljanje vrednosti 
stanovanj zasedenost stano- 
vanj, predlagamo, da se v pri- 
merih ugotavljanja davčne 
osnove za prodajo zasedenih 
stanovanj določbe o najnižji 
vrednosti ne uporabljajo. 

lastnike, pogodbe pa niso bile 
prijavljene za odmero davka. 
Po preteku zastaralnega roka v 
vseh primerih po veljavnem 
zakonu ni več mogoče odmeri- 
ti davka. Ker zakon veže pro- 
dajalca, da v petnajstih dneh 
po sklenitvi pogodbe le-to pri- 
javi davčnemu organu, meni- 
mo, da je zastaralni rok treba 
določiti glede na čas prijave 
oziroma v primerih, ko je davč- 
ni organ sam ugotovil, da izvr- 
šena prodaja ni bila prijavljena 
v odmero, na čas odkritja 
davčne obveznosti. 
K 8. členu: 

Predlagane spremembe širi- 
jo obseg oprostitev, pa tudi 
druge zakonske spremembe 
bodo učinkovale ugodnejše za 
zavezance. Zakon naj bi pričel 

veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu. Pri odmeri dav- 
kov se uporabljajo predpisi, ki 
veljajo na dan nastanka davč- 
ne obveznosti. Ker je določeno 
število odmernih postopkov v 
teku, predlagamo, da naj bi 
nove določbe veljale tudi za 
vse odmere prometnega dav- 
ka, glede katerih do uveljavitve 
zakona še ni izdana dokončna 
odmerna določba, kar pomeni, 
da bodo v smislu predlaganih 
rešitev obravnavane tudi vlo- 
žene pritožbe proti odmeri 
davka. 

Za izvedbo tega zakona niso 
potrebna finančna sredstva. 
Tudi predlagane spremembe 
ne bodo imele pomembnejše- 
ga vpliva na višino davka na 
promet nepremičnin. 

Predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o uprav- 
nih taksah 

(ESA-153) 

K 5. in 6. členu: 
Predlagamo spremembe 

zadnjega odstavka 13. člena in 
prvega odstavka 15. člena za- 
radi vskladitne s tozadevnimi 
določbami zakona o davkih 
občanov. 
K 7. členu: 

Po veljavni ureditvi zastara 
pravica do odmere davka v pe- 
tih letih po preteku leta, v kate- 
rem bi bilo treba davek odme- 
riti. Po preteku tega roka ni 
mogoče davka več odmeriti, 
ne glede na to, če zavezanec 
pogodbo v tem času sploh ni 
predložil davčnemu organu 
zaradi odmere davka. Glede na 
neažurno stanje v zemljiški 
knjigi, ko je le neznaten del 
novih stanovanjskih stavb s 
stanovanji v etažni lastnini vpi- 
sanih v zemljiški knjigi, so zelo 
pogosti primeri, ko so posa- 
mezna stanovanja menjala 

Diplomatsko konzularna 
predstavništva SFRJ v tujini 
pobirajo upravne takse za 
upravna dejanja v primerih, ko 
na zahtevo naših državljanov, 
živečih v tujini, izdajajo razne 
upravne spise pristojni repu- 
bliški (pokrajinski) ali občinski 
upravni organi in za katere je 
treba plačati republiške, po- 
krajinske ali pa občinske 
upravne takse. Tu gre pred- 
vsem za razne spise oziroma 
potrdila v zvezi z državljan- 
stvom, za izpiske iz matičnih 
knjig, za potrdila o premoženj- 
skem stanju, za razna spriče- 
vala itd., za izdajo katerih so 
pristojni republiški oziroma 
občinski organi, in je za izdajo 
teh listin treba plačati republi- 
ško ali občinsko upravno tak- 
so. Po določbi 3. točke druge- 
ga odstavka 28. člena zakona 
o upravnih taksah SR Sloveni- 
je se v primerih, če plačuje tak- 
so taksni zavezanec iz tujine, 
plača takso v tuji valuti po ve- 
ljavnem tečaju. Ker gre v nave- 
denih primerih za republiške 
oziroma občinske upravne 
takse, dohodki od teh taks pri- 
padajo republiki ali občini ne 
glede na to, da so se upravna 
dejanja zahtevala preko diplo- 
matsko-konzularnih predstav- 
ništev Jugoslavije v tujini. Di- 
plomatska in konzularna pred- 
stavništva bi torej morala v tuji 
valuti pobrane upravne takse 
odvesti na račune tistih druž- 
benopolitičnih skupnosti, ka- 
terih upravni organi so opravili 

dejanja na zahtevo naših dr- 
žavljanov v tujini. Tega pa za- 
radi deviznih predpisov tujih 
držav ni mogoče izvesti. 

V zvezi z opisanim položa- 
jem je bilo treba najti izhod, 
kako zagotoviti pravilno pripa- 
dnost dohodkov od republi- 
ških in občinskih upravnih 
taks, ki jih plačujejo naši dr- 
žavljani v tujini. 

V tej zvezi je bila v sodelova- 
nju Zveznega sekretariata za 
finance, Zveznega sekretariata 
za zunanje zadeve, Službe 
družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije, republiških in pokra- 
jinskih sekretariatov za finan- 
ce izoblikovana naslednja 
predlagana rešitev: 

1. da se pri diplomatsko- 
konzularnih predstavništvih 
Jugoslavije v tujini ločeno evi- 
dentirajo dohodki, ki se dose- 
gajo v korist federacije, od do- 
hodkov, ki gredo v korist dru- 
gih družbenopolitičnih skup- 
nosti v Jugoslaviji; 

2. da diplomatsko-konzu- 
larna predstavništva pošiljajo 
Zveznemu sekretariatu za zu- 
nanje zadeve podatke o do- 
hodkih od republiških, pokra- 
jinskih in občinskih upravnih 
taks in da Zvezni sekretariat za 
zunanje zadeve odpre za te 
dohodke posebni evidenčni 
račun. Razdelitev sredstev iz 
tega računa na posamezne re- 
publike in občine bi Zvezni se- 
kretariat za zunanje zadeve 
opravil vsake tri mesece; 

3. da republike oziroma po- 
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krajini svoje zakone o uprav- 
nih taksah dopolnijo z določ- 
bami, ki naj upravne organe 
zavežejo, da bodo v premerih , 
ko bodo na zahtevo naših dr- 
žavljanov iz tujine izdajali spi- 
se, ki podlegajo upravnim tak- 
sam in, ki se vročajo strankam 
prek naših diplomatsko-kon- 
zularnih predstavništev v tuji- 
ni, tem spisom priložili spre- 
mni dopis v dveh izvodih, na 
katerem bo naznačen znesek 
takse, ki ga mora diplomatsko- 
konzularna predstavništvo po- 
brati od stranke, preden ji vro- 
či zaprošeni spis. 

28. člen republiškega zako- 
na o upravnih taksah že dolo- 
ča, da v primerih, ko takšni za- 
vezanci plačujejo takso v tuji- 
ni, plačajo takso v tuji valuti po 
veljavnem tečaju. Ta člen se 
dopolnuje z dvema odstavko- 
ma, s katerima se določa, da 
taksni zavezanec, ki preko na- 
šega diplomatsko-konzularne- 
ga predstavništva zaprosi za 
upravno dejanje, ki podlega 
taksi, plača takso pri tem pred- 
stavništvu v tuji valuti in da 
mora upravni organ, ki pošlje 
zaprošeni akt predstavništvu, 
priložiti v dveh izvodih spre- 
mni dopis, na katerem je naz- 
načen znesek takse, ki jo je 
treba pobrati od stranke. 

S predlagano rešitvijo se bo- 
do dohodki od republiških in 
občinskih upravnih taks, pla- 
čanih pri naših diplomatskih in 
konzularnih predstavništvih, v 
bodoče stekali v republiške 
oziroma občinske proračune. 
Ti dohodki so se doslej ne gle- 
de na veljavno zakonsko ure- 
ditev stekali v zvezni proračun, 
ker jih zaradi pomankljivih 
predpisov v praksi ni bilo mo- 
goče usmerjati v proračune 
družbenopolitičnih skupnosti, 
katerim pripadajo. Vendar ne 
gre za pomembnejši obseg 
sredstev. 

Pri obravnavi osnutka zako- 
na za dopolnitev zakona o 
upravnih taksah je k navedeni 
dopolnitvi 28. člena zakono- 
dajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije menila, da 
predlagana dopolnitev ni us- 
klajena s 46. členom novele 
oziroma 92. členom zakona o 
splošnem upravnem postopku 
(Uradni list SFRJ, št. 4/77), ki 
omogoča, da se državljanom 
SFRJ v tujini izpiski iz matičnih 
knjig, spričevala, potrdila in 
druga na zahtevo stranke izda- 
na pisanja lahko vročajo nepo- 
sredno. Druga pisanja se jim 
vročajo po diplomatskih in 
konzularnih predstavništvih 
SFRJ v tujini. Komisija ja zato 
predlagala, naj predlagatelj ob 
pripravi predloga zakona upo- 
števa obe možnosti vročanja 
spisov, in to neposredno, ka- 

kor tudi po konzularnih in di- 
plomatskih predstavništvih 
SFRJ v tujini, ter določi način 
plačevanja taks v tuji valuti, ko 
se spisi vročajo državljanom 
Jugoslavije v tujini neposre- 
dno. 

Ker je besedilo predlagane 
dopolnitve zakona predlagal 
zvezni sekretariat za finance 
tako, da bi bilo enako v vseh 
republiških in pokrajinskih za- 
konih, smo stališče zakono- 
dajno-pravne komisije posre- 
dovali zveznemu sekretariatu, 
kateri pa nam je v tej zvezi spo- 
ročil naslednje stališče zvez- 
nega sekretariata za pravoso- 
dje in organizacijo zvezne 
uprave: 

»Z 2. členom zakona o 
splošnem upravnem postopku 
so poleg federacije tudi repu- 
blike in pokrajine pooblašče- 
ne, da posamezna vprašanja 
postopka za določeno uprav- 
no področje s posebnim zako- 
nom uredijo drugače, kot je to 
urejeno s tem zakonom, pod 
pogojem, če je za postopanje 
na takem upravnem področju 
to potrebno. 

S predloženo dopolnitvijo 
zakona o upravnih taksah SR 
Slovenije, se razen načina pla- 
čevanja upravnih taks, ureja 
tudi vprašanje dostavljanja 
upravnih aktov, izdanih na za- 
htevo jugoslovanskih državlja- 
nov v inozemstvo. 

Po rešitvi, ki je v navedeni 
dopolnitvi, se vračanje uprav- 
nih aktov izdanih na zahtevo 
državljanov SFRJ v tujini opra- 
vi po zveznem upravnem orga- 
nu, pristojnem za zunanje za- 
deve, a obsega le spise, ki 
podlegajo plačilu takse. Vra- 
čanje ostalih upravnih spisov 
na nek drug način, pa tudi na 
način predviden v drugem od- 
stavku 92. člena zakona o 
splošnem upravnem postop- 
ku, s to dopolnitvijo ni izklju- 
čen. To pomeni, da je s predla- 
gano dopolnitvijo vprašanje 
vročanja urejeno na način, ki 
odstopa od zakona o sploš- 
nem upravnem postopku sa- 
mo kolikor je to nujno, da se 
od naših državljanov v tujini 
poberejo takse. 

Z oziroma na cilj, ki se želi 
doseči, kakor tudi na obseg 
pooblastila iz 2. člena zakona 
o splošnem upravnem postop- 
ku, smo mnenja, da predlože- 
no besedilo dopolnitve repu- 
bliškega predpisa o taksah ni v 
neskladju z drugim odstavkom 
92. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku, smo 
mnenja, da predloženo bese- 
dilo dopolnitve republiškega 
predpisa o taksah ni v neskla- 
dju z drugim odstavkom 92. 
člena zakona o splošnem 
upravnem postopku.« 

Z oziram na navedeno mne- 
nje zveznega sekretariata za 
pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave, pripombe za- 
konodajno-pravne komisije pri 
formulaciji novega tretjega in 
četrtega odstavka 28. člena za- 
kona o upravnih taksah niso 
bile upoštevane. 

Na pobudo Skupščine mesta 
Ljubljane je v predlog zakona 
vnesena tudi dopolnitev 19. 
člena zakona, po kateri se 
upravne takse ne plačujejo za 
spise in dejanja v postopku za 
izdajo dovoljenja za posest 
trofejnega orožja. Po predlogu 
Skupščine mesta Ljubljana naj 
bi se oprostitev uvedla le za 
borce NOV. Ker pa zakon o 
orožju predvideva možnost iz- 
daje dovoljenja za posest tro- 

fejnega orožja, ki pomeni za 
lastnika oseben ali družinski 
spomin, menimo, da oprosti- 
tve ne bi bilo primerno omeje- 
vati le na borce NOV, temveč 
naj bi se priznavale tudi ose- 
bam, ki jim je to orožje družin- 
ski spomin. Prav tako naj bi se 
oprostitev ne omejevala le na 
orožje iz narodnoosvobodilne 
vojne, temveč na trofejno 
orožje, kot ga pojmuje zakon o 
orožju, to je strelno in hladno 
orožje, ki se hrani kot spomin 
iz vstaj in osvobodilnih vojn ju- 
goslovanskih narodov. Po 
predlogu naj bi se torej prizna- 
la oprostitev plačila upravne 
takse za spise in dejanja v po- 
stopku za izdajo dovoljenja za 
oosest trofejnega orožja, ki 
oomeni za lastnika oseben ali 
družinski spomin. 

Predlog zakona o plače- 
vanju doplačilne poštne 
znamke »VIII. Medite- 
ranske Igre, Split 1979« 

(ESA-224) 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov ob koncu de- 
cembra 1978 sprejela odlok o 
pristopu SR Slovenije k dogo- 
voru o izdaji doplačilne poštne 
znamke »VIII. Mediteranske 
igre, Split, 1979. leta«. S tem 
dogovorom so se republike in 
pokrajini dogovorile, da se za 
širše propagiranje medteran- 
skih iger kot manifestacije me- 
dnarodnega sodelovanja izda 
posebna doplačilna poštna 
znamka. Doplačilna poštna 
znamka bo izdana v dveh emi- 
sijah v skupni nakladi 50 mili- 
jonov komadov, vrednost po- 
samezne znamke pa bo 1 di- 
nar. Te znamke bodo v prodaji 
v času od 1. do 31. marca in od 
1. do 31. avgusta 1979. Prihod- 
ki od prodanih znamk gredo v 
skladu z navedenim dogovo- 
rom v korist mediteranskih 
iger za zagotovitev dela sred- 
stev za pokritje stroškov v zve- 
zi z organiziranjem in izvedbo 
iger. 

Republike in pokrajini so se 
z navedenim dokumentom še 
dogovorile, da bodo s svojimi 
predpisi zagotovile, da se bo- 
do v predvidenem terminu pla- 
čevale doplačilne poštne 
znamke za vse poštne pošiljke 
v notranjem prometu, razen za 
časopise in časnike. 

2. 

Po naših informacijah so na 
sejah skupščinskih zborov ob 
koncu leta 1978 sprejele odlo- 
ke o pristopu k navedenem do- 
govoru še Skupščine SR Hr- 
vatske, SR Makedonije in SAP 
Kosova. V teh odlokih so - ta- 
ko kot v SR Sloveniji — za pod- 
pis dogovora pooblaščeni re- 
pubjiški oziroma pokrajinski 
izvršni sveti. Podpisovanje do- 
govora je predvideno najpoz- 
neje sredi februarja 1979. O 
pristopu drugih republik k do- 
govoru bo predlagatelj zakona 
obveščal Skupščino SR Slove- 
nije med postopkom za spre- 
jetje tega zakona. Po progra- 
mih dela skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin bodo ti 
dokumenti sprejeti v januarju 
oziroma najpozneje v začetku 
februarja 1979. 

3. 

Za izpolnitev obveznosti iz 
medrepubliškega dogovora, ki 
zagotavlja plačevanje dopla- 
čilne znamke v navedenem ro- 
ku, je treba sprejeti poseben 
republiški predpis. Po mnenju 
Zakonodajnopravne komisije 
Skupščine SR Slovenije je tak 
predpis glede na določbe 237. 
in 238. člena skupščinskega 
poslovnika lahko to le zakon. 

Zato predlagamo, da Skup- 
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ščina SR Slovenije za realiza- 
cijo navedenega medrepubli- 
škega dogovora sprejme za- 
kon o plačevanju doplačilne 
poštne znamke »VIII. Medite- 
ranske igre, Split, 1979. leta«. 
S tem zakonom se v skladu z 
medrepubliškim dogovorom 
ureja naslednje: 

- določa se obveznost pla- 
čevanja doplačilne poštne 
znamke »VIII. Mediteranske 
igre, Split, 1979. leta« v vre- 
dnosti 1 dinar za vse poštne 
pošiljke v notranjem prometu, 
razen za časopise in časnike v 
obdobju od 1. do 31. marca in 
od 1. do 31. avgusta 1979; 

- prihodki od prodanih do- 
plačilnih znamk se usmerijo za 
pokritje stroškov v zvezi z or- 
ganiziranjem in izvedbo iger. 

Ustavno-pravna podlaga za 
tak zakon je podana v določ- 
bah 17. točke prvega odstavka 
321. člena Ustave SR Sloveni- 
je, po katerih se z republiškim 
zakonom urejajo vprašanja 
javnih prireditev, plačevanje 
poštne znamke pa je eden od 
elementov organiziranja ome- 
njene velike športne prireditve. 
Pravno sistemska osnova za 
predloženi zakon pa je tudi v 
določbah drugega odstavka 
10. člena zveznega zakona o 
poštnih, telegrafskih in tele- 
fonskih storitvah (Uradni list 
SFRJ, št. 24/74 in 29/77), po 
katerih se lahko v primerih, ki 
jih določi poseben zakon (to 
pa je lahko tudi republiški za- 
kon), plača za posamezne ptt 
storitve poleg njihove redne 
cene še določen znesek za na- 
mene, določene v omenjenem 
posebnem zakonu. 

4. 
Glede na to, da se bodo do- 

plačilne poštne znamke po 
omenjenem medrepubliškem 
dogovoru plačevale že v času 
od 1. do 31. marca 1979, bi 
moral biti republiški zakon, ki 
določa to obveznost, sprejet 
najpozneje v februarju 1979. 
Ker pa v tem času ni mogoče 
izvesti celotne zakonodajne 
procedure niti po rednem niti 

po skrajšanem postopku, 
predlagamo, da se predlog za- 
kona . poslovnika. K takemu 
postopku nas torej zavezuje 
sprejeti medrepubliški dogo- 
vor. Če zakon v tem času ne bi 
bil sprejet, bi odpadlo pobira- 
nje doplačilnih znamk v mese- 
cu marcu 1979, s tem pa bi tudi 
izpadel del predvidenih pri- 
hodkov za pokritje stroškov v 

zvezi z igrami. Sicer pa je - 
gledano z vsebinskega vidika - 
prva faza postopka o tem vpra- 
šanju potekala v Skupščini SR 
Slovenije že v okviru razprav o 
odloku o pristopu k medrepu- 
bliškemu dogovoru. 

5. 
Sprejetje zakona ne bo pov- 

zročilo dodatnih izdatkov v re- 

Predlog za izdajo zako- 
na o določanju, dodelje- 
vanju in uporabi enotne 
matične številke obča- 
nov v SR Sloveniji z 
osnutkom zakona 

(ESA-173) 

Predlog za izdajo zakona 
izhaja iz določb zveznega za- 
kona o uvedbi enotne matične 
številke občanov (Uradni list 
SFRJ, št, 58/76), s katerim se 
nalaga republiki, da uredi s 
svojim zakonom predvsem na- 
slednja vprašanja: 

- pooblasti organ, ki bo do- 
ločal in dodeljeval matične 
številke občanom ter vodil evi- 
denco o dodeljenih matičnih 
številkah, 

- določi javne listine, v ka- 
tere bi se vpisovala matična 
številka, poleg dokumentov 
predvidenih z zveznim zako- 
nom, 
- predpiše pooblastila za iz- 

dajo predpisov o obrazcih in 
načinu vodenja evidence o do- 
deljenih matičnih številkah, 

- določi medsebojna ra- 
zmerja in obveznosti organov 
in organizacij v republiki pri 
izvrševanju zveznega zakona. 

Določila zveznega zakona 
morajo pristojni republiški or- 

gani uresničiti v petih letih od 
njegove uvedbe. 

Osnutek zakona pooblašča 
Zavod SR SLovenije za statisti- 
ko za določanje matičnih šte- 
vilk (na podlagi podatkov iz 
centralnega registra prebival- 
stva SR Slovenije). Za opera- 
tivno dodeljevanje le-teh ne- 
posredno občanom pa poo- 
blašča občinski upravni organ, 
pristojen za notranje zadeve. 

Matična številka bo trinajst- 
mestno število, ki bo določena 
in dodeljena vsakemu občanu. 

Matična številka je eden od 
osnovnih identifikacijskih zna- 
kov, ki bo omogočal povezo- 
vanje in integracijo podatkov v 
sistemih evidenc o prebival- 
stvu, ki se vodijo na različnih 
področjih. Sedanji sistem evi- 
dentiranja, zbiranja in obdela- 
ve podatkov o stanju in giba- 
nju prebivalstva ter drugih po- 
datkov, pomembnih za plani- 
ranje, spremljanje in usmerja- 
nje družbenega razvoja je že 
dalj časa ekstenziven in hete- 
rogen. Zato organi in organi- 

publiškem proračunu. S spre- 
jetjem obveznosti plačevanja 
doplačilne poštne znamke pa 
se bo po ocenah združenih ptt 
organizacij Slovenije zbralo na 
območju SR Slovenije približ- 
no 7,5 milijona dinarjev, ki bo- 
do v skladu z medrepubliškim 
dogovorom usmerjeni za po- 
kritje stroškov iger. 

zacije pogosto uvajajo lastne 
sisteme zbiranja in obdelave 
podatkov. 

Uporaba matične številke bo 
postopno odpravila vzporedno 
zbiranje podatkov o občanih. 
Omogočila pa bo tudi enostav- 
nejše poslovanje uprave in s 
tem razbremenila občane pri 
dajanju podatkov. 

Osnutek zakona terja od or- 
ganov in organizacij, ki na 
podlagi predpisov vodijo evi- 
dence o občanih in izdajajo 
javne dokumente, da uporab- 
ljajo enotno matično številko. 

Organi in organizacije, ki 
bodo uporabljali matično šte- 
vilko, bodo morali ob prehodu 
na nov sistem uskladiti svoje 
dosedanje evidence. Stroški 
uskladitve se bodo pokrili s 
poznejšim racionalnejšim po- 
slovanjem. Občinski upravni 
organi, pristojni za notranje 
zadeve bodo imeli dodatne 
stroške pri dodeljevanju ma- 
tičnih številk občanom. Ker pa 
se bodo dodeljevale občanom 
pri zamenjavi osebnih izkaz- 
nic, se bodo stroški dodeljeva- 
nja ustrezno zmanjšali. Tudi 
stroški Zavoda SR SLovenije 
za statistiko se bodo povečali 
zaradi priprave in dodeljevanja 
matičnih številk. 

Osnutek zakona terja pripra- 
vo zakonskega predpisa o za- 
varovanju in pravicah uporabe 
podatkov pri organih in orga- 
nizacijah, ki vodijo registre in 
zbirajo osebne podatke o ob- 
čanih. Zavaroval naj bi tudi 
osebne podatke pri avtomatski 
obdelavi podatkov. 

O osnutku zakona do sedaj 
še ni bilo razprave. 
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POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin^Skupscine SFRJ o poteku usklajevanja 

Resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje od 1976-1980 in spremljajočih 

dokumentov za leto 1979 ter nekaterih drugih aktov 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je po predhodni 

dokumente;0 lh' ^ ^ dne 26 12'1978 ^^el naslednje 
- Resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 

goslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1979 
- Odlok o skupni devizni politiki za leto 1979 

skunn1h°tk0^riihi" nj!°9ah fmis'iskedenarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike za leto 1979 
- Projekcijo plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979 

Projekcijo devizne bilance Jugoslavije za leto 1979 

KovMeT.oiTJflM 'm"' 

w 0 do!očitvi Prihodkov od carin in drugih uvoznih 
l6 V ,1979 odstoPaJ° Interesni skupnosti Jugo- slavije za ekonomske odnose s tujino. 

Poleg navedenih dokumentov je Zbor še sprejel 
- Zakon o spremembi zakona o določitvi skupnega obseaa 

proračunskih odhodkov federacije za leto 1978 
T °!?'ok 0 spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, kise v letu 1978 

nosesatujinoereSm skupnosti Ju9oslavije za ekonomske od- 
- Odlok o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska 

deviz za potrebe federacije v letu 1979 

up~ravnihntaksahremembah dopolnitvah zakora o zveznih 
. ~ 0 spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli 
ske^pfometu zivtlskih Proizvodov v zunanje trgovin- 

- Delovni program Zbora republik in pokrajin za leto 1979 
^0Pr®v®e 'e !®tos razprava o resoluciji za leto 1979 začela v republikah praktično ze v oktobru in kljub temu, da so na 

temeljih stališč svojih skupščin delegacije od 5.12.1978. dalie 
takorekoč stalno delale, je bilo soglasje o vseh dokumentih 

danja Jl spremljajočih aktih) doseženo šele na dan zase- 

Jr.eljn'?r0k' da ie d°9°varjanje zastajalo ni predvsem v težavah usklajevanja številnih različnih stališč skupščin po- 
sameznih interesov ter želja in predlogov, ki jih je bilo po- 

nrlhnHnff^r »na skupno osnovo gospodarske politike za 
rii^ n ji' v tem> da dokumenti, ki tvorijo resolu- 

tL predl°ze!11 skupščinam republik in pokrajin hkrati z osnutkom resolucije temveč naknadno, nekateri zelo pozno. 

četrtek 21 1291978 e Ju90slavije smo dobili šele v 
Osnovno stališče Skupščine SR Slovenije, da naj bo pred- 

d°9h
r®Sj UC'J® kar najbolj usklajen s sistemom planiranja, to je da bo izvedbeni akt za izvajanje srednjeročnega plana v letu 

lio rT° USP dosledno uveljaviti. Neketare naloge so 
noifItD 

anf' za nekatere določeni tudi roki in za 
^ere 'udl nosilci. Vendar je resolucija ostala še zelo 

sklPn T *' splos.na ln deklarativna. Sprejet pa je bil delovni 
nkČfhr* ? V začetku Prihodnjega leta in ne šele 
cijl v bodoče0 Se' ° razPrava> kakšna nai bo resolu- 

» °!!i°!n0Vni ?a'°9' Pri uresničevanju srednjeročnega plana naslednjem letu za nobeno delegacijo nista bili sporni. 
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da ie Potrebno bolj organizirano in bolj konkretno 
n^vsernorim^^H6 -lamoupravnih socialističnih odnosov na vseh področjih družbenega življenja ter, da je nuino zaao- 
oviti večjo stabilnost družbenoekonomskega razvoja Hitro 

smo dosegi, soglasje, da je nujno, da vse družbenopolitične 
skupnosti, vse organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, temeljito analizirajo dose- 

nfh odnoUJ™ «V raZV°LU družbenoekonomskih in samouprav- ih odnosov, se posebej izvajanje zakona o združenem delu 

nr,«Ih sistemskih zakonov, ter sprejmejo ukrepe za njihovo posebno izvajanje. Organi federacije pa so obvezni za čim- 

?ir?innJO pred!°f'tev še manjkajočih sistemskih zakonov (raz- širjena reprodukcija, cene in kompenzacije). 
Vsi smo bili hitro enotni v tem, da je za doslednejše uresni- 

čevanje politike ekonomske stabilizacije in krepitve material- 
nega položaja združenega dela potrebno' 

viti Pra!tPlfdn^nT,ZdrUŽe^n'a dela in sredstev in zausta- 
ZL , zadolženosti gospodarstva predvsem tako da se 
Zhnl!eŽ'JSta P°raba spravt v okviru razpoložljivih sredstev 
tsm Ha fruktura ln Poveča efikasnost investiranja. Tudi š 
TzaSZ^^ia b° SDKdOS'°dn° zakon 

n,:J° StrVečt iZV?Z' uP°časni uvoz, doseže nižji deficit v 
nasproti tufinf,' St°Pn'a zadolže"osti 

trejekottetos''Šati ^0' Ć3 b° produktivnost rasla hi- 

dnhnHt,??/?90^'' da bc osebna poraba in skupni osebni dohodki rasli počasneje od dohodka, čisti osebni dohodki oa 
počasneje od doseženega čistega dohodka, P 

raKt
da S™?fva za zad°voljevanje splošnih in skupnih potreb rastejo počasneje od nominalne rasti dohodka in D P, 

fg7gn ' da se zagotovi, da bo porast cen nižji kot v letu 
n' bil° tudl pri dogovoru, da vsi podpisniki 

fn Ank" dogovorov, samoupravnih sporazumov, republike 
n^n, aJIHe'^ n^retn0 u9°toviio. kateri v srednjeročnem 
nlfc k predvldem dogovori in v čem se ne uresničujejo še 
Tn rpnMhTt8JaVn0Stlh posebne9a Pomena. Tudi, da federacija 
Ipim« / Prevzamejo obveznost, da do konca februarja dogovor o kontinuiteti razvoja črne metalurgije, do 
konca marca dogovor o pravicah zadolževanja v inozemstvu 

naft P0Zr6Je l','3™6"1 P°lletiu dogovor o razvoju in predelavi 
pa še niso na dogovori bi namreč morali biti že sprejeti, 

vi Jon nifim' k0t ^n' je bi,° prvo sporno vprašanje, kakšno v ogo naj imajo pri dinamiziranju rasti družbenega proizvoda 
ki je predviden za 6%, industrijske rasti za 7% in kmetijstva za 
5/o, izvoz, uvoz in plačilni deficit. 
nosfh «'?niinn t* mn.e"/a najbolj kresala pri ekonomskih od- 
ki si v J razumljivo, saj je izvoz tista postavka, 
čuip in isWo tSrf očnega plana najmanj uresni^ čuje in istočasno postavka, od katere je v veliki meri odvisna 

,UstnS^nneV,Srhefnjer0Čne9a plana' še posebei dinamičen in istočasno stabilen gospodarski razvoj. 
delegac'je so se strinjale z oceno,'da je treba povečanje izvoza nujno zagotoviti, vendar nas ni nobena podprla v 

poročevalec 



zahtevi da naj ekonomska politika ob naporih OZD zagotovi, 
da bo izvoz rasel 7%-8% oz. nad rastjo družbenega proiz- 
voda. Menili so, da z ozirom na neustrezne izvozne rezultate v 
preteklih treh letih in še prisotne ekonomske zaostritve in 
recesijo v svetu, to za njih ni realno možno. Po dolgih razpra- 
vah smo ostali s predlogom sami. In ko se je tudi pod tezo 
naših argumentov izoblikoval nov predlog in sicer, da bo 
težišče aktivnosti v tem, da bo izvoz blaga in uslug rasel 
realno najmanj 5%, rast uvoza pa se povečala od predvidenih 
1% na 2%, od tega repromaterial 3,5%, smo na to dali so- 
9l£|stočasno smo se tudi sporazumeli, da bo deficit Pla&lne 
bilance v letu 1979 v okvirih, predvidenih v srednjeročnem 
planu. Torej ne bistveno nižji ali višji. Sprejeto je tudi stališče 
da ie potrebno zagotoviti večjo konkurentnost našega blaga 
na tujih trgTh in sicer z večjo produktivnostjo, kvaliteto.pro- 
duktov, učinkovitejšim gospodarjenjem bol) organiziranim 
nastopom v inozemstvu, z nižjim porastom cen v OZD ter z 
ukrepi ekonomske politike, še posebej z ukrepi pospeševanja 

'ZVDrugo vprašanje, kjer je prišlo do znatnih razlik med dele- 
gacijami je energetska politika. Ugotovljeno je bilo, da je pri 
izvajanju srednjeročnega plana prišlo do znatno večje porabe 
nafte derivatov in posebej mazuta, kot je bilo predvideno. Z S 
je zato predlagal, da je treba z ukrepi zagotoviti večjo uporabo 
domačih izvorov energije in bolj racionalno uporabo 
energetskih izvorov, skladno s predvidevanji v pianu. Predlo- 
žil je amandman, po katerem naj bi se v prvi POlovici 979 eta 
v GZJ dogovorili za kriterije za prehod velikih porabnikov 
mazuta in drugih uvoznikov energetskih goriv na domače 
izvore, posebno premog. Tako orientacijo da bi Podpirala 
politika cen, davčna in carinska politika; podprli smo potrebo 
oo varčevanju energije in racionalni uporabi uvoznih energet- 
skih izvorov in izdelavo kriterijev, kje in kako naj se gre na 
domače energetske izvore, upoštevaje ekonomičnost in te- 
hnološke vidike. Seveda pa nismo mogli sprejeti stališča, da 
ie potrebno, da gredo vsi uporabniki tujih energetskih virov, 
torej tudi .plina, ki ga v Sloveniji šele dobro uvajamo na 
predelavo kurišč na premog. Opozorili smo da se preskrba s 
plinom, za razliko od mazuta, giblje pod predvidevanji v p lanu 
in da ie potrebno ceniti tudi ekonomske in tehnološke razloge 
pa tudi probleme človekovega okolja. Ne nazadnje tudi sred- 
stva ki so jih OZD doslej vložile npr. v plinifikacijo itd. 

Po dolgih razpravah so se vse delegacije strinjale da se 
besedilo glasi: . . , ... . . w 

Z dogovorom v Gospodarski zbornici Jugoslavije bodo v 
prvem polletju 1979 v skladu s politiko, ki jo določa plan 
sprejeti kriteriji in program ukrepov za čim smotrnejšo porabo 
in kar največje varčevanje naftnih derivatov, da bi se dosegla 
optimalna nadomestitev z domačimi viri energije zlasti pri 
velikih porabnikih mazuta in naravnega plina kot energet- 
skeaa goriva, upoštevajoč pri tem ekonomske in tehnično 
tehnološke možnosti, na podlagi česar bodo organizacije 
združenega dela sprejele potrebne ukrepe in aktiv"°s^ 

Vse delegacije so se strinjale z oceno, da ima politika cen v 
ekonomski politiki za leto 1979 izreden pomen, tako glede 
nevarnosti, da se sproži nova inflacijska spirala, kot gjede 
naše majhne konkurenčnosti pri izvozu blaga na tuja tržišča. 
Naša skupščina je dala na osnutek resolucije dve bistveni 
pripombi: da ni potrebno opredeliti kvantifikacije o porastu 
cen temveč razdelati politiko; da je o politiki cen nujno 
razpravljati sočasno z družbenim dogovorom o cenah. Mi- 
slim da se lahko reče, da so stališča uveljavljena. Namesto 
predvidenega maksimalnega porasta cen za 11%, je zapisana 
politika za nosilce odločitev in sicer: . 

- da ie v letu 1979 zagotoviti, da bo povečanje proizvajalče- 
vih cen v industriji in kmetijstvu največ do doseženih cen v 
industriji v letu 1978, . , . 

- in da bo povečanje cen uslug do povečanja proizvajaice- 

Taka politika bi onemogočila v letu 1979 prehod na ^realne 
stanarine. Po številnih razpravah in naših obrazložitvah glede 
stanovanjske gradnje, je bilo usklajeno dopolnjeno stališče 
da tam, kjer se gre postopno na realne stanarine v skladu z 
ustreznimi sporazumi v republikah, se lahko izključno za 
povečanje stanarin povečajo tudi cene uslug, vendar ne več 
kot za en poen nad določenim nivojem cen uslug. Ocenili 
smo da to omogoča uresničitev v slovenski resoluciji določe- 

nega postopnega prehoda na realne stanarine. Dogovorjeno 
je tudi, da naj bi cene na drobno in življenjski stroški 
naslednjem letu rasli za eno petino počasneje kot letos. 

Sprejeto je tudi stališče, da se bodo spremembe cen v 
primarni delitvi izvajale selektivno in diferencirano tam, kjer je 
ponudba večja od povpraševanja. „„„„nh 

Kreditno-monetarna politika bo imela v zaostrenih pogojih 
gospodarjenja in stabilizacijskega obnašanja brez dvoma po- 
seben pomen. Letos se je prvič, kot sestavni del resolucije, 
usklajeval tudi odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske m 
denarne politike ter osnovah kreditne politike za naslednje 
leto Skupščine republik in pokrajin so imele številne spremi- 
njevalne pripombe, posebej na odlok. Vendar, ker so bile vse 
naravnane na stabilnejše obnašanje, usklajevanje ni bilo te- 
žavno. Najvažnejše dopolnitve vgrajene v oba dokumenta, 
predvsem na osnovi predlogov naše skupščine, so bile na- 
Sled,idenarno maso, ki bo spremljala rast družbenega proiz- 
voda bo Narodna banka Jugoslavije kvartalno prilagojevala 
dejanskim gospodarskim gibanjem. S tem bo preprečeno 
ponavljanje grobih intervencij in blokad do katerih je Pr'šl°^ 
letu 1978, ko je Narodna banka Jugoslavije intervenirala še e 
takrat, ko je denarna masa v vseh segmentih prešla dovoljene 
okvi re' 

- Narodna banka Jugoslavije in služba družbenega knjigo- 
vodstva so zelo konkretno zadolžene, da v letu 1979 predlo- 
žijo sistem, ki bo omogočil pospešeno urejanje nekreditne 
monetizacije vrednostnih papirjev organizacij z.d™^nega 
dela. To bo bistveno zmanjšalo kreditno odvisnost gospodar 
stva od bank ter ob hitrejšem odvijanju plačilnega prometa zmanišalo tudi stroške poslovanja; w 

- NBJ je zadolžena, da že v prvem kvartalu 1979 leta Po- 
loži zmanjšanje stopenj obvezne rezerve poslovnih bank. 
Tako sproščena sredstva bodo banke uporabile za financira- 
nje selektivnih namenov, kijih sedaj v preveliki men kreditira 
Narodna banka Jugoslavije. To bo tudi zmanjšalo prelivanje 
akumulacije in pocenilo kreditiranje, se posebej pa bo omo- 
gočilo, da se bo NBJ lahko bolj posvetila svoji ključni dejav- 
nosti - monetarnemu reguliranju;   

- ponovno je izvršen močan pritisk za zmanjšanje uporabe 
primarne emisije za pokritje deficita P/oracunafederac,^ 
Uspeh je bil le delen (zmanjšanje za 1 milijardo din) toda 
Zvezni izvršni svet je v odloku krepko zadolzen da vp™em 
polletju 1979 predloži skupščini program, ki bo eliminiral 
uporabo primarne emisije za pokrivanje proračunskega defi- 

° Hitrejši razvoj manj razvitih republik in Kosova je dobil 
svoje posebno mesto v resoluciji. Ugotovljeno je, da federa- 
cija izvršuje svoje obveze po srednjeročnem planu, vendar da 
se posebej Kosovo razvija počasneje kot je bilo predvideno^ 
Vse delegacije, tudi naša, so se strinjale, da je potrebno v 
prvem tromesečju 1979 leta, na temelju posebne analize, 
sprejeti nekatere dopolnilne ukrepe za razvoj Kosova^ Delega- 
cij Kosova je zahtevala, da se to konkretno zagotovi ze v 
resoluciji. Menimo, da je stališče večine delegacij ustrezno, 
saj gre za konkretne ukrepe in dokaj visoko zahtevana ^red- 
stva, kar vse je potrebno oceniti in sprejeti v republiških 
skupščinah v rednem postopku. 

Poseben problem sprejetja resolucije in največja neusklaje- 
nost je bila v plačilni bilanci Jugoslavije in v plačilno bilanč- 
nih pozicijah SR in SAP. Tako je sprejeta le začasna Plačilna 
bilanca in sicer za prvo četrtletje. Do konca marca 1979 pa 
mora Zbor republik in pokrajin sprejeti dokončno plačilno 
bilanco. Uskladitev je bila dosežena le na tekstualnem delu, 
ne pa tudi v številkah. Številke pa niso usklajene, ker se ni 
rešeno vprašanje osnov glede na obveznosti iz lanskoletne 
plačilne bilance, in ker niso sprejeti kriteriji in metodologija za 
ugotavljanje deviznega priliva iz naslova uslug in nakazil 
zdomcev, in ker nekatere republike žele povečevati uvoz brez 
ustreznega povečanja obveznosti do izvoza. 

Zadnii predlog ZIS, ki je bil sprejet kot začasen dokument, 

kvantifikacij so opredalien« kvantifikacije reP"™i'" p°eča"n 
jin. Izvozne opredelitve za Slovenijo pomenijo za 8 /■> povečan 
izvoz 4% povečan uvoz in 65% pokritost. . d 

Usklajeno je tudi stališče, da se bo vsak povečan_,zvoz nad 
določenim delil v razmerju 70 proti 30 v korist SIS 



blik in pokrajin, kar omogoča, seveda ob realizaciji zahtevne 
aloge povecarlega izvoza, potreben uvoz za predvideno po- 

mdustr|jske rasti Slovenije. Dogovorjeno je tudi 10% 
fleksibilnost med določenim uvozom opreme rep omateriala 

če of,pZa širok° P°rab°' kar US,reza slovenskemu P"eS Ce pa se v republikah in avtonomnih pokrajinah ne bo uresni- 
čeva o predvideno razmerje med izvozom in uvozom bEn 

č Ino bilan^h VertlbllnK P°dročje' kot Je to določeno v pla- čMno bilančnih pozicijah SR in SAP, bodo republike in avto- 

S3KZS rž"ukrepe'd"" -S" 
Na področju ekonomskih odnosov s tujino pri usklaievaniu 

resolucije, je predlog SR Slovenije, da je treba tudi v letu 1979 

etri=Š^ZV02 bla9a ViŠ'e st°pnje PreSe9!n samo izvoza, ki dosega večji neto devizni efekt oz wi 
vsebuje večji delež domače substance, podpirala samo SR 

nnr! Racija BiH je poudarjala, daje ekonomsko 
efekt kerV|P tienJ p°.speševanie izvoza samo neto devizni etekt, ker le-ta zagotavlja najcenejši izvoz s stališča stroškov 

da ?rSiščaSlraVanSke9a 9°spodarstva- G|ede na dejstvo, aa je s stalisca razvojne usmeritve jugoslovanskega oosdo- 
darstva nujno treba težiti za čimvečjo realizacMo domačeaa 

zu.na"Jlh tržiščih, smo končno uspeli uskladiti tekst 
vtjeJs,SpnSprend°e!aUve.SelektiVn0 P°SpeŠevanje izvoza bla9a 

usoelo^al« USkla,'eVanju je delegaciji SR Slovenije tudi 
t 1 resoluciji poseben poudarek obmejnemu ao- 

vletu^r979mvodS,?a
dnnTtT

JU in,da 86 jaSneje 0predeli' da se b° 
.Jfh J, i Politika realnega tečaja dinarja. Ob podoori seh delegacij republik in SAP nam je uspelo uveljaviti stali- 
šče da je potrebno povečati stopnjo skupne uvozne rastl od 
enega na dva odstotka, v okviru tega pa porast uvoza reoro- 
dukcijskega materiala od 2,5% na 3,5%. 

vije Vletlf'1979 L0h'|Oka ° Skupni devizni Politiki Jugosla- 
rJiitl t J ? blle smiselno vnešene vse dogovorjene rešitve, ki so bile usklajene v razpravi o resoluciji. 

nnmoVeiniiK !?■ imela števi,ne pripombe in predloge ki so 
nosov s tuH nn'a'i' uv®lj^itev nove P°"'«ke ekonomskih od- nosov s tujino ali izboljšanje predloženega besedila 

ment nišnTovni pripombe Slovenije naslednje: v doku- d°volJ vgrajeni samoupravni mehanizmi, izenačiti 
!inc h blagovne in neblagovne devizne prilive zmanjšati dosedanje neupravičene razlike v pravicah za uvoz reproduk- 

snosti^rfrinf'-313' dov°liti. plačil° uvoza dela opreme v odvi- [ od doseženega deviznega priliva brez soglasja glede 
o zaostntl odgovornost posojilojemalcev za od- plačMo anuitet, postaviti realen tečaj dinar a, zagotoviti dos°e- 

b,W°nihdn90V0rn0St r®publlk in AP za usivargje plačilno bilančnih pozicij republik odnosno AP ter omejiti administra 
»'vne ukrepe na področju ekonomskih odnosov s S 

nr^nf pnpomb' kl j|h je imela Skupščina SR Slovenije na predlog devizne politike, delegacija SR Slovenije ni usoela 
uveljavit, al, jih je uveljavila le delno, ker zanje ni dobHa 
ustrezne podpore pri Zveznem izvršnem svetu in pri deleoaci- 
jah ostalih republik in pokrajin. oeiegaci- 

Na uvodni del tega dokumenta kljub številnim prioombam 

skih° razhl® lzboljšavo Podloženega besedila, ni bilo vsebin- skih razhajanj n,t, vsebinsko spreminjavalnih predloaov 
Samo delegacija Slovenije je predlagala izenačitev sistema 

r » fn,a velJavnega za konvertibilno področje tudi za so cialistične države, s katerimi imamo dogovorjen konvertibilni 

predstavka1!" °fale dele9aciie. Po obrazložitvi preostavnika ZIS, niso sprejele. Od predloga je deleaaciia 
S oven,je odstopila, zaradi različnih pogojev poslovanj med 
državam, s konverbitilnim plaćanjem in državami kfe^se 

nfh pogojihnjetr9°VlnSki Pr°met P° bla90vnih listah v poseb- 

mf .pr®dl090m 0 konkretnejši opredelitvi politike pospeševa- ja izvoza na novih sistemskih osnovah delegacija SR Slove- 
nije m uspela, ker so vsi ostali zastopali stališče, da je to stvar 
samoupravnega sporazuma, ki ga s tem aktom ne moremo 

qnnra a!' I? ^ S° Se v lnteresni skupnosti Jugoslavije sporazumeli, da bodo instrumenti pospeševanja izvoza doqo- 

totiMBro ut0|197f °Stfli z manjš0 modifikacijo v veljavi tudi v 
leta 1 q7q y jf j .J® le zadolžitev, daje treba v prvi polovici 
škP n JnrZ t'ru-lnteresne skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
nntnoi • LUjm° opredeliti izhodiščne osnove za politiko pospeševanja deviznega priliva od izvoza blaga in storitev. 

10 

protivre0dnTs™zvozae!nSnredl092m' da Se kreditira celotna 

& o-tale 

™^LVoV«rai°2n"™ ;f;?hce„i 

7ahto69iaCiia SR Hrvatske je predložila amandma s katerim ie 
mih na klirinškoSnTM? iZV°Z 'adij po medržavnih sporazi- 
področie ZIS m 5£W i6"31"0- k0< i2V0Z na konvertibilno 

Silt45SS5Sg<&£ 

aest'k"z,s ~c »°« 

tov^tTvSl0fOVa je s SVOjim amandmajem skušala zago- 
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Zavrnjen je bil amandma SR Slovenije glede politike zmani 
ševanja cann in drugih dajatev za uvoz spec^ne op^mT 
namenjene proizvodnji za izvoz ker je v srednjeročnem D^Tn!,' 
predvideno, da so take benifikacije možne izključno za uvoz 
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uvoz reprodukc'jskeg3 materiala v okviru plačilnobilančneaa 

in Z|ZSJaki6^n proti temu predlogu so bile vse republike n ZIS, k, so zagovarjali stališče, da se tak uvoz lahko le 

sej^mDdborg°V0'' Na tem s,aližču je BiH vztrajala do zadnje 
J°k:>ru Poi't'ke tečaja dinarja so bile sprožene številne 
rea n 1 priporTlb® vseh delegacij v zvezi z vodenjem politike 
letu 107Q vnHv' Sprejet je bil slovenski predlog, da je treba v 
tečaja ^ tem P°dr°čju aktivnej«° pohtiko realnega 

Pri politiki kreditnih odnosov s tujino je deleaaciia ^inue- 
nije uspela z amandmajem, ki zaostruje odgovornost subjek- 

z: sas^gr1 ,ve deviznih JdstJza °dSK- 
V okviru politike plačilnih omejitev je uveljavljen nredlon 

Slovenije, da je treba za uresničitev ciljev Vkupne devine 
politike najpreje sprejeti ukrepe za devizni priliv in šele na- 
knadno uvozne omejitve in da se ukrepi omejevanja nanašaio 

Pri pn
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z,adeto republiko oziroma avtonomno pokrajino 

leto 1Q7Q Jevanju pr0iekc,ie devizne bilance Jugoslavije za 
pro^ekdfeSolaSčiinep hVf' S° bi'e do9ovorjene ob usklajevanju projekcije plačilne bilance smiselno uporabile pri tej. 

Odbor za finance je usklajeval naslednje akte- 
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0 do'očitvi prihodka iz carin in drugih uvoznih 

racjeTletu Ce'°tne9a zneska deviz « potrebe fede- 
- resolucija o politiki uresničevanja družbeneaa Dlana Ju- 

goslavije za dobo od leta 1976 do leta 1960 v letu 1979 točka 7 
Poglavitna slovenska pripomba na zakon o spremembah 

cMe za tefoTqn7«m °b8!i9!! Proračunskih odhodkov federa- cije za leto 1978 in odlok o izločanju sredstev interesnih 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino v letu 
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1978 ie bila, da naj se ji zagotovijo sredstva v takem obsegu, 
da bodo izplačane vse stimulacije za dejansko opravljen izvoz 
do konca leta 1978. Čeprav se je procent izločanja prihodkov 
od carin in drugih uvoznih davščin zmanjšal na 50,8 /o je ta 
pripomba Slovenije upoštevana, ker so predstavniki Zveznega 
izvršnega sveta dokazali s posebno analizo, razen tega je pa v 
členu 2. odloka o določitvi prihodkov od carin, ki se odstopajo 
interesni skupnosti dodana že določba, ki obvezuje, da bodo 
eventuelno manjkajoča sredstva pozneje zagotovljena. 

Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe fede- 
racije za leto 1978 je bil usklajen v besedilu, ki je bil v osnutku 
tega odloka. Slovenske pripombe glede hitre rasti deviz za 
potrebe federacije in pripomba na kratko obrazložitev odloka 
ie Zvezni izvršni svet utemeljeval, da so vnesene vrednosti v 
skladu z odlokom o plačilni bilanci Jugoslavije, ki je bila 
usklajena v Zboru republik in pokrajin v skladu s finančnim 
načrtom Zveznih rezerv, ki je bil potrjen v Zveznem zboru. 

Zakon o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federa- 
cije za leto 1979 je bil usklajen v znesku 99.409,900,000_ V 
zvezi s takim obsegom proračuna federacije je Zvezni izvrsni 
svet ugotovil: , 

- da je realna stopnja rasti družbenega proizvoda v resolu- 
ciji 6% in ob predvideni rasti cen, ki naj bi bila za 20% nizjaod 
rasti v letu 1978, kar predstavlja deflator od 12,5 - ob takih 
predpostavkah je nominalna rast družbenega proizvoda okoli 
19 2% 

- rast obsega proračuna je okoli 18,7% zaradi tega, ker pri 
izračunu stopnje rasti ni upoštevano izplačilo za JLA v visim 
1680 milijonov dinarjev, ker je ta vsota prenešena iz leta W/o 
in že upoštevana pri izračunu rasti proračuna v tem letu. 

Po dolgi razpravi so takšen izračun sprejele delegacije vseh 
republik in obeh avtonomnih pokrajin kot v skladu z določbo 
srednjeročnega načrta, ki pravi, da naj obseg izdatkov prora- 
čuna federacije raste počasneje od nominalne stopnje rasti 
družbenega proizvoda. Zvezni izvršni svet je pa ob zaključku 
razprave o 1. členu zakona še enkrat ugotovil, da so v koncipi- 
ranju predloga tega zakona izhajali s stališča o zmanjševanju 
odhodkov proračuna pri vseh uporabnikih do te mere, ki se ne 
oaroža izvrševanja ustavnih funkcij federacije. 

V zvezi z razpravo o drugem in tretjem členu zakona je bilo 
usklajeno, da se povečajo izvirni prihodki proračuna federa- 
cije od carin in uvoznih dajatev in od davka na promet proiz- 
vodov za 1190 milijonov dinarjev, kar je omogočilo, da se 
prispevek republik in avtonomnih pokrajin v primerjavi z leto 
1978 poveča le za 37%, v prvotnem osnutku je bilo predvi- 
deno povečanje celo za 56,3%. 

Kredit iz emisije narodne banke Jugoslavije je bil zmanjšan 
z 9500 milijonov na 8451,4 milijone dinarjev. 

Takšni odnosi v oblikovanju prihodkov proračuna federa- 
cije so se oblikovali v znatni meti tudi zaradi zmanjšanja 
izločanja sredstev iz prihodkov carin in drugih uvoznih dav- 
ščin za pospeševanje izvoza in sicer s predvidenega poveča- 
nja izločanja 56,72% na 52,19%. 

Glede izplačila obveznic je bilo dogovorjeno, da bodo le-te 
izplačane do 30. novembra 1978. V zvezi s takšno dopolni- 
tvijo, je bil sprejet tudi sklep, da Zvezni sekretariat za finance 
skupaj z Republiškimi in pokrajinskimi sekretariati ugotovi, 
kakšne težave imajo republike in pokrajine v zvezi z izplači- 
lom teh obveznic bankam. Delegat Vojvodine je ob tem zahte- 
val da ima SAP Vojvodina prednost pri izplačilu obveznic, ker 
sos posebnim pokrajinskim zakonom razpisali posojilo ban- 
kam v tej višini, za pokrivanje potreb proračuna pokrajinam. 

Delegacija SAP Kosovo je ob usklajevanju proračuna pred- 
ložila amandma, po katerem naj bi pokrajina dobila vsa sred- 
stva iz temeljnega prometnega davka Delegacija SR Crne 
Gore pa zahtevek v višini 90 milijonov dinarjev. Obe delegaciji 
sta utemeljevali svoj zahtevek s tem, da ne morejo z lastnimi 
prihodki pokriti potrebe svojega proračuna. V zvezi s tema 
zahtevkoma je bil sprejet sklep, da se Zvezni izvršni svet 
skupaj z pokrajinskim oziroma republiškim Izvršnim svetom 
napravi analizo obstoječega stanja in predlaga tudi even- 
tualne ukrepe zborov republik in pokrajin. To delo naj bi 
opravili v prvem tromesečju 1979 leta. Obenem je Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ sprejel zakon po katerem se SAP Kosovu da 
posojilo v višini 150 milijonov dinarjev iz stalne proračunske 
rezerve. Zvezni sekretariat za finance bo pa v sporazumu z 
uporabniki sredstev proračuna odložil SAP Vojvodini izplačilo 
prispevka v višini 150 milijonov dinarjev. 

V odloku o določitvi prihodkov iz carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1979 odstopajo interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, je bilo določeno, 
da se sredstva odstopajo višini 52,19%. Ta procent je bil 
določen na podlagi predvidenih izplačil v letu 1978'so 

povečana za predvideno stopnjo povečanega izvoza. Ob raz- 
pravi o procentih izločanja sredstev sta bili zastopani dve 
skrajnosti in sicer z ene strani Slovenija, Hrvatska in Srbija, ki 
so dokazovali, da je procent izločanja sredstev prenizek in da 
ta procent ni v skladu z določeno politiko izvoza v letu 1979 z 
druge strani pa BiH in Makedonija, ki sta dokazovali, da tako 
visok procent izločanja ogroža stabilnost financiranja prora- 
čuna federacije, prelivanje sredstev in odtujevanje sredstev 
od združenega dela. V zvezi s tem sta slednji tudi predlagali, 
da naj bi dogovorjeni procent izločanja predstavljal tisto vre- 
dnost v okviru katere naj bi interesna skupnost izplačala vse 
stimulacije do predvidene stopnje rasti izvoza, ter da naj bi 
interesna skupnost dobila eventualna manjkajoča sredstva 
šele v primeru, kadar bi bila dejanska stopnja izvoza nad j/o. 
Zvezni izvršni svet je ob tem nekajkrat poudaril svoje stališče, 
da je potrebno spoštovati in izrševati vse obveznosti po samo- 
upravnem sproazumu za vzpodbujanje in pospeševanje eko- 
nomskih odnosov s tujino z dne 8. avgusta 1978, ki bo v bistvu 
nespremenjen veljal tudi v letu 1979. 

V zvezi z drugim odstavkom prvega člena odloka je bil na 
zahtevo Slovenije sprejet sklep, da naj Interesna skupnost 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino v letu 1979 prouči 
možnosti financiranja turistične in ekonomske propagande 
na podlagi združevanja sredstev v okviru te skupnosti. 

Na odlok o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe 
federacije v letu 1979, sta Skupščini SR Hrvatske in SAP 
Vojvodine dali pripombo na sredstva za potrebe sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin u utemeljitvijo da bi 
ta sredstva morala obremenjevati plačilno bilančne pozicije 
prizadetih republik in SAP Kosovo. Zvezni izvršni svet in 
prizadete republike in avtonomni pokrajini so se sklicevale na 
25. člen zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino, češ, da je v tem zakonu določeno, da se za nerazvite 
izločajo še posebna sredstva v okviru potreb federacije. Če- 
prav je ta odlok bil usklajen v enaki višini izločanja deviz za 
potrebe federacije, kot je to bilo v osnutku odloka so pa ta 
vprašanja ostala v bistvu le odprta. Na našo zahtevo je pred- 
stavnik Zveznega izvršnega sveta ponovno sprejel obveznost, 
da bo v skupščini razgrnil ves kompleks vprašanj v zvezi z 
materialnimi rezervami v federaciji. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Temeljna lastninskopravna razmerja 

prvič celovito urejena na enem mestu 

# naSUdružb?,l,prido^VMjen»ar^o'^^enehai50,|eb»* °bJ,ke lastninste P™lce v 
zastavne pravice in posest Prenehanje lastninske pravice, služnostne In 

vrstna pomemb^ih^vpra^nj'u^ediPeasVsvojfmrMko'niePUb''ke POkra'ine pa bodo 

ffS-^»5=S=:5; 

I SrSSHSriSir55?^ smse"* ln razpo,a" 
nosov ln prispeva k uresničevanju ustavnihpravic^vs^ga"'^«^ docela °d" 

Odbor Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za družbe- 
noekonomske odnose je dolo- 
čil Predlog za izdajo zakona o 
temejjih lastninsko-pravnih ra- 
zmerij, z Osnutkom zakona 
(AS 93). Razprava in sprejem 
tega zelo pomembnega zako- 
na, s katerim bodo prvič na 
enem mestu urejena lastnin- 
sko-pravna razmerja v naši 
družbi, je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora. 

Pomanjkanje zakona o te- 
meljih lastninsko-pravnih ra- 
zmerij, je rečeno v obrazložitvi 
Osnutka zakona, je vse bolj 
čutiti v naši praksi. Od osvobo- 
ditve do danes je bilo to gradi- 
vo urejeno z vrsto pdsameznih 
zakonov in predpisov s po- 
dročja premoženjsko-pravnih 
razmerij, na primer z zakoni o 
zaplembi premoženja, o nacio- 
nalizaciji zasebnih gospodar- 
skih podjetij, o razlastitvi, o 
kmetijsko-zemljiškem skladu, 
o prometu z zemljišči in zgrad- 
bami, o stanovanjskih razmer- 
jih, o poslovnih zgradbah in 
prostorih itd. S temi predpisi 
pa niso bila zajeta neka temelj- 
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na lastninsko-pravna razmerja 
in so bila na tem področju v 
uporabi stara pravna pravila, ki 
pa so z razvojem novih druž- 
benih odnosov vse manj ustre- 
zala zahtevam in potrebam na- 
še družbe. 

V praksi je bilo vsebolj čutiti, 
da ni zakona o temeljnih last- 
ninsko-pravnih razmerjih, to 
Pa predvsem glede na razvoj 
našega družbenega in pravne- 
ga sistema na novih temeljih, 
ki so izraženi v ustavi iz leta 
1963, zlasti pa po ustavi iz leta 
1974. Izdajo zakona s tega po- 
dročja zahteva in nalaga na- 
daljnje razvijanje našega prav- 
nega sistema v celoti, v katere- 
ga se mora organsko vključiti 
tudi zakon o temeljih lastnin- 
sko-pravnih razmerij. 

TEMELJNA NAČELA 
ZAKONA 

Prvo in najpomembnejše na- 
čelo, iz katerega smo izhajali 
pri pripravljanju tega zakona, 
ki hkrati opredeljuje tudi nje- 
gov obseg, je, da v skladu z 
ustreznimi ustavnimi temelji, 

federacija v okviru svoje zako- 
nodajne pristojnosti ureja te- 
meljna lastninsko-pravna ra- 
zmerja. Izhajajoč iz tega s tem 
zakonom torej ne urejamo 
lastninsko-pravnih razmerij v 
celoti, ampak samo njihove te- 
melje - pridobitev, vsebino, 
varstvo in prenehanje lastnin- 
ske pravice ter razmerja, ki 
izvirajo iz lastninske pravice - 
služnostna in zastavna pravi- 
ca, vštevši tudi posest kot de- 
janski pogoj za sleherno last- 
ninsko pravico. Za urejanje 
ostalih vprašanj s področja 
lastninsko-pravnih razmerij so 
pristojne republike oziroma 
pokrajini. 

Eno vodilnih načel tega za- 
kona je tudi načelo, da pred- 
met lastninske pravice ne mo- 
rejo biti stvari, ki so lahko sa- 
mo v družbeni lastnini. Lastni- 
kova pravica v našem pravnem 
redu ni univerzalna, kot je to v 
pravnih redih buržoaznih 

držav, kjer je na vseh objektih 
vedno ena in ista po vsebini 
dana lastnina, ne glede na to, 
ali gre za veliko tovarno ali 
stvar namenjeno za porabo. 
Pomen posameznih objektov 
ima odločilen vpliv na to, v ka- 
teri lastnini bodo in kakšne bo- 
do vsebinske omejitve na njih. 
Samo s takšnim ravnanjem 
lahko lastninska pravica izgubi 
svoj izkoriščevalski značaj. 

Imetniki lastninske pravice, 
služnostne pravice in zastavne 
pravice so lahko občani, druš- 
tva in druge civilne pravne 
osebe ter družbene organiza- 
cije, za katere v zakonu ni do- 
ločeno, da smejo pridobivati 
sredstva oziroma določene 
pravice na sredstvih v družbe- 
ni lastnini. Lastninska pravica, 
služnostna pravica in zastavna 
pravica je lahko na premični- 
nah in nepremičninah. 

Zakon izhaja tudi iz načela, 
da morajo biti tudi pri izvrševa- 
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nju lastninske pravice določe- 
ne meje in obziri, ki jo sociali- 
zirajo. V ta namen je predpisa- 
no, da jo je treba opraviti v 
skladu z naravo in namenom 
stvari, na katerih obstaja in v 
skladu z družbenim interesom, 
določenim z zakonom. Prepo- 
vedana je sleherna zloraba 
lastninske pravice. Od imetni- 
kov lastninske pravice se za- 
hteva obnašanje v skladu z 
moralo socialistične samo- 
upravne družbe. 

Načelna opredelitev je, da se 
s tem zakonom urejajo mejna 
razmerja med lastninsko pravi- 
co in družbeno lastnino oziro- 
ma kdaj je del stvari v družbeni 
lastnini, na primer gradnja na 
zemljišču v družbeni lastnini in 
drugo. 

Z zakonom je določeno, da 
mora lastnik nepremičnine (na 
primer stanovanja, hiše ali 
zemljišča) opravljati svojo last- 
ninsko pravico tako, da ne 
vznemirja bolj, kot je običajno, 
lastnikov sosednih nepremič- 
nin pri opravljanju njihove 
lastninske pravice. Lastnik ne- 
premičnine mora prenašati 
motnje glede na krajevne ra- 
zmere (prenašanje dima, ne- 
naravnih vonjev, toplote, hru- 
pa in podobno), ki izvirajo iz 
sosednih nepremičnin, če mu 
te motnje ne kalijo normalnih 
življenjskih in stanovanjskih 
pogojev ter pogojev gospodar- 
jenja ali če mu ne povzročajo 
znatne škode. Samo v primeru 
znatne škode lahko lastnik ne- 
premičnine zahteva zmanjša- 
nje motnje na mero, ki je obi- 
čajna za krajevne razmere ali 
tudi ustrezno odškodnino. 

GLAVNE OBLIKE 
LASTNINSKE PRAVICE 

V Osnutku zakona so dolo- 
čene tri glavne oblike lastnin- 
ske pravice: osebne lastnin- 
ske pravice, delovno-zaseb- 
ne lastninske pravice in last- 
ninske pravice družbenih or- 
ganizacij ter društev in drugih 
civilnih pravnih oseb. 

Glede na to, da je v našem 
lastninskem redu družbena 
lastnina dominantna oblika 
lastnine, ki določa bistvo ce- 
lotnega lastninskega reda, je 
povsem logično, da te oblike 
lastninske pravice trpijo dolo- 
čene omejitve v smeri subjek- 
tov (kdo je lahko in pod kakš- 
nimi pogoji), glede objektov, 
na katerih le-ta obstaja (pred- 
meti in obseg lastnine) in vse- 
bina lastninske pravice. 

Tako Osnutek zakona dolo- 
ča, da pravico osebne lastni- 
ne pridobi vsak občan z last- 
nim delom, z družbenimi sred- 
stvi za proizvodnjo in drugimi 
sredstvi za delo, da bi zadovo- 

ljil svoje potrebe in interese. 
Pravica osebne lastnine ob- 

staja tudi na družinski stano- 
vanjski hiši ali stanovanju, kot 
posebnem delu hiše, če rabi za 
zadovoljevanje stanovanjskih 
potreb lastnika in članov nje- 
govega gospodinstva. 

Imetniki pravice osebne last- 
nine so lahko samo občani. 
Stvari, na katerih obstaja pra- 
vica osebne lastnine, se smejo 
svobodno rabiti in izkoriščati 
in z njimi je mogoče svobodno 
razpolagati. 

Pravica delovno-zasebne 
lastnine temelji na sredstvih 
za delo, na kmetijskem in dru- 
gem zemljišču, poslovnih stav- 
bah in poslovnih prostorih ter 
drugih stvareh, s katerimi 
opravljajo delovni ljudje z 
osebnim delom dejavnost, da 
bi pridobivali dohodek. 

Pravica delovno-zasebne 
lastnine obstaja tudi na dru- 
žinski stanovanjski hiši ali sta- 
novanju kot posebnem delu 
hiše, če pretežni del ne rabi za 
zadovoljevanje potreb stano- 
vanja lastnika in članov njego- 
vega gospodinjstva. 

Imetniki pravice delovno-za- 
sebne lastnine so lahko samo 
občani. Ta vrsta lastnine je si- 
cer sestavni del socialističnih 
družbenih odnosov in prispeva 
k uresničevanju ustavne pravi- 
ce vsakega človeka do dela. Še 
vedno namreč ni mogoče za- 
gotoviti vsakemu človeku, da 
dela z družbenimi sredstvi, ra- 
zen tega pa v kmetijski proiz- 
vodnji razvijamo kooperativne 
odnose. 

Glede te lastnine, kot je re- 
čeno v obrazložitvi Osnutka 
zakona, so dane samo kvalita- 
tivne in funkcionalne omejitve, 
ki ji dajejo delovni značaj, 
medtem ko so kvantitativne 
omejitve (maksimum, limiti) 
urejene z Ustavo ali so prepu- 
ščene republiškim ali pokrajin- 
skim zakonodajam. 

Glede družbenih organizacij 
in društev ter drugih civilnih 
pravnih oseb je predvideno, da 
lahko imajo lastninsko pravico 
na vseh premičninah, poslov- 
nih stavbah in poslovnih pro- 
storih, samo če je to namenje- 
no cilju, zaradi katerega so 
ustanovljene in interesov, ki jih 
uresničujejo. Lahko imajo last- 
ninsko pravico na stanovanj- 
skih hišah in stanovanjih, ki ra- 
bijo za zadovoljevanje osebnih 
in družinskih stanovanjskih 
potreb njihovih delavcev. 

Družbene organizacije in 
društva smejo imeti v mejah, 
določenih z zakonom, lastnin- 
sko pravico tudi na zemljišču, 
ki rabi za zadovoljevanje skup- 
nih interesov njihovih članov 
in ciljev, zaradi katerih so usta- 
novljeni. Vendar je predvide- 

no, da bodo kvantitativne 
omejitve glede uporabe last- 
ninske pravice na zemljišču 
urejale republike in pokrajini s 
svojimi zakoni. 

POSEBNE OBLIKE 
LASTNINSKE PRAVICE 

Z osnutkom zakona so pre- 
dvidene posebne oblike last- 
ninske pravice - solastnina, 
pravica skupne lastnine in 
etažna lastnina. Solastnina 
obstaja, kadar ima več oseb 
lastninsko pravico na nerazde- 
ljeni stvari, vendar tako, da je 
vsakemu izmed njih določen 
del (idealni) v sorazmerju s ce- 
loto. To pomeni, da obstaja 
skupnost med osebami, ki 
imajo lastninsko pravico na isti 
stvari, ki pa je razčlenjena na 
dele, ki so med seboj združeni. 
Nobeden izmed lastnikov ne 
sme priti v spor z drugim, ker 
je vsak gospodar svojega dela. 

Če je del stvari na katerem 
obstaja solastninska pravica, 
družbeno sredstvo, imajo de- 
lavci in drugi delovni ljudje 
glede upravljanja, uporablja- 
nja in razpolaganja z njo pravi- 
co in obveznosti kot drugi so- 
lastniki, sorazmerno delu stva- 
ri, ki je družbeno sredstvo. 

Z Osnutkom zakona je pre- 
dvideno, da ima solastnik pra- 
vico imeti stvar v posesti, jo 
rabiti in izkoriščati plodove in 
ostale prihodke od stvari, so- 
razmerno svojemu delu, ne da 
bi pri tem posegal v pravice 
ostalih solastnikov. V primeru 
prodaje solastniškega dela 
imajo ostali solastniki pod po- 
goji in z načinom, določenim z 
zakonom, predkupno pravico. 
Z Osnutkom pa ni določen 
vrstni red pravic predkupne 
'pravice med solastniki, kakor 
tudi ne drugi pogoji prodaje, 
ker to sodi v republiško in po- 
krajinsko zakonodajo. 

Solastniki imajo pravico 
skupno upravljati stvari. Za de- 
lo v zvezi z rednim upravlja- 
njem stvari je potrebno soglas- 
je solastnikov, katerih deli sku- 
paj sestavljajo več kot polovi- 
co vrednosti stvari. Za oprav- 
ljanje del v zvezi z izrednim 
upravljanjem (razpolaganje, 
sprememba namena stvari, iz- 
dajanje cele stvari v zakup, 
vzpostavitev hipoteke in stvar- 
nih služnosti na celi stvari in 
podobno) je potrebno soglasje 
vseh lastnikov. Solastniki lah- 
ko zaupajo upravljanje stvari 
enemu ali več solastnikom ali 
tretji osebi. Solastnik ima prav 
tako pravico v vsakem trenut- 
ku zahtevati delitev stvari, ra- 
zen v času, ko bi bila ta delitev 
v škodo drugim solastnikom. 

Po definiciji v Osnutku zako- 
na je pravica skupne lastnine 

lastninska pravica več oseb 
(skupniki), ki jo lahko imajo na 
nerazdeljeni stvari, če so nji- 
hovi deleži določljivi, niso pa 
vnaprej določeni. Skupniki iz- 
koriščajo stvar v skupni lastni- 
ni in razpolagajo z njo skupno 
in sorazmerno ter solidarno 
odgovarjajo za obveznosti, ki 
nastanejo v zvezi s skupno 
stvarjo. Predvideno je, da vsak 
skupnik ali njegov upnik sme 
vedno zahtevati delitev skupne 
stvari, razen v času, ko bi ta 
delitev bila v škodo drugim 
skupnikom. 

V obrazložitvi zakona je 
poudarjeno, da pri nas pravica 
skupne lastnine obstaja v na- 
slednjih treh primerih: skupna 
lastnina zakoncev, skupna 
lastnina družinske zadruge in 
skupna lastnina sodedičev 
pred delitvijo zapuščine. 

Imetnik lastninske pravice 
ima lahko pravico etažne last- 
nine na stanovanju ali poslov- 
nem prostoru kot posebnem 
delu stavbe. Več oseb ima lah- 
ko pravico etažne lastnine 
(pravica etažne solastnine). 

Če je del stanovanja ali po- 
slovnega prostora, na katerem 
je etažna solastninska pravica, 
družbeno sredstvo, imajo de- 
lavci in drugi delovni ljudje 
glede upravljanja in uporabe 
tega stanovanja ter razpolaga- 
nja z njim, oziroma poslovnim 
prostorom, pravice in obvez- 
nosti kot drugi etažni solastni- 
ki, sorazmerno delu stanova- 
nja ali poslovnega prostora, ki 
je družbeno sredstvo. 

Ta posebna oblika lastnin- 
ske pravice bo podrobno ure- 
jena v republiški in pokrajinski 
zakonodaji. 

PRIDOBIVANJE 
LASTNINSKE PRAVICE 

V osnutku zakona je poudar- 
jeno, da se lasninska pravica 
pridobi po sili zakona in sicer 
na podlagi pravnega posla in 
s podedovanjem. Lastninsko 
pravico si je mogoče pridobiti 
tudi z odločitvijo državnega 
organa pod pogoji in na način, 
določen z zakonom (to bo ure- 
jeno z republiškim in pokrajin- 
skim zakonom). 

Po sili zakona se lastninska 
pravica pridobi z ustvarjanjem 
nove stvari, z ločitvijo plodov 
(rezultatov), priposestvova- 
njem (hrambo), pridobivanjem 
lastnine od nelastnika z oku- 
pacijo in v drugih primerih, do- 
ločenih z zakonom. Prav tako 
je določeno, da tisti, ki iz svo- 
jega materiala s svojim delom 
izdela novo stvar, pridobi last- 
ninsko pravico na njej. Last- 
ninska pravica na novi stvari 
pripada lastniku, iz čigar mate- 
riala je to stvar po neki pravni 
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podlagi izdelala druga oseba. 
V Osnutku zakona je podrob- 
no urejena pridobitev lastnin- 
ske pravice s predelovanjem, 
združitvijo in mešanjem (pri- 
rastkom) neke stvari. 

Oseba, ki je lahhko imetnik 
lastninske pravice, ki pa zgradi 
poslopje ali drugi objekt na 
zemljišču, na katerem ima dru- 
gi lastninsko pravico, pridobi 
takšno pravico tudi na tem 
zemljišču v površini, ki jo zaje- 
ma objekt in ki je potrebna za 
njegovo redno rabo, če ni ve- 
del in tudi ni mogel vedeti, da 
gradi na tujem zemljišču, last- 
nik zemljišča pa je vedel za 
graditev in ga ni pravočasno 
opomnil. 

V tem primeru ima lastnik 
zemljišča pravico v treh letih 
od dneva ko je zvedel za zida- 
nje objekta, vendar najkasneje 
v desetih letih od izgradnje, 
zahtevati, da mu graditelj na- 
domesti vrednost zemljišča po 
njegovi tržni ceni. 

Če je graditelj vedel, da gra- 
di na tujem zemljišču, ali pa 
tega ni vedel, lastnik pa ga je 
pravočasno opomnil, lahko 
lastnik zemljišča zahteva, da 
mu pripada lastninska pravica 
na objektu, ali da graditelj po- 
ruši objekt in mu vrne zemlji- 
šče v prvotno stanje ali pa da 
mu graditelj izplača tržno ceno 
zemljišča. 

Osnutek zakona določa da 
lastninska pravica na plodovih 
(rezultatih), ki jih daje stvar, 
pripada lastniku v trenutku do- 
delitve plodov. 

Dobroverni in zakoniti po- 
sestnik premičnine, na kateri 
ima drugi lastninsko pravico, 
pridobi lastninsko pravico na- 
nje po treh letih, medtem ko se 
za nepremičnine pridobi last- 
ninska pravica po desetih le- 
tih. Za dobroverne posestnike 
premičnin na katerih imajo 
drugi lastninsko pravico je 
predvidena pridobitev lastnin- 
ske pravice po desetih letih, 
pridobitev lastninske pravice 
za nepremičnine pa po dvajse- 
tih letih. 

Način pridobitve lastninske 
pravice na nepremičninah na 
podlagi pravnega posla, ka- 
kor je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, bo urejen z republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni 
glede na to, da so objektivne 
razmere različne (nekje imajo 
zemljiške knjige, nekje zemlji- 
ške liste in podobno). S tem 
zakonom se torej urejajo samo 
lastninske pravice na premič- 
ninah. 

Na podlagi pravnega posla 
se lastninska pravica na pre- 
mičnini pridobi z izročitvijo te 
stvari v posest tistega, ki si jo 
je pridobil. Izročitev premični- 
ne se šteje za opravljeno tudi, 

če se izroči lastnina, na podla- 
gi katere lahko tisti, ki si jo 
pridobi, razpolaga s to stvarjo 
(prometno dovoljenje, vozni 
list, živinski potni list idr.), če 
se izroči del stvari in če se 
stvar izloči ali drugače označi. 

Če je zaradi pridobitve last- 
ninske pravice na isti premič- 
nini, ki je individualno določe- 
na, več oseb sklenilo posebne 
pravne posle, pridobi to pravi- 
co tisti, ki mu je bila stvar izro- 
čena, ne glede na dobrover- 
nost. 

Lastninska pravica na stvari 
se pridobi z dedovanjem v tre- 
nutku smrti njenega lastnika 
ali ko je razglašen za umrlega. 

VARSTVO IN 
PRENEHANJE 
LASTNINSKE PRAVICE 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da za varstvo lastninskih 
pravic lastnik lahko s tožbo za- 
hteva priznanje teh pravic in 
da mu posestnik vrne indivi- 
dualno določeno stvar. To pra- 
vico lastnik lahko doseže, če 
dokaže, da ima lastninsko pra- 
vico na stvari, katere vrnitev 
zahteva ter da je stvar v dejan- 
ski oblasti toženca. Pravica na 
vložitev takšne tožbe ne za- 
stara. 

Vsak, ki si je pridobil indivi- 
dualno določeno stvar na pod- 
lagi pravnega naslova na zako- 
nit način, ni pa vedel in ni mo- 
gel vedeti, da ni postal lastnik 
stvari (domnevni lastnik), ima 
pravico zahtevati, da mu jo 
vrne dobroverni posestnik, pri 
katerem je stvar brez pravne 
podlage ali po šibkejši pravni 
podlagi. 

Če sta dve osebi mnenja, da 
sta domnevna lastnika iste 
stvari, ima močnejšo pravno 
podlago tisti, pri katerem se 
stvar nahaja. 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da lastninska pravica na 
stvari preneha, kadar preide 
stvar v družbeno lastnino. 
Lastninska pravica, ki jo kdo 
ima na stvari preneha, kadar si 
kdo drug pridobi lastninsko 
pravico na tej stvari, z zapusti- 
tvijo stvari ali ko stvar pro- 
pade. 

SLUŽNOSTNA 
PRAVICA 

Institut služnostne pravice, 
kakor je rečeno v obrazložitvi, 
se uvaja zaradi boljšega izkori- 
ščanja nepremičnin in ustvar- 
janja sožitja v sosedskih odno- 
sih. Osnutek zakona v okviru 
služnostne pravice ureja vpra- 
šanja stvarne služnosti, oseb- 
ne služnosti ali pravico užitka, 
pravico rabe in pravico stano- 
vanja. 

Stvarna služnost je pravica 
lastnika nepremičnine (gospo- 
dujoče zemljišče), da za potre- 
be te nepremičnine opravlja 
določena dejanja na nepre- 
mičnini drugega lastnika (služ- 
nostno zemljišče), ali da zahte- 
va od lastnika služnostnega 
zemljišča, da se vzdržuje dolo- 
čenih dejanj (vzidovanje oken 
na lastnem zidu, zasajanje vi- 
sokih dreves na služnostnem 
zemljišču in podobno), ki bi jih 
sicer imel pravico opravljati na 
svoji nepremičnini. 

Stvarna služnost se izvršuje 
na način, ki najmanj obreme- 
njuje služnostno zemljišče 
(oziroma nepremičnino druge- 
ga lastnika). 

Lastnik služnostnega zemlji- 
šča^ ne sme preprečevati ali. 
oteževati izvrševanje služnosti 
lastniku gospodujočega zem- 
ljišča. Če je na primer za 
opravljanje stvarne služnosti 
potrebno uporabljati neko na- 
pravo ali opravljati kakšno de- 
janje, plača stroške za vzdrže- 
vanje naprave in za opravilo 
tega dejanja lastnik gospodu- 
jočega zemljišča (tisti, ki ga 
koristi). Če ta naprava ali to 
dejanje koristi ,-tudi lastniku 
služnostnega zemljišča, plača- 
ta stroške za vzdrževanje na- 
prave in stroške, potrebne za 
izvršitev dejanja, sorazmerno s 
koristjo, ki jo imata oba last- 
nika. 

Pravica užitka je osebna 
služnost, na podlagi katere je 
kdo pooblaščen, da izkorišča 
tujo premičnino ali nepremič- 
nino in pobira njene plodove 
brez škode za njeno substan- 
co. Pravica užitka se pridobi 
na podlagi pravnega posla ali s 
priposestvovanjem. Za prido- 
bitev pravice užitka na nepre- 
mičninah na podlagi pravnega 
posla je potrebna izročitev 
stvari. 

» Pravica rabe je osebna služ- 
nost, katere imetnik je poobla- 
ščen, da tujo stvar rabi in pobi- 
ra njene plodove v mejah svo- 
jih osebnih potreb in potreb 
članov svoje družine, brez ško- 
de za njeno substanco. Imet- 
nik pravice rabe ne more pre- 
nesti te pravice, niti stvari, na 
kateri obstaja pravica rabe, da- 
ti v zakup ali na posodo. 

Kar zadeva pravico stanova- 
nja, je v Osnutku zakona pod- 
črtano, da je to lahko pravica 
užitka stanovanja ali pravica 
uporabe stanovanja. Tako je 
predvideno, da se za te pravice 
smiselno uporabljajo prejšnje 
določbe tega zakona o pravici 
užitka in pravici rabe. 

ZASTAVNA PRAVICA 
Z Osnutkom zakona je dolo- 

čeno, da zastavna pravica 

lahko obstaja na premičninah 
in nepremičninah in na pravi- 
cah. Za zastavno pravico na 
nepremičninah in za zastavno 
pravico na pravicah se upo- 
rabljajo določbe o zastavi, ki 
jih vsebujejo predpisi, s kateri- 
mi so urejena obligacijska ra- 
zmerja. 

Če je nepremičnina obreme- 
njena z zastavno pravico v up- 
nikovo korist je na osnovi te 
pravice pooblaščen zahtevati 
plačilo svoje terjatve iz vre- 
dnosti te stvari (hipoteka) pred 
upniki, ki na tej nepremičnini 
nimajo hipoteke ter pred upni- 
ki, ki so pridobili hipoteko na 
tej nepremičnini za njim. Hipo- 
teka sega na vso nepremični- 
no in na njene plodove (rezul- 
tate) oziroma hipoteka je ne- 
deljiva. 

Hipoteka se sme prenesti na 
drugega le skupaj s prenosom 
terjatve (jamstvo). Prav tako 
hipotekami upnik sme vzpo- 
staviti hipoteko na zastavljeni 
nepremičnini v dobro tretje 
osebe brez privolitve hipote- 
karnega dolžnika (nadhipote- 
ka). V Osnutku zakona je pre- 
dvideno, da je prenehanje hi- 
poteke mogoče zahtevati ka- 
dar dolžnik plača terjatev, za- 
varovano s hipoteko; kadar za- 
stara terjatev, zavarovana s hi- 
poteko; če se je hipotekami 
upnik odrekel hipoteki s pi- 
smeno izjavo, dano pri pristoj- 
nem državnem organu; kadar 
je nepremičnina, obremenjena 
s hipoteko, prešla v družbeno 
lastnino itd. 

POSEST 
Posest stvari (oblast na 

stvari) ima vsak, ki ima nepo- 
sredno dejansko oblast na 
stvari in to je tako imenovana 
neposredna posest. 

Posest stvari ima tudi tisti, ki 
ima dejansko oblast na stvari 
posredno, po drugem, (tako 
imenovana posredna posest), 
ki mu je dal iz naslova užitka, 
stvarnega bremena, pogodbe 
o uporabi stanovanja, zakupa, 
hrambe, posodbe ali drugega 
pravnega posla stvar v nepo- 
sredno posest. 

Več oseb ima lahko posest 
na isti stvari in to se imenuje 
soposest ali skupna posest. 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da tisti, ki ima iz naslova 
delovnega ali podobnega ra- 
zmerja ali v gospodinjstvu de- 
jansko oblast na stvari druge- 
ga, dolžan pa je ravnati po na- 
vodilih drugega, nima posesti. 

Posest je zakonita, če teme- 
lji na polnoveljavni pravni pod- 
lagi, ima pa se za dobroverno, 
če posestnik ne ve ali ne more 
vedeti, da stvar, ki jo ima v 
posesti, ni njegova. Če je pri- 

14 
poročevalec 



dobljena s silo, skrivaj ali z zlo- 
rabo zaupanja, je samovoljna. 
Posest se izgubi, kadar po- 
sestnik nima več dejanske 
oblasti na stvari, ne izgubi pa 
se kadar je opravljanje dejan- 
ske oblasti začasno prepreče- 
no, neodvisno od posestniko- 
ve volje. 

ODLOČILNO PRAVO 
Na koncu Osnutek zakona 

vsebuje tudi določbe o odločil- 

nem pravu v primeru kolizije 
republiških oziroma pokrajin- 
skih zakonov na področju last- 
ninskopravnih razmerij. 

Glede oblike pravnega po- 
sla, ki se nanaša na lastninsko- 
pravna razmerja na nepremič- 
nih stvareh, je odločilno, kot je 
predvideno, pravo republike 
oziroma pokrajine, na katerem 
ozemlju je nepremičnina. 

Če gre za pravice in obvez- 

nosti iz lastninskopravnih ra- 
zmerij na nepremičnih stvareh 
je odločilno pravo republike 
oziroma pokrajine na katerem 
ozemlju je nepremičnina ob 
začetku spora. Za pravice in 
obveznosti iz lastninskoprav- 
nih razmerij na premičninah, 
ki se vpisujejo v javne registre 
(motorna vozila in podobno), 
je od trenutka vpisa odločilno 
pravo republike oziroma po- 
krajine, na katerem ozemlju se 
vodijo ti registri. 

Če ima občan nepremičnine 
na ozemlju več republik oziro- 
ma pokrajin, je za določitev 
maksimuma nepremičnine, na 
kateri obstaja lastninska pravi- 
ca, odločilno pravo tiste repu- 
blike oziroma pokrajine, ki je 
zanj ugodnejša, pri čemer ne 
more imeti na ozemlju posa- 
mezne republike ali pokrajine 
več, kot je maksimum nepre- 
mičnine, ki je predpisan v okvi- 
ru te družbenopolitične skup- 
nosti. 

Družbeni sveti - dejavniki nadaljnje 

demokratizacije družbe 

• Družbeni sveti so kot demokratična telesa konstituirani na delegatskih načelih, 
zagotoviti pa morajo družbeno koordinacijo in demokratično izmenjavo mnenj 
vseh dejavnikov samoupravne družbene strukture 

• Načelo kolektivnega vodenja naj velja tudi za družbene svete 
• Med udeleženci pri delu družbenih svetov mora biti tudi Zveza združenj borcev 

NOV 
• O mnenjih in predlogih družbenih svetov mora biti obveščena najširša javnost 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na zasedanju, 26. decembra 
lani sprejel Predlog za izdajo 
zakona o družbenih svetih z 
Osnutkom zakona (AS 67). 
Pred sprejetjem Osnutka zako- 
na so besedilo obravnavala 
delovna telesa Zveznega zbo- 
ra. Delegati v teh delovnih tele- 
sih so posredovali vrsto mnenj 
o Osnutku zakona in predlaga- 
li drugačne rešitve v nekaterih 
členih, ki jih bo potrebno obli- 
kovati med izdelavo Predloga 
omenjenega zakona, saj bodo 
na ta način njegove določbe še 
bolj dorečene. 

O vsebini Osnutka tega po- 
membnega sistemskega zako- 
na smo že obširneje pisali v eni 
od prejšnjih številk našega 
glasila, tokrat pa povzemamo 
najpomembnejša stališča, 
mnenja in pripombe delovnih 
teles Zveznega zbora. 

NAČELO 
KOLEKTIVNEGA 
VODENJA 

Vsa delovna telesa Zbora so 
podprla zakonsko besedilo o 
družbenih svetih, njegovo 
koncepcijo in temeljna načela, 
ki bodo urejala njihovo delo. 
Ob tem so delegati poudarili, 
da omenjeno zakonsko bese- 
dilo uresničuje zamisel o druž- 
benih svetih družbenopolitič- 
nih skupnosti, opredeljeno v 

dokumentih XI. kongresa ZKJ, 
ki naj bodo demokratična tele- 
sa, oblikovana na delegatskem 
načelu. Sveti morajo zagotoviti 
družbeno koordinacijo in de- 
mokratično izmenjavo mnenj 
vseh dejavnikov samoupravne 
družbene strukture. Hkrati mo- 
rajo tudi angažirati ustvarjalne 
sile pri pripravi predlogov reši- 
tev, ki bodo usmerjale delo 
skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in drugih organov 
upravljanja ob sprejemanju 
posameznih odločitev. 

Med razpravo je bilo največ 
pozornosti namenjene vpraša- 
njem, ki zadevajo točnejšo do- 
ločitev družbene vloge in na- 
log družbenih svetov kot orga- 
nov demokratične konzultacije 
vseh tistih družbenih dejavni- 
kov, ki odgovarjajo za ureditev 
določenih vprašanj ali pa za 
določena področja. Ti družbe- 
ni dejavniki morajo tudi, ob 
neposrednem ustvarjalnem 
angažiranju in odgovornosti 
vseh družbenopolitičnih de- 
javnikov, prispevati k reševa- 
nju razvojnih vprašanj in ure- 
sničevanju socialističnega sa- 
moupravljanja, v skladu z nji- 
hovimi pravicami, dolžnostmi 
in odgovornostmi v naši 
družbi. 

Glede določb, ki govore o 
volitvah predsednika sveta, so 
vsi delegati menili, naj bi Za- 
kon uvedel načelo kolektivne- 

ga vodenja oziroma institut 
predsedujočega, ki bi se po 
določenem časovnem obdob- 
ju zamenjeval. Prav tako so vsa 
delovna telesa Zbora predla- 
gala, naj bi tudi Zvezo združenj 
borcev NOV uvrstili v krog 
udeležencev pri delu zveznih 
družbenih svetov, saj to zahte- 
va njihova vloga v naši samou- 
pravni socialistični družbi. 

DOLOČITEV MERIL ZA 
OBLIKOVANJE 
DRUŽBENIH SVETOV 

Poleg omenjenih načelnih 
mnenj, so delegati v Odboru 
za družbenopolitične odnose 
poudarili, da je nujno potreb- 
no bolj odpreti in demokratizi- 
rati družbene svete do samo- 
upravne baze, delovnih ljudi in 
občanov. To bi lahko naredili 
na ta način, da bi tudi posa- 
meznikom kot delegatom sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti omogočili, da ob 
posameznih vprašanjih, ki jih 
obravnava svet, sodelujejo pri 
delu sveta. Na ta način bi vsi 
tisti, ki žele konstruktivno so- 
delovati v družbenem življenju, 
to svojo željo lahko tudi ure- 
sničili. 

Za mnenja in predloge druž- 
benih svetov mora zvedeti naj- 
širša javnost, saj bodo sveti le 
na ta način lahko tvorno pri- 
spevali reševati posamezna 
vprašanja v širši družbeni 
praksi. Hkrati bo podrobno ob- 
veščanje ena od oblik informi- 
ranja in obenem družbeni nad- 
zor nad delom sveta. Določbe 
zakona naj bi tudi bolj jasno 
poudarile vlogo družbenih 
svetov pri spodbujanju javne 
razprave in družbene kritike. 

Delegati v tem Odboru so se 
tudi zavzeli, naj bi znanstvene 
in strokovne organizacije de- 
jansko in ne samo formalno 
sodelovale pri delu sveta. To 
so utemeljili z dejstvom, da je 
prisotnost znanstvene in stro- 
kovne razprave ena pomemb- 
nih značilnosti koncepcije 
družbenih svetov. 

Določbe Zakona o družbe- 
nih svetih morajo opredeliti tu- 
di ustrezne oblike in vsebino 
sodelovanja med vsemi druž- 
benimi sveti in ne samo med 
zveznimi (izmenjava izkušenj, 
informacij, dokumentov). Pri 
tem pa naj ne bi bilo preveč 
institucionaliziranja. 

DELOVNA TELESA ZVEZNEGA ZBORA O OSNUTKU ZA- 
KONA O DRUŽBENIH SVETIH - AS 67 
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Podobno naj bi v zakonskem 
besedilu zagotovili pogoje za 
celovitejše obveščanje in pra- 
vočasno vključevanje delovnih 
teles zborov Skupščine SFRJ 
ter ustreznih organov in teles 
družbenopolitičnih organizacij 
v federaciji v delo družbenih 
svetov. 

Zaradi izrednega pomena 
tega sistemskega zakona se je 
Odbor zavzel tudi za boljše in 
celovitejše informiranje javno- 
sti o njegovem sprejemanju, 
ciljih in vsebini. Hkrati je za- 
hteval koordinirano delo pri 
sprejemanju tega zakona s 
skupščinami republik in po- 
krajin, ki morajo prav tako 
sprejemati ustrezne zakone o 
družbenih svetih. 

Delegati so na seji omenje- 
nega Odbora predlagali tudi 
nove rešitve v posameznih za- 
konskih členih. Za naslov za- 
kona so predlagali, naj bi se 
imenoval: Osnutek zakona o 
temeljih družbenih svetov in o 
zveznih družbenih svetih. S 
tem bi bila poudarjena osred- 
nja dela tega zakona, omogo- 
čeno pa bi bilo tudi razlikova- 
nje zveznega in republiških ter 
pokrajinskih zakonov, ki bodo 
imeli enak naslov. 

Med drugimi pripombami 
naj posebej omenimo predlog, 
da bi v besedilu točneje opre- 
delili vprašanje posamezne in 
kolektivne odgovornosti čla- 
nov sveta ali sveta v celoti za 
sprejete predloge, saj bodo pri 
delu sveta sodelovali najbolj 
kompetentni in najbolj stro- 
kovno usposobljeni delegati 
organov in organizacij, udele- 
žencev pri delu sveta. 

Pri izdelavi Predloga zakona 
naj bi sestavljalci poskusili 
opredeliti tudi najbolj splošna 
merila za oblikovanje družbe- 
nih svetov oziroma za ugotav- 
ljanje potreb po širšem druž- 
benem vplivu, ki naj ga uresni- 
čimo prek sveta. S takimi ome- 
jitvenimi določili bi preprečili 
preobsežno oziroma stihijsko 
organiziranje družbenih sve- 
tov. V izvršnih in upravnih or- 
ganih, ki jih vodijo kolegijska 
telesa na primer, ne bi bilo po- 
trebno oblikovati družbenih 
svetov. Prav tako niso sveti po- 
trebni v tistih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih 
posebnega družbenega intere- 
sa, kjer je prisotnost družbe- 
nega vpliva že zagotovljena s 
sodelovanjem predstavnikov 
družbene skupnosti v organih 
upravljanja teh organizacij in 
skupnosti. 

Določbe, ki naštevajo udele- 
žence pri delu sveta družbeno- 
političnih skupnosti pa naj bi 

napisali tako, da same skup- 
nosti lahko predvidijo udele- 
žence pri delu sveta. 

Ob koncu seje je Odbor tudi 
predlagal, naj bi preučili mož- 
nosti za oblikovanje posebnih 
družbenih svetov za družbe- 
noekonomske odnose, za 
družbenopolitične odnose in 
za mednarodne odnose, če- 
prav delegati niso zavrnili sta- 
lišča predlagatelja o nedeljivo- 
sti in medsebojni odvisnosti 
družbenoekonomskih in druž- 
benopolitičnih odnosov v 
enotni družbeni ureditvi. 

DRUŽBENI SVETI - 
KRAJ DEMOKRATIČNE 
IZMENJAVE MNENJ 

Odbor za zunanjo politiko je 
podprl stališče, da družbenih 
svetov ne smemo koncipirati 
in razvijati kot močne organi- 
zacijske strukture, temveč 
predvsem kot instrument de- 
mokratične izmenjave mnenj. 
To v okviru teles, zasnovanih 
kot integralni del delegatskega 
sistema, ki ne bodo sprejemala 
končnih stališč in odločitev, 
temveč posredovala mnenja in 
predloge, ki bodo prisotni med 
odločanjem v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti, 
pristojnih telesih, organih in 
institucijah. 

Delegati so opozorili, da bo 
potrebno novemu zakonske- 
mu besedilu prilagoditi določ- 
be Poslovnika Skupščine 
SFRJ, ki urejajo sodelovanje 
predstavnikov Skupščine 
SFRJ pri delu zveznih družbe- 
nih svetov. 

Med razpravo v Odboru za 
družbenoekonomske odnose 
so delegati sprožili vprašanje 
zagotavljanja pogojev za delo 
sveta. V praksi namreč lahko 
pride do težav, ko bo potrebno 
oblikovati svet, ne bo pa pogo- 
jev za njegovo kakovostno de- 
lo. Prav tako so vprašali, kje je 
meja za zahteve, da svet po- 
sreduje svoje mnenje. 

Po mnenju omenjenega Od- 
bora, z zveznim zakonom ne bi 
bilo potrebno določiti temeljev 
za oblikovanje družbenih sve- 
tov v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, saj te že delujejo na 
temelju demokratičnih oblik 
političnega odločanja. 

Kar zadeva delovni program 
družbenih svetov, so delegati 
predlagali, naj za družbene 
svete ne bi pripravljali običaj- 
nih delovnih programov, ker 
jih zaradi narave njihovega de- 
la ni mogoče točno opredeliti. 
To naj bi posebej povedali tudi 
v samem zakonu. 

DRUŽBENI SVETI TUDI 
ZA PODROČJE 
PRAVOSODJA 

Odbor za pravosodje Zvez- 
nega zbora se je zavzel, naj bi 
zakonsko besedilo omogočilo 
tudi oblikovanje družbenih 
svetov za področje pravoso- 
dja. Člani Odbora so namreč 
poudarili, da ima delo pravo- 
sodnih organov poseben po- 
men za družbenopolitične 
skupnosti, združeno delo in 
zadovoljevanje vsakdanjih živ- 
ljenjskih potreb občanov. Obli- 
kovanje družbenih svetov za 
področje pravosodja, pred- 
vsem v republikah in pokraji- 
nah, skupnostih občin in v ob- 
činah, bi, po mnenju delega- 
tov, precej prispevalo k po- 
družbljanju pravosodne funk- 
cije v celoti in nadaljnjemu ra- 
zvoju samoupravnega sodstva. 
Spodbujalo pa bi tudi aktivnej- 
še sodelovanje vseh dejavni- 
kov družbene samozaščite pri 
odkrivanju, pregonu in sojenju 
ter hitreje odpravljalo slabosti 
pri delu pravosodnih organov. 

Še enkrat pa naj bi, po oceni 
delegatov tega Odbora, preu- 
čili vprašanje odnosov med 
upravnimi organi in vsemi 
udeleženci pri delu družbenih 
svetov in še posebej njihov od- 
nos do skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti v primerih, 
ko upravni organi pri svojem 
delu ne upoštevajo mnenj ali 
predlogov družbenih svetov. 

V zakonskem besedilu naj bi 
nadalje določili razliko med 
družbenim svetom družbeno- 
politične skupnosti in družbe- 
nim svetom za posamezna 
upravna področja ali upravne 
organe, ki so prav tako sveti 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Ob tej zahtevi so delegati tudi 
dejali, da ne bo potrebno obli- 
kovati družbenih svetov v 
družbenopolitičnih organiza- 
cijah, s^j teže v praksi delujejo 
po demokratičnih oblikah poli- 
tičnega odločanja. 

Ustrezneje pa bo vsekakor 
potrebno napisati določbo, 
kdo so udeleženci pri delu sve- 
ta. Preveč konkretno našteva- 
nje udeležencev, glede na to, 
da zvezni zakon velja tudi za 
družbene svete v republikah in 
pokrajinah, lahko povzroča te- 
žave v posameznih republikah 
in pokrajinah, ki morajo, v 
skladu z lastnimi potrebami, v 
zakonih povedati, kdo bo so- 
deloval pri delu sveta. 

Podobna pripomba velja tu- 
di za delovni program sveta. 
Zakon naj bi zato posebej 
omenil, da je delovni program 
lahko samo okviren, saj bodo 
le na ta način na sejah svetov 
sprožena vsa tista vprašanja, 

ki zahtevajo podrobno obrav- 
navo. 

URESNIČEVANJE 
DRUŽBENEGA VPLIVA 
V ZBORNICAH IN 
DRUGIH SPLOŠNIH 
ZDRUŽENJIH 

Med predlogi Zakonodajno- 
pravne komisije moramo vse- 
kakor omeniti zahtevo, naj bi 
še enkrat preučili določila, po 
katerih lahko v zbornicah in 
drugih splošnih združenjih ter 
v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, če je potreba za 
širše uresničevanje družbene- 
ga vpliva pri njihovem delu in 
opravljanju njihovih nalog, 
lahko oblikujejo telesa ali dru- 
ge organizirane oblike uresni- 
čevanja družbenega vpliva, ki 
delujejo v skladu s položajem 
in vlogo družbenih svetov. De- 
legati so dejali, da zbornice in 
splošna združenja ustanavlja- 
mo prav zaradi usklajevanja 
interesov organizacij združe- 
nega dela posameznih gospo- 
darskih panog oziroma gospo- 
darstva v celoti. Upravljanje v 
teh organizacijah poteka na 
načelih delegatskega sistema 
in medsebojnega dogovarja- 
nja ter sporazumevanja za us- 
kladitev skupnega interesa. 
Poleg tega v posameznih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih posebnega druž- 
benega interesa družbeni vpliv 
zagotavljajo predstavniki druž- 
benopolitične skupnosti, ki so- 
delujejo v organih upravljanja 
teh organizacij. 

Po mnenju Komisije naj bi 
znova preučili tudi tiste rešitve 
v zakonu, ki govore o možno- 
stih sodelovanja skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 
in njihovih izvršnih organov pri 
delu družbenega sveta za po- 
samezna upravna področja ali 
posamezne upravne organe. 
Razlog je v tem, ker odnos 
med skupščinami družbeno- 
političnih skupnosti in izvršni- 
mi organi ter upravnimi organi 
ureja zakon o poslovnikih 
skupščin in njihovih izvršnih 
organov. Odgovoriti pa bo po- 
trebno tudi na vprašanje, kako 
bodo delegati v skupščinah 
urejali svoje odnose do skup- 
ščin oziroma izvršnih organov 
pri zavzemanju stališč v teh 
družbenih svetih. 

Podobno naj bi še enkrat 
pretresli določbe, ki opredelju- 
jejo sodelovanje republik in 
pokrajin pri delu zveznih druž- 
benih svetov. Delegati so pred- 
lagali, naj bi kot udeleženci v 
teh svetih sodelovali tudi 
ustrezni organi in organizacije 
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republik in pokrajin, čeprav ne 
bi bilo v zakonu potrebno kon- 
kretno določiti njihovega na- 
ziva. 

JAVNOST DELA 
DRUŽBENIH SVETOV 

Odbor za narodno obrambo 
je kot posebej pomembne oce- 
nil tiste rešitve, ki omenjajo 

način oblikovanja in metode 
dela zveznih družbenih svetov, 
predvsem glede odgovornosti 
organov federacije in družbe- 
nopolitičnih organizacij v fe- 
deraciji ter tudi organov repu- 
blik in pokrajin pri določanju 
in izvajanju politike, ki jo pri- 
stojen organ federacije opre- 
deli kot skupno politiko vseh 
naših narodov in narodnosti in 
njihovih republik ter pokrajin. 

Odbor je predlagal, naj bi 
ponovno preučili predlagane 

rešitve o možnostih oblikova- 
nja teles in drugih oblik ure- 
sničevanja družbenega vpliva 
v zbornicah in drugih splošnih 
združenjih. 

Načelo javnosti dela družbe- 
nih svetov pa naj zahteva za- 
kon sam in naj te odločitve ne 
prepušča urejanju v poslovni- 
kih svetov. Po mnenju Odbora 
pa ne bi bilo potrebno taksa- 
tivno naštevati udeležencev pri 
delu družbenih svetov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, saj naj 

te to določijo same v svojih 
predpisih. 

Poleg predloga, ki so ga 
sprejela vsa delovna telesa 
Zveznega zbora, da bi name- 
sto predsednika sveta volili 
predsujočega z omejenim 
mandatom, so delegati v Od- 
boru za delo, zdravstvo in so- 
cialno politiko še predlagali, 
naj bi zakon omogočil tudi 
ustanavljanje svetov za po- 
dročje družbenih dejavnosti v 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

MEDNARODNE POGODBE 

Posojilo za razvoj kmetijstva in 

agroindustrije v Bosanski Krajini 

• Od Mednarodne banke za obnovo in razvoj smo dobili posojilo 55 milijonov 
dolarjev z obrestno mero 7,9 odstotka na leto 

Jugoslavija je z Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj, 
glede na to da ni neposredni 
posojilojemalec, sklenila v za- 
četku novembra 1978 Spora- 
zum o garanciji, Združena 
banka Sarajevo pa Pogodbo o 
posojilu 55 milijonov dolarjev 
za financiranje razvoja kmetij- 
stva in agroindustrije v Bosan- 
ski Krajini. 

Rok operativnosti oosojila je 
28. februar 1979. 

Skupen vračilni rok posojila 
je, kot je v Sporazumu predvi- 
deno, 15 let, s tem da je z od- 
plačilom treba pričeti 1. junija 
1982. Obrestna mera je 7,9 od- 
stotka letno. Federacija kot 

prvi zavezanec garantira na- 
tančno in pravočasno plačeva- 
nje glavnice, obresti in drugih 
posojilnih bremen, kot tudi 
morebitnih premij, če seveda 
bodo. Noben zunanji dolg ne 
bo užival kakršnekoli predno- 
sti glede na posojila Mednaro- 
dne banke za obnovo in razvoj, 
niti ne bodo storjeni kakršni- 
koli ukrepi, ki bi preprečevali 
ali ovirali Združeno banko Sa- 
rajevo, da izpolnjuje obvezno- 
sti iz posojilne pogodbe. V me- 
jah svojih pooblastil bo federa- 
cija ukrenila vse potrebno, da 
bo posojilojemalec izpolnjeval 
te obveznosti. 

Delegatom v Skupščini 

SFRJ je bil poslan v razpravo 
in sprejem Predlog zakona o 
ratifikaciji Sporazuma o ga- 
ranciji med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in ra- 
zvoj. O njem bodo na eni pri- 
hodnjih sej razpravljali delega- 
ti Zbora republik in pokrajin. S 
predlogom tega zakona je pre- 
dvidena obveznost SR Bosne 
in Hercegovine, da federaciji 
nadomesti znesek, ki bi ga le- 
ta, eventualno, zaradi nepra- 

vočasnega odplačila posojila 
morala dati Mednarodni banki 
za obnovo in razvoj. V predlo- 
gu zakona so pooblastila zvez- 
nemu sekretarju za finance, da 
opravi vsa potrebna dejanja v 
zvezi z izpolnjevanjem spora- 
zuma o garanciji. Če Združena 
banka Sarajevo ne izpolni za- 
padlih obveznosti v določe- 
nem roku, mora federacija kot 
garant to obveznost pravoča- 
sno izpolniti. 

ooso»Kcacooeseeosceeaosoo«oeos>osso9ceo^ 
S PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O S 
S GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA S 
^ OBNOVO IN RAZVOJ - AS 106 jj 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Nujno moramo na enotnih temeljih 

zgraditi celovit sistem informiranja 

• Obveščanje delovnih ljudi in občanov je sestavni del socialističnih samoupravnih 
odnosov in družbenopolitičnega sistema 

• Družbeni sistem informiranja mora služiti združenemu delu in delegatskemu 
sistemu ter postati bistven dejavnik samoupravnega odločanja in upravljanja na 
vseh ravneh 1 1 ■ 

• V dosedanji družbeni aktivnosti smo dosegli pomembne rezultate na področju 
obveščanja, vendar moramo odpraviti še nekatere pomanjkljivosti 

• Organiziranje in hitrejše oblikovanje družbenega sistema informiranja na enotnih 
temeljih v skladu z Ustavo SFRJ, Zakonom o združenem delu in dokumenti 11 
kongresa ZKJ 

• V vseh okoljih naj čimprej naredimo analizo ter ugotovimo vzroke zaostajanja na 
področju obveščanja ter pripravimo programe ukrepov in dejavnosti 

Komisija Skupščine SFRJ za 
informiranje, je na seji 27. de- 
cembra 1978 sprejela Predlog 
resolucije o temeljih družbe- 
nega sistema informiranja. 
Med pripravo tega dokumenta 
so sestavljalci Predloga upo- 
števali Osnutek resolucije, pri- 
pombe in predloge republik in 
pokrajin, mnenja Zvezne kon- 
ference SZDL Jugoslavije, 
Sveta zveze sindikatov, Go- 
spodarske zbornice Jugoslavi- 
je, Zveznega zavoda za statisti- 
ko, Službe družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije in vseh 
drugih, ki so sodelovali v javni 
razpravi o Osnutku resolucije. 

Razprava o tem izredno po- 
membnem dokumentu bo tra- 
jala do konca februarja. Komi- 
sija bo obravnavala vse nove 
predloge in ocene ter o svojih 
stališčih obvestila Zvezni zbor. 

Predlog resolucije prvič ce- 
lovito opredeljuje družbeni si- 
stem informiranja, točno pa 
določa tudi njegove temelje v 
skladu z določbami Ustave, 
Zakona o združenem delu in 
dokumenti XI. kongresa ZKJ. 

Razdeljen je v štiri poglavja. 
Najprej omenja pomen in cilje 
družbenega sistema informira- 
nija pri razvoju našega sociali- 
stičnega samoupravnega si- 
stema in omenja njegovo vlo- 
go pri odločanju in upravljanju 
delovnih ljudi In občanov. Na- 
to Predlog govori o sedanjem 
položaju in našteva slabosti in 
pomanjkljivosti na področju 
informacijskega sistema. 

O načelih, vsebini in enotnih 
temeljih družbenega sistema 

informiranja govori posebno 
poglavje. Na koncu pa je po- 
sebna pozornost namenjena 
neposrednim nalogam pri 
oblikovanju tega sistema. Med 
drugim so zapisane konkretne 
obveznosti posameznih udele- 
žencev v tem sistemu glede za- 
gotavljanja pravic delovnih lju- 
di in občanov, da dobivajo pra- 
vočasne in resnične informaci- 
je, in glede ustavne preobra- 
zbe organov in organizacij na 
področju družbenega sistema 
informiranja. 

Ker je obveščanje pomemb- 
no za vse delovne ljudi in vse 
subjekte družbenega odloča- 
nja, podrobno povzemamo 
vsebino Predloga resolucije, ki 
je zdaj v redni skupščinski pro- 
ceduri. 

PREOBRAZBA 
SEDANJEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Uvodni del Predloga celovi- 
to opredeljuje družbeni pomen 
informiranja in poudarja, v ka- 
terih vlogah vse se pojavlja kot 
pomemben element nadaljnje 
demokratizacije družbenopoli- 
tičnega sistema in uresničeva- 
nja ustavnih pravic samou- 
pravljalcev. Uresničevanje 
zgodovinske vloge delavskega 
razreda in neodtujljivih pravic 
delovnih ljudi, da obvladujejo 
pogoje In rezultate svojega de- 
la in da z drugimi občani odlo- 
čajo ter upravljajo z vsemi 
družbenimi nalogami, na se- 
danji stopnji razvoja sociali- 
stičnega samoupravljanja za- 

hteva preobrazbo sedanje or- 
ganizacije in prakse v naši 
družbi na tem področju in na- 
daljnjo izgradnjo celovitega si- 
stema informiranja v skladu s 
temi cilji. 

Družbeni sistem informira- 
nja, pravi Predlog, zagotavlja 
usklajeno evidentiranje, zbira- 
nje, obdelavo in posredovanje 
podatkov ter dejstev, po- 
membnih za spremljanje, pla- 
niranje in usmerjanje družbe- 
nega razvoja. Prav tako ta si- 
stem terja dostopnost infor- 
macij o zbranih podatkih in 
dejstvih. Uresničevanje pravic 
do resničnih, popolnih in pra- 
vočasnih podatkov ter infor- 
macij, potrebnih za samou- 
pravno odločanje, je eden bi- 
stvenih pogojev za uresničeva- 
nje z Ustavo SFRJ zagotovlje- 
nih svoboščin in pravic člove- 
ka in občana. 

V tem dokumentu je posebej 
omenjeno, da moramo druž- 
beni sistem informiranja gradi- 
ti predvsem v funkciji samo- 
upravnega združenega dela in 
delegatskega sistema. Služiti 
pa mora delovnim ljudem In 
občanom, razvoju proizvajal- 
nih sil in vseh oblik ustvarjal- 
nosti ter tudi uresničevanju In 
nadaljnjemu razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov ter 
političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

Medsebojno obveščanje de- 
lovnih ljudi in občanov je se- 
stavni del socialističnih sa- 
moupravnih odnosov in druž- 
benopolitičnega sistema. V 
njem so delovni ljudje in obča- 
ni samoupravno organizirani v 
temeljnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela, krajevnih 
skupnostih in občinah ter v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. V 
okviru vseh teh temeljnih 
združb se delovni ljudje in ob- 
čani samoupravno sporazu- 
mevajo, družbeno dogovarjajo 
in odločajo o vsem družbenem 
delu. 

TEMELJ ZA RAZVOJ IN 
VSEBINA SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Predlog poudarja, da je te- 
melj, za razvoj družbenega si- 
stema informiranja interes de- 
lovnih ljudi in občanov ter 
družbene skupnosti v celoti, 
razvoj socialističnih samou- 
pravnih odnosov in proizvajal- 
nih sil v naši državi. Grajen na 
teh temeljih postaja družbeni 
sistem informiranja bistven 
dejavnik samoupravnega od- 
ločanja in upravljanja z druž- 
benimi nalogami v vseh obli- 
kah in na vseh ravneh. Ta si- 
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stem mora prispevati tudi k 
povečanju produktivnosti de- 
la, učinkovitejšemu gospodar- 
jenju in razvoju, širšemu zdru- 
ževanju dela in sredstev ter tu- 
di k nadaljnjemu razvijanju 
svobodne menjave dela. 

Med oblikovanjem družbe- 
nega sistema informiranja mo- 
rajo temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela in nji- 
hove skupnosti, vse druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, krajevne skupnosti 
in občine in druge družbeno- 
politične skupnosti ter tudi 
drugi družbeni subjekti, urediti 
temeljno vsebino in način ob- 
veščanja delovnih ljudi in ob- 
čanov, delegacij in delegatov. 
Določiti morajo, kateri organ 
ali posameznik mora posredo- 
vati informacije, v kakšni obliki 
in s kakšno vsebino, kdo in 
pod kakšnimi pogoji mora te 
informacije dobiti, ter hkrati 
urediti tudi vsa druga vpraša- 
nja, ki bodo zagotavljala pogo- 
je za celovito in resnično obve- 
ščanje delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Organi in organizacije, ki 
morajo po zakonskih določilih 
ali določbah drugih splošnih 
aktov evidentirati, zbirati, ob- 
delovati in posredovati podat- 
ke in informacije, so po bese- 
dilu Predloga resolucije obve- 
zani, da delovnim ljudem in 
občanom pravočasno zago- 
tavljajo podatke in informacije 
za opravljanje njihovih samou- 
pravnih funkcij v vseh oblikah 
in na vseh ravneh. 

Z družbenim sistemom in- 
formiranja zagotavljamo druž- 
beno potrebne podatke in in- 
formacije na vseh področjih 
življenja in dela. Med drugim 
mednje sodijo tudi podatki o 
položaju in gibanju proizvajal- 
nih sil in socialističnih samou- 
pravnih odnosov, o pridobiva- 
nju in razporejanju dohodka in 
čistega dohodka, združevanju 
dela in sredstev, samouprav- 
nem povezovanju proizvajal- 
nih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela, uresničevanju 
pravic in dolžnosti delovnih 
ljudi in občanov pri upravnih 
organih, podatki o organizaciji 
in delovanju vseh dejavnikov 
socialističnega samouprav- 
nega sistema na vseh področ- 
jih, kakor tudi vprašanja ena- 
kopravnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije, pogojev in 
rezultatov dela v družbenih de- 
javnostih itd. 

Prav tako bo z Resolucijo 
zagotovljeno obveščanje de- 
lovnih ljudi in občanov, njiho- 
vih delegacij in delegatov o 
podatkih in informacijah, ki so 
nujno potrebni za samouprav- 
no sporazumevanje in družbe- 
no dogovarjanje, še posebej 

pa za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenih dogo- 
vorov o temeljih planov druž- 
benopolitičnih skupnosti, ka- 
mor sodijo tudi podatki, po- 
trebni za njihovo pripravo in 
sprejemanje. 

PROTI 
MANIPULIRANJU S 
PODATKI IN 
INFORMACIJAMI 

Nujno bo potrebno, terja 
Predlog, zagotoviti popolno 
odprtost virov podatkov in in- 
formacij oziroma omogočiti, 
da bodo dostopni vsem delov- 
nim ljudem in občanom. Druž- 
beni sistem informiranja, do- 
sledno oblikovan in uresničen 
na načelih socialističnih sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, onemogo- 
ča manipuliranje s podatki in 
informacijami, njihovo zlorabo 
in dajanje neresničnih podat- 
kov in informacij, improvizaci- 
je in druge negativne pojave, 
ki povzročajo sprejemanje ne- 
pravilnih odločitev in netočno 
obveščanje delovnih ljudi in 
občanov. 

V dosedanji družbeni aktiv- 
nosti smo, kakor omenja Pred- 
log, dosegli pomembne uspe- 
he pri objektivnem in pravoča- 
snem obveščanju delovnih lju- 
di in občanov o bistvenih toko- 
vih, vsebini in komponentah 
celotnega gospodarskega in 
družbenega razvoja. Kljub vse- 
mu temu pa so v sedanjem 
družbenem sistemu informira- 
nja še slabosti in pomanjkljivo- 
sti. Gre namreč za to, da je bil 
doslej družbeni sistem infor- 
miranja organiziran in usmer- 
jen predvsem k potrebam in 
zahtevam izvršnih in upravnih 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti in k poslovodnim 
strukturam v gospodarstvu. 

Večji del temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela s 
svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti ni opredelil način zbi- 
ranja in dajanja podatkov ter 
informacij kot tudi ne uresni- 
čevanja pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev v zdru- 
ženem delu glede podatkov in 
informacij. Dogaja se, da infor- 
macije dobivajo predvsem po- 
slovodne in druge vodilne 
strukture, kar omogoča 
ustvarjanje monopolov in biro- 
kratsko-tehnokratskih vplivov. 

Tudi občani v krajevnih 
skupnostih, člani delegacij v 
družbenopolitičnih skupnostih 
in samoupravnih interesnih 
skupnostih niso vedno pravo- 
časno, v dovolj velikem obse- 
gu in na pristopen način infor- 

mirani o vseh vprašanjih, o ka- 
terih sprejemajo odločitve, kar 
se gotovo negativno odraža na 
uresničevanju njihovih samou- 
pravnih pravic in dolžnosti. V 
nekaterih primerih delovni lju- 
dje in občani dobivajo po- 
manjkljive podatke in informa- 
cije. Dogaja se tudi, da resnič- 
ne podatke uporabljajo v ko- 
rist tiste strukture, ki jih posre- 
duje, kar gotovo negativno 
vpliva na uresničevanje pravi- 
ce do samoupravljanja. 

Dejavnost in prizadevanja 
organiziranih socialističnih sil, 
poudarja Predlog resolucije, 
usmerjena k samoupravni 
preobrazbi in podružbljanju 
informiranja, nalete v nekate- 
rih primerih na odpore, ki so 
izraz teženj po ohranitvi obsto- 
ječega položaja na tem po- 
dročju. 

MATERIALNE IN 
KADROVSKE TEŽAVE 
Predlog Resolucije med dru- 
gim tudi omenja težave okoli 
opremljenosi s sodobnimi 
sredstvi za avtomatsko obde- 
lavo podatkov in informacij. 
Teh sredstev ni niti dovolj, za- 
dovoljni pa tudi ne moremo bi- 
ti z izkoriščanjem opreme, ki 
se pogosto uporablja tudi za 
namene, za katere ni bila na- 
bavljena. 

V Jugoslaviji smo šele začeli 
s proizvodnjo sredstev za avto- 
matsko obdelavo podatkov. Na 
tem področju pa tudi še nima- 
mo samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov o 
racionalnem razvoju te po- 
membne proizvodnje. Zaradi 
tega Predlog opozarja, da zao- 
stajanje pri uporabi avtomat- 
ske obdelave podatkov in in- 
formacij v nekaterih okoljih 
otežuje nadaljnji razvoj druž- 
benega sistema informiranja, 
njegovo racionalizacijo, pove- 
čevanje ažurnosti in dosega- 
nje popolnejšega obveščanja 
vseh družbenih struktur kot tu- 
di vključevanje v mednarodne 
sisteme, skladne z interesi na- 
še države. 
Upočasnjen razvoj družbene- 
ga sistema informiranja in pre- 
majhno izkoriščanje razpolož- 
ljivih podatkov povzroča tudi 
pomanjkanje ustreznih stro- 
kovnih kadrov. Mimo tega de- 
lovni ljudje in občani nio v do- 
volj veliki meri seznanjeni in 
usposobljeni za učinkovito iz- 
koriščanje razpoložljivih po- 
datkov in informacij. 

Sredstev za financiranje de- 
javnosti in institucij na po- 
dročju družbenega sistema in- 
formiranja, po ocenah Predlo- 
ga resolucije, še ne zagotavlja- 
mo z dohodkovnimi odnosi na 
temelju družbeno usklajenih 

delovnih programov. Odnosi 
med uporabniki in dajalci po- 
datkov ter informacij pa prav 
tako še ne slonijo na združeva- 
nju dela in sredstev. 

Zaradi vsega tega Predlog 
resolucije opozarja, da poča- 
sen razvoj na področju obve- 
ščanja, v primerjavi s potreba- 
mi družbe in z razvojem druž- 
benoekonomskih odnosov, 
terja oblikovanje celovitega si- 
stema družbenega informira- 
nja, ki mora postati sestavni 
del nadaljnjega razvoja politič- 
nega sistema socialističnega 
samoupravljanja s ciljem, da 
bo obveščanje služilo intere- 
som in potrebam združenega 
dela oziroma delovnim ljudem 
in občanom. 

ENOTNI TEMELJI 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

V skladu z Ustavo SFRJ, Za- 
konom o združenem delu in 
dokumenti XI. kongresa ZKJ 
mora družbeni sistem informi- 
ranja izhajati iz enotnih teme- 
ljev. Sloneti mora predvsem na 
pravicah delovnih ljudi in ob- 
čanov, delegacij in delegatov, 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti, organov in organi- 
zacij družbenopolitičnih skup- 
nosti ter družbenopolitičnih in 
družbenih organizacij, da do- 
bivajo pravočasne, resnične in 
popolne podatke ter informa- 
cije. Prav tako ta sistem izhaja 
iz pravic in obveznosti delov- 
nih ljudi in občanov, da dejav- 
no sodelujejo pri medseboj- 
nem obveščanju. Njihova nalo- 
ga je organizirati obveščanje v 
vseh oblikah in na vseh rav- 
neh, pristojnim oziroma poo- 
blaščenim organom in organi- 
zacijam pa morajo dajati po- 
datke in informacije. 

Družbeni sistem informira- 
nja mora prav tako temeljiti na 
samoupravnem in družbenem 
urejanju vsebine in metod zbi- 
ranja, obdelave, prikazovanja 
in dajanja podatkov ter infor- 
macij v temeljnih in drugih or- 
ganizacijah združenega dela 
in v občinah, pri čemer so 
vključeni tudi podatki in infor- 
macije v krajevnih skupnostih. 
Sloneti mora tudi na samostoj- 
nosti vseh subjektov v procesu 
informiranja in na njihovem 
povezovanju na temeljih skup- 
nega in splošnega interesa. 
Delovni ljudje in občani, samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti ter družbenopolitične 
skupnosti so odgovorni za us- 
klajeno izgrajevanje in uspeš- 
no delovanje družbenega si- 
stema informiranja. 

Predlog posebej podčrtuje, 
da družbeni sistem informira- 
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nja nastaja in se razvija na 
enotni koncepciji, na dogovor- 
jenih načinih in oblikah druž- 
benega usmerjanja sistema in- 
formiranja na vseh ravneh. Te- 
meljiti mora na usklajenih ra- 
zvojnih programih in usklaje- 
nih planih zbiranja podatkov in 
informacij, na družbeno dolo- 
čeni vsebini zbiranja podatkov 
in informacij, na družbeno do- 
ločeni vsebini zbiranja podat- 
kov in informacij, enotnem pri- 
stopu pri urejanju evidenc, 
enotni metodologiji, standar- 
dih in instrumentih ter tehniki 
in tehnologiji, ki se uporablja. 
Izhajati pa mora tudi iz dogo- 
vorov o usposobljanju potreb- 
nih kadrov. 

Vsaka družbenopolitična 
skupnost ter organizacija 
združenega dela in druga sa- 
moupravna organizacija ali 
skupnost mora samostojno 
določiti vsebino in metode zbi- 
ranja, obdelave, prikazovanja 
in dajanja podatkov ter infor- 
macij, v skladu s svojimi potre- 
bami in interesi. Pri tem pa 
mora izhajati iz enotnih teme- 
ljev in potreb izgradnje celovi- 
tega družbenega sistema in- 
formiranja. 

Značaj in pomen družbene- 
ga sistema informiranja terja 
stalno koordinacijo, racional- 
no delitev dela, usklajevanje 
dejavnosti in povezovanje 
vseh dajalcev in uporabnikov 
podatkov in informacij, od te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela oziroma krajevnih 
skupnosti in občin do federa- 
cije. Vse to delo pa mora spo- 
štovati samoupravne temelje. 

NALOGE PRI 
OBLIKOVANJU 
ENOTNEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Ob upoštevanju najširših 
družbenih interesov in nujno- 
sti hitrejšega organiziranja 
družbenega sistema informira- 
nja na enotnih temeljih, bo po- 
trebno za nadaljnji raazvoj na- 
šega družbenoekonomskega 
in političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja, po- 
zvati vse delovne ljudi in obča- 
ne, vse zbiralce in uporabnike 
podatkov in informacij, da s 
skupnimi silami v svojih oko- 
ljih takoj začnejo z delom pri 
nadaljnjem oblikovanju in iz- 
popolnjevanju družbenega si- 
stema informiranja. 

Temelj nadaljnje izgradnje 
in delovanja družbenega siste- 
ma informiranja je, po bese- 
dah Predloga resolucije, ra- 
zvoj socialističnih samouprav- 
nih odnosov na tem področju. 
Zato je, za vse organizirane so- 
cialistične sile v naši družbi, 

trajna naloga podružbljanje 
družbenega sistema informira- 
nja. Uresničilo se bo lahko sa- 
mo z neposrednim vplivom de- 
lovnih ljudi, delegacij in dele- 
gatov v samoupravnih organih 
ter z vplivom občanov prek So- 
cialistične zveze delovnega 
ljudstva in drugih družbeno- 
političnih organizacij, v orga- 
nih upravljanja, v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, 
družbenih svetih in drugih 
oblikah uresničevanja družbe- 
nega vpliva na vsebino in zna- 
čaj družbenega sistema infor- 
miranja. 

Predlog resolucije zahteva, 
da delovni ljudje v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela in njihove delegacije 
ter delegati v splošnih združe- 
njih in skupnostih, skladno s 
svojimi pravicami in obvez- 
nostmi, čimprej analizirajo se- 
danji položaj na področju in- 
formiranja, ugotove vzroke 
zaostajanja in pomanjkljivossti 
ter pripravijo ustrezne progra- 
me ukrepov in dejavnosti. Prav 
tako morajo organizirati pra- 
vočasno, celovito in objektiv- 
no obveščanje ter ob temu 
uporabiti najbolj ustrezne obli- 
ke obveščanja. 

Vsi ti nosilci obveščanja mo- 
rajo v svoje samoupravne 
splošne akte zapisati vsebino 
in metode zbiranja, obdelave, 
prikazovanja in dajanja podat- 
kov in informacij ter opredeliti 
odgovornost samoupravnih 
organov ter poslovodnih in 
drugih vodilnih struktur pri ob- 
veščanju delavcev po zahtevah. 
Zakona o združenem delu. V 
skladu s svojimi potrebami in 
možnostmi pa naj zagotovijo 
organizacijske, kadrovske, 
materialnofinančne in druge 
pogoje, da bo informiranje re- 
snično omogočalo kvalificira- 
no odločanje, samoupravno 
sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje. Hkrati naj vsi ti 
pogoji zagotovijo vpliv in nad- 
zorstvo delovnih ljudi nad viri 
in sredstvi informiranja ter na 
ta način preprrečijo morebitni 
monopol posameznika ali sku- 
pine ljudi. Prav tako pa morajo 
poskrbeti za dvosmeren pre- 
tok informiranja med delovni- 
mi ljudmi in občani v temeljnih 
organizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnostih in med 
vsemi dejavniki družbenega si- 
stema informiranja ter 
obratno. 

OBVEZNOSTI 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

Družbenopolitičnim skup- 
nostim Predlog resolucije pri- 
poroča, naj preuče položaj na 
področju obveščanja in nato 

opredele svoje potrebe, spre- 
mene ustrezne zakone ter dru- 
ge predpise. Tudi splošni akti 
morajo ustrezati potrebam 
združenega dela in delovnim 
ljudem in občanom na tem po- 
dročju. Prav tako morajo druž- 
benopolitične skupnosti gradi- 
ti in razvijati tak sistem infor- 
miranja, ki bo zagotavljal po- 
trebne podatke in informacije, 
pomembne za uresničevanje 
suverenih pravic delovnih ljudi 
in občanov, narodov in naro- 
dnosti oziroma tistih pravic, ki 
so v našem skupnem interesu. 

Po tem priporočilu naj druž- 
benopolitične skupnosti obli- 
kujejo svoje programe zbira- 
nja, obdelave, prikazovanja in 
dajanja podatkov in informacij 
po posameznih gospodarskih 
in družbenih dejavnostih. Loti- 
ti pa se morajo tudi sprejema- 
nja novih ali spreminjanja in 
dopolnjevanja veljavnih zako- 
nov in drugih predpisov, ki 
urejajo delo sedanjih pristoj- 
nih oziroma pooblaščenih or- 
ganov in organizacij, saj mora- 
mo pospešiti njihovo samou- 
pravno preobrazbo, zagotoviti 
koordinacijo in uskladiti način 
financiranja. Za usklajevanje 
in družbeno usmerjanje na- 
daljnje izgradnje in razvoja 
družbenega sistema informira- 
nja morajo te skupnosti usta- 
noviti tudi ustrezna koordina- 
cijska telesa kot oblike druž- 
benega vpliva in demokratič- 
nega dogovarjanja med dajalci 
in uporabniki informacij. 

V okviru svojega delokroga, 
predlaga besedilo Resolucije, 
naj zvezni organi in organiza- 
cije, z ustreznimi ukrepi in de- 
javnostjo, spodbudijo nadalj- 
njo izgradnjo, razvoj in pove- 
zovanje družbenega sistema 
informiranja. 

VLOGA 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

Pomembno vlogo pri nadalj- 
njem razvoju družbenega si- 
stema informiranja imajo, ka- 
kor pravi Predlog, tudi družbe- 
nopolitične organizacije. Ne- 
nehno morajo vplivati in pri- 
spevati k izpopolnjevanju vse- 
bine in učinkovitosti delovanja 
družbenega sistema informira- 
nja. Spremljati morajo uresni- 
čevanje družbene funkcije pri- 
stojnih oziroma pooblaščenih 
organov in organizacij za evi- 
dentiranje, obdelavo in prika- 
zovanje podatkov ter informa- 
cij. Na ta način bodo zagotov- 
ljeni pogoji za nadaljnjo demo- 
kratizacijo in podružbljanje 
družbenega sistema informira- 
nja. 

Socialistična zveza kot fron- 
ta organiziranih socialističnih 

sil delovnega ljudstva Jugosla- 
vije mora, skladno s svojo 
družbeno vlogo, prispevati k 
razvijanju družbenega sistema 
informiranja, njegovemu pove- 
zovanju s sistemom javnega 
informiranja ter koordinirati in 
povezovati delo pristojnih ozi- 
roma pooblaščenih organov in 
organizacij za uresničevanje 
njegovih ciljev in nalog. Taka 
vloga SZDL je posebej po- 
membna v krajevnih skupno- 
stih in občinah. 

Zveza sindikatov Jugoslavije 
si bo prizadevala, da bodo de- 
lavci dobivali popolnejše in 
dostopnejše podatke in infor- 
macije, saj je to pomemben 
pogoj za nenehno krepitev nji- 
hove samoupravne vloge, po- 
ložaja in družbenega vpliva. 
Zaradi tega se mora Zveza sin- 
dikatov boriti za uresničevanje 
pravic in obveznosti delavcev v 
družbenem sistemu informira- 
nja. Prizadevati pa si tudi mo- 
ra, da bodo delavci in združe- 
no delo nosilci izvajanja ome- 
njene Resolucije in da bodo 
stalno nadzorovali nadaljnji 
razvoj te dejavnosti. 

Pristojni oziroma poobla- 
ščeni organi in organizacije na 
tem področju imajo, po zahte- 
vah Resolucije, prav tako po- 
membne naloge. Skladno z za- 
htevami za njihovo samou- 
pravno preobrazbo, morajo tu- 
di izdelati in uskladiti razvojne 
programe v cilju pospeševanja 
in modernizacije svojega dela. 
Redno morajo pripravljati pro- 
grame zbiranja, obdelave, pre- 
našanja, prikazovanja in daja- 
nja podatkov ter informacij iz 
svojega delokroga v skladu z 
aktualnimi potrebami združe- 
nega dela, političnih skupnosti 
in drugih uporabnikov. Določi- 
ti pa morajo tudi skupne teme- 
lje za medsebojno povezova- 
nje in usklajen razvoj družbe- 
nega sistema informiranja. 

ZAGOTAVLJANJE 
STROKOVNIH KADROV 

Temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela in njihova 
splošna združenja, skupnosti 
in gospodarske zbornice, naj 
nadaljujejo z začeto dejav- 
nostjo pri predlaganju družbe- 
ne politike. Hkrati naj priprav- 
ljajo programe dejavnosti ter 
ukrepov na področju proiz- 
vodnje in priprave opreme za 
avtomatsko obdelavo podat- 
kov. Zaradi tega pa je nujno 
tudi širše organiziranje in sa- 
moupravno sporazumevanje 
ter družbeno dogovarjanje na 
tem področju. 

Ker imamo premalo uspo- 
sobljenih kadrov, potrebe pa 
so velike, Predlog resolucije 
namenja posebno pozornost 
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vlogi in odgovornosti samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti, ki se ukvarjajo z izobraže- 
vanjem in s strokovnim izpo- 
polnjevanjem kadrov na po- 
dročju obveščanja. Pri tem 
omenja tudi znanstvene orga- 
nizacije. Vse te organizacije 
morajo sprejeti ukrepe in za- 
gotoviti materialna sredstva, 
da bi čimprej dobili šolane ka- 

dre raznih smeri in strok za 
delo na področju obveščanja, 
v skladu s potrebami združe- 
nega dela. 

Poleg dostopnosti informa- 
cij, samoupravno odločanje 
delovnih ijudi in občanov za- 
hteva tudi njihovo usposablja- 
nje, da bodo kot uporabniki in 
dajalci informacij v kar največji 
meri izkoriščali zbrane podat- 

ke in informacije. Zaradi tega 
potrebujemo izpopolnjene uč- 
ne plane in programe rednega 
sistema izobraževanja ter ne- 
nehno izpopolnjevanje znanja 
dajalcev in uporabnikov infor- 
macij. 

Ob koncu Predlog resolucije 
še omenja, da bodo Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ za infor- 

miranje spremljali izvajanje 
Resolucije in predlagali ukre- 
pe za njeno uresničevanje ter 
za nadaljnji razvoj družbenega 
sistema informiranja. S tem 
naj bi dosegli tudi temeljni cilj: 
dosledno in učinkovito uresni- 
čevanje določb Ustave in Za- 
kona o združenem delu ter do- 
kumentov XI. kongresa Zveze 
komunistov Jugoslavije. 

Usklajevanje dela z vlogami in predlogi 

delovnih ljudi in občanov 

Delovni ljudje in občani ne smejo biti oškodovani zaradi vložene vloge in pred- 
loga, niti ne smejo biti zaradi tega poklicani na odgovornost 
Organi družbenopolitične skupnosti morajo uresničevati in razvijati sodelovanje 
in si morajo med seboj pomagati pri raziskovanju in reševanju vlog in predlogov 
Delo z vlogami in predlogi v vseh skupščinah bo potekalo na enotnih skupnih 
dogovorjenih temeljih 

Ob sprejetju Zakona o delu 
zveznih organov z vlogami in 
predlogi (marca 1977) je bila v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ sprožena pobuda o skle- 
nitvi dogovora med Skupščino 
SFRJ in skupščinami republik 
ir: pokrajin o enotnih temeljih 
dele z vlogami in predlogi. Ta 
pobuda je naletela na podporo 
skupščin republik in pokrajin 
in je bila ustanovljena delovna 
skupina vseh skupščin za izde- 
lavo predloga dogovora. 

Delovna skupina je pripravi- 
la besedilo Predloga dogovora 
o enotnih temeljih dela z vlo- 
gami in predlogi (AS 95) in ga 
poslala Skupščini SFRJ ter 
skupščinam republik in pokra- 
jin v razpravo in sprejem. 
Predlog bo na dnevnem redu 
ene prihodnjih sej Zveznega 
zbora. Podpisniki pa bodo 
Skupščina SFRJ ter skupščine 
republik in pokrajin. 

ZAGOTOVLJENA 
PRAVICA DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV NA 
VLOGE 

Predlog dogovora izhaja iz 
tega, da je z Ustavo SFRJ in 
ustavami republik in pokrajin 
zagotovljena pravica delovnih 
ljudi in občanov, da dajejo vlo- 
ge in predloge organom in or- 
ganizacijam družbenopolitič- 
nih skupnosti in drugim orga- 
nom in organizacijam ter da 
dajejo pobude za reševanje 
vprašanj posebnega pomena. 
Delovni ljudje in občani ne 
smejo trpeti škodljivih posle- 

dic zaradi dajanja vlog in pred- 
logov in ne smejo biti zaradi 
tega poklicani na odgovor- 
nost, razen če bi s tem storili 
kaznivo dejanje. 

Upoštevajoč to pravico je v 
Predlogu poudarjena dolžnost 
organov in organizacij, kate- 
rim so namenjene vloge in 
predlogi, da jih v skladu s svo- 
jimi pravicami, dolžnostmi in 
odgovornostmi obravnavajo, 
opravijo postopek in odgovori- 
jo tistim, ki so dali vloge in 
predloge. Da bi dosegli enako 
uresničevanje pravic in intere- 
sov delovnih ljudi in občanov 
ter njihovih organizacij in 
skupnosti je treba, da z dogo- 
vori in splošnimi akti skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 
in upravnimi organi samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti na enotnih temeljih urejajo 
vprašanja, ki so pomembna za 
delo z vlogami in predlogi. 

Občani često uporabljajo 
ustavno pravico ter se obrača- 
jo k naštetim organom in orga- 
nizacijam. Tega se poslužujejo 
v zvezi z vprašanji, ki so v pri- 
stojnosti teh organov in orga- 
nizacij, vendar se često obra- 
čajo tudi neodvisno od tega v 
čigavo pristojnost sodijo vpra- 
šanja, ki jih načenjajo v vlogi in 
predlogu. Razen tega so nače- 
ta vprašanja največkrat tako 
zapletena, da ni mogoče po- 
tegniti jasne meje o pristojno- 
sti in je ob takšnem vprašanju 
lahko angažiranih več organov 
in organizacij. 

Zaradi tega ima usklajevanje 
dela z vlogami in predlogi velik 

pomen, to pa lahko najbolje 
dosežemo s skupnim dogovo- 
rom skupščin in s stalnim so- 
delovanjem organov in organi- 
zacij federacije ter republik in 
pokrajin. 

ENOTNI SKUPNO 
DOGOVORJENI 
TEMELJI 

V Predlogu dogovora je 
poudarjeno, da so njegovi 
udeleženci soglasni, da skup- 
ščine in drugi pristojni organi 
in organizacije uresničijo 
medsebojno sodelovanje ter 
organizirajo delo z vlogami in 
predlogi na način, ki je dolo- 
čen z dogovorom. Gre v prvi 
vrsti za to, da pravočasno in 
učinkovito sprejemajo potreb- 
ne ukrepe in dejavnosti v okvi- 
ru svojih pravic in dolžnosti, 
da bi se delo z vlogami in pred- 
logi odvijalo odgovorno na 
enotnih skupno dogovorjenih 
temeljih. 

Dogovor predvideva, da je 
eden temeljev enotnega dela z 
vlogami in predlogi to, da pri- 
stojni organi in organizacije v 
določenem roku obravnavajo 
vlogo ali predlog, ki je v njihovi 
pristojnosti. Vse sprejete vloge 
in predloge, ki niso v njihovi 
pristojnosti so dolžni, da brez 

odlašanja pošljejo pristojnim 
organom in organizacijam. 
Predlagatelji vlog in predlogov 
morajo biti v določenem roku 
obveščeni o mnenju, ki ga ima 
pristojni organ ali o tem kate- 
remu organu je bila vloga pre- 
puščena v razpravo. 

V dogovoru so vsebovani te- 
meljni principi in oblike sode- 
lovanja organov in organizacij 
v federaciji ter republikah in 
pokrajinah, ki delajo z vlogami 
in predlogi. To sodelovanje 
vključuje tudi skupne sestanke 
pristojnih teles, izmenjavo 
analitičnih, informacijskih in 
dokumentacijskih gradiv ter 
poročil o delu, oblikovanje 
skupnih delovnih skupin za 
proučevanje ter raziskovanje 
primerov ob določenih vlogah 
in predlogih, izmenjavo mnenj 
ter usklajevanje stališč o dolo- 
čenih vprašanjih posebnega 
pomena. Pristojni organi bodo 
sodelovali tudi pri usklajeva- 
nju stališč v zvezi s pobudami 
za normativno urejanje vpra- 
šanj na katera opozarjajo vlo- 
ge in predlogi. 

JAVNOST DELA 
ORGANOV, KI DELAJO 
Z VLOGAMI IN 
PREDLOGI 

Dogovor vsebuje tudi načelo 
o javnosti dela organov in or- 

»OCOOOOOOOOCOOOSOOOSOOM 

8 PREDLOG DOGOVORA O ENOTNIH TEMELJIH DELA Z 
S VLOGAMI IN PREDLOGI - AS 95 
Looooooooocoocoooooaioeooaccoaooooaooood! 
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ganizacij, ki delajo z vlogami katerih so bila oblikovana let- 
in predlogi, ter obveznosti teh na poročila o delu z vlogami in 
organov, da obvestijo nepo- predlogi, kot tudi občasna po- 
sredno zainteresirane organe ročila o pojavih in problemih 
in organizacije o vprašanjih, ki na posameznih področjih na 
so jih obravnavali. O delu or- katere v vlogah in predlogih 
ganov in organizacij, z vlogami najčešće opozarjajo, 
in predlogi je treba javnost ob- V dogovoru je poudarjeno 
vestitiprek sredstev javnega da si bodo udeleženci, zaradi 
obveščanja. bolje organiziranega in učin- 

b stalisca organizacije dela kovitejšega dela z vlogami in 
izhaja predlog dogovora iz te- predlogi, prizadevali in spreje- 
ga, da v skupščinah in drugih mali vse potrebne ukrepe da 
organih in organizacijah, ki bi v skupščinah in drugih'or- 
delajo z vlogami in predlogi v ganih občin ali drugih družbe- 
federaciji, republikah in pokra- nopolitičnih skupnosti, kot tu- 
jinah, delujejo komisije za vlo- di v samoupravnih organizaci- 
je in predloge. Le-te predloži- jah in skupnostih, razvijali in 
jo organom in organizacijam v dosegali takšno organizacijo 

in način dela z vlogami in strokovnih služb za vse orga 
predlogi, ki zagotavlja pravo- in organizacije družbenopo 
časno in učinkovito reševanje, tičnih skupnosti, ki delajo 

Da bi obravnavali načelna vlogami in predlogi. Spodb 
vprašanja, ki se sprožijo v vlo- diti bo treba tudi izobražev 
gah in predlogih, da bi se ana- nje, kadrovsko in strokovno i 
lizirali vzroki in spremljali po- popolnjevanje takšnih služ 
javi, na katere opozarjajo vlo- tudi v občinah in drugih druf 
ge in predlogi, predložili ukre- benopolitičnih skupnostih, 
pi za reševanje teh vlog in Z dogovorom je predviden 
predlogov in obravnavala dru- tudi vodenje enotne evidenct 
ga vprašanja skupnega pome- ki bi rabila za izdelavo infoi 
na za delo z vlogami in predlo- macij, analiz in drugega gradi 
gi, omogoča dogovor, da se v va, ki bi bilo pomembno za de 
družbenopolitičnih organiza- lo z vlogami in predlogi Komi 
cijah ustanovijo koordinacij- sije za vloge in predloge bod. 
ska telesa za vloge in predlo- pobliže obdelale elemente ii 
ge. Prav tako je predvidena način vodenja enotne evi 
možnost oblikovanja skupnih dence. 

" '  • ' ' : ' ••'•t--' r-1 '-.s ■■ ■•■-M .V ■ Av - 
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NAROČILNICA 

Naročamo izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika):         

izvodov za (ime in naslov prejemnika):      

izvodov za (ime in naslov prejemnika):      

izvodov za (ime in naslov prejemnika):        

izvodov za (ime in naslov prejemnika):         

izvodov za (ime in naslov prejemnika):         

izvodov za (ime in naslov prejemnika):     —  

izvodov za (ime in naslov prejemnika):   — -  

izvodov za (ime in naslov prejemnika):        

izvodov za (ime in naslov prejemnika):        — 

izvodov za (ime in naslov prejemnika):        

Letno naročnino din  (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije 
Ljubljana 50100-854-50204. 

ig7g Žig podpis naročnika 
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IZ VSEBINE: 

Iz Skupščine SR Slovenije: 
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENI- 
JE (27. 2. 1979) 

Poročila Odbora za družbenopolitični sistem 
Zbora združenega dela, Odbora za družbenopolitič- 
ni in komunalni sistem Zbora občin in Odbora za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbo- 
ra Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva 
Razvoj informacijskega sistema SR Slovenije in 
povzetka tega gradiva 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na promet nepremičnin (ESA-144) 

- Predlog zakona o dopolnitvah zakona o uprav- 
nih taksah (ESA-153) 

- Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne 
znamke »VIII. Mediteranske igre, Split 1979« 

- Predlog za izdajo zakona o določanju, dodelje- 
vanju in uporabi enotne matične številke občanov v 
SR Sloveniji z osnutkom zakona (ESA-173) 

Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o po- 
teku usklajevanja Resolucije o politiki uresničeva- 
nja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
1976 do 1980 in spremljajočih dokumentov za leto 
1979 ter nekaterih drugih aktov 

2 

4 

5 

6 

8 
PRILOGA: 

Osnutek samoupravnega sporazuma o spremem- 
bah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev in financiranju graditve ob- 
jektov po samoupravnem planu razvoja elektroe- 
nergetike za obdobje 1976-1980 l-XVI 

Iz Skupščine SFRJ: 

NOVI PREDPISI 
Temeljna lastninskopravna razmerja prvič ce- 

lovito urejena na enem mestu (Osnutek zakona o 
temeljih lastninskopravnih razmerij - AS 93) 

Družbeni sveti - dejavnik nadaljnje demokrati- 
zacije družbe (Delova telesa Zveznega zbora o 
osnutku zakona o družbenih svetih - AS 67) 

MEDNARODNE POGODBE 

Posojilo za razvoj kmetijstva in agroindustrije 
v Bosanski Krajini (Predlog zakona o ratifikaciji 
Sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj - AS 106) 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
Nujno moramo na enotnih temeljih zgraditi ce- 

lovit sistem informiranja (Predlog resolucije o te- 
meljih družbenega sistema informiranja) 

Ukslajevanje dela z vlogami in predlogi delov- 
nih ljudi in občanov (Predlog dogovora o enotnih 
temeljih dela z vlogami in predlogi - AS 95) 

^*J"'P!^?*Čl-n-'.SR,Sl.OV;n"* "l.8"*"**!?' 8FRJ • Urednlik odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Gojmlr Komar, dr. 
SkuDićIn^SRSInvinlil n' 25 8 s V,?* J ,V:hu"eC' Je,ne| Vrhunec' Jan« z"ic in MariJan Gogala - Odgovorni urednik: Marijan Gogala - Naslov uredništva: 
Balentović . o * ^ (061) 22-741 »Uredniški odbor glasil. Skupščine SFRJ: Vukašln Mlčunovič (predsednik), Marija Bakalovska, Ulja 
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ELEKTROGOSPODARSTVA SR SLOVENIJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o spremembah in dopolnitvah 

samoupravnega sporazuma o 

združevanju sredstev za financiranje 

graditve objektov po samoupravnem 

planu razvoja elektroenergetike za 

obdobje 1976-1980 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva SR Slovenije je na svojem 3. rednem zasedanju 
dne 27. 12. 1978 sprejela v skladu z 29. in 30. členom 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za fi- 
nanciranje graditve objektov po samoupravnem planu ra- 
zvoja elektroenergetike za obdobje 1976-1980 (Ur. I. SRS št. 
2-31/77) osnutek samoupravnega sporazuma o spremem- 
bah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev za financiranje graditve objektov po samo- 
upravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 
1976-1980. Osnutek samoupravnega sporazuma o spre- 
membah in dopolnitvah se daje v javno razpravo članom 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR 
Slovenije z objavo v Poročevalcu skupščine SR Slovenije. 
Javna razprava bo organizirana v Samoupravnih interesnih 
skupnostih na preskrbovalnih območjih in bo trajala do 28. 
2. 1979. Pripombe in predloge v zvezi s predlaganimi spre- 
membami in dopolnili naj Samoupravne interesne skupnosti 
na preskrbovalnih območjih in podpisniki samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za financiranje graditve 
objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenerge- 
tike za obdobje 1976-1980 pošljejo do 5. 3. 1979 Strokovni 
službi Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva SR Slovenije, Ljubljana, Hajdrihova 2. 

OSNUTEK: 
Podpisniki samoupravnega sporazuma o združevanju 

sredstev za financiranje graditve objektov po samouprav- 
nem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976-1980 
(Ur. I. SRS št. 2-31/77) v skladu z 29. in 30. členom navede- 
nega sporazuma sprejemajo 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o spremembah in dopolnitvah 
samoupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev za financiranje graditve objektov po 
samoupravnem planu razvoja 
elektroenergetike za obdobje 1976-1980. 

1. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Podpisniki ugotavljajo, daje potrebno zaradi kontinuirane 

preskrbe z električno energijo po letu 1980 pričeti še pred 
letom 1980 z graditvijo proizvodnih objektov z močjo okoli 
520 MW in z istočasno graditvijo ustreznega električnega 
omrežja ter pospešeno pripravo investicijske dokumentacije 
za obdobje po letu 1980. Pri tem je potrebno upoštevati v 
kontinuiteti graditve elektroenergetskih objektov kombini- 
rane toplotno-energetske objekte ter hidroenergetske ob- 
jekte, katerim se daje prioriteta.« 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci OZD elektrogospodarstva s področja proizvodnje 

ter proizvodnje in prenosa in delavci, ki pridobivajo primarno 
energijo za potrebe elektrogospodarstva, so s posebnim spo- 
razumom zagotovili združevanje obračunane amortizacije za 
financiranje programa ISE, in sicer: 

- delavci OZD elektrogospodarstva s področja proizvodnje 
ter proizvodnje in prenosa v višini 95%. Povečano združeva- 
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nje obračunane amortizacije od 80% na 95% te delovne 
organizacije ne združujejo, če s programi (ekonomsko-te- 
nnična utemeljitev) utemeljijo nujnost vlaganj teh sredstev za 
obnovo obstoječih proizvodno-prenosnih naprav. Izdelane 
programe verificirata komisija in delavski svet SOZD EGS ter 
globalno (enkrat letno) Poslovni odbor ISE. Delovne organi- 
zacije s preostalimi sredstvi do 5% amortizacije prosto razpo- 
lagajo na osnovi kriterijev, ki upoštevajo starost in tehnične 
karakteristike objektov in katere pripravi komisija EGS ter 
sprejme delavski svet sestavljene organizacije EGS. 

- delavci OZD, ki pridobivajo primarno energijo za potrebe 
elektrogospodarstva v višini 50%. 

Od združene amortizacije iz prvega odstavka tega člena se 
odštejejo v letih 1976 do 1980 zapadle obveznosti za odplačila 
tujih in drugih kreditov, odobrenih za graditev objektov. 

- po sprejetem programu ISE, 
- navedene v pogodbi, sklenjeni med SR Slovenijo in Kre- 

ditno banko in hranilnico Ljubljana, katere pravna naslednica 
je Ljubljanska banka v Ljubljani, 

- za katere so bile sklenjene pogodbe do 30. 12 1965 
Delavci OZD iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo za 

financiranje graditve objektov po programu ISE tudi združe- 
vanje dela dohodka, ki ostane po pokritju zakonskih in po- 
godbenih obveznosti ter obveznosti po samoupravnih spora- 
zumih, osebnih dohodkov, izplačil za skupno porabo po sa- 
moupravnem sporazumu o osnovah in merilih za ugotavljanje 
in delitev dohodka in osebnih dohodkov v OZD elektrogospo- 
darstva in drugih obveznosti, ki se pokrivajo po veljavnih 
predpisih iz dohodka ter po pokritju primanjkljaja med dose- 
ženo realizacijo in internimi obračunskimi cenami za elek- 
trično energijo.« 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci OZD elektrogospodarstva s področja distribucije 

električne energije združujejo obračunano amortizacijo za 
financiranje programa ISE za objekte, ki so bili in ki bodo 
financirani iz združenih energetskih sredstev, pod enakimi 
pogoji kot za proizvodno-prenosne objekte. 

Za ostale objekte bodo delavci OZD iz prvega odstavka tega 
člena s posebnim samoupravnim sporazumom zagotovili 
združevanje amortizacije v višini 100% za financiranje gradi- 
tve objektov po sprejetih planih po skupnostih preskrbovalnih 
območij. 

Delavci OZD iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo za 
financiranje programa iz prvega odstavka tega člena tudi 
združevanje dela dohodka, ki ostane po pokritju zakonskih in 
pogodbenih obveznosti, osebnih dohodkov, izplačil za 
skupno porabo po samoupravnem sporazumu o osnovah in 
merilih za ugotavljanje in delitev dohodka in osebnih dohod- 
kov v OZD elektrogospodarstva in drugih obveznosti, ki se 
pokrijejo po veljavnih predpisih iz dohodka ter po pokritju 
primanjkljaja med doseženo realizacijo in internimi obračun- 
skimi cenami za električno energijo. 

Z združenimi sredstvi po drugem in tretjem odstavku tega 
člena upravljajo skupnosti preskrbovalnih območij po določi- 
lih posebnega samoupravnega sporazuma iz drugega od- 
stavka tega člena v okviru globalnih načrtov preskrbovalnih 
območij, ki jih sprejema skupščina ISE.« 

4. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Uporabniki električne energije OZD gospodarstva se obve- 

zujejo, da bodo združevali sredstva po 4. točki 5. člena tega 
sporazuma po naslednjih merilih: 

1. od zneska vsakega izplačila za investicijska vlaganja na 
območju SR Slovenije 4,8%, 

2. odjemalci na visoki napetosti, kot je določeno po tarif- 
nem sistemu za prodajo električne energije, 24% od fakturira- 
nega zneska za porabljeno električno energijo, 

3. OZD, katerih porabniki izpolnjujejo pogoje o posebnem 
odjemu, 10% od fakturiranega zneska za porabljeno elek- 
trično energijo v elektrokemičnih in elektrometalurških pe- 
čeh, ki se posebej meri. Za ostali odjem velja besedilo 2 
točke. 

4. odjemalci tarifne skupine ostali odjemi na nizki napeto- 
sti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, 48% od fakturira- 
nega zneska za porabljeno električno energijo, 

5. OZD, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so zave- 
zanci za davek iz dohodka TOZD po zakonu o davku iz 
dohodka TOZD v letih 1976-1980, 3,5% od osnove, od katere 
seP'^uje davek iz dohodka TOZD (glej priložene tabele). 

• kl vla9aJ° v občini Idrija sredstva za izgradnjo novih industrijskih kapacitet in s tem ustvarjajo pogoje za 
odpiranje novih delovnih mest, na podlagi zakona in družbe- 
nega dogovora o zagotavljanju socialne varnosti delavcev 
rudnika v Idriji v obdobju 1979-1980, se oprostijo obveznosti 
za investicijska vlaganja po 1. točki tega člena do izteka 
veljavnosti tega sporazuma. Oprostitev obveznosti združeva- 
nja velja le za tiste OZD, ki bodo zaposlile najmanj 20 delavcev 
rudnika živega srebra Idrija in ki so podpisale samoupravni 
sP°r

|
azurn 0 združevanju sredstev za financiranje graditve 

objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike 
za obdobje 1976-1980 

5. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Da se omogoči delno pokrivanje neskladja v dinamiki med 

potrebnimi sredstvi za financiranje graditve energetskih ob- 
jektov in predvidenimi sredstvi za financiranje, se podpisniki 
sporazumejo, da se vplačevanje sredstev po 8. členu poveča 
od 1. julija 1976 do 31. 12. 1'977 za 50%. 

Sredstva, vplačana po 1. odstavku tega člena, se trajno 
Združijo v ISE.« ' 

6. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Podpisniki tega sporazuma vplačujejo sredstva po 8. 

členu, ki jih združujejo po tem sporazumu, na posebni račun 
ISE. 

Z zbranimi sredstvi upravlja skupščina ISE, ki jih lahko 
usmerja samo v naložbe po programu ISE in sprejema vsako 
leto letni načrt graditve in financiranja. Načrt lahko vsebuje 
samo objekte, za katere je predložena investicijska dokumen- 
tacija v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi investicijskih 
objektov in interno sprejetimi akti. 

V primeru, da s ceno električne energije v posameznem letu 
ne bi mogli pokriti v celoti amortizacije, ki je element struk- 
ture cene, lahko skupščina ISE izjemoma nameni del sredstev 
tudi za kritje dela amortizacije. 

V kolikor obračunana amortizacija ne zadošča za kritje 
obveznosti za odplačilo glavnic inozemskih kreditov, lahko 
skupščina ISE izjemoma nameni del združenih sredstev za 
kritje odplačila glavnic inozemskih kreditov. 

V primeru, da bi zaradi take odločitve skupščine ISE nastal 
primanjkljaj, ki bi zavrl financiranje sprejetega programa, 
začne skupščina ISE postopek v smislu 29. člena tega spora- 
zuma za zbiranje manjkajočega dela sredstev. 

7. člen 

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpiše več kot polovica 
podpisnikov samoupravnega sporazuma o združevanju sred- 
stev za financiranje graditve objektov po samoupravnem 
planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976-1980 in seo- 
bavi v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1 7 
1979. 

II 
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SPREMEMBE TABEL SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

Predrač. vredn. 
(v 000 din) 

(s podražitvami) 

1 0 Novi objekti, ki niso vsebovani v sporazumu 
1.1.1. TE Trbovlje III, 120 MW (z deponijo premoga) 
1.1.2. HE Mavčiče, 38 MW 
1.1.3. HE Vrhovo, 31 MW 

1.2. Prenosni objekti 400 kV v pripravi gradnje 
1.2.1. RP 400 kV Divača, II. faza (dve DV polji) 

1.3 Prenosni objekti 110 kV v pripravi gradnje 
1.3.1. RP 110 kV TE Trbovlje (razšir. in vzankanje DV) 
1.3.2 RP 110 kV TE Brestanica (razšir.) 

1.4. Objekti distribucije 110 kV 
Preskrboval no območje ELEKTRO CELJE 

1.4.1. DV 110 kV priklj. za RTP Velenje 
1.4.2. RTP 110/20 kV Sevnica, 3 DV polja 
1.4.3 RTP 110/20 kV Krško, trafo II in DV polja 

Preskrbovalno območje ELEKTRO LJUBLJANA 
1 4.4 RTP 110/20 kV Domžale, 3. etapa 
1.4.5. DV 2 x 110 kV Trbovlje-Litija, odsek Zagorje 
1.4.6 RTP 110/20 kV Trebnje 

Preskrbovalno območje ELEKTRO MARIBOR 
1.4.7. DV 110 kV Ljutomer-Lendava 
1.4.8. RTP 110/20 kV Lendava 

1.5. Objekti primarne energije 
1.5.1. REK Zasavje, novi program 
1.5.2. REK Velenje, nadomestni objekti Preloge 
1.5.3. REK Zasavje-rudnik Kisovec 

1.6. Ostalo 
1.6.1. Nadzidek poslovne stavbe Maribor 
1.6.2. Rekonstrukcije prenosnih objektov 
1.6.3. Za Družbeni dogovor o racionalnem izkoriščanju energije 
1.6.4. Informativni sistem *)  

4,067.603 
1,067.993 

868.000 

57.000 

15.000 
5.000 

5.758 
15.000 
20.000 

12.000 
8.800 

45.000 

30.000 
45.000 

2,579.500 
2,278.670 

2.000 

17.957 
24.776 

1.000 
836.108 

Sredstva do 1980 
(v 000 din) 

(s podražitvami) 

425.471 
20.850 
30.000 

51.000 

15.000 
5.000 

5.758 
15.000 
20.000 

2.000 
8.800 

33.500 

22.000 
32.000 

246.520 
926.984 

2.000 

17.957 
24.776 

1.000 
412.977 

*) Informativni sistem zajema procesni in poslovni del, in sicer: 
1) Izgradnja republiškega centra vodenja (RCV) 
- RCV prehodno obdobje 
- Novi RCV 
- Naprave za regulacijo frekvence-moč 
2. Telekomunikacijske zveze 
- Radio relejna magistrala SRS (RR) 
- RR vozlišče v RCV 
- Antenski stolp pri RCV 
- Radio relejna povezava RCV-NEK v prehodnem obdobju 
3. Območni centri vodenja (OCV) - delno financiranje 
- OCV DEM Maribor 
- OCV SEL Ljubljana 
- OCV SENG Nova Gorica 
4. Informacijska vozlišča (ca. 7 v SRS do leta 1985) 
5. Poslovno računalništvo (elektronski računski centri) 
- ERC DEM Maribor 
- ERC DES LJubljana 
- ERC REK Velenje 

Predr. 
vredn. v 000 
din (tekoče 

cene) 

Sredst. do I. 
1980 v 000 

din (tek. 
cene) 

Priloga 
POROČE- 

VALCA 4. 6. 
1976 stran: 

2.0. Objekti, ki se zamaknejo v naši. srednjeročno obdobje: 
2 1 Proizvodni objekti kontinuitete 
2.1.1. JE II (50%) 
2.2. Prenosni objekti 400 kV v pripravi gradnje 
2 2.1. DV 400 kV Maribor-Avstrija 
2.3. Prenosni objekti 220 kV v pripravi gradnje 
2 3 1 DV 220 kV ČE Pohorje-^odlog 
2.4. Prenosni objekti 110 kv v pripravi gradnje 
2.4.1. RP 110 kV Lucija 

6,353.918 

156.240 

74.636 

12.576 

608.834 

9.480 

74.636 

12.576 

28 

18 

18 

19 
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2.5. Objekti distribucije 110 kV 
Preskrboval no območje ELEKTRO CELJE 

2.5.1. DV110 kV (priklj.) za RTP Žalec c RAA R RAA 
2.5.2. DV 110 kV Celje-sentjur X 20 
2.5.3. DV 110 kV (priklj.) za RTP Vuzenica 632 fn? m 
2.5.4. RTP 110/20 kV Vojnik i 10 
2.5.5. RTP 110/20 kV Žalec 1gfl® 1JSJ® 21 
2.5.6. RTP 110/20 kV Mokronog ^216 10 ??fi o 
2.5.7. RTP 110/20 kV Lava, trafo II 4.9)3 f 
2.5.8. RTP 110/20 kV Selce, trafo III 6 000 6 onn 01 

Preskrbovalno območje ELEKTRO PRIMORSKA 
2.5.9. DV 110 kV Koper-Dekani, II. sist. 2 000 ?nnn „ 
2.5.10. RTP 110 kV Divača ^ 000 ifimn 00 

Preskrbovalno območje ELEKTRO GORENJSKA 
2.5.11. DV 110 kV Moste-Bled s 4ftn _ ,Bn 
2.5.12. DV 110 kV Naklo-Tržič J 737 127«? ol 
2.5.13. RTP 110/20 kV Tržič 21fi49 
2-5.14, RTP 110/20 kV Visoko 7 504 7*0? ^3 

Preskrbovalno območje ELEKTRO LJUBLJANA 
2.5.16 DV 110 kV (priklj.) RTP Gunclje 2 360 ? ^fin 
2.5.17. RTP 110/20 kV Litija 9!° "60 24 
2.5.18. RTP 110/20 kV Center, trafo III <47?° lA. 
2.5.19. RTP 110/20 kV Cerknica 25 154 25 oa 
2.5.20. RTP 110/20 kVLjubljana-Fužina 28 416 2841« o? 
2.5.21. RTP 110/20 kV Lj.-Gunclje 30 4]® f 
2.5.22. RTP 110/20 kV Ivančna Gorica 9 48o 9 400 oc 

Preskrbovalno območje ELEKTRO MARIBOR 
2.5.23 RTP 110/20 kV Rače 19.200 19 ?nn oc 
3.0. Sprememba predračunske vrednosti 

mv®sticij.sk® dokumentacije, spremenjene dinamike izgradnje objektov in večjih 

ske vredni^s°fobjektov predv,danih v s^dnjeročnem planu, so se spremenile eskalirane predračun- 

Spremembe predračunskih vrednosti: 
PROIZVODNI OBJEKTI 
1. HE Formin 
2. HE Fala, 8. agregat 
3. HE Solkan 
4. TE Tuzla V 
5. NE Krško 50% 
6. TE-TO Ljubljana 

PRENOSNI OBJEKTI 
1. RTP 380/220 kV Ljubljana II 
2. RTP 380/110 kV Ljubljana II. faza 
3. RTP 380/110 kV Kranj 
4. DV 380 kV Podlog-Ljubljana 
5. DV 380 kV Divača-ltalija 

DV 2 x 110 kV Kranj-Moste 
DV 110 Beričevo-Grosuplje-Kočevje 
RTP 110 kV Kleče, 3 polja 
DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno 

6. 
7. 
8. 
9. 

III. OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE 
1. Rudnik urana Žirovski vrh 

IV. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

Stare predr. 
vrednosti po 
samouprav, 
sporazumu 

(v 000 din) 

Nove predrač. 
vrednosti po 
investicijskih 

programih 

2,500.369 
136.010 
256.300 
389.525 

5.751.622 
1.332.868 

254.942 
52.000 

159.575 
114.351 
25.280 
31.502 
56.646 

6.192 
44.880 

1,480.355 

117.756 

2.666.690 
152.000 
874.058 
543.000 

6.746.766 
1.765.808 

288.663 
59.000 

384.976 
123.015 
153.000 
41.200 
90.833 

8.563 
75.000 

2,594.423 

165.000 
OPOMBA: 

fk,mTw!!Lb%predraf.UnS^h vredROSti> ki se nanašajo na distribucijske objekte 110 kV se do skleou 
posamezno pfestTrboiTaln'o območje. °kV'm S "»"» samoupravnim iporazu'mom po^re^a" 
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

V. 3. členu besedilo ostane v celoti nespremenjeno, 
spremeni se le moč objektov kontinuitete od predvide- 
nih 1000 MW na 520 MW. 

Optimizacija teh objektov je bila izvršena v letu 1977. 
Rezultati so razvidni iz študije Elektroinštituta »Milan 
Vidmar«, referat št. 708, maj 1977, in iz Programa 
razvoja graditve elektroenergetskih objektov v SR Slo- 
veniji za pokrivanje porabe električne energije v ob- 
dobju 1981-1985-1990, Maribor, 30. 5. 1977, z dodat- 
kom z dne 30.10.1977, kar je sprejela skupščina ISE na 
10. seji z dne 22. 3. 1978. Iz kontinuitete so zamaknjeni 
proizvodni objekti, ki se fizično ne bodo pričeli graditi v 
tem obdobju, intenzivno pa se mora za njih pripravljati 
investicijska dokumentacija. 

Sprememba 6. člena določa povečano združevanje 
amortizacije OZD elektrogospodarstva s področja pro- 
izvodnje ter proizvodnje in prenosa od dosedanjih 80% 
na 95%. 

Ugotavlja se namreč predvsem pri novih objektih, da 
ni takšne potrebe po vzdrževanju in obnovi osnovnih 
sredstev. Omogočeno pa je tistim OZD, kjer je potreba 
po vlaganjih večja, da z ustreznim programom uteme- 
ljijo nujnost potrebe po vlaganjih v osnovna sredstva 
do višine največ 20% obračunane amortizacije. 

V 7. členu je novost, in sicer 1. odstavek, ki obvezuje 
delavce v OZD distribucije električne energije, da zdru- 
žujejo obračunano amortizacijo za financiranje pro- 
grama ISE za objekte, ki so bili in ki bodo financirani iz 
združenih energetskih sredstev. S tem so glede obvez- 
nosti združevanja izenačeni z ostalimi proizvodnimi in 
prenosnimi organizacijami. 

V 8. členu je dodana točka 6, ki obravnava oprostitev 
združevanja od investicijskih vlaganj tistim organizaci- 
jam združenega dela, ki investirajo v industrijske kapa- 
citete v občini Idrija in s tem odpirajo nova delovna 
mesta za delavce opuščenega rudnika živega srebra 
Idrija. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 
stva Slovenije je namreč podpisnik družbenega dogo- 
vora o ukrepih za zagotavljanje socialne varnosti de- 
lavcev rudnika Idrija ter je s tem prevzela obveznost, da 
v okviru možnosti preuči možnost oprostitve združeva- 
nja sredstev. 

V 9. členu je predlagana sprememba 2. odstavka, ki 
govori o načinu obračunavanja vplačanih sredstev, po- 
večanih za 50% v obdobju od 1.1.1977 do 31.12.1977. 

V navedenem obdobju so namreč vsi podpisniki tega 
sporazuma plačevali povečane prispevke za financira- 
nje gradnje elektroenergetskih objektov za 50%. 

Dinamika pritoka finančnih sredstev v letih 1976 in 
1977 ni zagotavljala normalnega financiranja že zače- 
tih energetskih objektov, zato je ta ukrep bil nujen, kar 
se je zlasti pokazalo v novembru in decembru 1978, ko 
je vsa Jugoslavija omejevala porabo električne ener- 
gije, le v Sloveniji je bila preskrba z električno energijo 
normalna. 

V tem obdobju smo dogradili pomembne energetske 
objekte in moramo že danes skrbeti za obdobje, ki je 
pred nami. 

V predlagani spremembi nudimo dve rešitvi: 
1. Že vplačana sredstva (50%) se trajno združijo pri 

Interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. 
2. Že vplačana sredstva po 1. odstavku tega člena so 

brezobrestno posojilo in jih bodo vplačniki obračunali 
pri vplačevanju združenih sredstev v letih 1981 in 1982 
ob pogoju, da ostane enak ali podoben način zbiranja 

sredstev za gradnjo energetskih objektov tudi v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju. 

Povedati je potrebno, da smo imeli precejšnji izpad v 
prilivu energetskih sredstev, predvsem je skoraj popol- 
noma izpadla amortizacija OZD elektrogospodarstva, 
oziroma je bila združena amortizacija nadomeščena iz 
sredstev zbranih na nizki napetosti, ker obstoječe cene 
električne energije niso zagotavljale kritja vseh stro- 
škov enostavne reproducije. 
Nadalje je bilo predvideno dodatno angažiranje ino- 
zemskih kreditov v letih 

1976 
1977 
1978 
Vsega: 

800,000.000 din 
500,000.000 din 
200,000.000 din 

1.500,000.000 din 

Od celotnih planiranih sredstev dodatnih inozemskih 
kreditov je bilo realiziranih samo 697,000.000 din, kar 
predstavlja 46,5%. 

In navedenih in še nekaterih drugih razlogov je tudi 
fizična realizacija izgradnje potekala nekoliko poča- 
sneje, kar pa ni vplivalo na preskrbo z električno ener- 
gijo, saj v zadnjih štirih letih ni bilo nobenih omejitev 
pri porabi električne ene/jije. 

Ugodnejša je prva rešitev, saj bi pri drugi rešitvi v 
letih 1981 do 1982 nastal dodatni primanjkljaj sredstev, 
za kar bi zopet morali dodatno združevati potrebna 
sredstva ali pa vpliva na preskrbo z električno energijo 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

V 12. členu je nov 3. odstavek, ki bi omogočil pokri- 
vanje obveznosti vračanja glavnic inozemskih kreditov 
iz združenih sredstev, v kolikor amortizacija, iz katere 
se plačujejo kreditne obveznosti, ne bi zadoščala za 
poravnavo obveznosti vračila glavnic inozemskih kre- 
ditov. Ta možnost je predvidena le izjemoma, saj pravi- 
loma cena električne energije mora pokrivati stroške 
enostavne reprodukcije. 

Dolgoročna prognoza porabe električne energije 
ostaja neizpremenjena, saj je analiza preteklega plan- 
skega obdobja pokazala, da je dejanska poraba le 
nekoliko nižja od predvidevanj in še to predvsem pri 
posebnih odjemalcih, katerih je v Sloveniji pet, in kate- 
rih poraba se z vključitvijo novih peči lahko hitro po- 
veča. 

V obdobju 1981-1985 dolgoročna prognoza izkazuje 
naslednje potrebe po moči in energiji, kar je potrebno 
zagotoviti iz obstoječih in novih proizvodnih objektov: 

Leto 1981 1982 1983 1984 1985 
Moč (MW) 1573 1679 1792 1912 2037 
Energija (GWh) 9371 9990 10644 11337 12068 

Po osnutku elektroenergetske bilance za leto 1980, 
ki ga je v avgustu 1978 izdelal sektor eksploatacije - 
dispečerska služba EGS, je skupna proizvodnja proiz- 
vodnih objektov, ki bodo vključeni v pokrivanje porabe 
električne energije, 7848 GWh, medtem ko bo 564 GWh 
električne energije dobavljano iz elektroenergetskega 
sistema BiH na osnovi pogodbe o sofinanciranju TE 
Tuzla V. Obstoječi proizvodni objekti in objekti, ki so že 
v izgradnji, so ob predpostavki, da je možno angažirati 
NE Krško po letu 1980 s polno kapaciteto, sposobni 
proizvesti ca. 10.300 GWh električne energije, kar po- 
meni možnost pokrivanja porabe do leta 1983. 

Za pokrivanje konzuma v letu 1985 je potrebno do- 
datno zgraditi najmanj 1800 GWh. Ob upoštevanju 

poročevalec V 



potrebne kvalitete, zanesljivosti oskrbe, potrebne re- 
zerve in potrebnega časa za izgradnjo objektov, je 
potrebno v tem srednjeročnem obdobju pričeti z iz- 
gradnjo proizvodnih objektov, ki bodo vključeni v 
obratovanje naslednje srednjeročno obdobje, in sicer 
naslednji objekti kontinuitete: 
- hidroenergetski objekti: HE Solkan, He Kobarid 

CE Pohorje, HE Mavčiče in HE Vrhovo, 
- termoenergetski objekti: TE-TO Ljubljana II, TE- 

TO Dolsko, TE-TO Maribor, TE Trbovlje 111 z deponijo 
premoga. 

Med objekte kontinuitete sta dodatno vključeni HE 
Mavčiče in HE Vrhovo, obe na reki Savi, kar je korak k 
pospešitvi izgradnje hidroenergetskih objektov, ki 
imajo po samoupravnem sporazumu prioiriteto. Do- 
datno pa je vključena tudi termoelektrarna Trbovlje III z 
deponijo premoga. 

Poleg sprememb pri proizvodnih objektih so v tabe- 
lah spremembe pri prenosnih in distribucijskih objek- 

Pomembna postavka pa je vključitev informativnega 
sistema. Ta se sestoji iz procesnega in poslovnega dela 
in bo omogočal tehnično in ekonomsko obvladovanje 
elektroenergetskega sistema, ki se je že in se še močno 
razvija. Sedanja oprema tega ne omogoča. Izgradnja 
informativnega sistema je pogojena tudi s pogodbo 
SFRJ za kredit pri Mednarodni banki za obnovo in 
razvoj. 

V spremembe tabel so vključeni sedaj znani potrebni 
objekti, ki jih narekujejo novejša spoznanja in spreme- 
njeni gospodarski razvoj na posameznem področju ali 
energetike kot celote. 

Iz sporazuma so zamaknjeni v naslednje sprednje- 
ročno obdobje tisti objekti, katerih izgradnja še ni tako 
pereča, ali pa za njih ni možno v tako kratkem času 
pridobiti investicijsko dokumentacijo, predvsem pa jih 
zamikamo zaradi vskladitve porabe sredstev z razpo- 
ložljivimi viri sredstev. Pri tem pa oskrba odjemalcev z 
električno energijo v tem obdobju ne bo zmanjšana, 
spremeni se lahko samo zanesljivost oskrbe. 

Pri vsklajevanju porabe in virov sredstev, to je k 
zapiranju celotne finančne konstrukcije za razširjeno 

reprodukcijo do konca srednjeročnega obdobja, mo- 
ramo poudariti naslednje: 

- Planiran dotok združenih energetskih sredstev na 
osnovi prispevkov po sporazumu in zakonu je realizi- 
ran z 79%. 

- predvideni tuji krediti so realizirani z 46,5%. 
- Dejanske podražitve so bile precej višje od plan- 

skih. Predvideno povišanje cen za investicije je bilo 
namreč naslednje: za leto 1976 - 13%, 1977 - 11%, 
1978 - 9%, 1979 - 8% in za leto 1980 in naprej 7% 
(upoštevan verižni izračun). 

- Ni bilo realizirano predvideno 50% povečanje po- 
sameznih prispevnih stopenj za čas julij-december 
1976. 
- Večji del združene amortizacije se že več let upo- 

rablja za normaliziranje poslovanja enostavne repro- 
dukcije zaradi tega, ker cene električne energije ne 
sledijo proizvodnim stroškom (12. člen sporazuma). 

- Dodatno smo v 12. členu vključili možnost odpla- 
čila glavnic tujih kreditov iz združenih energetskih 
sredstev v izjemnih primerih, če združena amortizacija 
ne zadošča za odplačilo glavnic. 

- Na osnovi zakona SRS (Uradni list SRS št. 30 z dne 
29. 12. 1978) je možnost pokrivanja izpadlega dohodka 
enostavne reprodukcije in sicer od prispevkov gospo- 
dinjstev in dela ostalega odjema na 0,4 kV. 

- V letu 1980 je predvideno povišanje cene elek- 
trične energije za 15%. 

- Za pokrivanje potreb, zapiranja finančne kon- 
strukcije za razširjeno reprodukcijo predlagamo na- 
jetje dodatnih inozemskih in domačih kreditov. Po- 
trebna višina ob naštetih pogojih je razvidna iz tabele T 
0.3 - pregled dinamike porabe in virov sredstev, do- 
končno pa bo definiran v letinih planih v odvisnosti od 
dejanskega povišanja cen električne energije in višine 
letne tranše na osnovi sprejetih investicijskih progra- 
mov. 

Predlagane spremembe in dopolnitve samouprav- 
nega sporazuma so vsklajene s sprejetimi predlogi 
dosedanje razprave in predlogi poslovnega odbora in 
skupščine ISE z dne 27. 12. 1978. 

EGS MARIBOR 
10.1.1979 

ZBIRNI PREGLED PO POSAMEZNIH SKUPINAH OBJEKTOV 
T 0.1. 

Zap. 
št. OBJEKT 

9. 
10. 

Proizv. obj. v gradnji 17,704.964 105.380 
Proizv. obj. kontinuitete 15,061.398 258.485 
Prenosni objekti 
400 kV v gradnji 1,885.603 
Prenosni objekti 
220 kV v gradnji 276.441 
Prenosni objekti v gradnji 317.365 
Objekti distribucije 
110 kv 1,880.116 
Prenosni objekti 400 kV 
in 220 kV v pripravi gradnje 1,131.976 5.586 
Prenosni objekti 
110 kV v pripravi gradnje 655.542 
Objekti primarne energije 9,231.389 189.049 
Vlaganja v ostalo 1,410.216 

Predrač. Družbeni Obratna Poraba do Potr. sred. 
vrednost standard sredstva 31.12. 77 1978-1980 

tekoče cene v 000 din 

634.707 9,480.698 7,372.195 
484.349 - 1,303.031 

Plan sred. 
1978 1979 1980 po 1980       

3,703.760 2,038.364 1,630.071 852.071 
- 99 584 1 A£7 17 7SH 1R7 

/UU.jut l.UOU.U/ I ODĆ..U/ I 
99.564 1,203.467 13,758.367 

1,230.532 571.889 283.726 238.163 50.000 37.182 

SKUPAJ: 

- 196.694 78.017 37.522 40.495 
90.676 226.689 131.000 74.656 21.033 

- 118.852 1,554.272 493.785 510.255 550.232 

- 887.610 22.195 438.570 426.845 

1.203 414.635 
324.467 1,160.859 3,231.654 

29.571 923.070 

206.992 

244.366 

49,555.010 

6.795 128.835 279.005 239.704 
534.103 1,215.695 1,481.856 4,838.876 
143.324 420.830 358.916 457.575 

558.500 1,443.523 12,309.08516,563.062* 5,356.210 5,205.427 6,001.425 20,635.133 
r>Hrthron!h inunoi nmnrn>«.;u\ skupni prihranek 47.730 din (neporabljena sredstva po odobrenih invest. programih) 

v 1 poročevalec *' 



EGS MARIBOR 
10.1.1979 

PREGLED VIROV ENERGETSKIH SREDSTEV 

Zap. Osnova za združevanje in 
št. stopnja % 

1. Od investicij - 4,8% 
- osnova 
- za združevanje 

2. Od osnove za davek - 3,5% 
- osnova 
- za združevanje 

3. Posebni odjem - 10% 
- osnova 
- za združevanje 

4. Visoka napetost - 24% 
- osnova 
- za združevanje 

5. Ostalo na 0,4 kV - 48% 
- osnova 
- za združevanje 

6. Gospodinjstvo - 60% 
- osnova 
- za združevanje  
SKUPAJ ZDRUŽEVANJE (1-6) 

7. Amortizacija (proizv. + prenos) - 95% 
8. Amortizacija REK Velenje - 50% 
9. Amortizacija REK Zasavje - 50 

10. Amortizacija PES - 95%  
SKUPAJ (7-10) 

1979 

16,960.000 
814.080 

22,600.000 
791.000 

564.203 
56.420 

2,750.421 
660.691 

1,107.907 
531.795 

1,383.658 
830.195 

3,684.181 
1,030.465 

81.500 
11.480 

1,123.445 

1980 

21,514.00 
1,032.672 

22,100.000 
913.500 

717.106 
71.711 

3,285.926 
788.622 

1,319.280 
633.254 

1,712.200 
1,027.320 
4,467.079 
1,100.000 

90.000 
14.000 
37.000 

1,241.000 

T 0.2. 

v 000 din 

Skupaj 

1,846.752 

1,704.500 

128.131 

1,449.313 

1,165.049 

1,857.515 
8,151.260 
2,130.465 

171.500 
25.480 
37.000 

2,364.445 

SKUPAJ (1-10): 4,807.626 5,708.079 10,515.705 

OPOMBA: Odjem po energetski bilanci, povečane cene 
15% povečano amortizacijo proizvodnje in 
vlaganja v obnovo obstoječih naprav. 

kWh: 1979: 20%, v letu 1980: 15% 
prenosa delovne organizacije ne združujejo, če s programi utemeljijo 

EGS MARIBOR 
10. 1. 1979 

PREGLED DINAMIKE PORABE IN VIROV ZBIRANJA SREDSTEV 

T 0.3. 

v 000 din 

1979 1980 Zap. 
št. Poraba in viri     
1. Potrebna sredstva (T 0.1.) 
2. Od tega že zagotovljeno ali v razgovorih 

- inozemski krediti 
- lastna in druga domača sredstva 

3. Še potrebna sredstva (1-2) 
4. Združevanje po sporazumu in zakonu 

(energetska sredstva T 0.2.) 
5. Sredstva za pokrivanje izpadlega dohodka 

enostavne reprodukcije 
6. Odplačilo glavnic tujih kreditov 
7. Še nezagotovljena sredstva (3 + 5 + 6-4) 
8. Pokrivanje primanjkljaja 
- inozemski krediti 

- bančna sredstva 
9. + višek, - primanjkljaj   ~ I  
OPOMBA: - Potrebna sredstva v posameznem letu bo potrebno usklajevati s predvidenim dotokom po letnem planu 

- V izračunu je upoštevano povišanje cene kWh v letu 1979 za 20%, v letu 1980 za 15% 

Skupaj 

5,205.427 
920.288 
571.508 
348.780 

4,285.139 

4,807.626 

1,016.000 
645.000 

1,138.513 
1,138.513 

600.000 
538.513 

6,001.425 
1,626.609 

557.592 
1,069.017 
4,374.816 

5,708.079 

1,250.000 
1,400.000 
1,316.737 
1,316.737 

600.000 
716.737 

11,206.852 
2,546.897 
1,129.100 
1,417.797 
8,659.955 

10,515.705 

2,266.000 
1,045.000 
2,455.250 
2,455.250 
1,200.000 
1,255.250 

poročevalec 
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EGS MARIBOR 
10. 1. 1979 

PROIZVODNI OBJEKTI V GRADNJI 

111 005 
HE Fala, 17 MW 

T 1.1. 

v 000 din 
£ap Predrač. Družb. .Obratna Poraba do Potr. sr. Plan sreds st. UbjEKT vrednost standard sredstva 31. 12.77 78-80 1978 1979 1980 po 1980 

o ?:.?nrno9at 152000 " - 131796 20.204 20.204 - c.. III UUo 
. HESD2H2MW 2,666.690 6.316 11.352 1,976.969 689.721 463.175 226.546 O. 

4 m05ikan 21MW 874058 6814 6904 315 675,170 ~ 285 696 389474 198-573 

HE Moste 8 MW 

C i?9'e?at 43801 " - 37617 61 84 5.184 1.000 121 154 

3,655.862 34.446 158.435 2,209.818 1,446.044 1,246.284 199.760 

543.000 - - 472.721 70.279 70.279 - 

6,746.766 36.242 280.085 3,599.980 2,751.249 1,373.652 777.597 600.000 395.537 

TE Šoštanj IV 
335 MW 

6. 121 901 
TE Tuzla 100 MW 543.000 - - 472 721 70 279 70 279 

7. 131451 
NE Krško 50% 
332 MW 

8. 131 452 
NE Krško 
l'?Iri!!t,rUk') 93.160 - - 72.324 20.836 20.836 - 9. 143 251 
KE Trbovlje 

10 143^351 636.556 - 59.000 543.395 93.161 76.995 16.166 
„ KE Brestan. 95 MW 527.263 - 62.931 451.401 95.862 41.304 54.558 li. 151 402 * 

TE-TO, 30 MW 
Liubliana "• 1,765.808 21.562 56.000 4.362 1,503.485 385.847 477.041 640.597 257.961 
SKUPAJ  17,704.964 105.380 634.707 9,480.698 7,372.195 3,703.760 2,038.364 1,630.071 852.071 

EGS MARIBOR 
10. 1. 1979 

PROIZVODNI OBJEKTI KONTINUITETE 
T 1.2. 

v 000 din 
£ap nR IPkT Predrač. Družb. Obratna Poraba do Potr. sred. Plan sred. St. OBJEKT vrednost standard sredstva 31.12.77 78-80 1978 1979 1980 no19fi0 
1. 113 001 ~ ~ ~~     

2 ^ P°^orje'300 Mw 1,897.965 8.085 15.935 - 360.000 - 30.000 330.000 1,537.965 

3 1?1 254arid'59MW 1,334.625 10.847 8.902 - 260.744 - 50.000 210.744 1,073.881 

4 lflT001°Vlie 120 MW Z deP°n' 4,067 603 61 666 146 499 - 425471 ~ 2.704 422.767 3,642.132 

5 IlEiT0(54Marib°r' 120 MW 2'802 603 80 639 149 432 - 46.911 - 2.430 44.481 2,755.692 
HE Mavčiče!, SS MW 1,067.993 8.609 7.149 - 162.000 - 12.000 150.000 

6 151 403 O.OUM /M43 - 162.000 - 12.000 150.000 905.993 

7. }fiT061
DOlSk° 120 MW 3'022 609 80639 149 «2 - 17.905 - 2.430 15.475 3,004.704 

HE Vrhovo, 31 MW 868.000 8.000 7.000 - 30.000 - _ 30.000 838 000 

SKUPAJ: 15,061.398 258.485 484.349 - 1,303.031 I 99.564 1,203.467 13,758.367 

VIII poročevalec 



EGS MARIBOR T2 1 
10.1.1979 

PRENOSNI OBJEKTI 400 kV V GRADNJI 
v 000 din 

7^ ~ Predrač. Poraba do Potreb, sr. ~ plan s 

št. OBJEKT    vrednost 31.12.77 1976-1980 1978 1979 1980 po 1980 

1' R3TP04°o20/220 kV Podlog, 400 MVA 300.337'' 13.155 250.000 80.000 120.000 50.000 37.182 
2 Rp3400 kV Divača I. faza 146.669 65.276 81.393 50.000 31.393 

RTP 400/220 kV Ljubljana II, 2 x 400 MVA 288.663 228.111 60.552 26.000 34.552 

4' RTP°400/110 kV Maribor, 2 X 300 MVA 314.121 233.995 55.126 48.000 7.126 
5 DV400 kV, 15 km, Šoštanj-Podlog 43.165 29.843 13.322 5.000 8.322 
6 DV 400 kV, 51 km, MB-Mihovci-Podlog 112.410 91.866 13.544 9.972 3.572 
7' DV 300 kV, 13 km, Lj.-Divača-SRH 311.532 255.529 56.003 43.126 12.877 

DV 400 kV, 52 km, Podlog-Ljubljana 123.015 92.867 30.148 13.000 17.148 

9 3DV 400 kV, 53 km, SRH-Krško-Maribor 245.691 219.890 11.801 8.628 3.173 
SKUPAJ: ~ 1,885.603 1,230.532 517.889'2 283.726 238.163'2 50.000 37.182 

OPOMBA: '1 — Združena I. faza (RP) in II. faza (RTP) 
"2 - Skupni prihranek 46.000 din 

EGS MARIBOR T 2. 2. 
10.1.1979 

PRENOSNI OBJEKTI 220 kV V GRADNJI 

priklj. za Ljubljano II, 14 km 

126.653 90.270 36.383 4.000 32.383 

v 000 din 
Plan sred. 

f,ap- 0BJe«t v?eddnost TlZ 7? ^7^-1980 1978 1979 1980 po 1980 

T. 245 001 
RTP 220/110 kV, 150 MW 
Cirkovci II. faza 34.995 33.217 

2. 245 002 

^,o2gTf1a°zakV'150MW 30.426 47.651 32.775 27.274 5.501 
3. 245 052 

RTP 220/110 kV, 250 MW 
Ljubljana II 

4. 345 051 
DV 220 kV in 110 kV ^ ^ ___  34.367 25.556 8.811 6.200 2.611 

276.441 196.694 78.017* 37.522 40495 SKUPAJ: 
OPOMBA: * - Investicija zaključena, prihranek v letu 1978 - 1.730 din 

poročevalec 
IX 

* 



EGS MARIBOR 
10.1.1979 j 2 3 

PRENOSNI OBJEKT1110 kV V GRADNJI 

v 000 din 
Zap. Predrač. Poraba do Potreb, sr. Plan sred 
št. OBJEKT vrednost 31.12.77 1978-1980 1978 1979 1980 po 1980 

1. 352 009 ~~ ~~ ~ 
DV 110 kV Cirkovci-Kidričevo 6.966 5.698 1.268 1 268 - 

2. 351 020 
DV 110 kV, 16 km, HE SD 2 - Cirkovci 29.624 17.082 12.542 11.018 1 524 

3. 352 013 
DV 2 x 110 kV, 14 km, Podlog-Celje 24.384 - 24.384 10.000 14 384 

4. 352 014 
DV 2 x 110 kV, 5 km Celje-Štore 17.144 - 17.144 7.144 10000 

5. 255 001 
RP 110 kV Celje 24.233 - 24.233 - 10.000 14 233 

6. 352 051 
DV 110 kV, 22 + 44 km, 
Beričevo-Grosuplje-Kočevje 
+ II. sistem 
Beričevo-Grosuplje 90.833 16.548 74.285 65.000 9.285 

7. 352 052 
DV 110 kV, 29 km, Kranj-Moste 41.200 - 41.200 5.500 28 900 6 800 

8. 256 054 
RTP 110 kV Kleče, 3. p. 8.563 - 8.563 8.000 563 

9. 351 107 
DV 110 kV 
Gorica-Ajdovščina-Divača, 47 km 57.238 51.348 5.890 5 890 

10. 256 101 
RTP 110/20 kV Gorica, razšir. 17.180 - 17.180 17.180 - 
SKUPAJ: 317.365 90.676 226.689 131.000 74.656 21.033 - 

EGS MARIBOR 
10.1.1979 

PRENOSNI OBJEKTI 400 kV In 220 kV V PRIPRAVI GRADNJE 

T 2. 4. 

v 000 din 
Zap. 
št. OBJEKT 

1. 235 051 
RTP 400/110 kV Kranj 

300 MVA 
2. 234 051 

RTP 400/220/110 kV 
Lj. II. faza DV polj 

3. 332 051 
DV 2 x 400 kV, 
Lj.-Krško, 80 km 

4. 332 052 
DV 2 x 400 kV 
Lj,-Kranj, 36 km 

5. 233 101 
RP 400 kV Divača, II. 

6. 332 101 
DV 400 kV, 40 km 
Divača-ltalija 

7. 245 102 
RTP 220/110 kV 
Divača - trafo II. 

Predrač. Družb. Obrat. Poraba Potr. sred. 
vrednost standard sredstva do 31.12. 1978-80 1978 

1977 
1979 

Plan sred. 
1980 po 1980 

384.976 

59.000 

313.000 

136.000 

57.000 

153.000 

29.000 

4.086 

■1.000 

500 

- 306.410 9.495 191.570 105.345 78.566 

46.200 1.200 10.000 35.000 12.800 

247.300 2.300 105.000 140.000 65.700 

48.700 1.200 

57.000 2.500 

2.500 45.000 87.300 

28.000 26.500 

153.000 5.000 83.000 65.000 

-R29.000 500 18.500 10.000 
SKUPAJ: 1,131.976 5.586 887,610 22.195 438.570 426.845 244.366 

X poročevalec 



EGS MARIBOR 
10.1.1979 

PRENOSNI OBJEKT1110 kV V PRIPRAVI GRADNJE 

Zap. 
št. OBJEKT 

Predrač. Poraba do 
vrednost 31. 12. 77 

Potr. sr. 
1978-80 

1. 255 051 
RP 110 kV Novo mesto (Hudo) 

2. 256 055 
RTP 110 kV Moste, razširitev 

3. 352 053 
DV 2 x 110 kV Trbovlje-Sevnica, 18 km 

4. 352 054 
DV 110 kV Sevnica-Brestanica, 16 km 

5. 351 115 
DV 3 x 110 kV Divača-Koper, 32 km 

6. 351 113 
DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno, 34 km 

7. 256 104 
RP 110 kV Tolmin 

8. 255 102 
RTP 110/20 kV Ajdovščina, 20 MVA 

9. 255 102 
RTP 110/20 kV Idrija, 20 MVA 

10. 351 114 
DV 110 kV Cerkno-ldrija, 11 km 

11. 351 114 
DV 110 kV Ajdovščina-ldrija, 22 km 

12. 351 116 
DV 110 kV Tolmin-Kobarid, 14 km 

13. 332 058 
DV 2 x 110 kV N. mesto (Hudo)-Trebnje 
+DV110 kV Trebnje-Grosuplje 11 +30 km 

14. 352 016 
DV 2 x 110 kV Dravograd-Velenje, II. sis. 

15. 143 251 
RP 110 kV TE Trbovlje 
(razšir. in vzank. DV 110 kV) 

16. 143 351 
TE Brestanica (razširitev RP 110 kV) 

145.760 

23.178 

34.000 

19.200 

40.000 

67.000 

37.000 

60.000 

60.000 

13.200 

40.000 V. * 
21.704 

60.000 

14.000 

15.000 

5.000 

760 

208 

140 

95 

85.000 

22.970 

33.860 

19.105 

2 000 

67.500 

37.000 

21.500 

21.500 

13.200 

20.000 

7.000 

30.000 

14.000 

15.000 

5.000 

1978 

595 

400 

300 

3.500 

2.000 

1979 

20.000 

12.635 

10.000 

5.000 

35.000 

19.000 

1.500 

1.500 

13.200 

6.000 

5.000 

T 2. 5. 

v 000 din 

Plan sred. 
1980 po 1980 

65.000 

9.740 

23.460 

13.805 

2.000 

29.000 

16.000 

20.000 

20.000 

20.000 

7.000 

60.000 

38.000 

38.500 

38.500 

20.000 

14.704 

30.000 30.000 

8.000 

10.000 

5.000 

SKUPAJ: 655.542 1.203 414.635 6.795 128.835 279.005 239.704 

EGS MARIBOR T3 3 
10.1.1979 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV 
PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO GORENJSKA (KRANJ)      
7an <ifra Predrač. Poraba do Potr. sred. pla" P° 
št'' objekta Nazivi objekta vrednost 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 1980 
1. 257 701 RTP 110/20/10 kV - r _on . 

Primskovo 20 MVA 22.690 17.401 5.289 789 4.500 
2. 257 702 RTP 110/20 kV Radovljica -.„onn 

20 MVA v ; 24.103 - 24.103 12.000 12.103 

25.898 - 25.898 12.000 13.898 
3 257 703 RTP 110/20/10 kV Škofja Loka 

20 MVA 
4. 258 701 RTP 110/10 kV Labore 2. „„„„o cono 

transformator, 20 MVA 14.302 - 14.302 8.000 o.302 
5. 356 701 DVpd 2 x 110 kV priključek za _ 

RTP Radovljica 0,7 km 1.877 - 1 877 1 M/f 
6. 358 702 DV 2 x 110 kV priključek 

Škofja Loka, 1,8 km 2.642 - 2.642 - 2.642 
7. 351 701 DV 2 x 110 kV Moste-Jesenice 

plavž, 10,0 km 25.126 - 25.126 - - 25.126 
8. 257 701 RTP 110/10/20 kV Primskovo n i«n 

trafo II 20 MVA 11 160 - 11.160 - - 11-160 
9 2577M20TWA/20kVJeS'niC",Pla,Ž 38.104 - 3. 060 - 14.434 ,6.626 7.044 

165.902 17.401 141.457 34.666 53.879 52.912 To44 SKUPAJ 

poročevalec XI 



EGS MARIBOR 10.1.1979 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 KV 
PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO CELJE 
Zap. Šifra 
Št. objekta Naziv objekta 

Predrač. Poraba do 
vrednost 31.12.1977 

Potr. sred. 
1978-1980 

1. 257 605 RTP 110/20 kV Slov. Gradec 
20 MVA 18.012 

2. 257 606 RTP 110/20 kV Mozirje 
Nazarje, 20 MVA 21.800 

3. 257 607 RTP 110/20 kV Šentjur 20 MVA 24 076 
4. 257 608 RTP 110/20 kV Sevnica 

(2. trafo, 20 MVA) 3 600 
5. 257 609 RTP 110/20 kV Krško 2. faza 10.840 
6. 258 602 RTP 110/10 kV Trnovlje 2. etapa 6.256 
7. 355 601 DV 110 kV priklj, za RTP 

Slov. Gradec, 3,5 km 3.840 
8. 357 001 DV 110 kV priklj. za RTP 

Mozirje-Nazarje 13 667 
9. 355 603 DV 110 kV priključ. 

za RTP Velenje 5.758 
10. 257 601 RTP 110/20 kV Velenje, 2 x 40 MVA 71 790 
11. 257 608 RTP 110/20 kV Sevnica, 

razširitev 3 DV polja 15.000 
12. 351 606 DV 110 kV Sevnica-Mokronog 

(Trebnje) 17 km 20.400 
13. 352 601 DV 2 x 110 kV Krško-Brežice, 12 km 20.000 
14. 257 614 RTP 110/20 kV Brežice 20 MVA 40 000 
15. 257 602 RTP 110/20 kV Ravne, trafo II. 

20 MVA 15.000 
16. 257 609 RTP 110/20 kV Krško DV polja, 

drugi trafo 40 MVA 20.000 
17. 351 604 DV 110 kV Šentjur-Rogaška 

Slatina 23 km 27.600 
18. 257 611 RTP 110/20 kV Rog. Slatina 20 MVA 40.000 

8.830 

4.293 

18.012 

21.800 
15.246 

3.600 
6.547 
6.256 

3.840 

13.667 

5.758 
45.950 

15.000 

20.400 
20.000 
40.000 

15.000 

20.000 

27.600 
40.000 

T 3. 1. 

v 000 din 

1978 

18.012 

16.000 
15.246 

3.600 
6.547 
6.256 

3.840 

13.667 

1979 1980 
Plan po 

1980 

5.800 

5.758 
33.870 

20.400 
1.000 

15.000 

15.000 

10.000 
15.000 

12.080 

15.000 

19.000 
25.000 

20.000 

17.600 
25.000 

25.840 

SKUPAJ 377.639 13.123 338.676 83.168 121.828 133.680 25.840 

EGS MARIBOR 
10. 1. 1979 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV 
PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO PRIMORSKA (GORICA) 

T 3. 2. 

v 000 din 
Zap. 
št. 

Šifra 
objekta Naziv objekta 

Predrač. 
vrednost 

Poraba do 
31.12.1977 

1. 256 651 RTP 110/35/20 kV Pivka 20 MVA 8.000 
2. 257 651 RTP 11Č20 kV Gorica 20 MVA 25.540 
3. 257 652 RTP 110/20 kV Vrtojba 20 MVA 29 070 
4. 257 653 RTP 110/20 

Ilirska Bistrica, 20 MVA 29.286 
5. 268 561 RTP 35/10 kV Dekani, 

komp. cos fi 2 x 2,4 MVAr 1 300 
6. 351 651 Dve 110 kV Gorica-Plave 0,5 km 1.060 
7. 356 651 DVd 2 x 110 kV prikljč. za 

RTP Vrtojba 10,9 km 2.400 
8. 256 653 RTP 110/20 kV Tomin, 20 MVA 34.700 
9. 253 651 RTP 110/20 kV Koper II. transf. 

20 MVA 35.000 
10. 361 653 DV 110 kV + 20 kV 

Pivka-Postojna 12 km 9.600 
11. 257 654 RTP 110/20 kV Lucija 20 MVA 35.000 
12. 257 658 RTP 110/20 kV Dekani 20 MVA 25.000 
13. 257 659 RTP 110/20 kV Batuje 20 MVA 35.000 

Potr. sred. 
1978-1980 

176 
11.020 
7.053 

1.800 

209 

113 

7.824 
14.520 
22.017 

27.486 

1.300 
851 

2.287 
34.700 

35.000 

9.600 
35.000 
25.000 
21.000 

1978 1979 1980 
7.824 
4.818 

22.017 

27.486 

1.300 
488 

1.259 

9.702 

363 

1.028 
17.000 

20.000 

5.000 
20.000 
15.000 

17.700 

15.000 

4.600 
15.000 
10.000 
21.000 

Plan po 
1980 

14.000 
SKUPAJ 270.956 20.371 236.585 65.192 88.093 83.300 14.000 

XII poročevalec 



EGS MARIBOR 
10.1.1979 T 3. O. 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV 
v 000 din 

Zap. Preskrbovalno Predrač. Poraba do Potr. sred. Plan. sred. 
št. območje vrednost 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 po I. 1980 
1 Elektro Celje 377.639 13.123 338.676 83.168 121.828 133.680 25.840 
2. Elektro Gorica 270.956 20.371 236.585 65.192 88.093 83.300 14.000 
3 Elektro Kranj 165.902 17.401 141.457 34.666 53.879 52.912 7.044 
4 Elektro Ljubljana 666.094 54.242 511.504 153.510 137.318 220.676 100.348 
5. Elektro Maribor 399.525 13.715 326.050 157.249 109.137 59.664 59.760 

SKUPAJ 1.880.116 118.852 1.554.272 493.785 510.255 550.232 206.992 

EGS MARIBOR 
10.1.1979 T 3.4 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV 
PRESKRBOVALNO OBMQČJE ELEKTRO LJUBLJANA  v 000 din 

Zap Šifra Predrač. Poraba do Potr. sred. Plan po 
št. objekta Naziv objekta vrednost 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 1980 
~T 257 751 RT P 110/20 kV Domžale 2. etapa 

31,5 MVA 8.500 6.438 2.062 2.062 - 
2. 257 752 RT P 110/20 kV Kočevje 2. etapa 

20 MVA 6.000 626 5.374 5.734 
3. 257 753 RTP 110/20 kV Logatec 2. etapa 

31,5 MVA 6.150 830 5.320 5.320 - 
4. 257 754 RTP 110/20 kV Gotna vas 31,5 MVA 39.500 830 38.670 38.670 - 
5. 257 755 RTP 110/20 kV Bršljin 

razširitev 31,5 MVA 6.000 830 5.170 5.170 - - — 
6. 257 756 RTP 110/20 kV Grosuplje 31,5 MVA 38.000 830 37.170 37.170 - - 
7. 258 753 RTP 110/10 kV Ljubljana-Vič 

2x31,5 MVA 49.000 1.660 47.340 38.340 9.000 
8. 352 751 DVd 2 x 110 (35) Kleče-Logatec, 

rekonstrukcija 17.630 — 17.630 14.900 2.730 — — 
9. 458 751 Kablovod 110 kV TOL - 

RTP Center 16.500 15.089 1.411 1.411 
10. 253 756 RTP 110/20 kV Ljubljana-Polje 29.552 27.109 2.443 2.443 - 
11. 257 752 Kompenzacija cos fi v RTP 

Kočevje 3,6 MVAr 1.300 - 1.300 650 650 - - 
12. 256 752 DV 2 x 110 kV priključek za RTP 

Bežigrad, 2 km 4.832 — 4.832 — — 4.832 — 
13. 352 752 DV 2 x 110 kV Idrija-Žiri, 7 km 15.704 - 15.704 - 15.704 
14. 352 758 DV 2 x 110 kV TE Trbovlje-Hrastnik 

-RTP Trbovlje ll-Zagorje, 14 km 34.546 - 11.290 - - 11.290 23.256 
15. 352 754 DV 2 x 110 kV Gotna vas-Črnomelj - 

montaža sistema II 16.912 - 16.912 - - 16.912 
16. 258 753 RTP 110 kV Ljubljana-Bežigrad 

I. faza, 2 x 20 MVA 51.335 - 51.335 -25.967 25.368 
17. 257 758 RTP 110/20 kV Žiri (I. faza) 

20 MVA 46.000 - 46.000 - 20.000 26.000 
18. 256 751 RTP 110/35 (20) kV Hrastnik 

I. faza, 31,5 MVA 60.000 - 60.000 - 30.000 30.000 
19. 258 754 RTP 110/10 (20) kV Trbovlje II, 

2x20 MVA 61.376 - 27.784 - - 27.784 33.592 
20. 257 757 RTP 110/20 kV Črnomelj II. 

faza 20 MVA 18.120 - 18.120 - - 18.120 
21. Kompenzacija jalove energije 

Dolenjske 3.037 — 3.037 — 1.467 1.570 
22. 352 761 DV 2 x 110 kV Domžale-Kamnik 

8,5 km 15.300 - 15.300 - 15.300 
23. 258 758 RTP 110/10 kV Šiška, zamenjava 

transf. 15.000 - 15.000 - 5.000 10.000 
24. 257 764 RTP 110/20 kV Sodražica 20 MVA 40.000 - 40.000 2.000 10.000 28.000 
25. 257 751 RTP 110/20 kV Domžale, 3. etapa 12.000 -• 2.000 - - 2.000 10.000 
26. 257 768 RTP 110/20 kV Trebnje (Mokronog) 

20 MVA 45.000 - 11.500 - 1 500 10.000 33.500 
27. 351 756 DV 2 x 110 kV Trbovlje-Litija, 

odsek Zagorje 8.800 — 8.800 - - 8.800 — 
~~ SKUPAJ 666.094 54.242 511.504 153.510 137.318 220.676 100.348 

poročevalec Xl" 



EGS MARIBOR 
10.1.1979 T 3.5 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV 
PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO MARIBOR v 000 din 
Zap. Šifra Predrač. Poraba do Potr. sred. Plan po št. objekta Naziv objekta vrednost 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 1980 

1. 256 301 RTP 110/35 kV Ljutomer DV polje 
110 kV 5.098 - 5.098 5.098 - 

2. 256 802 RTP 110/35 kV Slov. Bistrica 
2. transformator, 31,5 MVA 3.050 - 3.050 3.050 

3. 257 602 RTP 110/20 kV SI. Konjice 20 MVA 31.481 - 31.481 26.000 5.481 
4. 257 603 RTP 110/20 kV Sladki vrh 2 x 20 MVA 29.999 - 29.999 20.640 9.359 
5. 257 804 RTP 110/20 kV M. Sobota 2 x 20 MVA 34.908 - 34.908 18.000 16.908 - 
6. 257 805 RTP 11020 kV Radenci 2 x 20 MVA 32.162 - 32.162 23.310 8 852 
7. 257 806 RTP 110/20/10 kV Dobrava 

2 x 31,5 MVA 40.237 - 40.237 36.273 3.964 
8. 258 801 RTP 110/10 kV Radvanje 10 kV 

stikališče 7.496 6.759 737 737 - 
9. 258 602 RTP 110/10 kV Melje 2 x 31,5 MVA 10.700 - 10.700 10 700 - 

10. 258 803 RTP 110/10 kV Tezno I. 10 kV 
stikališče 4.520 - 4.520 4.520 

11. 351 804 DVe 110 kV HE SD 2-Ljutomer 
podvoj. 10 km 6.300 5.670 630 630 - - 

12. 351 805 DVe 110 kV Mb.-Pernica 8,5 km 8.057 - 8.057 8.057 
13. 257 801 RTP 110/20 kV Ptuj, trafo II 1.520 1.286 234 234 - - 
14. 351 806 DV 110 kV Radenci-Sladki vrh, 27 km 28,509 - 28.509 - 28.509 - 
15. 350 803 DV 2 x 110 kV priklj. za Tezno I, 

1,7 km 2.710 - 2.710 - 2.710 
16. 258 803 RTP 110/10 kV Tezno I, 110 kV 

stikališče, 2 x 31,5 MVA 29.354 - 29.354 - 29.354 
17. 257 807 RTP 110/20 kV Ruše, 20 MVA 48.424 - 9.664 - - 9.664 38.760 
18. 351 812 DV 110 kV Ljutomer-Lendava, 20 km 30.000 - 22.000 - 2.000 20.000 8.000 
19. 257 811 RTP 110/20 kV Lendava, 31,5 MVA 45.000 - 32.000 - 2.000 30.000 13.000 

SKUPAJ 399.525 13.715 326.050 157.249 109.137 59.664 59.760 

EGS MARIBOR 
10.1.1979 T 4 0 

OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE 

v 000 din 
ZaP- Predrač. Družbeni Obratna Poraba do Potr. sred. Plan. sred. 
št. Objekt vrednost standard sredstva 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 po 1980 

1. 510 151 ~~~ 
REKV aneks VI 1,112.124 25.784 147.199 855.643 256.481 170.487 85 994 

2. 510 152 
REKV dr. standard 119.567 - - 31.483 88.084 31.871 56.213 

3. 510 153 
REKV nadom. obj. 
Preloge 2,278.670 - 926.984 94.261 371.688 461.035 1,351.686 

4. 510 252 
REKZ aneks II 191.293 - 30.000 150.945 40.258 19.196 21.062 

5. 510 253 
REKZ jama Kotredež 292.646 - 136.930 45.048 55.247 36.635 155.716 

6. 510 251 
REKZ novi program 2,579.500 - 30.272 - 246.520 - 117.681 128.839 2,332.980 

7. 560 901 
RUŽV 2,594.423 163.265 116.996 111.201 1,484.728 140,000 500.000 844.728 998.494 

8. 510 951 
Rudnik Kanižarica 32.780 - - 11.587 21.193 21 193 - 

9. 510 952 
Rudnik Senovo 21.865 - 21.865 5.436 7.810 8.619 

10. 510 953 
Rudnik Laško 6.611 - 6.611 6.611 - 

11. REK Zasavje 
Rudnik Kisovec v 
likvidaciji  2.000 - - - 2.000 - - 2.000 
SKUPAJ 9,231.389 189.049 324.467 1,160.859 3,231.654 534,103 1,215.695 1,481.856 4,838.876 

XIV poročevalec 



EGS MARIBOR 
10.1.1979 

VLAGANJA V »OSTALO« 

T 5.0. 

v 000 din 

ZaD Predrač. Poraba do Potr. sred. - - - Sredstva 
št. Objekt vred. 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 po 1980 
1. Rekonstrukcije proizvodnih in      

prenosnih objektov 214.663 2.995 177.224 34.799 68.652 73.773 34.444 
2. Informativni sistem 836.108 - 412.977 — 237.834 175.143 423.131 
3. Investicijska dokumentacija 165.000 11.000 154.000 64.000 50.000 40.000 
4. Objekti LO 151.700 — 151.700 33.013 48.687 70.000 — 
5. 900 903 V 

prizidek DES Ljubljana 23.788 15.576 8.121 8.212 - 
6. 820 901 

Nadzidek poslovne stavbe Maribor 17.957 — 17.957 3.300 14.657 
7. Racionalizacija proizvodnje, 

transporta in porabe energije 1.000 - 1.000 - 100° I I 
SKUPAJ 1,410.216 29.571 923.070 143.324 420.830 358.916 457.575 

EGS MARIBOR 
10.1.1979 

REKONSTRUKCIJE PROIZVODNIH IN PRENOSNIH OBJEKTOV 

Zap. 

T 5.1. 

v 000 din 

Predrač. Poraba do Potr. sred. Sredstva 
št. Objekt  vred. 31.12.1977 1978-1980 1978 1979 1980 po 1980 

HE Vuhred agregat III, II 40.060 — 33.582 5.699 13.602 14.281 6.478 
2' HE Ožbalt agregat III, II 39,512 - 25.392 11.599 8.355 5.438 14.120 

HE Mariborski otok, agr. III, II 31.114 - 24.268 4.276 10.502 9.490 6.846 
4- 111001 

HE Dravograd I 9.503 - 9.503 9.503 
5- 111001 ho,™ 

HE Vuzenica I 12.428 - 12.428 - 12.428 

HE Moste 7.483 - 7.483 950 4.500 2.033 - 
7. 111 053 

HE Medvode 4.477 - 4.477 550 3.927 
8- 111101 „ 

HE Doblar 8.470 2.690 5.780 5.780 - 
9. 111 105 

HE Možnica 1-250 305 945 945 

35.600 - 28.600 5.000 13.000 10.600 7.000 
10. 111 102 

HE Plave 
11. 351009 

DV110 kV Trbovlje-Laško, 16 km 3.000 - 3.000 - 3.000 
12. 351 006 _nn_, 

DV 110 kV Laško-Brestanica, 30 km 7.000 - 7.000 - 7.000 
13. 351 052 

DV 2 x 110 kV Kleče-Naklo, 24 km 14.766 - 14.766 - 4.766 10.000 
SKUPAJ 214.663 2.995 177.224 34.799 68.652 73.773 34.444 
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EGS MARIBOR 
10.1.1979 T520 

OBJEKTI V PRIPRAVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA OBDOBJE 1978-1980 

Zap. 
št. Šifra Ime objekta 

1. 113 001 HEČ Pohorje 
2. 151 001 TE-Tot Maribor 
3. 111 049 HEp na Muri 
4. 111 007 HEp Zlatoličje, agregat na jezu Melje 0,7, MW 
5. 113 002 HEčMuta 
6. 111 099 HE na Savi 
7. 111 054 HEp Mavčiče 
8. 111 060 HEVrhovo 
9. 111149 HE na Soči 

10. 111148 HE na Idrijci 
11. 111113 HEp Kobarid 
12. 112 101 HEa Trebuša 
13. 111116 HEp Doblar II 
14. 118 949 HEm Male HE (SLO) 
15. 151 403 TE-Tot Dolsko I 
16. 121 254 TEt Trbovlje III 
17. 122 001 TEm Koper 
18. 130 901 NE II 
19- - Zakup (iz drugih republik) 
20. 332 051 DVd 2 x 400 kV Krško-Ljubljana 
21. 234 051 RTP 400/220 kV Ljubljana, 2. faza 
22. 233 101 RP 400 kV Divača II. faza 
23. 332 001 DVd 2 x 400 kV Maribor-Avstrija 
24. 234 002 RTP 400/220 kV Podlog 
25. 235 052 RP 110 kV Novo mesto (Hudo) 
26. 255 052 RP 110 kV Krško 
27. 342 001 DVd 2 x 220 kV HEč Pohorje-Podlog 
28. 245 102 RTP 220/110 kV Divača, II. transformator 
29. 255 001 RP 110 kV Celje 
30. 352 052 DVd 2 x 110 kV Kranj-Moste 
31. 351 114 DVe 110 kV Ajdovščina-ldrija-Cerkno (35 km) 
32. 351 115 DVe 110 kV Divača-Koper (38 km) 
33. 351 116 DVe 110 kV Kobarid-Tolmin 
34. 255 102 RP 110 kV Ajdovščina 
35. 255 101 RP 110 kV Idrija 
36. 256 102 RTP 110/20 kV Koper II 
37. 143 351 TE Brestanica (razširitev 110 kV stikališča) 
38. 143 251 TE Trbovlje (razširitev 110 kV stikališča) 
39. 352 062 DVd 2 x 110 kV Trebnje-Novo mesto (20 km) 
40. 351 073 DVe 110 kV Grosuplje-Trebnje (35 km) 
41. 352 059 DVd 2 x 110 kV RP Krško-RP Novo mesto (Hudo) 
42. 352 055 DVe 110 kV TO Dolsko — Ljubljana 
43. 900 903 Informativni sistem 
44. - OCV 
45. - Stroški organiziranja 
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SKUPŠČINE SR SLO/ENIJE IN  u—-.»i/. w. 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA 

OSNUTEK ZAKONA 

o usmerjenem izobraževanju (ESA-1063) 

<r 

PREGLED AKCIJ IN NALOG 

za preobrazbo vzgoje in izobraževanja v 

SR Sloveniji (ESA-1063) 

STALIŠČA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje o 

nadaljnjem uresničevanju samoupravne preobrazbe 

vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o osnovni šoli (ESA-215) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

(ESA-216) 



OSNUTEK ZAKONA 

o usmerjenem izobraževanju (ESA-1063) 

jjMOsosoaoeooeoeoBooosssoosooosoeoeoeocooooeeaososeeoeeoecoooooeoseooeeeceesoeeeao^ 

POVZETEK OSNUTKA ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 
Zakonska snov je v osnutku razdeljena na deset pogla- 

vij. 
Prvo poglavje obsega temeljne določbe, v katerih se 

opredeljuje usmerjeno izobraževanje in njegov položaj v 
združenem delu. Med temi je bistvenega pomena zlasti 
opredelitev izhodišč, družbenih vzgojnoizobraževalnih 
smotrov in nalog ter način uresničevanja posebnega druž- 
benega interesa na področju usmerjenega izobraževanja. 

V drugem poglavju se določajo temelji družbenoeko- 
nomskih odnosov na področju usmerjenega izobraževa- 
nja, ki jih delavci urejajo s samoupravnimi sporazumi tako, 
da je delavcem v temeljnih organizacijah zagotovljena 
pravica v celoti odločati o svojem dohodku, delavcem na 
področju vzgoje in izobraževanja pa enak družbenoeko- 
nomski položaj. 

Osnutek zlasti opredeljuje programe vzgojnoizobraže- 
valnih storitev in njihovo sestavo, elemente cen in neka- 
tere druge pogoje svobodne menjave dela z namenom, da 
bi pospeševal samoupravno sporazumevanje med upo- 
rabniki in izvajalci izobraževalne dejavnosti. Poleg tega 
opredeljuje svobodno menjavo dela med uporabniki in 
izvajalci in njeno uresničevanje neposredno ter v okviru in 
po posebnih izobraževalnih skupnostih. Določa obvezno- 
sti temeljnih organizacij za planiranje izobraževalnih in 
kadrovskih potreb in izobraževalne dejavnosti. Za pripravo 
vzgojnoizobraževalnih programov in druge naloge se pre- 
dvideva oblikovanje skupnih strokovnih organov uporab- 
nikov in izvajalcev pri posebnih izobraževalnih skupno- 
stih. 

Osnutek nalaga temeljnim organizacijam, da s samou- 
pravnimi splošnimi akti uredijo pravice in obveznosti de- 
lavca, ki se izobražuje, zlasti pravico do odsotnosti z dela, 
pravico do nadomestila osebnega dohodka in pravico do 
primernih delovnih in drugih pogojev za uspešno izobra- 
ževanje. 

Tretje poglavje osnutka obsega programsko strukturo 
usmerjenega izobraževanja in organizacijo vzgojnoizo- 
braževalnega dela. Osnutek podrobno opredeljuje vzgoj- 
noizobraževalne programe kot temeljno sestavino sistema 
usmerjenega izobraževanja. V nadaljnjih določbah pa 
ureja zlasti oblikovanje in sprejemanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov ter zagotavljanje skupne vzgojnoizobra- 
zbene osnove. V zvezi s tem posebej določa naloge stro- 
kovnega sveta pri izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona določa splošne pogoje za vključitev v 
izobraževanje po vzgojnoizobraževalnih programih. V 
zvezi s tem osnutek uvaja kot splošen pogoj za vključitev v 
visoko izobraževanje tudi uspešno opravljen nadaljevalni 
izpit in delovne izkušnje. V varianti predvideva, da se 
nadaljevalni izpit nadomesti s tem, da visoka šola določi 
vrsto in obseg potrebnih znanj v skladu z vzgojnoizobra- 
ževalnim programom kot pogoj za začetek izobraževanja v 
višji oziroma visoki šoli. 

Osnutek zakona predvideva, da izobraževalne organiza- 
cije določijo časovno razporeditev vzgojnoizobraževal- 

nega dela, določa začetek in konec šolskega leta ter 
minimalni obseg šolskih počitnic. Z varianto je predvidena 
možnost, da šolski koledar predpiše republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje. 

Glede preverjanja in ocenjevanja znanja osnutek zakona 
določa le načela, podrobneje pa bo to snov urejal izvršilni 
predpis oziroma statuti izobraževalnih organizacij. 

V četrtem poglavju osnutek zakona ureja samoupravno 
organiziranost izobraževalne dejavnosti, zlasti izobraže- 
valne organizacije in njihovo dejavnost, povezovanje izo- 
braževalnih organizacij, obvezno združevanje višjih in vi- 
sokih šol v univerze, ustanavljanje izobraževalnih organi- 
zacij in uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov. 

Osnutek zakona predvideva vodenje razvida izobraže- 
valnih organizacij. 

Določbe o upravljanju izobraževalnih organizacij ure- 
jajo soodločanja delegatov delavcev, učencev oziroma 
študentov in staršev ter uporabnikov v svetu izobraževalne 
organizacije in način delegiranja v svet. Posebej določa 
zadeve, o katerih enakopravno soodločajo delegati upo- 
rabnikov. 

V določbah, ki se nanašajo na individualni aH kolegijski 
poslovodni organ izobraževalne organizacije, osnutek za- 
kona določa pogoje za imenovanje, način in postopek 
imenovanja. Osnutek predvideva enak način in postopek 
imenovanja individualnega ali kolegijskega poslovodnega 
organa, kot ga določa zakon o združenem delu, pri čemer 
se poseben družbeni interes zagotavlja prek razpisne ko- 
misije in soodločanja delegatov uporabnikov v svetu izo- 
braževalne organizacije. Hkrati pa osnutek vsebuje va- 
rianto, s katero je predviden poseben način imenovanja 
individualnega ali kolegijskega poslovodnega organa, s 
katerim se prevzema ureditev po sedanjem zakonu o viso- 
kem šolstvu. 

V petem poglavju osnutka se urejajo pravice in obvez- 
nosti učencev oziroma študentov in drugih udeležencev 
izobraževanja ter vpis v izobraževanje. 

Šesto poglavje osnutka zakona ureja položaj delavcev v 
usmerjenem izobraževanju ter določa posebne pogoje za 
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, ureja položaj 
pripravnikov in opravljanje strokovnega izpita, strokovno 
izpopolnjevanje ter preverjanje uspešnosti dela učiteljev, 
sodelavcev in vzgojiteljev. Glede posebnih pogojev za 
visokošolske učitelje, izvolitve v nazive in odvzem naziva 
osnutek zakona prevzema ureditev iz sedanjega zakona o 
visokem šolstvu. 

V semem poglavju osnutek zakona določa obveznost 
izobraževalnih organizacij za vsakoletno analizo učinkovi- 
tosti dela in poslovanja, v osmem pa opredeljuje nadzor 
nad uresničevanjem dejavnosti usmerjenega izobraževa- 
nja, ki obsega nadzor nad zakonitostjo dela izobraževalnih 
organizacij in nadzor nad uresničevanjem vzgojnoizobra- 
ževalnih programov. 

Deveto poglavje vsebuje kazenske določbe, deseto po- 
glavje pa prehodne in končne določbe, s katerimi se zlasti 
ureja postopno uvajanje usmerjenega izobraževanja. 

M©seooeoeooooosoeooeo«09B9oaoe«ooB®ws 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Delavci in delovni ljudje, združeni v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah 

in skupnostih, in delovni ljudje, ki samostojno opravljajo 
dejavnost s sredstvi v lastnini občanov (v nadaljnjem bese- 
dilu: delavci v temeljnih organizacijah), ter občani na podlagi 
pravice in odgovornosti, da nenehno pospešujejo razvoj sa- 
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moupravnih socialističnih odnosov, celovit materialni in du- 
hovni družbeni razvoj ter razvoj osebnosti, delovnih in ustvar- 
jalnih sposobnosti posameznika in celotne družbe, organizi- 
rajo in razvijajo vzgojo in izobraževanje. 

(2) S tem zakonom se ureja usmerjeno izobraževanje, ki 
obsega permanentno vzgojo in izobraževanje po osnovni šoli 
kot del enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

2. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah ter občani uresničujejo 
usmerjeno izobraževanje s tem, da v skladu s potrebami in 
zahtevami razvoja svojih dejavnosti ter razvoja celotne družbe 
oblikujejo vzgojnoizobraževalno politiko ter načrtujejo vse- 
bino, obseg in izvajanje vzgoje in izobraževanja za potrebe 
dela. S svobodno menjavo dela zagotavljajo možnosti za 
uresničevanje vzgojnoizobraževalnih programov, njihovo pri- 
lagajanje zahtevam razvoja posameznih dejavnosti in celotne 
družbe ter stalno razširjanje in izpopolnjevanje znanja delav- 
cev. 

3. člen 

(1) V celotnem usmerjenem izobraževanju se v skladu s 
potrebami dela, celotnega družbenega razvoja ter celovitega 
osebnega razvoja občanov in delavcev zagotavlja izobraževa- 
nje za pridobitev strokovne izobrazbe, potrebne za začetek 
dela, ter stalno dopolnjevanje, razširjanje in poglabljanje stro- 
kovne izobrazbe z izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe in 
usposabljanjem na delu in z delom. 

(2) V skladu z zahtevnostjo nalog in vsebine izobraževanja 
za pridobitev in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter 
usposabljanja se usmerjeno izobraževanje izvaja kot: 

- izobraževanje za enostavna in manj zahtevna strokovna 
dela (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje), 

- izobraževanje za srednje strokovna dela (v nadaljnjem 
besedilu: srednje izobraževanje), 

- izobraževanje za visoko strokovna dela (v nadaljnjem 
besedilu: visoko izobraževanje). 

4. člen 
• 

(1) Usmerjeno izobraževanje se izvaja po vzgojnoizobraže- 
valnih programih za pridobitev strokovne izobrazbe in vzgoj- 
noizobraževalnih programih za izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe. 

(2) Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev strokovne 
izobrazbe omogočajo pridobiti zaokroženo strokovno in 
splošno izobrazbo, praktična znanja, sposobnosti in spretno- 
sti potrebne za začetek dela določene vrste in določene 
zahtevnosti ter za celovit in stalen razvoj delavcev. 

(3) Vzgojnoizobraževalni programi za izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe omogočajo pridobivanje, razširjanje in po- 
glabljanje posameznih delov strokovne izobrazbe ter pridobi- 
vanje delovnih zmožnosti za posebna oziroma zahtevnejša 
dela v okviru dosežene strokovne izobrazbe. 

5. člen 

(1) Uporabniki in izvajalci skupno pripravljajo in oblikujejo 
vzgojnoizobraževalne programe ter jih sprejemajo z enako- 
pravnim odločanjem v posebnih izobraževalnih skupnostih v 
skladu s tem zakonom. 

(2) Uporabniki in izvajalci določajo vsebino, obseh in za- 
htevnost vzgojnoizobraževalnih programov na podlagi ra- 
zvida del in nalog, potrebnih za uresničevanje dejavnosti 
temeljnih organizacij uporabnikov, ter na podlagi razvrstitve 
teh del in nalog po zahtevnosti v skladu z dogovorjenimi 
enotnimi osnovami. 

(3) Za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov se usta- 
novijo skupni strokovni organi pri izobraževalnih skupnostih 
v skladu z zakonom.* 

6. člen 

(1) Delavci in občani si pridobivajo in izpopolnjujejo stro- 
kovno izobrazbo po vzgojnoizobraževalnih programih s sa- 

moizobraževanjem oziroma z vključevanjem v organizirano 
izobraževanje. 

(2) Z razvijanjem raznovrstnih oblik vzgojnoizobraževal- 
nega dela ter z načrtnim usmerjanjem v izobraževanje se 
omogoča učencem, da po končani osnovnošolski obveznosti 
v skladu s svojimi sposobnostmi in interesi čimhitreje dose- 
gajo strokovno izobrazbo in usposobljenost za začetek dela, 
delavcem in delovnim ljudem pa, da si z vključevanjem v 
izobraževanje iz dela in ob delu stalno razvijajo svoje ustvar- 
jalne in delovne sposobnosti. 

(3) Tistim, ki v izobraževanju dosegajo nadpoprečne 
uspehe oziroma izkazujejo posebne nadarjenosti, se v usmer- 
jenem izobraževanju omogoča, da čimhitreje dosegajo stro- 
kovno izobrazbo in razvijejo usposobljenost za opravljanje 
najzahtevnejših del in nalog. 

* Sestavo in način oblikovanja skupnih strokovnih organov bo dolo- 
čal zakon o izobraževalnih skupnostih. V teh organih bo zagotovljeno 
sodelovanje ustreznih strokovnjakov iz izobraževalnih organizacij in 
OZD - uporabnikov, raziskovalnih organizacij ter drugih strokovnih in 
javnih delavcev. 

7. člen 

(1) Državljani Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije imajo pravico, da si pod enakimi, s tem zakonom določe- 
nimi pogoji, pridobivajo in izpopolnjujejo izobrazbo v usmer- 
jenem izobraževanju. 

(2) Tuji državljani in osebe brez državljanstva si praviloma 
pridobivajo in izpopolnjujejo strokovno izobrazbo pod ena- 
kimi pogoji kot državljani Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in v skladu s konvencijami in pogodbami 
Socialistične federativne republike Jugoslavije z drugimi dr- 
žavami ali z mednarodnimi organizacijami. 

8. člen 

(1) Usklajevanje izobraževalnih interesov posameznikov s 
potrebami združenega dela in celotne družbe se uresničuje s 
planiranjem razvoja izobraževalne dejavnosti v skladu s plani 
razvoja temeljih organizacij, posameznih področij združe- 
nega dela in s plani razvoja družbenopolitičnih skupnosti ter 
usmerjanjem v izobraževanje in usposabljanje oziroma v delo. 

(2) Usmerjanje je trajen proces, v katerem se v teku izobra- 
ževanja in dela načrtno razvijajo sposobnosti in interesi posa- 
meznikov in usklajujejo z interesi in potrebami združenega 
dela in celotne družbe. Usmerjanje se uresničuje zlasti z 
vključevanjem mladine in delavcev v izobraževanje po ustrez- 
nih vzgojnoizobraževalnih programih v skladu z doseženimi 
delovnimi in izobraževalnimi rezultati, z vključevanjem v delo 
ter v sistematično stalno izpopolnjevanje in usposabljanje na 
delu in z delom. 

9. člen 

(1) Delavci in občani, ki se vključujejo v organizirano izo- 
braževanje za pridobitev in izpopolnjevanje strokovne izobra- 
zbe, so udeleženci izobraževanja. 

(2) Udeleženci izobraževanja se v skladu z načelom perma- 
nentnosti izobraževanja vključujejo v usmerjeno izobraževa- 
nje pred vstopom v delo, ob delu in iz dela. 

10. člen đk 
Za'izobraževanje pred vstopom v delo, ob delu in iz dela se 

po tem zakonu šteje: 
- za izobraževanje pred vstopom v delo, kadar se izobražu- 

jejo osebe, ki pred vključitvijo v izobraževanje in med izobra- 
ževanjem za pridobitev strokovne izobrazbe niso v delovnem 
razmerju oziroma niso opravljale samostojno dejavnost z 
osebnim delom, 

- za izobraževanje ob delu, kadar se izobražujejo osebe, ki 
so v času izobraževanja za pridobitev in izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe v delovnem razmerju oziroma samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom ter v celoti ali vsaj 
deloma opravljajo svoje delovne obveznosti, 

- za izobraževanje iz dela, kadar se izobražujejo osebe, ki 
so z vključitvijo v izobraževanje za pridobitev oziroma izpo- 
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polnjevanje strokovne izobrazbe prenehale delati ne glede na 
to, ali so ostale v delovnem razmerju ali ne, oziroma so 
prenehale samostojno opravljati dejavnost z osebnim delom. 

11. člen 

(1) Udeleženci srednjega izobraževanja so učenci, udele- 
ženci visokega izobraževanja pa študenti. 

(2) Udeleženci strokovnega usposabljanja in udeleženci 
izobraževanja za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe so 
drugi udeleženci. 

(3) Delavci v usmerjenem izobraževanju so učitelji, znan- 
stveni delavci, sodelavci, vzgojitelji v domovih za učence (v 
nadaljnem besedilu: vzgojitelji) ter drugi delavci, ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo. 

12. člen 

(1) Bistveni družbeni smoter usmerjenega izobraževanja je 
oblikovati svobodno, ustvarjalno, vsestransko razvito oseb- 
nost za delo, samoupravljanje in osebno življenje. 

(2) Na podlagi marksizma kot znanstvene teorija ter revolu- 
cionarne prakse delavskega razreda in za povečanje kulturne 
in izobrazbene ravni človeka v graditvi socialistične samo- 
upravne družbe, uresničuje usmerjeno izobraževanje bistveni 
družbeni smoter s tem, da zlasti: 

- uveljavlja samoupravljanje kot vsebino in metodo vzgoj- 
noizobraževalnega dela, vključuje učence oziroma študente v 
samoupravne odnose, uveljavlja demokratične in odgovorne 
odnose med udeleženci izobraževanja, učitelji in sodelavci, 
spodbuja in usmerja družbenopolitično aktivnost udeležen- 
cev izobraževanja na podlagi idejnih osnov, družbenoeko- 
nomskih odnosov in političnega sistema ter pravic in dolžno- 
sti občanov v samoupravni socialistični družbi, 

- s celotno vsebino vzgojnoizobraževalnih programov ter z 
organizacijo življenja in dela vzgaja za humane in enako- 
pravne odnose med ljudmi ter jih oblikuje v duhu revolucio- 
narnih izkušenj in tradicij NOB, bratstva, enotnosti, sodelova- 
nja in enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, zve- 
stobe socialistični domovini in načel neuvrščenosti, 

- s sistematičnim strokovnim in splošnim izobraževanjem 
ter z delom pospešuje razvoj človekovih umskih, telesnih in 
delovnih sposobnosti, interesov, nagnjenj in nadarjenosti, 
sposobnost moralnega presojanja in ravnanja ter sposobnosti 
doživljanja in razvijanja estetskih vrednot, 

- usposablja za doživljanje in razvijanje kulture kot trajne 
sestavine človekovega življenja ter navaja na varovanje narav- 
nih in drugih vrednot človekovega okolja, 

- uveljavlja dosežke sodobne znanosti, tehnike in tehnolo- 
gije ter razvija raziskovalno delo, 

- usposablja in spodbuja udeležence izobraževanja za 
trajno poglabljanje in razširjanje znanja v organiziranih obli- 
kah s samoizobraževanjem, 

- povezuje teorijo s prakso, navaja na uporabo znanja ter 
uvaja udeležence izobraževanja v razumevanje znanstvenih 
spoznanj, v zahtevnejših vzgojnoizobraževalnih programih pa 
jih tudi uvaja v raziskovalno delo ter jim razvija sposobnosti za 
pridobivanje novega znanja s spremljanjem In proučevanjem 
prakse, 

- stalno spremlja uspešnost učencev in študentov v vzgoj- 
noizobraževalnem delu ter jih v skladu z doseženimi rezultati, 
sposobnostmi in interesi ter potrebami združenega dela 
usmerja v delo oziroma nadaljnje izobraževanje, *" 

- razvija raznovrstne oblike izobraževanja iz dela in ob 
delu, povezuje izobraževanje z delom ter razvija odgovoren 
odnos do dela kot temeljne vrednote, 

- spodbuja prenos dosežkov tehnike in spoznanj znanosti 
v proizvodne in druge delovne procese ter pri tem sodeluje, 

- razvija in utrjuje pripravljenost za varovanje neodvisnosti 
in nedotakljivosti skupnosti narodov in narodnosti Jugosla- 
vije ter usposablja za ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito, 

- vzgaja za humane odnose med spoloma in uveljavlja 
enakopravnost spolov pri izbiri poklica, pri vključevanju v 
izobraževanje in v vzgojnoizobraževalnem delu, 

- navaja k zdravemu življenju, varovanju zdravja in k var- 
stvu pri delu. 

13. člen 

(1) Dejavnost usmerjenega izobraževanja je posebnega po- 
mena. 

(2) Posebni družbeni interes se uresničuje z določitvijo 
pogojev in načina opravljanja vzgojnoizobraževalne dejavno- 
sti, s soodločanjem uporabnikov, učencev in študentov, usta- 
noviteljev izobraževalnih organizacij ter organov družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v orga- 
nih upravljanja izobraževalnih organizacij, s soglasjem druž- 
benopolitičnih skupnosti na določbe samoupravnih splošnih 
aktov v primerih, ki jih določa ta zakon, s sodelovanjem 
uporabnikov, družbenopolitičnih skupnosti in družbenopoli- 
tičnih organizacij v postopku za imenovanje poslovodnih or- 
ganov in v postopku za izvolitev visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih sodelavcev in sodelavcev v nazive in drugimi oblikami 
družbenega vpliva v skladu s tem zakonom. 

14. člen 
(1) Usmerjeno izobraževanje izvajajo temeljne organizacije 

združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, ki izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje. 

(2) Temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo kot svojo glavno dejavnost (v na- 
daljnjem besedilu: izobraževalne organizacije), izvajajo vzgoj- 
noizobraževalne programe samostojno oziroma v sodelova- 
nju s temeljnimi organizacijami, za katere izobražujejo de- 
lavce. 

15. člen 
Uporabniki s samoupravnim sporazumevanjem in dogovar- 

janjem z izvajalci uveljavljajo svoj stalen vpliv na uresničeva- 
nje usmerjenega izobraževanja. S skupnim načrtovanjem ra- 
zvoja, s svojo menjavo dela neposredno ter v okviru in po 
posebnih izobraževalnih skupnostih, s sodelovanjem v skup- 
nih strokovnih organih, s soodločanjem svojih delegatov v 
organih upravljanja izobraževalnih organizacij ter z drugimi 
oblikami sodelovanja uporabniki zagotavljajo skladnost delo- 
vanja izobraževalnih organizacij z interesi in potrebami zdru- 
ženega dela. 

16. člen 
(1) Pri uresničevanju marksistične zasnovanosti vzgojnoi- 

zobraževalnega in raziskovalnega dela izobraževalne organi- 
zacije sodelujejo z marksističnimi centri v občinah in marksi- 
stičnim centrom pri CK ZKS ter same ali v sodelovanju z 
raziskovalnimi in drugimi organizacijami združenega dela 
ustvarjajo marksistične centre. 

(2) Marksistični centri iz prejšnjega .odstavka zlasti: 
- dajejo pobude in organizirajo razne oblike izobraževanja 

in raziskovalnega dela iz teorije in prakse marksizma in sa- 
moupravljanja, 
- sodelujejo pri oblikovanju zasnove in izhodišč za pri- 

pravo vzgojnoizobraževalnih programov z vidika marksistitič- 
nih teoretičnih izhodišč in družbenih smotrov usmerjenega 
izobraževanja, 

- proučujejo teoretična in družbena izhodišča vzgojnoizo- 
braževalnih in raziskovalnih programov in njihovo uresniče- 
vanje ter dajejo mnenja in predloge organom upravljanja 
izobraževalnih organizacij, organom ustanoviteljev izobraže- 
valnih organizacij, posebnih izobraževalnih skupnosti in 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

(3) Marksistični center pri Centralnem komiteju ZKS lahko 
daje pobude za ustanavljanje marksističnih centrov pri izo- 
braževalnih organizacijah in sodeluje z njimi pri opravljanju 
njihovih nalog. 

17. člen 
(1) Učni jezik v usmerjenem izobraževanju je slovenščina. 
(2) Pripadniki italijanske in madžarske narodnosti imajo 

pravico do usmerjenega izobraževanja v njihovem jeziku v 
skladu s posebnimi predpisi. 
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II. SAMOUPRAVNI DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI PRI URESNIČEVANJU USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA V ZDRUŽENEM DELU 

18. člen 

(1) Materialna podlaga za uresničevanje usmerjenega izo- 
braževanja je del dohodka, ki ga uporabniki v skladu s svojo 
pravico in odgovornostjo, da odločajo o celoviti družbeni 
reprodukciji, razporedijo za zadovoljevanje osebnih, skupnih 
in celotnih družbenih potreb po usmerjenem izobraževanju 
ter s tem zagotavljajo pogoje za rast produktivnosti dela v 
svoji temeljni organizaciji, rast družbene produktivnosti in 
razvoj celotne družbe. 

(2) Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne odnose v 
zvezi z uresničevanjem usmerjenega izobraževanja s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov ter z drugimi samou- 
pravnimi sporazumi in dogovori. 

19. člen 

(1) V skladu s samoupravno ugotovljenimi osebnimi, skup- 
nimi in celotnimi družbenimi potrebami po usmerjenem izo- 
braževanju, uporabniki in izvajalci zagotavljajo izvajanje 
usmerjenega izobraževanja s svobodno menjavo dela nepo- 
sredno, v enotah in temeljnih skupnostih posebnih izobraže- 
valnih skupnosti, v okviru in po posebnih izobraževalnih 
skupnostih ter v izobraževalni skupnosti Slovenije. 

(2) S svobodno menjavo dela v okviru in po posebnih 
izobraževalnih skupnostih ter v njihovih enotah in temeljnih 
skupnostih uporabniki in izvajalci v skadu z zakonom in 
samoupravnim sporazumom zagotavljajo uresničevanje tistih 
potreb po usmerjenem izobraževanju, ki jih niso zagotovili s 
svobodno menjavo dela neposredno. 

(3) Uporabniki in izvajalci se neposredno ter v organih 
upravljanja izobraževalnih organizacij oziroma v posebnih 
izobraževalnih skupnostih ter njihovih enotah in temeljnih 
skupnostih, dogovarjajo in sporazumevajo o pogojih svobo- 
dne menjave dela, ki jo uresničujejo neposredno v okviru in 
po posebni izobraževalni skupnosti. 

20. člen 

(1) Predmet svobodne menjave dela na področju usmerje- 
nega izobraževanja so storitve, potrebne za izvedbo posa- 
meznega vzgojnoizobraževalnega programa za pridobitev 
oziroma izpopolnjevanje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem 
besedilu: program storitev) oziroma druge storitve, ki jih 
opravljajo izobraževalne organizacije. 

(2) Programi storitev se opredelijo s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti ter 
z drugimi samoupravnimi sporazumi ali s pogodbo med upo- 
rabniki in izvajalci. 

21. člen 

(1) Uporabniki v okviru planiranja razvoja svojih temeljnih 
organizacij na podlagi svojih in skupnih družbenih tekočih in 
razvojnih potreb ugotavljajo potrebe po izobraževanju in de- 
lavcih ter v skladu s svojimi dohodkovnimi možnostmi skupno 
z izvajalci planirajo uresničevanje usmerjenega izobraževa- 
nja, sklepajo samoupravne sporazume o temeljih plana po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti ter sodelujejo pri sklepanju 
dogovorov o temeljih plana občine in republike, sprejemajo 
ukrepe za uresničevanje planov in izvrševanje sprejetih nalog, 
obveznosti in odgovornosti. 

(2) Planiranje usmerjenega izobraževanja obsega planira- 
nje potreb po znanju in potreb po delavcih, planiranje dejav- 
nosti in razvoja usmerjenega izobraževanja ter oblikovanje in 
določanje vzgojnoizobraževalnih programov. 

22. člen 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov posebnih 
izobraževalnih skupnosti se uporabniki in izvajalci na podlagi 
potreb po delavcih v temeljnih organizacijah uporabnikov ter 
razvojnih potreb širših področij združenega dela in celotne 

družbe, sporazumejo o obsegu in razmestitvi dejavnosti 
usmerjenega izobraževanja, o programih storitev ter o drugih 
pogojih, ki omogočajo uresničevanje izobraževanja. 

23. člen 

Izobraževalne organizacije stalno sodelujejo z uporabniki 
za katere izobražujejo delavce, zlasti pri skupnem uresničeva- 
nju vzgojnoizobraževalnih programov, usmerjanju delavcev v 
izobraževanje, usmerjanju učencev in študentov v delo ozi- 
roma v nadaljnje izobraževanje in pri zagotavljanju pogojev za 
uspešno izobraževanje. 

24. člen 

Program storitev, ki je podlaga za uresničevanje svobodne 
menjave dela, obsega zlasti: 
- vrste, obseg in zahtevnost vzgojnoizobraževalnega dela, 

potrebnega za izvedbo programa, 
- vrste in obseg raziskovalnega dela v primerih, ko je to 

sestavni del vzgojnoizobraževalnega dela, 
- vrste, obseg in zahtevnost drugega dela, potrebnega za 

zagotavljanje pogojev za izvajanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov, 

- predvideno število udeležencev izobraževanja, ki se bodo 
izobraževali po posameznih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mih, 

- pričakovano kvaliteto oziroma učinkovitost izobraževa- 
nja po posameznih vzgojnoizobraževalnih programih. 

25. člen 

(1) Uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi dela vredno- 
tijo rezultate dela izvajalcev kot samoupravno dogovorjeno 
povračilo za izvajanje programa storitev oziroma kot ceno 
posameznih storitev. 

(2) Povračilo za izvajanje programa storitev oziroma ceno 
posamične storitve sestavljajo: 

- materialni stroški v mejah predpisanih in dogovorjenih 
normativov in standardov za opravljanje ustrezne izobraže- 
valne dejavnosti in nabavnih cen oziroma cen, ki se pričaku- 
jejo v dogovorjenem obdobju, 

- amortizacija osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje 
programa storitev po stopnjah, predpisanih z zakonom ozi- 
roma po povečanih stopnjah, kadar se tako določi s samou- 
pravnim sporazumom med uporabniki in izvajalci, 

- samoupravno dogovorjena vrednost dela delavcev izva- 
jalca glede na obseg, vrsto in zahtevnost dela v skladu s 
samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in z za- 
konom ter dogovorjeno povečanje oziroma zmanjšanje te 
vrednosti v skladu z doseženo kvaliteto in učinkovitostjo dela, 

- samoupravno dogovorjena sredstva za rezerve v skladu z 
zakonom, 

- samoupravno dogovorjena sredstva s katerimi se omo- 
goča strokovno in raziskovalno delo, potrebno za razvoj in 
pospeševanje kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela ter 
stalno izpopolnjevanje delavcev izobraževalnih organizacij, 

- dogovorjena sredstva za zagotavljanje posebnih pogojev 
za opravljanje storitev (dislocirani oddelki, posebna oprema, 
neizkoriščene zmogljivosti itd.), 
- dogovorjena sredstva za zagotavljanje študijskih in živ- 

ljenjskih pogojev udeležencev izobraževanja, 
- druge dogovorjene sestavine. 
(3) Povračilo za izvajanje posameznega programa storitev 

oziroma cene posamične storitve se ugotovi s pogodbo med 
izvajalcem in uporabniki oziroma med izvajalcem in posebno 
izobraževalno skupnostjo. 

26. člen 

(1) Uporabniki in izvajalci lahko s samoupravnim sporazu- 
mom določijo merila za ugotavljanje deleža, ki so ga izvajalci 
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prispevali k rasti produktivnosti in povečanju dohodka temelj- 
nih organizacij uporabnikov. 

(2) Z merili iz prejšnjega odstavka se določi zlasti odvisnost 
vrednotenja dela izvajalcev od gibanja dohodka temeljnih 
organizacij uporabnikov, kadar se ta dohodek povečuje ali 
zmanjšuje zaradi sprememb v produktivnosti dela, ki so na- 
stale kot rezultat uporabe znanja in uporabe raziskovalnih 
dosežkov. 

(3) Pri določanju meril iz prvega odstavka tega člena se pri 
vrednotenju minulega in živega dela izvajalcev upošteva tudi 
gibanje produktivnosti dela v celotni družbi. 

27. člen 

Za uveljavljanje vpliva uporabnikov na vsebino in izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov, za pripravo teh programov 
in njihovo stalno prilagajanje potrebam razvoja in usmerjanja 
delavcev in mladine v izobraževanje in v delo uporabniki in 
izvajalci oblikujejo pri posebnih izobraževalnih skupnostih 
skupne strokovne organe. 

28. člen 

Delavci v izobraževalnih organizacijah pridobivajo dohodek 
iz celotnega prihodka, ki ga ustvarijo: 
- s svobodno menjavo dela, 
- s samoupravno dogovorjenim povračilom za opravljene 

storitve pri strokovnem izobraževanju delavcev ter pri razi- 
skovalnem delu, ki se za sprotne potrebe izvaja v okviru 
delovnega procesa v organizacijah združenega dela uporab- 
nikov v skladu z zakonom, 

- s povračili občanov za opravljene vzgojnoizobraževalne 
storitve v skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom, 

- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku, kadar zdru- 
žujejo delo in sredstva z delavci v drugih temeljnih organiza- 
cijah, 

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

- na drugih podlagah, določenih z zakonom. 

29. člen 

(1) Izobraževalne organizacije s samoupravnimi sporazumi 
ali pogodbami uredijo obveznosti in odgovornosti s tistimi 
temeljnimi organizacijami uporabnikov, ki v skladu s tem 
zakonom in vzgojnoizobraževalnimi programi izvajajo dele 
teh programov, zlasti praktični pouk ali druge oblike organizi- 
ranega vzgojnoizobraževalnega dela. 

(2) Praktični pouk po tem zakonu je praktično poučevanje, 
proizvodno in drugo delo ter proizvodna oziroma delovna 
praksa. 

30. člen 

(1) Izobraževalne in druge organizacije, ki izvajajo prak- 
tični pouk zagotavljajo udeležencem izobraževanja pri prak- 
tičnem pouku varstvo pri delu, zavarovanje za primer nesreče, 
udeležencem, ki pri njih niso v delovnem razmerju pa tudi 
nagrado v sorazmerju s prispevkom, ki so ga z delom v okviru 
praktičnega pouka in z drugimi oblikami sodelovanja v delov- 
nem procesu prispevali k dohodku te organizacije. 

(2) Obveznosti iz prejšnjega odstavka se podrobneje dolo- 
čijo s samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo iz 
prejš. čl. tega zakona, izobraževalna organizacija pa podrob- 
neje določi te obveznosti s svojim samoupravnim splošnim 
aktom. 

31. člen 

(1) Na podlagi ugotovljenih potreb po izobraževanju ter v 
skladu s sposobnostmi, interesi in doseženimi delovnimi in 
izobraževalnimi rezultati usmerjajo temeljne organizacije 
svoje delavce v izobraževanje ob delu in iz dela ter jim s tem 
omogočajo trajen osebni razvoj in uresničevanje pravic do 
izobraževanja. 

32. člen 

(1) S samoupravnimi splošnimi akti delavci v temeljni orga- 
nizaciji uredijo pravice in obveznosti delavcev, ki se izobražu- 
jejo ob delu, zlasti pa: 

- pravico do odsotnosti z dela zaradi udeležbe v organizi- 
ranem vzgojnoizobraževalnem delu, 

- pravico do nadomestila osebnega dohodka v primerih iz 
prejšnje alinee, 

- obveznost delavca, da po končanem izobraževanju 
sprejme v tej temeljni organizaciji delo, ki ustreza pridobljeni 
strokovni izobrazbi, 

- obveznost delavca, da v primerih, ki jih določi samou- 
pravni splošni akt, poravna del stroškov, ki jih je imela te- 
meljna organizacija z njegovim izobraževanjem. 

(2) Delavci v temeljni organizaciji s samoupravnimi sploš- 
nimi akti v skladu z zakonom določijo pravice in obveznosti 
delavcev, ki se vključijo v izobraževanje iz dela in jim pri tem 
ni prenehalo delovno razmerje. 

(3) Pravice in obveznosti delavcev iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se podrobneje določijo s pogodbo med 
delavcem in temeljno organizacijo. 

33. člen 

Temeljna organizacija na podlagi delovnih potreb in potreb 
razvoja v skladu s samoupravnim splošnim aktom najmanj 
enkrat letno objavi: 

- vrste vzgojnoizobraževalnih programov, število delavcev, 
ki jih bo usmerjala v izobraževanje po posameznih vzgojnoi- 
zobraževalnih programih ob delu in iz dela ter pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati kandidati za izobraževanje, 

- delovne in druge pogoje, ki jih bo zagotavljala v času 
izobraževanja, 

- postopek in merila po katerih bo izbrala kandidate, kadar 
je število kandidatov, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, večje 
od razpisanega števila. 

34. člen 

Pravice in obveznosti iz 31., 32. in 33. člena tega zakona se 
za delavce v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi, ki oprav- 
ljajo samostojno dejavnost z osebnim delom, urejajo s kolek- 
tivno pogodbo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. 

35. člen 

(1) Za spodbujanje izobraževanja mladine in delavcev v 
skladu s potrebami razvoja svoje organizacije, pridobivanje 
ustrezno usposobljenih delavcev oziroma zagotavljanje mate- 
rialnih možnosti za izobraževanje občanov, ki nimajo zadost- 
nih sredstev za vzdrževanje v času izobraževanja, ter pokriva- 
nje stroškov povezanih z izobraževanjem, temeljne organiza- 
cije podeljujejo štipendije. 

(2) V skladu z družbenim dogovorom se temeljne organiza- 
cije s samoupravnimi sporazumi dogovarjajo ter določajo 
zlasti načela in merila za podeljevanje štipendij ter obseg in 
način zagotavljanja sredstev v ta namen. 

36. člen 

(1) Temeljna organizacija podeljuje štipendije na podlagi 
razpisa v skladu s svojimi samoupravnimi akti. 

(2) Temeljna organizacija, ki podeljuje štipendijo, in uče- 
nec oziroma študent, ki prejema štipendijo, podrobneje ure- 
dita medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo o štipendiji 
v skladu s samoupravnim aktom. 
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III. PROGRAMSKA STRUKTURA USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA IN 
ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA 

1. Vzgojnoizobraževalni programi 

37. člen 

Vzgojnoizobraževalni programi se oblikujejo na podlagi 
skupnih družbenih potreb in vrednot, potreb človekovega 
osebnega razvoja, razvoja socialističnih samoupravnih od- 
nosov in v skladu z dosežki ter razvojem znanosti, tehnike in 
tehnologije ter na podlagi tekočih in razvojnih potreb delov- 
nega procesa. 

38. člen 

(1) Vzgojnoizobraževalni program za pridobitev strokovne 
izobrazbe določa zlasti: 

- smotre in razporeditev vsebine vzgojnoizobraževalnega 
dela po posameznih prdmetnih področjih oziroma predmetih 
in drugih sestavinah programa in po letnikih oziroma drugih 
zaokroženih časovnih enotah znotraj letnika (semester, trime- 
ster), 

- navodila v zvezi z vsebino in načini uresničevanja vzgoj- 
noizobraževalnega dela, obvezne oblike preverjanja in ob- 
vezna obdobja za ocenjevanje znanja, 

- nujne materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
izobraževalna in druga organizacija, da lahko izvaja vzgojnoi- 
zobraževalni program ali del vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama, 

- trajanje izobraževanja ter obseg organiziranega vzgoj- 
noizobraževalnega dela po posameznih predmetih, 

- potrebna predhodna znanja, delovne izkušnje ter po- 
sebne nadarjenosti in psihofizične sposobnosti, potrebne za 
opravljanje poklica, ki jih mora izpolnjevati posameznik za 
vključitev v izobraževanje po programu, 

- katere predmete in na kakšni ravni uspešnosti ter katere 
druge naloge iz programa letnika mora obvladati oziroma 
opraviti učenec oziroma študent, da lahko napreduje v na- 
slednji letnik, 

- vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe učiteljev in sodelav- 
cev, ki lahko učijo oziroma sodelujejo pri poučevanju posa- 
meznega predmeta iz programa, 
- načela za prilagoditev vzgojnoizobraževalnega programa 

za odrasle, ki se v izobraževanje vključujejo s pomembnejšim 
obsegom delovnih in življenjskih izkušenj ter z delom in 
samoupravljanjem pridobljenih znanj, 

- načela za prilagoditev vzgojnoizobraževalnega programa 
za izobraževanje in usposabljanje mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju in invalidnih oseb za tista dela 
in naloge, ki jih lahko opravljajo take osebe glede na svoje 
telesne in duševne sposobnosti. 

(2) Vzgojnoizobraževalni program se objavi. 
(3) Republiški komite za vzgojo in izobraževanje predpiše 

način objave vzgojnoizobraževalnih programov. 

39. člen 

(1) Vzgojnoizobraževalne programe za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe sprejmejo uporabniki in izvajalci v posebnih 
izobraževalnih skupnostih, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. Vzgojnoizobraževalne programe sprejmejo upo- 
rabniki in izvajalci potem, ko so pridobili mnenje Strokovnega 
sveta za vzgojo in izobraževanje pri Izobraževalni skupnosti 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet). 

(2) Vzgojnoizobraževalne programe za izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe sprejemajo temeljne organizacije v 
skladu s svojimi potrebami in interesi. Za izpopolnjevanje 
delavcev na določenem področju dela pa lahko sprejemajo te 
programe uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih 
skupnostih. 

(3) Posebne izobraževalne skupnosti se dogovarjajo in 
skupno sprejemajo interdisciplinarne vzgojnoizobraževalne 
programe. 

40. člen 

(1) Vzgojnoizobraževalne programe pripravljajo skupni 
strokovni organi pri posebnih izobraževalnih skupnostih. Pri 
tem upoštevajo smotre in naloge usmerjenega izobraževanja, 
določene s tem zakonom, ter načela, ki jih za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov določi strokovni svet. 

(2) Strokovni svet določi načela za oblikovanje vzgojnoizo- 
braževalnih programov za pridobitev strokovne izobrazbe v 
skladu s smotri in nalogami usmerjenega izobraževanja, tako 
da opredeli zlasti: 

- pedagoško ustrezno razporeditev skupnih vzgojnoizo- 
brazbenih osnov v okviru programov za pridobitev strokovne 
izobrazbe, 

- enakovredno izobrazbeno raven programov na posamez- 
nih stopnjah zahtevnosti, 

- medsebojno usklajenost vsebine programov na vseh 
stopnjah zahtevnosti v okviru določenega področja dela ozi- 
roma stroke, 

- načela za stalno posodabljanje programov v skladu z 
razvojem znanosti, tehnike in tehnologije ter organizacije 
dela na posameznih področjih dela in z razvojem celotne 
družbe. 

41. člen 

(1) Vzgojnoizobraževalni programi, ki omogočajo pridobi- 
tev strokovne izobrazbe za opravljanje del oziroma nalog v 
okviru določenega poklica ali skupine sorodnih poklicev ra- 
zličnih zahtevnosti, in programi za izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe, ki omogočajo dopolnjevanje, razširjanje in poglab- 
ljanje delov strokovne izobrazbe v teh poklicih, tvorijo smer 
izobraževanja. 

(2) Vzgojnoizobraževalni programi več smeri, ki imajo 
skupne ali sorodne strokovne vsebine in pripravljajo na delo v 
sorodnih poklicih na določenem področju združenega dela, 
tvorijo usmeritev izobraževanja. 

(3) Deli vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev ali 
za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe različnih smeri se 
lahko združujejo v interdisciplinarne vzgojnoizobraževalne 
programe. 

42. člen 

(1) Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev strokovne 
izobrazbe v vseh usmeritvah zagotavljajo na začetku sred- 
njega izobraževanja skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo. 

(2) Skupna vzgojnoizobrazbena osnova prispeva k uresni- 
čevanju družbenih smotrov in nalog usmerjenega izobraževa- 
nja s tem, da: 

- zagotavlja višjo izobrazbeno in kulturno raven, prispeva k 
vsestranskemu razvoju osebnosti ter daje enotno podlago za 
nadaljnje izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

- usposablja za samoupravljanje ter za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, 

- omogoča usmerjanje učencev v ustrezne smeri izobraže- 
vanja oziroma v delo v skladu z doseženimi izobrazbenimi 
rezultati, sposobnostmi, interesi in nagnjenji. 

(3) Skupna vzgojnoizobrazbena osnova obsega splošno- 
kulturno, naravoslovno -matematično in proizvodno-te- 
hnično vzgojnoizobraževalno področje. 

(4) Vsebina proizvodno-tehničnega vzgojnoizobraževal- 
nega področja se uresničuje na raznovrstnih področjih dela 
materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti, ki ustrezajo 
izbrani usmeritvi oziroma smeri izobraževanja. Omogoča uva- 
janje učencev v delo in pripravo na nadaljnje izobraževanje 
ter jih usposablja za vključitev v delo na ustreznem področju 
združenega dela. 

(5) Vsebino in obseg skupne vzgojnoizobrazbene osnove 
določi strokovni svet. 

poročevalec 7 



43. člen 

(1) Strokovno usposabljanje se izvaja po vzgojnoizobraže- 
valnih programih za pridobitev in izpopolnjevanje delovne 
zmožnosti za opravljanje enostavnih oziroma manj zahtevnih 
del in nalog. 

(2) Strokovno usposabljanje za opravljanje enostavnih del 
in nalog se izvaja po programih, ki jih sprejemajo temeljne 
organizacije in obsegajo vsebine, ki omogočajo pridobiti 
osnovna znanja iz varstva pri delu, samoupravljanja v organi- 
zacijah združenega dela in posamezna praktična znanja. 

(3) Vzgojnoizobraževalni programi za opravljanje manj za- 
htevnih del in nalog obsegajo vsebine, ki omogočajo pridobiti 
posamezna strokovna in praktična znanja, znanja iz tehnolo- 
gije dela in varstva pri delu ter izbrane vsebine iz skupne 
vzgojnoizobrazbene osnove. 

(4) Vzgojnoizobraževalni programi iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena se za udeležence, ki niso končali 
osnovne šole, lahko dopolnijo tako, da hkrati omogočajo 
pridobitev osnovnošolske izobrazbe. 

44. člen 

(1) Srednje izobraževanje se izvaja po vzgojnoizobraževal- 
nih programih za pridobitev in izpopolnjevanje srednje stro- 
kovne izobrazbe. 

(2) Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe, ki omogočajo pridobivanje potrebnega 
znanja za opravljanje del in nalog z ustaljenimi delovnimi 
sredstvi, veliko raznovrstnostjo opravil in občasno kontrolo 
delovnega procesa, obsegajo skupno vzgojnoizobrazbeno 
osnovo ter vsebine zaokroženega strokovno-teoretičnega in 
praktičnega znanja. 

(3) Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe, ki omogočajo pridobivanje potrebnega 
znanja za opravljanje zahtevnejših in specializiranih del in 
nalog s pogostim menjavanjem delovnih sredstev, predmeta 
dela in organizacije dela, ali za operativno vodenje delovnih 
procesov, za pripravo in kontrolo teh procesov ali za vodenje 
dela in poslovanja delovnih enot z manj obsežnimi in manj 
zahtevnimi delovnimi procesi, obsegajo vsebine splošnega 
strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja. 

(4) Vzgojnoizobraževalni programi iz prejšnj. odstavka se 
praviloma oblikujejo in izvajajo kot nadaljevanje ustreznih 
programov iz drugega odstavka tega člena. 

(5) Vzgojnoizobraževalni programi iz tretjega odstavka 
tega člena se lahko oblikujejo in izvajajo tudi kot samostojni 
programi, neposredno po osnovni šoli, kadar je to smotrno 
zaradi značaja izobraževanja in potreb uporabnikov. V teh 
primerih obsegajo tudi skupne vzgojnoizobrazbene osnove. 

(6) Uporabniki in izvajalci se pred izdelavo vzgojnoizobra- 
ževalnih programov iz tretjega odstavka tega člena sporazu- 
mejo v pristojnih posebnih izobraževalnih skupnostih, kateri 
programi iz drugega odstavka tega člena so ustrezni za obli- 
kovanje programov po tretjem odstavku tega člena oziroma v 
katerih primerih jih bodo oblikovali in izvajali kot samostojne 
programe neposredno po osnovni šoli. 

45. člen 

Za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v tistih smereh, 
kjer ni ustreznih vzgojnoizobraževalnih programov v sred- 
njem izobraževanju, se oblikuje vzgojnoizobraževalni pro- 
gram za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, ki obsega 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove, vsebine splošnega zna- 
nja s poudarkom na naravoslovno-matematičnem ali družbo- 
slovno-jezikovnem ali pedagoškem področju ter vsebine 
praktičnega znanja v obsegu, ki omogoča usposobitev za 
posamezna opravila na ustreznih področjih dela. Izobraževa- 
nje po takih programih se izvaja v obsegu, ki ga opredelijo 
uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih. 

46. člen 

(1) Visoko izobraževanje se izvaja po vzgojnoizobraževal- 
nih programih za pridobitev in izpopolnjevanje višje, visoke in 
podiplomske strokovne izobrazbe. 

(2) Vzgojnoizobraževalni programi za prodobitev višje stro- 

kovne izobrazbe omogočajo poglabljanje strokovno teoretič- 
nega znanja, pridobivanje potrebnega znanja za opravljanje 
zelo zahtevnih del in nalog, znanja o organizaciji, vodenju, 
pripravi In koordinaciji dela, razvijanje sposobnosti prenaša- 
nja znanstvenih spoznanj in tehnoloških dosežkov v delovne 
procese ter za vodenje dela in poslovanje delovnih enot z 
obsežnejšimi delovnimi procesi. 

(3) Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe omogočajo poglabljanje strokovno-teo- 
retičnega znanja, pridobivanje posebnega praktičnega znanja 
za opravljanje najzahtevnejših del in ustvarjalno uporabo razi- 
skovalnih dosežkov na posameznih področjih dela oziroma 
strokah ter omogočajo pridobivanje znanja, potrebnega za 
oblikovanje sistemov organizacije tehnoloških in delovnih 
procesov ali za vodenje delovnih enot z obsežnejšimi in za- 
htevnejšimi delovnimi procesi. 

(4) Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev podiplom- 
ske strokovne izobrazbe omogočajo pridobivanje potrebnega 
znanja za opravljanje najzahtevnejših in specializiranih del in 
nalog, razvijanje sposobnosti za načrtovanje, opravljanje in 
koordinacijo raziskovalnega dela. Omogočajo poglabljanje 
teoretičnih znanj v posameznih strokah ali področjih dela ter 
poglabljanje praktičnih znanj oziroma raziskovalno prakso. 

(5) Vzgojnoizobraževalni programi iz prejšnjega odstavka 
omogočajo pridobitev akademske stopnje specialista ozi- 
roma magistra in pridobitev doktorata znanosti. 

(6) Program priprave za pridobitev doktorata znanosti 
sprejme svet izobraževalne organizacije, ki izvaja visoko izo- 
braževanja. 

(Varianta: doda se: na predlog kandidata). 
(7) Vzgojnoizobraževalni programi iz tretjega odstavka 

tega člena se oblikujejo in izvajajo kot nadaljevanje ustrez- 
nega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe. V 
primerih, ko ni ustreznih vzgojnoizobraževalnih programov za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe, ali pa je to potrebno 
zaradi narave izobraževanja oziroma potreb uporabnikov, se 
taki programi lahko oblikujejo tudi samostojno na podlagi 
ustreznega vzgojnoizobraževalnega programa v srednjem 
izobraževanju. 

(8) Vzgojnoizobraževalni programi iz četrtega odstavka 
tega člena se oblikujejo in izvajajo kot nadaljevanje ustreznih 
programov za pridobitev visoke izobrazbe, praviloma v isti ali 
sorodnih smereh. 

47. člen 

(1) Osnova za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v visokem izobraževanju so vzgojnoizobraževalni pro- 
grami v srednjem izobraževanju. 

(2) Posamezni vzgojnoizobraževalni programi v visokem 
izobraževanju temeljijo na ustreznih vzgojnoizobraževalnih 
programih v srednjem izobraževanju, praviloma na programih 
iste usmeritve. Uporabniki in izvajalci se pred izdelavo vzgoj- 
noizobraževalnega programa za prodobitev visoke strokovne 
izobrazbe sporazumejo v posebni izobraževalni skupnosti, 
kateri programi v srednjem izobraževanju so podlaga za obli- 
kovanje tega programa. 

48. člen 

Vzgojnoizobraževalni programi za pridobitev srednje, višje 
in visoke strokovne izobrazbe se lahko pri izobraževanju ob 
delu in iz dela izvajajo tudi po delih, ki omogočajo pridobitev 
posameznih strokovnih in praktičnih znanj. 

49. člen 

Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe traja: 
- za pridobitev srednje strokovne izobrazbe od dveh do 

štirih let oziroma do dveh let, če je program nadaljevanje 
predhodnega programa po četrtem odstavku 44. člena tega 
zakona. 

- za pridobitev višje strokovne izobrazbe do dveh let, 
- za pridobitev visoke strokovne izobrazbe do štirih let 

oziroma do dveh let, če je program nadaljevanje izobraževa- 
nja za pridobitev višje strokovne izobrazbe po sedmem od- 
stavku 46. člena tega zakona, 

- za pridobitev podiplomske strokovne izobrazbe, razen 
doktorata znanosti, do dveh let. 
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50. člen 

(1) S posameznim vzgojnoizobraževalnim programom za 
pridobitev strokovne izobrazbe oziroma programom uspo- 
sabljanja se določi trajanje izobraževanja. 

(2) Izjemoma lahko uporabniki skupaj z izvajalci v poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih v soglasju s strokovnim svetom 
določijo z vzgojnoizobraževalnim programom tudi daljše tra- 
janje izobraževanja po posameznem programu kot lahko naj- 
več traja izobraževanje po prejšnjem členu, če je to neobho- 
dno zaradi posebnih zahtev dela ali posebnosti organizacije 
izobraževanja, in sicer največ za eno leto. 

51. člen 

V skladu s potrebami temeljnih organizacij in splošnega 
družbenega razvoja ter v skladu z izobraževalnimi interesi 
delavcev se oblikujejo po končanem strokovnem usposablja- 
nju, srednjem in visokem izobraževanju vzgojnoizobraževalni 
programi za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, ki omogo- 
čajo: 

- dopolnjevanje in poglabljanje znanja za opravljanje po- 
sameznih opravil ter posebnih in zahtevnejših del oziroma 
nalog, 
- trajno strokovno rast delavcev v skladu z razvojem zna- 

nosti, tehnike in organizacije dela ter samoupravljanja. 
(2) Izobraževanje po vzgojnoizobraževalnih programih iz 

prejšnjega odstavka je trajna naloga vseh izobraževalnih or- 
ganizacij. 

2. Pogoji za vključitev v izobraževanje za 
pridobitev strokovne izobrazbe 

52. člen 

Pogoj za vključitev v strokovno usposabljanje je izpolnjena 
osnovnošolska obveznost. 

53. člen 

(1) Pogoj za vključitev v srednje izobraževanje je uspešno 
končana osnovna šola in drugi pogoji, določeni z vzgojnoizo- 
braževalnim programom v skladu s tem zakonom. 

(2) Pogoj za vključitev v izobraževanje po vzgojnoizobraže- 
valnih programih iz četrtega odstavka 44. člena je tudi končan 
ustrezen program iz drugega odstavka 44. člena in ustrezne 
delovne izkušnje, kadar se tako določi z vzgojnoizobraževal- 
nim programom; za kandidate, ki so končali strokovno uspo- 
sabljanje pa poleg ustreznih delovnih izkušenj tudi znanja v 
obsegu skupne vzgojnoizobrazbene osnove. 

54. člen 

(1) Pogoj za vključitev v visoko izobraževanje je srednja 
strokovna izobrazba, uspešno opravljen nadaljevalni izpit (va- 
rianta: besedilo »uspešno opravljen nadaljevalni izpit« se 
nadomesti z besedilom: potrebna znanja za začetek izobraže- 
vanja), praviloma pa tudi ustrezne delovne izkušnje oziroma 
praktična znanja. 

(2) S posameznimi vzgojnoizobraževalnimi programi za 
pridobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe se določi (v 
zvezi z varianto k prejšnjemu odstavku se doda: vrsto in 
obseg potrebnih znanj za začetek izobraževanja po programu 
ter) vrsto in obseg delovnih izkušenj oziroma praktičnih znanj 
iz prvega odstavka tega člena, potrebnih za izobraževanje po 
tem programu. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa se 
lahko določi, da za vključtev v visoko izobraževanje niso 
potrebne delovne izkušnje: 

- ko je tako smotrno zaradi posebnosti izobraževanja, 
- ko je tako potrebno zaradi kadrovskih potreb uporabni- 

kov, 
- za kandidate, ki so dosegli v srednjem izobraževanju 

nadpovprečen uspeh oziroma so izkazali posebne nadarjeno- 
sti. 

(4) Uporabniki in izvajalci opredelijo primere iz prve alinee 
prejšnjega odstavka z vzgojnoizobraževalnim programom, 

primere iz druge in tretje alinee pa z vsakoletnim razpisom 
vpisa. 

55. člen 

(1) Nadaljevalni izpit po prvem odstavku prejšnjega člena 
obsega znanja, ki so potrebna za začetek izobraževanja po 
posameznem vzgojnoizobraževalnem programu visokega 
izobraževanja, in sicer v okviru in na ravni srednje strokovne 
izobrazbe ustrezne smeri. 

(2) Ustrezne smeri srednje strokovne izobrazbe in znanja, 
ki jih obsega nadaljevalni izpit, se odločijo s posameznim 
vzgojnoizobraževalnim programom za pridobitev višje ali vi- 
soke izobrazbe. 

(3) Nadaljevalni izpit se opravlja na srednji šoli, ki izvaja 
vzgojnoizobraževalni program ustrezne smeri. Opravlja ga 
lahko, kdor je pridobil srednjo strokovno izobrazbo. 

Varianta: Če se sprejme varianta k prvemu odstavku 54. 
člena se 55. člen črta. 

56. člen 

(1) Pogoj za vključitev v podiplomsko izobraževanje je vi- 
soka izobrazba ustrezne smeri in ustrezne delovne izkušnje. 

(2) Z vzgojnoizobraževalnim programom podiplomskega 
izobraževanja se določi, katere smeri izobraževanja in de- 
lovne izkušnje so ustrezne. 

57. člen 

Kot pogoj za vključitev v srednje, visoko oziroma podiplom- 
sko izobraževanje se lahko z vzgojnoizobraževalnim progra- 
mom določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofi- 
zične sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje določenih 
del oziroma nalog. 

58. člen 

(1) Učenec oziroma študent, ki želi prestopiti v drugo smer 
izobraževanja, mora obvladati znanja, ki so potrebna za 
uspešno nadaljevanje izobraževanja v izbrani smeri. 

(2) Izobraževalna organizacija lahko določi, da učenec ozi- 
roma študent doseže potrebna znanja iz prejšnjega odstavka 
tudi po prestopu v drugo smer. 

3. Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela 

59. člen 

Vzgojnoizobraževalno delo organizirajo in izvajajo izobra- 
ževalne in druge temeljne organizacije tako, da zlasti: 

- omogočajo ustvarjalno sodelovanje udeležencev izobra- 
ževanja, učiteljev in sodelavcev v vzgojnoizobraževalnem 
delu, 

- posodabljajo vzgojnoizobraževalni proces, razvijajo in 
izpopolnjujejo tehnologijo vzgojnoizobraževalnega dela, 

- razvijajo in pospešujejo izobraževanje iz dela in ob delu 
ter raznovrstne oblike samoizobraževanja občanov in delav- 
cev, 

- v skladu s smotri in vsebino vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama povezujejo vzgojnoizobraževalno delo s proizvodnim 
in znanstveno raziskovalnim delom v enoten proces, 

- udeležencem izobraževanja omogočajo sistematično pri- 
dobivanje in preverjanje znanja ter razvoj psihofizičnih spo- 
sobnosti, 

- povezujejo teorijo s prakso, usposabljajo za razumevanje 
in spremljanje spoznanja oziroma dosežkov znanosti, tehnike 
in tehnologije ter za prenašanje in uporabo teh spoznanj in 
dosežkov v življenje in delo. 

60. člen 

V primerih, ko se izobražujejo po določenem vzgojnoizo- 
braževalnem programu odrasli s pomembnim obsegom de- 
lovnih in življenjskih izkušenj, izobraževalna organizacija pri- 
lagodi vzgojnoizobraževalni program po načelih, ki jih določa 
vzgojnoizobraževalni program, vendar tako, da je zagotov- 
ljena enakovrednost pridobljene strokovne izobrazbe. 
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61. člen 

Organizirano vzgojnoizobraževalno delo obsega zlasti: 
pouk, mentorsko delo in različne oblike individualnega dela z 
učenci oziroma študenti, praktični pouk ter druge oblike 
organiziranega uvajanja v praktično in drugo strokovno delo, 
v visokem izobraževanju pa tudi v raziskovalno delo. 

62. člen 
(1) Praktični pouk se izvaja kot pouk oziroma delo v šolskih 

delavnicah, laboratorijih, šolskih posestvih in drugih delovi- 
ščih, kot pouk oziroma proizvodna in delovna praksa ter kot 
proizvodno in drugo delo v temeljnih organizacijah oziroma 
pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom z delovnim sredstvi v lasti občanov. 

(2) Pri izvajanju praktičnega pouka zunaj izobraževalne 
organizacije mora sodelovati izobraževalna organizacija. 

63. člen 

(1) Obveznosti udeležencev izobraževanja se določijo s 
statuti izobraževalnih organizacij v skladu s sodobnimi peda- 
goškimi in psihološkimi spoznanji tako, da je mogoče obvla- 
dati vzgojnoizobraževalni program v za to določenih rokih. 

(2) Tedenski in letni obseg organiziranega vzgojnoizobra- 
ževalnega dela ter sodelovanja učencev oziroma študentov v 
tem delu se določi tako, da se upošteva potreben obseg 
samostojne priprave učencev oziroma študentov za obvlada- 
nje programa. 

64. člen 

Obseg dela in sodelovanja učencev oziroma študentov v 
organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu ne sme preseči 
34 ur na teden in ne 44 tednov v letu. Izjemoma lahko traja 
delo učencev oziroma študentov 42 ur tedensko v obdobju, ko 
se izvaja praktični pouk samo kot proizvodno ali drugo delo v 
temeljnih organizacijah oziroma pri delovnih ljudeh, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občana. 

65. člen 

(1) Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se izvaja v šol- 
skem letu, ki se začne s 1. septembrom in konča z 31. 
avgustom. 

(2) Razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega 
dela in individualnih priprav v šolskem letu mora omogočiti 
učencem oziroma študentom najmanj 8 tednov počitnic, in 
sicer en del med 15. januarjem in 28. februarjem ter drugi del 
med 1. junijem in 31. avgustom. 

Varianta: doda se novi tretji odstavek: 
Časovno razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela in tra- 

janje šolskih počitnic v šolskem letu določi v skladu s prejš- 
njim odstavkom s šolskim koledarjem republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje. 

66. člen 

Za udeležence izobraževanja, ki se izobražujejo ob delu, 
izobraževalna organizacija po dogovoru z njimi oziroma nji- 
hovimi temeljnimi organizacijami, upoštevaje njihove delovne 
obveznosti in druge okoliščine, ki vplivajo na izobraževanje 
(delovne razmere, oddaljenost, delovne izkušnje itd.), z letnim 
delovnim načrtom določi časovno razporeditev izvajanja 
vzgojnoizobraževalnega programa, ustrezne oblike skupin- 
skega dela ter z udeleženci izobraževanja uskladi roke za 
preverjanje in ocenjevanje znanja ne glede na določbo o 
šolskem letu in razporeditvi vzgojnoizobraževalnega dela. 

67. člen 

(1) Vzgojnoizobraževalno delo se izvaja po letnem delov- 
nem načrtu, ki ga za vsako šolsko leto sprejme svet izobraže- 
valne organizacije. 

(2) Letni delovni načrt obsega zlasti: načrt izvajanja izobra- 
ževanja po vzgojnoizobraževalnih programih posameznih 
smeri, izvajanje praktičnega pouka, razporeditev počitnic, 

razporeditev učencev oziroma študentov v oddelke in učne 
skupine, načrt usmerjanja in vpisa (roki za razpis, število 
prostih mest, razpisni pogoji in drugo); strokovno izpopolnje- 
vanje učiteljev, programe dela sodelavcev v vzgojnoizobraže- 
valnem procesu, izbor in načrt izvajanja fakultativnih predme- 
tov ter organiziranih aktivnosti učencev oziroma študentov 
izven pouka, ekskurzij, taborjenj, kulturnih in drugih javnih 
dejavnosti izobraževalne organizacije ter druge naloge v zvezi 
s posebnimi zahtevami vzgojnoizobraževalnih programov (ra- 
ziskovalna ali umetniška dejavnost, sodelovanje učiteljev v 
strokovnem delu izobraževalne organizacije in podobno). 

68. člen 

(1) Za smotrno in učinkovito organizacijo vzgojnoizobraže- 
valnega dela razporeja izobraževalna organizacija udele- 
žence izobraževanja v delovne oziroma učne skupine, od- 
delke in letnike v skladu z normativi, ki jih ob upoštevanju 
pedagoških načel in posebnosti organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela določijo uporabniki in izvajalci v pristojni 
posebni izobraževalni skupnosti s samoupravnim sporazu- 
mom. 

(2) Pri izvajanju posameznih vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov lahko izobraževalna organizacija v skadu s pedago- 
škimi načeli, doseženimi učnimi uspehi, sposobnostmi in 
interesi učencev oziroma študentov razporeja učence ozi- 
roma študente istih ali različnih letnikov v delovne oziroma 
učne skupine tako, da omogoča njihovo hitrejše oziroma 
uspešnejše napredovanje po posameznih delih programa. 

69. člen 

(1) Na pobudo posebnih izobraževalnih skupnosti, univerz 
ali izobraževalnih organizacij, ki izvajajo visoko izobraževa- 
nje, se izobraževalne organizacije dogovorijo o zagotavljanju 
pogojev in organizaciji vzgojnoizobraževalnega dela za ure- 
sničevanje interdisciplinarnih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov. 

(2) Izobraževalne organizacije s samoupravnimi sporazumi 
ali pogodbami uredijo medsebojne obveznosti za izvajanje 
interdisciplinarnih vzgojnoizobraževalnih programov. 

4. Organizacija podiplomskega izobraževanja 

70. člen 

(1) Izobraževalne organizacije v sodelovanju z zainteresira- 
nimi organizacijami združenega dela lahko organizirajo izo- 
braževanje za pridobitev akademske stopnje specialista ali 
magistra na tistih področjih, na katerih opravljajo razisko- 
valno dejavnost; na področjih, na katerih razvijajo umetniško 
ustvarjalnost, pa samo za pridobitev akademske stopnje spe- 
cialista. 

(2) Izobraževalne organizacije lahko organizirajo podi- 
plomsko izobraževanje v sodelovanju z drugimi izobraževal- 
nimi in z raziskovalnimi organizacijami. 

71. člen 

Doktorat znanosti si pridobijo kandidati, ki imajo akadem- 
sko stopnjo magistra ali specialista, če uspešno zagovarjajo 
ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo, ali kandidati, ki so 
pridobili visoko strokovno izobrazbo in imajo objavljena 
znanstvena dela ali pomembna izvirna strokovna dela ozi- 
roma stvaritve, če uspešno opravijo ustni doktorski izpit in 
uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo. 

72. člen 

Doktorat znanosti se pridobi na izobraževalni organizaciji iz 
tistih znanstvenih disciplin, kjer te organizacije v skladu s 
statutom stalno opravljajo raziskovalno dejavnost. 

73. člen 

(1) Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren 
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prispevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat prido- 
biti doktorat znanosti. 

(2) Temo doktorske disertacije sprejme s statutom izobra- 
ževalne organizacije 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. 

74. člen 

Doktorat znanosti se odvzame, če se ugotovi, da doktorska 
disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti in last- 
nih dosežkov. 

75. člen 

Postopek za pridobitev doktorata znanosti, način objave 
doktorske disertacije in postopek za odvzem doktorata zna- 
nosti, se določi s statutom izobraževalne organizacije in uni- 
verze. 

76. člen 

Specialistična in magistrska naloga ter doktorska diserta- 
cija so lahko sestavni del skupinskega dela, pri katerem pa 
mora biti razviden samostojen prispevek kandidata. 

5. Preverjanje in ocenjevanje znanja 
ter napredovanje 

77. člen 

(1) Preverjanje znanja in ocenjevanje uspešnosti je pod- 
laga za napredovanje in usmerjanje učencev oziroma študen- 
tov. 

(2) S preverjanjem oziroma ocenjevanjem znanja se ugo- 
tavlja oziroma izraža uspešnost učencev oziroma študentov 
za posamezen predmet oziroma del vzgojnoizobraževalnega 
programa in splošni uspeh v posameznem letniku. 

(Varianta: doda se: Izobraževalne in druge organizacije, ki 
izvajajo srednje izobraževanje, ocenjujejo tudi vedenje učen- 
cev). 

(3) Preverjanje in ocenjevanje znanja za posamezne pred- 
mete oziroma dele vzgojnoizobraževalnega programa se 
opravlja sproti oziroma v pedagoško utemeljenih časovnih 
obdobjih v skladu z vzgojnoizobraževalnim programom. 

(4) Preverjanje znanja mora zagotavljati objektivnost in 
omogočati celovit pregled nad obvladovanjem vzgojnoizo- 
braževalnega programa oziroma posameznih njegovih delov. 

(5) Preverjanje in ocenjevanje znanja je javno. Učitelji z 
ustreznimi oblikami in metodami pedagoškega dela zagotav- 
ljajo sodelovanje učencev oziroma študentov pri preverjanju 
in ocenjevanju. 

78. člen 

(1) O rezultatih preverjanja in ocenjevanja znanja posa- 
meznih učencev oziroma študentov vodi izobraževalna orga- 
nizacija dokumentacijo. 

(2) Sestavni del dokumentacije je izkaz o doseženih rezul- 
tatih izobraževanja učenca oziroma študenta po posameznih 
predmetih oziroma delih vzgojnoizobraževalnega programa 
(v nadaljnjem besedilu: indeks). 

(3) V indeks se vpisujejo rezultati preverjanja znanja, en- 
krat letno pa tudi ugotovitev, ali je učenec oziroma študent 
izpolnil obveznosti po vpisanem programu za določeni letnik, 
ali ima pravico napredovati v naslednji letnik ter splošni učni 
uspeh za posamezni letnik. V indeks se vpišejo tudi ocene 
preverjanja znanja, doseženega s samoizobraževanjem ozi- 
roma z izobraževanjem po programih za izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe, sprejetih v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih. 

(4) Indeks je javna listina. 
(5) S statuti izobraževalnih organizacij se v skladu s tem 

zakonom in v skladu z vzgojnoizobraževalnimi programi po- 
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drobneje določijo oblike in načini za preverjanje oziroma 
ocenjevanje znanja. 

79. člen 

(1) Z vzgojnoizobraževalnim programom se določi, katere 
obveznosti iz programa posameznega letnika mora obvladati 
in opraviti učenec oziroma študent, da napreduje v naslednji 
letnik. 

(2) Učenec oziroma študent, ki ni opravil obveznosti po 
prejšnjem odstavku ali jih ni opravil na ustrezni ravni uspeš- 
nosti, ima pravico, da naknadno oziroma ponovno opravi te 
obveznosti do konca šolskega leta. 

(3) S statutom izobraževalne organizacije se v skladu s tem 
zakonom določi roke, pogoje in način za naknadno izpolnje- 
vanje obveznosti. 

80. člen 

Izobraževalne organizacije omogočajo učencem oziroma 
študentom, da obvladujejo vsebine posameznih predmetov iz 
enega ali več letnikov tudi v krajšem času, kot je predvideno s 
programom, kadar je to pedagoško utemeljeno. 

81. člen 

(1) Učenci oziroma študenti, ki niso izpolnili pogojev za 
napredovanje v naslednji letnik, lahko nadaljujejo izobraževa- 
nje po drugem vzgojnoizobraževalnem programu v okviru iste 
usmeritve oziroma po drugih ustreznih programih v isti ali 
drugi izobraževalni organizaciji, če izpolnjujejo s tem progra- 
mom določene pogoje za nadaljevanje izobraževanja. 

(2) Izobraževalna organizacija za učence oziroma študente 
iz prejšnjega odstavka ugotovi in jim svetuje, v katerih progra- 
mih lahko nadaljujejo izobraževanje na podlagi doseženih 
rezultatov. 

(3) Izobraževalna organizacija v skladu z vzgojnoizobraže- 
valnim programom določi pogoje, pod katerimi lahko nada- 
ljujejo izobraževanje učenci oziroma študenti, ki so prekinili 
izobraževanje. 

82. člen 

Učenec oziroma študent, ki je bil med šolskim letom bi- 
stveno oviran pri vzgojnoizobraževalnem delu zaradi uteme- 
ljenih razlogov (bolezen, invalidnost, materinstvo, vojaška 
obveznost, izjemne socialne in družinske okoliščine itd.), ima 
pravico ponavljati letnik, lahko pa tudi pod pogoji, ki jih v 
skladu s statutom določi izobraževalna organizacija, napre- 
duje v naslednji letnik s tem, da mora manjkajoče obveznosti 
iz prejšnjega letnika naknadno izpolniti v rokih, ki jih določi 
izobraževalna organizacija. 

83. člen 

(1) Občani, ki želijo dokazati, da obvladajo posamezen 
vzgojnoizobraževalni program za pridobitev strokovne izo- 
brazbe ali posamezne predmete iz takega programa, imajo 
pravico zahtevati, da izobraževalna organizacija, ki izvaja tak 
program, preveri in oceni njihovo znanje. Preverjanje znanja 
je za občana brezplačno. 

(2) S statutom izobraževalne organizacije se lahko določi, 
da občan, ki je bil pri preverjanju znanja po prejšnjem od- 
stavku neuspešen, povrne stroške ponovnega preverjanja 
znanja. 

(3) Občani, ki so bili izključeni iz izobraževalne organiza- 
cije ali so prekinili izobraževanje zaradi neuspešnosti, dve leti 
po prekinitvi ne morejo uveljavljati pravice iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Izobraževalna organizacija s statutom v skladu s tem 
zakonom določi in najmanj enkrat letno objavi način, oblike in 
roke za preverjanje znanja po prvem odstavku tega člena. 

84. člen 

(1) Po končanem strokovnem usposabljanju dobi delavec 
ustrezen dokument, ki navaja vrsto znanj, ki jih je pr dobil, 
oziroma dela in naloge, za katere se je usposobil. 
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(2) Po uspešno končanem srednjem oziroma visokem izo- 
braževanju dobi učenec oziroma študent diplomo. V diplomi 
se navede vrsta in stopnja strokovne izobrazbe. 

(Varianta: doda se: ter poklic, za katerega se je usposobil, 
oziroma strokovni naslov). 

(3) Po uspešno končanem programu za izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe dobi udeleženec izobraževanja potrdilo, 
v katerem se navede naziv programa in trajanje izobraževanja. 

85. člen 

(1) Dokumenti o uspešno končanem izobraževanju za pri- 
dobitev strokovne izobrazbe oziroma strokovnem usposablja- 
nju in dokumenti o uspešno končanem izpopolnjevanju stro- 
kovne izobrazbe po vzgojnoizobraževalnih programih, spreje- 
tih v posebnih izobraževalnih skupnostih, so javne listine. 

(2) Usposobljenost, ki jo je udeleženec pridobil z izobraže- 
vanjem po vzgojnoizobraževalnem programu za izpopolnje- 

vanje strokovne izobrazbe, ki ga je sprejela temeljna organi- 
zacija, se priznava v tej organizaciji in v organizacijah, ki so se 
za tak program dogovorile. 

Varianta: doda se tretji odstavek: 
(3) Dokumenti o uspešno končanem izobraževanju iz 

prejšnjega odstavka postanejo javne listine, če temeljna orga- 
nizacija za program izpopolnjevanja, ki ga je sprejela, pridobi 
soglasje pristojne posebne izobraževalne skupnosti. 

86. člen 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje predpiše po- 
drobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
določi vsebino in obliko evidence in dokumentacije, ki jo 
vodijo izobraževalne organizacije o učencih oziroma študen- 
tih, o vzgojnoizobraževalnem delu in o preverjanju in ocenje- 
vanju znanja ter vsebino in obliko dokumentov o končanem 
izobraževanju oziroma usposabljanju. 

IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

1. Izobraževalne organizacije 

87. člen 

Izobraževalne organizacije so srednje, višje in visoke šole 
ter delavske univerze, izobraževalni centri v organizacijah 
združenega dela in druge organizacije, ki jim je izobraževanje 
glavna dejavnost. 

88. člen 

(1) Strokovno usposabljanje za opravljanje enostavnih del 
izvaja za svoje delavce temeljna organizacija. 

(2) Strokovno usposabljanje za opravljanje manj zahtevnih 
del in nalog izvajajo temeljne organizacije uporabnikov, ki 
izpolnjujejo pogoje, same ali skupaj z ustreznimi izobraževal- 
nimi organizacijami. 

(3) Izobraževalne organizacije, ki izvajajo srednje izobraže- 
vanje, so srednje šole. 

(4) Izobraževalne organizacije, ki izvajajo visoko izobraže- 
vanje, so višje in visoke šole. (Varianta: doda se: fakultete in 
umetniške akademije). 

Varianta: četrti odstavek se nadomesti z besedilom:1 

Izobraževalne organizacije, ki izvajajo visoko izobraževa- 
nje, so visoke šole. 
1 V zvezi z varianto k četrtemu odstavku se nadomestita izraza »višja in 
visoka šola« z »visoka šola« v vseh nadaljnjih členih. 

89. člen 

(1) Delavske univerze, izobraževalni centri v organizacijah 
združenega dela in druge organizacije, ki jim je izobraževanje 
odraslih glavna dejavnost (v nadaljnjem besedilu: organiza- 
cije za izobraževanje odraslih), izvajajo programe za izpopol- 
njevanje strokovne izobrazbe ter organizirajo družbeno izo- 
braževanje občanov in delavcev ter splošno kulturno in 
obrambno-zaščitno izobraževanje v skladu s posebnimi pred- 
pisi, družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. 

(2) Delavske univerze izvajajo tudi učenje tujih jezikov ter 
organizirajo drugo izobraževanje v skladu s potrebami obča- 
nov, temeljnih organizacij, družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij. 

90. člen 

Izobraževalni centri v organizacijah združenega dela samo- 
stojno ali v sodelovanju z drugo izobraževalno organizacijo 
organizirajo in izvajajo usposabljanje delavcev v skladu s 
potrebami dela in razvoja temeljnih organizacij ter organizi- 
rajo in izvajajo praktični pouk. Ugotavljajo in preverjajo 
ustreznost pridobljenih delovnih zmožnosti delavcev za 
opravljanje posameznih del oziroma nalog ter usmerjajo za- 
poslene delavce v nadaljnje izobraževanje. 
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91. člen 

Izobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe za pridobitev strokovne izobrazbe, lahko or- 
ganizirajo izobraževanje po teh programih v sodelovanju z 
delavsko univerzo ali izobraževalnim centrom v organizaciji 
združenega dela, kadar je to potrebno zaradi približanja izo- 
braževanja zaposlenim delavcem. V takih primerih je izobra- 
ževalna organizacija, ki organizira izobraževanje, odgovorna 
za izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa. » 

Varianta: doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
Izobraževalni centri v organizacijah združenega dela lahko 

izvajajo srednje izobraževanje, če izpolnjujejo s tem zakonom 
in z vzgojnoizobraževalnim programom določene pogoje za 
izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev in 
izpopolnjevanje srednje strokovne izobrazbe. 

92. člen 

(1) Domovi za učence prispevajo k uresničevanju družbe- 
nih smotrov in nalog usmerjenega izobraževanja z vzgojo 
učencev, z organizirano pomočjo pri učenju, z organiziranjem 
razvedrila in kulturnega življenja ter z oskrbo učencev. 

(2) Domovi za učence delajo po vzgojnem načrtu, ki ga 
sprejme strokovni svet. 

(3) Domovi za učence pri svojem delu sodelujejo z izobra- 
ževalnimi in drugimi temeljnimi organizacijami, s starši, s 
krajevnimi skupnostmi, z družbenopolitičnimi in družbenimi 
organizacijami ter društvi. 

93. člen 

(1) Izobraževalne organizacije, ki izvajajo srednje in visoko 
izobraževanje istih usmeritev oziroma smeri, sodelujejo in se 
povezujejo, da bi zagotovile usklajevanje vzgojnoizobraževal- 
nih programov, usmerjanje učencev oziroma študentov, po- 
speševanje razvoja stroke in uporabe znanstvenih dosežkov v 
izobraževalni praksi ter v proizvodnih in drugih delovnih pro- 
cesih, stalno izpopolnjevanje učiteljev ter izvajanje drugih 
skupnih nalog in interesov. 

(2) Izobraževalne organizacije sodelujejo in se združujejo z 
organizacijami združenega dela uporabnikov zaradi skup- 
nega izvajanja drugih skupnih nalog in interesov. 

(3) Višje in visoke šole sodelujejo z raziskovalnimi organi- 
zacijami z namenom, da pospešujejo in načrtujejo razvoj 
raziskovalne dejavnosti v določeni stroki oziroma področju 
dela, prenos dosežkov ter spoznanj znanosti in tehnike v 
proizvodno in drugo delo, povezujejo vzgojnoizobraževalno 
in raziskovalno delo ter racionalno izkoriščajo prostorske 
zmogljivosti in raziskovalno opremo. 

94. člen 

(1) Izobraževalne organizacije, ki izvajajo visoko izobraže- 
vanje, se obvezno združujejo v univerze. 

poročevalec 
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(2) Univerze so skupnosti, v katerih izobraževalne organi- 
zacije iz prejšnjega odstavka sodelujejo pri načrtovanju ra- 
zvoja usmerjenega izobraževanja, spodbujajo marksistično 
izobraževanje in organiziranje multidisciplinarnega in inter- 
disciplinarnega študija, usklajujejo merila za izvolitev v nazive 
učiteljev in sodelavcev in opravljajo druge naloge, ki jih dolo- 
čajo zakon in samoupravni sporazumi. 

(3) Univerze so pravne osebe. 

95. člen 

(1) Delavske univerze se lahko združujejo v zvezo delavskih 
univerz. 

(2) Zveza delavskih univerz je skupnost, v kateri članice 
uresničujejo skupne interese in naloge pri načrtovanju, razvi- 
janju in organizaciji izobraževanja odraslih ter sodelujejo pri 
proučevanju specifičnih vprašanj izobraževanja odraslih in 
razvoja delavskih univerz. 

(3) Zveza delavskih univerz je pravna oseba. 
Varianta: doda se nov četrti odstavek: 
(4) Izobraževalni centri v organizacijah združenega dela in 

temeljne organizacije, ki imajo druge organizacijske oblike za 
izobraževanje svojih delavcev (enote, službe in podobno), 
sodelujejo in se povezujejo med seboj in v okviru gospodar- 
skih zbornic za uresničevanje skupnih interesov in nalog v 
zvezi z načrtovanjem izobraževalnih in kadrovskih potreb, 
usmerjanjem delavcev v izobraževanje, izvajanjem usposab- 
ljanja delavcev, organizacijo in izvajanjem praktičnega pouka. 

96. člen 

(1) Izobraževalna organizacija ima ime, iz katerega je razvi- 
dna smer oziroma usmeritev izobraževanja, ki ga izvaja, ter 
oznaka vrste izobraževalne organizacije iz 88. in 89. člena 
tega zakona. 

(2) Višje šole lahko uporabljajo v imenu naziv višja šola 
oziroma pedagoška akademija, visoke šole pa visoka šola, 
fakulteta ali akademija. 

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

(2) Kadar ni ustanovitelj izobraževalne organizacije po- 
sebna izobraževalna skupnost, daje pristojna posebna izobra- 
ževalna skupnost soglasje o opravičenosti njene ustanovitve. 

(3) Kadar se izobraževalna organizacija organizira kot te- 
meljna organizacija v sestavi delovne organizacije, ki ni izo- 
braževalna organizacija, izvršuje pravice in obveznosti usta- 
novitelja po tem zakonu ta delovna organizacija. 

Varianta: doda se: 
(4) K ustanovitvi srednje šole in delavske univerze daje 

soglasje skupščina občine, na območju katere je sedež sred- 
nje šole oz. delavske univerze, k ustanovitvi višje ali visoke 
šole pa daje soglasje skupščina SR Slovenije. 

99. člen 

Izobraževalna organizacija lahko uvede nove vzgojnoizo- 
braževalne programe za pridobitev in izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe s soglasjem pristojne posebne izobraževalne 
skupnosti in ustanovitelja, če so za uvedbo teh programov 
izpolnjeni pogoji, ki veljajo za ustanovitev izobraževalne orga- 
nizacije. 

100. člen 

K spremembam dejavnosti in k statusnim spremembam 
izobraževalne organizacije daje soglasje njen ustanovitelj in 
pristojna posebna izobraževalna skupnost. 

101. člen 

(1) Izobraževalna organizacija, ki preneha izvajati določen 
vzgojnoizobraževalni program, mora predhodno pridobiti so- 
glasje ustanovitelja in pristojne posebne izobraževalne skup- 
nosti ter omogočiti vpisanim udeležencem izobraževanja, da 
končajo izobraževanje po tem programu. 

(2) Ce izobraževalna organizacija preneha z delom, morata 
njen ustanovitelj in pristojna posebna izobraževalna skupnost 
omogočiti udeležencem izobraževanja, da nadaljujejo izobra- 
ževanje po istem programu v drugi izobraževalni organizaciji. 

102. člen 

2. Ustanavljanje izobraževalnih organizacij 

97. člen 

61) Izobraževalno organizacijo lahko ustanovijo organiza- 
cije združenega dela, družbenopolitične skupnosti: samo- 
upravne interesne skupnosti in družbenopolitične organiza- 
cije, če so izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom. 

62) Izobraževalna organizacija se lahko ustanovi: 
- če so ugotovljene dolgoročne potrebe po delavcih za 

opravljanje določene vrste oziroma določene zahtevnosti dela 
ter teh potreb ne morejo zadovoljiti obstoječe organizacije ob 
racionalni organizaciji dela, 

- če so sprejeti ustrezni vzgojnoizobraževalni programi za 
pridobitev oziroma izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, 
- če je ustanovitev take organizacije v skladu s planom 

razvoja usmerjenega izobraževanja pristojne posebne izobra- 
ževalne skupnosti, 

- če bo imela izobraževalna organizacija ob ustanovitvi 
predvideno minimalno število udeležencev izobraževanja, ki 
ga določi pristojna posebna izobraževalna skupnost, 

- če so zagotovljeni potrebni učitelji in sodelavci oziroma 
drugi delavci za izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa, 

- če so zagotovljena materialna sredstva in izpolnjeni drugi 
pogoji za izvajanje programa, ki jih določa ustrezen vzgojnoi- 
zobraževalni program, 

- če so zagotovljeni pogoji za izvajanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov najmanj za čas izobraževanja prve vpisane 
generacije učencev, študentov oziroma drugih udeležencev. 

98. člen 

(1) Ustanovitveni akt mora navajati usmeritev oziroma smer 
ter vzgojnoizobraževalne programe za pridobitev strokovne 
izobrazbe, ki jih bo izvajala vzgojnoizobraževalna organiza- 
cija. 

poročevalec 

(1) Izobraževalna organizacija lahko začne z delom ozi- 
roma začne izvajati nov vzgojnoizobraževalni program potem, 
ko republiški komite za vzgojo in izobraževanje ugotovi, da so 
izpolnjeni s tem zakonom in vzgojnoizobraževalnim progra- 
mom določeni pogoji za njegovo izvajanje. 

(2) Zahtevek za verifikacijo izobraževalne organizacije ozi- 
roma zahtevek za verifikacijo posameznih programov pred- 
loži izobraževalna organizacija ali njen ustanovitelj republi- 
škemu komiteju za vzgojo in izobraževanje. 

(3) Višje in visoke šole morajo zagotoviti pogoje za oprav- 
ljanje raziskovalnega dela v skladu z določbami zakona o 
raziskovalni dejavnosti. 

103. člen 

(1) Izobraževalna organizacija se vpiše v razvid izobraže- 
valnih organizacij, ki ga vodi republiški komite za vzgojo in 
izobraževanje. Z vpisom v razvid pridobi izobraževalna orga- 
nizacija pravico opravljati vzgojnoizobraževalno delo in izda- 
jati diplome in druge javne listine. 

(2) Izobraževalna organizacija, ki ne izpolnjuje več pogojev 
za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov, se izbriše iz 
razvida izobraževalnih organizacij. 

104. člen 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje določi posto- 
pek verifikacije ter vsebino in način vodenja razvida izobraže- 
valnih organizacij. 

105. člen 

(1) Izobraževalna organizacija lahko v sodelovanju z dru- 
gimi izobraževalnimi organizacijami oziroma s temeljnimi or- 
ganizacijami uporabnikov organizira izven svojega sedeža 
izobraževanje po posameznih vzgojnoizobraževalnih progra- 
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mih za pridobitev strokovne izobrazbe, če izpolnjuje pogoje iz 
102. člena tega zakona. 

(2) Izobraževalna organizacija, ki organizira izobraževanje 
po prejšnjem odstavku, je odgovorna za izvajanje vzgojnoizo- 
braževalnega programa ter mora zagotoviti sama ali s sodelo- 
vanjem drugih temeljnih organizacij pogoje za izvajanje izo- 
braževanja. 

3. Samoupravljanje 

106. člen 

(1) Izobraževalne organizacije upravljajo delavci te organi- 
zacije skupaj z učenci oziroma študenti v primerih, ko se v njej 
izobražujejo mladoletni učenci pa tudi s starši otrok v zade- 
vah, določenih s tem zakonom, pa enakopravno soodločajo 
delegati ustanovitelja, uporabnikov, organov družbenopoli- 
tične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v skladu s 
samoupravnim sporazumom in statutom izobraževalne orga- 
nizacije ter s tem zakonom. 

(2) O medsebojnih delovnih razmerjih delavcev in o upo- 
rabi sredstev za osebno in skupno porabo odločajo delavci 
izobraževalne organizacije sami v skladu z zakonom. 

107. člen 

Delavci in učenci oziroma študenti uresničujejo svoje sa- 
moupravne pravice v izobraževalnih organizacijah z odloča- 
njem na svojih zborih, z referendumom in v drugih oblikah 
osebnega izjavljanja, z odločanjem po delegatih v svetu izo- 
braževalne organizacije in z nadzorstvom nad delom organov 
in služb v izobraževalni organizaciji, kakor tudi po delegacijah 
in delegatih v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti 
in skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

108. člen 

(1) Organ upravljanja izobraževalne organizacije je svet, ki 
ga sestavljajo delegati delavcev, delegati učencev in staršev 
oziroma delegati študentov ter delegati uporabnikov, usta- 
novitelja, organov družbenopolitične skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij. 

(2) Delegate delavcev in delegate učencev oziroma študen- 
tov volijo in odpoklicujejo ti neposredno, delegate staršev 
delegirajo starši učencev v skladu s statutom izobraževalne 
organizacije, ustanvitelj in organi družbenopolitične skupno- 
sti in družbenopolitičnih organizacij delegirajo svoje delegate 
na način, ki ga določijo sami; delegate uporabnikov pa dele- 
girajo uporabniki iz delegacij za vzgojo in izobraževanje ne- 
posredno ali prek zbora uporabnikov enote posebne izobra- 
ževalne skupnosti. 

109. člen 

Delegati uporabnikov, ustanovtelja, organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij (v nadalj- 
njem besedilu: drugi delegati) v svetu izobraževalne organiza- 
cije soodločajo: 

- pri sprejemanju sklepov, s katerimi se uresničujejo 
skupni smotri izobraževalne organizacije, uporabnikov in 
širše družbene skupnosti, 

- pri določanju politike vzgojnoizobraževalnega oziroma 
znanstveno raziskovalnega in umetniškega dela, 

- o spremembah dejavnosti, o statusnih spremembah in o 
spremembi imena izobraževalne organizacije, 

- pri določanju razvojnih programov in odločanju o razšir- 
jeni reprodukciji, 

- pri določanju cen storitev, 
- o sodelovanju izobraževalne organizacije z uporabniki, 
- pri določanju predloga statuta in sprejemanju drugih 

samoupravnih splošnih aktov, razen tistih, s katerimi se ure- 
jajo delitev dela dohodka, ki je namenjen osebni in skupni 
porabi, in medsebojna delovna razmerja delavcev v združe- 
nem delu, 

- pri sprejemanju planov izobraževalne organizacije, 
- pri določanju razpisa za vpis, 
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- pri sprejemanju letnega delovnega načrta in zaključnega 
poročila, 
- pri sprejemanju finančnega načrta in zaključnega ra- 

čuna, 
- pri uresničevanju načel in meril kadrovske politike in 

njihovem izvajanju, 
- pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah izvršilnih in poslo- 

vodnih organov ter njihovih članov in delavcev s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, 
- o volitvah v nazive učiteljev in sodelavcev ter pri preverja- 

nju pogojev, ki jih morajo le-ti izpolnjevati, 
- o drugih vprašanjih, določenih s samoupravnim sporazu- 

mom, statutom ali drugim splošnim samoupravnim aktom 
izobraževalne organizacije. 

110. člen 
Drugi delegati v svetu izobraževalne organizacije lahko 

samostojno: 
- sprožijo postopek za preverjanje skladnosti vzgojnoizo- 

braževalnih programov z ugotovljenimi izobraževalnimi po- 
trebami organizacij združenega dela, 

- sprožijo postopek za preverjanje, če učitelji in sodelavci 
izpolnjujejo predpisane pogoje, in predlagajo ukrepe svetu 
izobraževalne organizacije, 
- predlagajo, naj izobraževalna organizacija preneha, če 

ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev ali če ni več 
potrebe po njenem delu, 

- dajejo pobude za sprejem ali za spremembo sklepa o 
omejitvi vpisa, v 

- dajejo pobude za preverjanje standardov izobraževanja 
in meril za vrednotenje vzgojnoizobraževalnih programov. 

111. člen 

(1) S statutom izobraževalne organizacije se podrobneje 
določijo zadeve, ki jih opravlja svet, način dela sveta, posto- 
pek pri sprejemanju aktov in drugih odločitev ter postopek 
usklajevanja. 

(2) Odločitve sveta v zadevah, o katerih odločajo delavci 
skupaj z učenci oziroma študenti, so sprejete, če jih je v 
enakem besedilu sprejela večina delegatov delavcev in večina 
delegatov učencev oziroma študentov; v zadevah iz 109. člena 
tega zakona pa tudi drugih delegatov. 

(3) Če odločitve niso sprejeli delegati delavcev, delegati 
učencev oziroma študentov in drugi delegati v enakem bese- 
dilu, se izvede postopek usklajevanja. Če tudi po opravljenem 
postopku usklajevanja odločitev ni bila sprejeta, se zadeva 
umakne z dnevnega reda. Kadar bi utegnila nastati zaradi 
tega posebna družbena škoda, o zadevi odloči skupščina 
družbenopolitične skupnosti, ki daje soglasje k statutu izo- 
braževalne organizacije. Pobudo za tako odločitev lahko da 
prizadeta skupina delegatov iz sveta izobraževalne organiza- 
cije. 

112. člen 

(1) Svet izobraževalne organizacije ima lahko izvršilne or- 
gane. Člane izvršilnih organov izvoli svet izmed delavcev 
izobraževalne organizacije, učencev oziroma študentov in 
drugih delegatov. 

(2) Izvršilni organ daje svetu predloge in mnenja ter samo- 
stojno sprejema odločitve o izvrševanju sklepov sveta, ki so 
določene s statutom izobraževalne organizacije. 

113. člen 

(1) Izobraževalna organizacija ima individualni ali kolegij- 
ski poslovodni organ. 

(2) Individualni poslovodni organ ali predsednika ter člane 
kolegijskega poslovodnega organa imenuje in razrešuje svet 
izobraževalne organizacije. 

(3) Individualni poslovodni organ ali predsednika kolegij- 
skega poslovodnega organa imenuje svet izobraževalne orga- 
nizacije po javnem razpisu na predlog razpisne komisije. 

Varianta: tretji odstavek se nadomesti: 
Individualni poslovodni organ in predsednika kolegijskega 

poslovodnega organa imenuje svet izobraževalne organiza- 
cije iz vrst učiteljev izobraževalne organizacije, člane kolegij- 
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skega poslovodnega organa pa tudi iz vrst drugih delavcev in 
študentov izobraževalne organizacije na predlog Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

(4) Individualni poslovodni organ ali predsednik kolegij- 
skega poslovodnega organa srednje šole oziroma doma za 
učence je ravnatelj. 

114. člen 

(1) Za individualni poslovodni organ ali predsednika kole- 
gijskega poslovodnega organa izobraževalne organizacije je 
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja, določene 
s tem zakonom in s statutom izobraževalne organizacije. 

(2) Za individualni poslovodni organ ali predsednika kole- 
gijskega poslovodnega organa doma za učence je lahko ime- 
novan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, določene s tem 
zakonom in s statutom doma za učence. 

Varianta: Če se sprejme varianta k tretjemu odstavku 113. 
člena, se ta člen črta. 

115. člen 

(1) Razpisno komisijo za imenovanje individualnega poslo- 
vodnega organa ali predsednika kolegijskega poslovodnega 
organa sestavlja enako število predstavnikov izobraževalne 
organizacije, predstavnikov pristojne posebne izobraževalne 
skupnosti in predstavnikov družbene skupnosti. 

(2) Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma 
izvoli na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva skup- 
ščine občine, v kateri ima sedež izobraževalna organizacija. 

Varianta: Če se sprejme varianta k tretjemu odstavku 113. 
člena, se ta člen črta. 

116. člen 

Za načrtno in odgovorno uresničevanje družbenih vzgoj- 
noizobraževalnih smotrov ter učinkovito in sodobno organi- 
zacijo vzgojnoizobraževalnega dela izobraževalna organiza- 
cija s statutom ali drugim samoupravnim splošnim aktom 
podrobneje uredi opravljanje nalog pedagoškega vodstva. 

117. člen 

(1) V srednji šoli in domu za učence je pedagoški vodja 
ravnatelj. Ravnatelj srednje šole oziroma doma je kot pedago- 
ški vodja odgovoren za uresničevanje družbenih vzgojnoizo- 
braževalnih smotrov in za organizacijo vzgojnoizobraževal- 
nega dela. 

(2) Ravnatelj kot pedagoški vodja: 

~ vodi delo učiteljskih zborov, 
- načrtno prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu po- 

sameznih učiteljev, analizira vsebino, oblike in metode njiho- 
vega dela, jim pomaga in svetuje ter ocenjuje njihovo delo, 

- skrbi za odpravljanje strokovnih in pedagoških po- 
manjkljivosti pri vzgojnoizobraževalnem delu in za skladnost 
tega dela z idejno usmerjenostjo socialistične samoupravne 
družbe, 

- skrbi za razvijanje oblik, metod in tehnologije vzgojnoi- 
zobraževalnega dela, 

- skrbi za povezovanje srednje šole oziroma doma z oko- 
ljem, zlasti z organizacijami združenega dela, ki skupaj s 
srednjo šolo uresničujejo vzgojnoizobraževalne programe, 

- skrbi za zagotavljanje mentorstva pripravnikom in dru- 
gim učiteljem, 

- skrbi za družbenopolitično, pedagoško in drugo stro- 
kovno izpopolnjevanje učiteljev, 
- opravlja druge naloge v skladu s samoupravnimi sploš- 

nimi akti. 

(3) Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pedagoškim 
vodstvom obvešča samoupravne in stro:.jvne organe srednje 
šole oziroma doma ter jim predlaga ukrepe za odpravo po- 
manjkljivosti in napredek vzgojnoizobraževalnega dela. 
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118. člen 

(1) Za obravnavo vprašanj s področja vzgojnoizobraževal- 
nega dela imajo izobraževalne organizacije strokovne organe. 

(2) Strokovni organi obravnavajo vprašanja v zvezi z ure- 
sničevanjem vzgojnoizobraževalnega programa in dajejo 
mnenja in predloge svetu, poslovodnim in izvršilnim orga- 
nom. 

119. člen 

(1) Srednja šola ima učiteljski zbor, učiteljske zbore oddel- 
kov in razrednike, ki so strokovni organi. 

(2) Učiteljski zbor srednje šole sestavljajo vsi učitelji, drugi 
strokovni delavci in sodelavci, ki opravljajo vzgojnoizobraže- 
valno delo, učiteljski zbor oddelka pa sestavljajo učitelji in 
sodelavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posa- 
meznem oddelku. 

(3) Dom za učence ima vzgojteljski zbor, ki ga sestavljajo 
vsi vzgojitelji in drugi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoi- 
zobraževalno delo z učenci doma. 

(4) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor organizira vzgoj- 
noizobraževalno delo v srednji šoli oziroma v domu za 
učence, obravnava strokovna in druga vprašanja v zvezi z 
uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih programov in družbe- 
nih vzgojnoizobraževalnih smotrov, daje predloge svetu, izvr- 
šilnim in poslovodnim organom srednje šole oziroma doma 
za učence in odloča o posameznih vprašanjih v skladu z 
zakonom in statutom srednje šole oziroma doma za učence. 

(5) Učiteljski zbor oddelka obravnava vprašanja, ki zade- 
vajo vzgojnoizobraževalno delo v oddelku oziroma učni sku- 
pini in odloča v skladu z zakonom in statutom srednje šole. 

(6) Razrednik vodi delo učiteljskega zbora oddelka in je 
mentor skupnosti učencev oddelka oziroma učne skupine. 

120. člen 

Višja oziroma visoka šola ima lahko pedagoško znanstveni 
svet ali drug ustrezen strokovni organ, ki obravnava vprašanja 
v zvezi z vzgojnoizobraževalnim in raziskovalnim delom ter 
daje mnenja in predloge svetu, izvršilnim in poslovodnim 
organom. 

121. člen 

(1) Izobraževalna organizacija ima statut. 

(2) Skupščina občine, na katere območju je sedež izobra- 
ževalne organizacije, daje soglasje k statutu izobraževalne 
organizacije. 

(3) K statutu visoke ali višje šole daje soglasje Skupščina 
SRS. 

Varianta: k tretjemu odstavku: Skupščina SRS se nadome- 
sti z »Izvršni svet Skupščine SRS«. 

122. čien 

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

123. člen 

Za organizacijo, samoupravljanje in delo organizacij zdru- 
ženega dela, ki s svojo dejavnostjo neposredno omogočajo 
uresničevanje nalog in smotrov izobraževalnih organizacij 
(domovi za učence oziroma študente, študijske knjižnice idr.), 
se primerno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za 
izobraževalne organizacije, če za posamezne vrste teh orga- 
nizacij ne veljajo posebni predpisi. 
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V. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA 

124. člen 

(1) Udeleženci izobraževanja aktivno sodelujejo v vzgojnoi- 
zobraževalnem delu, v katerem pridobivajo znanje in izkustva 
ter razvijajo ustvarjalnost, delovne navade in samoupravno 
aktivnost. 

(2) Udeleženci izobraževanja imajo pravico in dolžnost, da 
aktivno sodeiujejo v vzgojnoizobraževalnem procesu in sa- 
moupravljanju izobraževalne organizacije ter prispevajo k 
uresničevanju vzgojnoizobraževalnih smotrov in nalog 
usmerjenega izobraževanja. 

125. člen 

(1) Udeleženci izobraževanja so učenci in študenti ter drugi 
udeleženci. 

(2) Učenec oziroma študent postane, kdor se vpiše v sred- 
njo oziroma višjo ali visoko šolo in se izobražuje po vzgojnoi- 
zobraževalnem programu za pridobitev strokovne izobrazbe. 

(2) S statutom izobraževalne organizacije se določi posto- 
pek za ugotavljanje odgovornosti in ukrepi v primeru kršitve 
dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti udeležencev izobra- 
ževanja. 

(3) S statutom izobraževalne organizacije se lahko določi 
za najtežje kršitve dolžnosti oziroma ponavljajoče se neizpol- 
njevanje obveznosti tudi ukrep izključitve iz izobraževalne 
organizacije največ za dobo treh let. 

129. č!en 

(1) Študent ne more biti, kdor je s pravnomočno sodbo 
obsojen nepogojno na zaporno kazen zaradi kaznivega deja- 
nja, dokler kazni ni prestal. 

(2) Občanu iz prejšnjega odstavka izjemoma dovoli vpis v 
višjo oziroma visoko šolo republiški upravni organ za pravo- 
sodje. 

126. člen 

(1) Učenci oziroma študenti imajo: 
- pravico do strokovno organiziranega izobraževalnega 

dela v izobraževalnih in drugih organizacijah, ki izvajajo 
vzgojnoizobraževalne programe, 

- pravico in dolžnost samoupravljanja, ki jo uresničujejo z 
oblikovanjem zborov učencev oziroma študentov letnikov in 
zbora učencev oziroma študentov izobraževalne organizacije, 
z odločanjem v zborih ter z drugimi oblikami samoupravnega 
odločanja v skladu z zakonom in statutom izobraževalne 
organizacije, 

- dolžnost redno obiskovati organizirano vzgojnoizobraže- 
valno delo in izpolnjevati obveznosti oziroma naloge, dolo- 
čene z vzgojnoizobraževalnim programom in statutom izo- 
braževalne organizacije, 

- pravico sodelovati v organiziranih kulturnih, rekreativnih 
in drugih dejavnostih, v katere se vključujejo po lastnem 
interesu in izbiri, 

- pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi 
predpisi, 

- druge pravice in dolžnosti, določene s tem zakonom in 
statutom izobraževalne organizacije. 

(2) Pravice in dolžnosti učencev oziroma študentov se v 
skladu s pravicami in dolžnostmi iz prejšnjega odstavka po- 
drobneje določijo s statutom izobraževalnih in drugih organi- 
zacijski izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju vzgojnoizo- 
braževalnih programov. 

(3) Določbe o pravicah in dolžnostih učencev oziroma štu- 
dentov pc prvem odstavku tega člena se primerno uporabljajo 
tudi za druge udeležence izobraževanja v skladu s statutom 
izobraževalnih in drugih organizacij, ki izvajajo oziroma sode- 
lujejo pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov. 

127. člen 

(1) Udeleženci izobraževanja imajo pravico zahtevati var- 
stvo svojih pravic pri samoupravnih organih izobraževalne 
organizacije. 

(2) S samoupravnim splošnim aktom izobraževalne organi- 
zacije se določi postopek za uveljavljanje varstva pravic učen- 
cev oziroma študentov. 

128. člen 

(1) Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti po 
določbah tega zakona, statuta in drugih samoupravnih aktov 
izobraževalne organizacije so udeleženci odgovorni v skladu 
s statutom izobraževalne organizacije. 
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130. člen 

(1) Vpis učencev oziroma študentov v začetni letnik posa- 
meznega vzgojnoizobraževalnega programa za pridobitev 
strokovne izobrazbe se opravi na podlagi razpisa. 

(2) Z razpisom se objavijo pogoji za vpis v skladu s tem 
zakonom, vzgojnoizobraževalnim programom in statutom 
izobraževalne organizacije ter predvideno število učencev 
oziroma študentov, ki jih bo izobraževalna organizacija lahko 
vpisala. 

(3) Razpis mora biti objavljen najmanj šest mesecev pred 
rokom za vpis. 

131. člen 

(1) Število učencev oziroma študentov, ki jih bo vpisala 
izobraževalna organizacija, se lahko začasno omeji, kadar je 
število kandidatov, ki izpoljujejo pogoje za vpis večje, kot so 
zmogljivosti izobraževalne organizacije oziroma, kadar so 
potrebe po ustreznih delavcih bistveno manjše od zmogljivo- 
sti izobraževalne organizacije. 

(2) Sklep o omejitvi vpisa sprejme pristojna posebna izo- 
braževalna skupnost v soglasju z izvršnim svetom skupščine 
SR Slovenije. 

(3) V primeru, ko je število kandidatov, ki izpolnjujejo po- 
goje za vpis, večje kot število, ki ga določa sklep o omejitvi 
vpisa, in tega z usmerjanjem ni bilo mogoče uskladiti, izobra- 
ževalna organizacija izbere kandidate za izobraževanje v 
skladu z merili, kriteriji ter po postopku, ki jih določi svet 
izobraževalne organizacije v soglasju s pristojno posebno 
izobraževalno skupnostjo. 

132. člen 

(1) Status učenca oziroma študenta preneha: 
- ko izpolni obveznosti določene z vzgojnoizobraževalnim 

programom oziroma za študente najkasneje po preteku šestih 
mesecev od konca zadnjega letnika izobraževanja, 

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

- če se izpiše iz izobraževalne organizacije, 
- če mu je bil izrečen ukrep izključitve ali če je obsojen na 

kazen iz prvega odstavka 129. člena tega zakona. 
(2) V izjemnih primerih lahko višja in visoka šola iz opravi- 

čenih razlogov, ki jih določi s statutom, študentu, ki mu je 
prenehal status po prvi alinei prejšnjega odstavka, podaljša 
status študenta največ za eno leto. 

poročevalec 
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VI. DELAVCI V USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 

1. Splošne določbe 

133. člen 

Delavci v usmerjenem izobraževanju so učitelji, znanstveni 
delavci in sodelavci ter drugi delavci, ki opravljajo vzgojnoizo- 
braževalno in raziskovalno delo v izobraževalnih organizaci- 
jah, vzgojtelji v domovih za učence ter delavci, ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo v drugih temeljnih organizacijah. 

134. člen 

(1) Učitelji opravljajo in organizirajo vzgojnoizobraževalno 
in drugo delo ter so odgovorni, da skupaj z učenci oziroma 
študenti uresničujejo smotre in naloge usmerjenega izobra- 
ževanja. 

(2) Znanstveni delavci opravljajo na višjih in visokih šolah 
zlasti raziskovalno delo za potrebe vzgojnoizobraževalnega 
dela in za druge potrebe v skladu z letnim delovnim načrtom 
ter sodelujejo pri izvajanju oziroma izvajajo vzgojnoizobraže- 
valno delo. 

(3) Sodelavci sodelujejo z učitelji pri izvajanju vzgojnoizo- 
braževalnega dela ter izvajajo in opravljajo druge naloge, 
potrebne za uspešno izvajanje organiziranega vzgojnoizobra- 
ževalnega dela. 

(Varianta: doda se: sodelavci so: pedagog, psiholog, so- 
cialni delavec, knjižničar, laborant, instruktor, lektor in drugi). 

(4) Drugi delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno in ra- 
ziskovalno delo v izobraževalnih organizacijah, opravljajo na- 
loge v zvezi z organiziranjem in izvajanjem izobraževanja za 
zaposlene delavce: organizirajo in izvajajo praktični pouk 
učencev oziroma študentov in usposabljanje delavcev v proiz- 
vodnih ter drugih organizacijah. 

(5) Vzgojitelji v domovih za učence (v nadaljnjem besedilu: 
vzgojitelji) organizirajo vzgojnoizobraževalno delo po vzgoj- 
nem programu ter skupaj z učenci prispevajo k uresničevanju 
vzgojnoizobraževalnih smotrov in nalog usmerjenega izobra- 
ževanja. 

(6) Delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v dru- 
gih temeljniTi organizacijah, organizirajo in izvajajo praktični 
pouk učencev oziroma študentov in usposabljanje delavcev v 
proizvodnih in drugih organizacijah. 

2. Pogoji 

135. člen 

(1) Delavec v usmerjenem izobraževanju je lahko, kdor ima 
ustrezno izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje v skladu s 
tem zakonom, z vzgojnoizobraževalnim programom in sa- 
moupravnim splošnim aktom izobraževalne ali druge organi- 
zacije ter s celotno svojo poklicno, samoupravno in družbe- 
nopolitično aktivnostjo uveljavlja humane medčloveške od- 
nose in socialistično samoupravljanje. 

(2) Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci v visokem izo- 
braževanju morajo imeti naziv v skladu s tem zakonom. 

136. člen 

(1) Učitelj v srednjem izobraževanju mora imeti ustrezno 
strokovno izobrazbe, in sicer: 

- učitelj splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih 
predmetov mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri, 
- učitelj praktičnega pouka mora imeti najmanj višjo stro- 

kovno izobrazbo ustrezne smeri. 
(2) Če si v določeni smeri ni mogoče pridobiti strokovne 

izobrazbe v skladu s prvo in drugo alineo prejšnjega od- 
stavka, se šteje kot ustrezna najvišja stopnja strokovne izo- 
brazbe, ki jo je mogoče doseči v tej smeri. 

(3) Z zvgojnoizobraževalnim programom za pridobitev 
strokovne izobrazbe se v skladu s prvim in drugim odstavkom 
tega čiena določi, katero smer in stopnjo strokovne izobrazbe 
morajo imeti učitelji za poučevanje posameznih predmetov. 

137. člen 

Sodelavec v usmerjenem izobraževanju je lahko, kdor ima 
ustrezno stopnjo in smer stro':ovne izobrazbe, določeno z 
vzgojnoizobraževalnim programom za pridobitev strokovne 
izobrazbe oziroma s samoupravnim splošnim aktom izobra- 
ževalne organizacije. 

138. člen 

Vzgojitelj v domovih za učence je lahko, kdor ima najmanj 
višjo strokovno izobrazbo. 

139. člen 

(1) Učitelji, sodelavci in vzgojitelji morajo imeti potrebno 
pedagoško-andragoško izobrazbo. 

(2) Program pedagoško-andragoške izobrazbe iz prejš- 
njega odstavka določi pristojna posebna izobraževalna skup- 
nost za vzgojnoizobraževalno področje. 

(3) Učitelji, sodelavci in vzgojitelji, ki nimajo zahtevane 
pedagoško-andragoške izobrazbe, dosegli pa so uspeh pri 
delu v stroki in izpolnjujejo druge s tem zakonom oziroma 
vzgojnoizobraževalnim programom določene pogoje, lahko 
opravljajo vzgojnoizobraževalno delo, če jim izobraževalna 
organizacija določi mentorja in omogoči dopolnilno izobraže- 
vanje za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe. 

(4) Učitelji, sodelavci in vzgojitelji iz prejšnjega odstavka si 
morajo pridobiti pedagoško-anJragoško izobrazbo najpoz- 
neje v treh letih opravljanja vzgojnoizobraževalnega dela. 

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se za 
visokošolske učitelje, znanstvene delavce in sodelavce, ki so 
si pridobili naziv po tem zakonu, potrebna pedagoška spo- 
sobnost določi s statutom višje oziroma visoke šole. 

140. člen 

Delavci, ki v delavskih univerzah in izobraževalnih centrih v 
organizacijah združenega dela opravljajo naloge v zvezi z 
načrtovanjem in organizacijo izobraževanja zaposlenih delav- 
cev, morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ter pedagoško- 
andragoško izobrazbo po programu iz drugega odstavka 139. 
člena tega zakona. 

141. člen 

Za delavce, ki sodelujejo pri izvajanju oziroma izvajajo 
praktični pouk učencev oziroma študentov ter usposabljanje 
delavcev v proizvodnih in drugih organizacijah, določi 
ustrezno izobrazbo in druge pogoje temeljna organizacija s 
samoupravnim splošnim aktom v skladu s tem zakonom ter z 
vzgojnoizobraževalnim programom oziroma programom 
usposabljanja. 

142. člen 

(1) Delavci v usmerjenem izobraževanju se sprejemajo na 
delo na podlagi javnega razpisa. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se delavci, ki 
izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju praktičnega pouka 
učencev oziroma študentov ter izvajajo usposabljanje delav- 
cev v proizvodnih in drugih organizacijah, izberejo na način, 
ki ga določi splošni samoupravni akt temeljne organizacije, ki 
izvaja ta pouk oziroma usposabljanje. 

3. Pripravništvo, strokovni izpit 
in izpopolnjevanje 

143. člen 

(1) Delavec, ki prvič sklepa delovno razmerje, sklene de- 
lovno razmerje za opravljanje del in nalog učitelja, sodelavca 
in vzgojitelja kot pripravnik. 
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(2) S samoupravnim splošnim aktom izobraževalne organi- 
zacije se v skladu z zakonom podrobneje določi organizacijo 
in potek pripravniške dobe, trajanje pripravništva, mentorsko 
vodstvo ter način preizkušanja pridobljenih strokovnih znanj 
in delovnih izkušenj med trajanjem pripravništva. 

144. člen 

Izobraževalna organizacija določi program dela pripravnika 
tako, da mu omogoča pridobitev ustreznih strokovnih znanj in 
delovnih izkušenj, potrebnih za samostojno opravljanje vzgoj- 
noizobraževalnega dela, ter mentorja iz vrst izkušenih učite- 
ljev oziroma sodelavcev, ki je dolžan spremljati uspešnost 
dela pripravnika ter usmerjati njegovo delo. 

145. člen 

(1) Program dela pripravnika vključuje organizirano pri- 
pravo za opravljanje strokovnega izpita. 

(2) Pripravniška doba traja največ eno leto. 
(3) Po končani pripravniški dobi pripravnik opravi stro- 

kovni izpit. 
(4) Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki 

so izvoljeni v naziv po tem zakonu, ne opravljajo strokovnega 
izpita. 

(5) Potek in vsebino pripravništva ter način in postopek 
opravljanja strokovnega izpita za učitelje, sodelavce in vzgoji- 
telje, določi republiški komite za vzgojo in izobraževanje. 

146. člen 

(1) Učitelji, sodelavci in vzgojitelji so Se dolžni stalno izo- 
braževati in izpopolnjevati. 

(2) Visoke šole, ki izobražujejo učitelje, sodelavce in vzgoji- 
telje, organizirajo tudi stalno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih, pedagoških in družbenopolitičnih znanj učiteljev, 
sodelavcev in vzgojiteljev. 

(3) Izobraževalne organizacije - iz prejšnjega odstavka pri 
organiziranju in izvajanju stalnega izobraževanja in izpopol- 
njevanja sodelujejo med seboj, s pedagoško službo, z razi- 
skovalnimi organizacijami in z marksističnimi centri. 

4. Obveznosti in odgovornosti delavcev 

147. člen 

(1) Delovno obveznost učiteljev, sodelavcev in vzgojiteljev 
sestavljajo: neposredno vzgojnoizobraževalno delo z učenci 
oziroma študenti, drugo delo ter priprava na vzgojnoizobraže- 
valno in drugo delo. 

(2) Sestavni del delovne obveznosti visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev je tudi raziskovalno delo v 
skladu s programom dela višje ali visoke šole. 

(3) Z letnim delovnim načrtom se za vsakega posameznega 
učitelja, sodelavca in vzgojitelja določi obseg neposrednega 
dela z učenci oziroma študenti, obseg priprav in obseg dru- 
gega dela tako, da razmerje med posameznimi vrstami dela v 
okviru delovne obveznosti učitelja, sodelavca in vzgojitelja 
ustreza pedagoškim načelom in zahtevam ter organizaciji 
izobraževalnega procesa. 

Varianta: doda se nov četrti odstavek: 
(4) Merila: za določitev razmerij med posameznimi vrstami 

dela iz prvega odstavka tega člena določi republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje. 

148. člen 

Svet izobraževalne organizacije sproti, zlasti pa ob vsako- 
letni analizi učinkovitosti izobraževanja, presoja uspešnost 
opravljanja vzgojnoizobraževalnega in drugega dela posa- 
meznih učiteljev, znanstvenih delavcev, sodelavcev in vzgoji- 
teljev, ter oceni ali izpolnjujejo s tem zakonom in vzgojnoizo- 
braževalnim programom določene pogoje za opravljanje 
.vzgojnoizobraževalnega dela. 

149. člen 

(1) Učitelja, znanstvenega delavca, sodelavca in vzgojitelja, 

ki ne izpolnjuje več s tem zakonom določenih pogojev, izo- 
braževalna organizacija razporedi na dela oziroma naloge, ki 
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridob- 
ljenim delovnim zmožnostim, izven vzgojnoizobraževalnega 
oziroma raziskovalnega dela. 

(2) Če delavca iz prejšnjega odstavka ni mogoče razpore- 
diti na delo zunaj vzgojnoizobraževalnega oziroma razisko- 
valnega dela, ker takih del oziroma nalog v izobraževalni 
organizaciji ni, mu preneha delovno razmerje. 

150. člen 

Za delavce iz 140. člena tega zakona se primerno uporab- 
ljajo določbe 142. do 149. člena tega zakona. 

5. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci 
in sodelavci 

151. člen 

(1) V višjih in visokih šolah opravljajo vzgojnoizobraže- 
valno, raziskovalno in umetniško delo visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in sodelavci, ki so v skladu s tem zakonom 
pridobili ustrezen naziv. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko višja in 
visoka šola za določen čas povabi k sodelovanju priznanega 
znanstvenika, strokovnjaka ali umetnika kot pedagoškega ali 
znanstvenega delavca. 

152. člen 

(1) Nazivi visokošolskih učiteljev so: redni profesor, izredni 
profesor, docent, profesor višje šole in predavatelj višje šole. 

Varianta: namesto nazivov: profesor višje šole in predava- 
telj višje šole, se uvedeta naziva: višji predavatelj in predava- 
telj. 

(2) Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni svetnik, višji 
znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec. 

(3) Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, lektor in 
strokovni sodelavec s posebnim nazivom, ki ga določi statut 
višje in visoke šole. 

153. člen 

(1) Za izvolitev ali ponovno izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev so poleg drugih 
splošnih pogojev, določenih s tem zakonom, potrebne: 

- strokovna usposobljenost, znanstvena ali umetniška 
ustvarjalnost in praktične izkušnje v stroki, 
- pedagoška sposobnost, 
- zavzetost in družbena aktivnost pri uveljavljanju in razvi- 

janju socialističnega samoupravnega sistema in v tem še 
posebej humanih odnosov. 

(2) Podrobnejše pogoje v skladu z pierili iz prejšnjega od- 
stavka in v skladu s 154., 155., 158. in 159. členom tega zakona 
določi statut višje in visoke šole. 

(3) Pri ponovnih volitvah v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev se upošteva ziasti tudi 
uspešnost njihovega dela po zadnji izvolitvi. 

154. člen 

(1) Ob upoštevanju meril in ob izpolnjevanju pogojev, ki so 
določeni v prejšnjem členu, se lahko izvoli v naziv: 

- rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znan- 
stvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znan- 
stvenega sodelavca, kdor ima doktorat znanosti. 

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

znanstvenih disciplin na umetniški akademiji, kdor ima dokto- 
rat znanosti; te znanstvene discipline morajo biti v statutu 
umetniške akademije posebej določene, 
- profesorja in predavatelja višje šole (varianta: višji preda- 

vatelj in predavatelj), kdor ima visoko strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri in najmanj 5 let ustrezne prakse. 
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- asistenta, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in najmanj eno leto ustrezne prakse, 

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

- strokovnega sodelavca, kdor ima visoko strokovno izo- 
brazbo ustrezne smeri v višji šoli pa tudi, kdor ima višjo 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 

(2) Merila za priznavanje pomembnih umetniških del dolo- 
čijo umetniške akademije s posebnim samoupravnim spora- 
zumom. 

(3) Določbe druge alinee prvega odstavka tega člena se 
primerno uporabljajo tudi za učitelje drugih višjih in visokih 
šol za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učite- 
lja pomembnejše merilo umetniška kakor znanstvena uspo- 
sobljenost; takšni predmeti morajo biti v statutu posebej 
navedeni. 

155. člen 

(1) V naziv izrednega profesorja in docenta se lahko izvoli 
tudi oseba z visoko strokovno izobrazbo, ki se je posebej 
uveljavila s strokovnim, raziskovalnim oziroma umetniškim 
delom v gospodarskih ali v družbenih dejavnostih, pa nima 
doktorata znanosti. 

(2) Za ponovno izvolitev mora oseba iz prejšnjega odstavka 
imeti doktorat znanosti. 

(3) V naziv rednega profesorja se lahko v izjemnih primerih 
izvoli priznan znanstvenik, ki nima doktorata znanosti. 

156. člen 

(1) V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in sodelavcev voli svet višje oziroma visoke šole. 

(2) Postopek za izvolitev iz prejšnjega odstavka se začne na 
predlog višje oziroma visoke šole ali na prošnjo kandidata. 

(3) S statutom višje oziroma visoke šole se določi postopek 
za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 
delavca in sodelavca. 

(4) Svet višje oziroma visoke šole lahko izvoli kandidata v 
naziv samo na podlagi pritrdilnega stališča habilitacijske ko- 
misije pri univerzi. 

157. člen 

(1) Pred izvolitvijo v nazive visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev daje stališče o tem, ali so 
izpolnjena s tem zakonom določena merila za izvolitev v 
naziv, habilitacijska komisija pri univerzi. 

(2) S samoupravnim sporazumom o združitvi v univerzo se 
določi število članov habilitacijske komisije. 

(3) Člane habilitacijske komisije voli organ upravljanja uni- 
verze na predlog republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva iz vrst visokošolskih in drugih znanstve- 
nih, strokovnih in javnih delavcev ter študentov; tretjino čla- 
nov imenuje izvršni svet skupščine SRS izmed svojih članov, 
članov republiških komitejev in funkcionarjev republiških 
upravnih organov. 

(4) Habilitacijska komisija sprejema stališča iz prvega od- 
stavka tega člena z enakopravnim odločanjem članov komi- 
sije, ki jih voli organ upravljanja univerze, in članov, ki jih 
imenuje izvršni svet skupščine SRS. 

(5) Če v habilitacijski komisiji ni bilo doseženo soglasje, 
lahko izvršni svet skupščine SRS na pobudo članov komisije, 

ki jih je imenoval, predlaga skupščini SRS, da ta zavzame 
stališče. 

(6) Podrobnejše določbe o delu habilitacijske komisije se 
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme komisija. 

158. člen 

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

159. člen 

(1) Asistenti so voljeni v naziv za 3 leta. V naziv je lahko 
asistent ponovno izvoljen, če je pokazal sposobnost za peda- 
goško in raziskovalno delo. Asistent je lahko tretjič izvoljen, 
če ima akademsko stopnjo magistra ali specialista, za nadalj- 
nje izvolitve pa je potreben doktorat znanosti. 

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

160. člen 

(1) Če za učitelja, ki ima naziv visokošolskega učitelja, 
znanstvenega delavca ali sodelavca, svet višje oziroma visoke 
šole oceni, da ne izpolnjuje več vseh za izvolitev določenih 
pogojev, prične postopek za odvzem naziva. 

(2) Predlog za odvzem naziva lahko da tudi habilitacijska 
komisija pri univerzi ali delegati uporabnikov v svetu višje 
oziroma visoke šole. 

(3) Pri postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo 
določbe 156. člena tega zakona; v tem postopku je treba 
zagotoviti pravico visokošolskega učitelja, znanstvenega de- 
lavca in sodelavca, da pojasni svoje stališče. 

(4) Če svet višje oziroma visoke šole odloči glede odvzema 
naziva v nasprotju s stališčem habilitacijske komisije uni- 
verze, lahko izvršni svet skupščine SRS predlaga skupščini 
SRS, da ta odloči glede odvzema naziva. 

161. člen 

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

162. člen 

(1) Višje in visoke šole lahko v soglasju z univerzo podelju- 
jejo v znak družbenega priznanja zaslužnim upokojenim re- 
dnim profesorjem naslov »zaslužni profesor«. 

(2) Naslov »zaslužni profesor« se podeljuje za izredne do- 
sežke v vzgojnoizobraževalnem in mentorskem delu, za po- 
memben prispevek k znanosti in širjenju naprednega pogleda 
na svet, za proučevanje družbene stvarnosti in za razreševa- 
nje nalog našega gospodarskega in družbenega razvoja. 

(3) »Zaslužni profesorji« imajo pravico opravljati v višji 
oziroma visoki šoli raziskovalno oziroma umetniško dejavnost 
in občasno sodelovati v pedagoškem procesu. 

163. člen 

Visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem, ki izpol- 
nijo za upokojitev predpisane pogoje in dosežejo 70 let, 
preneha delovno razmerje. 

VII. ANALIZA UČINKOVITOSTI DELA 

164. člen 

Delavci v izobraževalni organizaciji so odgovorni za učinko- 
vito in sodobno organizirano vzgojnoizobraževalno in drugo 
delo, ki ga v skladu s tem zakonom izvajajo z uresničevanjem 
dogovorjenega programa storitev in letnega delovnega načrta 
ter za družbeno in ekonomsko smotrno uporabo družbenih 
sredstev. 

165. člen 

(1) Za sistematično spremljanje učinkovitosti dela in ure- 
sničevanja vzgojnoizobraževalnih programov, za ugotavljanje 
rezultatov dela posameznih delavcev in poslovanje izobraže- 
valne organizacije, za ugotavljanje uspešnosti dela strokovnih 
in samoupravnih organov, učencev oziroma študentov ter 
dela izobraževalne organizacije kot celote, svet izobraževalne 
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organizacije enkrat letno obravnava analizo učinkovitosti dela 
in poslovanja. 

(2) Svet izobraževalne organizacije analizo učinkovitosti 
dela in poslovanja skupaj s svojimi stališči, mnenji in predlogi 
ukrepov po obravnavi posreduje pristojni posebni izobraže- 
valni skupnosti in ustanovitelju. 

166. člen 

Analiza učinkovitosti dela po prejšnjem členu obsega zlasti 
podatke o uresničevanju programa storitev; oceno učinkovi- 
tosti dela in poslovanja, oceno kvalitete vzgojnoizobraževal- 
nega dela po vzgojnoizobraževalnem programu, ki ga izvaja; 
prikaz in oceno obsega in oblik organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela, posebej še praktičnega pouka in sodelo- 
vanja s temeljnimi organizacijami pri njegovem uresničeva- 

nju; oceno uvajanja sodobnih oblik in metod vzgojnoizobra- 
ževalnega dela ter oceno doseženih izobrazbenih rezultatov 
skupaj s prikazom akcij za usmerjanje in podatkov o napredo- 
vanju učencev oziroma študentov; prikaz samoupravne in 
druge družbene aktivnosti pri uveljavljanju socialističnih sa- 
moupravnih odnosov; pregled in oceno raziskovalnega dela 
in sodelovanje študentov pri tem delu; prikaz celovitega živ- 
ljenja in dela izobraževalne organizacije s svobodnimi aktiv- 
nostmi učencev oziroma študentov ter druge, za oceno učin- 
kovitosti dela in poslovanja pomembne podatke. 

167. člen 

S statutom izobraževalne organizacije se v skladu z zako- 
nom podrobneje določi vsebina, način priprave in rok vsako- 
letne obravnave analize učinkovitosti. 

VIII. NADZOR NAD URESNIČEVANJEM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA 

168. člen 
Nadzor nad uresničevanjem usmerjenega izobraževanja po 

tem zakonu obsega nadzor nad izvajanjem vzgojnoizobraže- 
valnih programov za pridobitev oziroma izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe in programov usposabljanja ter nadzor zako- 
nitosti dela izobraževalnih organizacij. 

169. člen 
Izobraževalne organizacije urejajo samoupravni nadzor in 

druge oblike nadzora nad delom in poslovanjem s samou- 
pravnimi splošnimi akti v skladu z zakonom. 

170. člen 
Zakonitost dela izobraževalne organizacije nadzoruje za 

zadeve vzgoje in izobraževanja pristojni upravni organ ob- 
čine, v kateri je sedež organizacije. Varianta: doda se: Zako- 
nitost dela višjih in visokih šol nadzoruje za zadeve vzgoje in 
izobraževanja pristojni republiški upravni organ. 

171. člen 

(1) Nadzor r.ad izvajanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov za pridobitev oziroma izpopolnjevanje strokovne izobra- 
zbe opravlja pedagoška služba v skladu s posebnimi predpisi. 

1. Varianta: doda se nov drugi odstavek: 
(2) Pedagoška služba v skladu z zakonom nadzoruje delo 

izobraževalnih organizacij in ugotavlja, kako uresničujejo 
družbene vzgojnoizobraževalne smotre posamezni delavci, 
individualni poslovodni organi, strokovni organi ter izobraže- 
valne organizacije kot celote ter izvaja ukrepe. 

2. Varianta: doda se nov odstavek: 
(3) Posebne izobraževalne skupnosti lahko pooblastijo za 

izvajanje nadzora nad uresničevanjem dogovorjenih progra- 
mov dejavnosti in izvajanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov tudi druge ustrezno usposobljene temeljne organizacije 
v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupno- 
sti. 

3. Varianta: člen se črta. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

172. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 din se kaznuje za 
prekršek izobraževalna organizacija: 

1. če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela po posamez- 
nih predmetnih področjih oziroma predmetih v obsegu, ki ga 
določa veljavni vzgojnoizobraževalni program, 

2. če ne sodeluje pri izvajanju praktičnega pouka, ki se 
izvaja zunaj izobraževalne organizacije (drugi odstavek 62. 
člena), 

3. če prekorači z zakonom določen obseg dela učencev 
oziroma študentov (64. člen), 

4. če razporedi vzgojnoizobraževalno delo v šolskem letu v 
nasprotju s 65. členom tega zakona, 

5. če ne zagotovi javnosti ocenjevanja učencev oziroma 
študentov ali ne vodi predpisane dokumentacije v skladu s 77. 

in 86. členom tega zakona, 
6. če spremeni dejavnost oziroma uvede nove vzgojnoizo- 

braževalne programe v nasprotju z 99. oziroma 100. členom 
tega zakona, 

7. če začne z delom oziroma začne izvajati nove vzgojnoi- 
zobraževalne programe v nasprotju z 102., 103. in 105. členom 
tega zakona, 

8. če ne objavi razpisa za vpis učencev oziroma študentov 
ali če vpiše učence oziroma študente v nasprotju z objavlje- 
nim razpisom (130. in 131. člen), 

9. če izvaja vzgojnoizobraževalno delo z delavci, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom (135. do 141. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo 500 do 5000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba izobraževalne organizacije, ki stori kakšen 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

173. člen 

(1) Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe po tem 
zakonu se uvaja postopoma, in sicer: 

- v šolskem letu 1980/81 za vse učence, ki se vključijo v 
prvi letnik v izobraževanje za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe, 
- v šolskem letu 1984/85 za vse študente, ki se vključujejo v 

prvi letnik v izobraževanje za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko 
začne izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe v po- 
sameznih usmeritvah oziroma smereh izvajati po tem zakonu 
na vseh stopnjah tudi pred roki, ki jih določa prejšnji odsta- 
vek, če so izpolnjeni s tem zakonom določeni pogoji. 

174. člen 
(1) Učenci oziroma študenti, ki so se do dneva uveljavitve 

tega zakona vpisali v šole po zakonu o poklicnem izobraževa- 
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- asistenta, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in najmanj eno leto ustrezne prakse, 

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

- strokovnega sodelavca, kdor ima visoko strokovno izo- 
brazbo ustrezne smeri v višji šoli pa tudi, kdor ima višjo 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri. 

(2) Merila za priznavanje pomembnih umetniških del dolo- 
čijo umetniške akademije s posebnim samoupravnim spora- 
zumom. 

(3) Določbe druge alinee prvega odstavka tega člena se 
primerno uporabljajo tudi za učitelje drugih višjih in visokih 
šol za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učite- 
lja pomembnejše merilo umetniška kakor znanstvena uspo- 
sobljenost; takšni predmeti morajo biti v statutu posebej 
navedeni. 

155. člen 

(1) V naziv izrednega profesorja in docenta se lahko izvoli 
tudi oseba z visoko strokovno izobrazbo, ki se je posebej 
uveljavila s strokovnim, raziskovalnim oziroma umetniškim 
delom v gospodarskih ali v družbenih dejavnostih, pa nima 
doktorata znanosti. 

(2) Za ponovno izvolitev mora oseba iz prejšnjega odstavka 
imeti doktorat znanosti. 

(3) V naziv rednega profesorja se lahko v izjemnih primerih 
izvoli priznan znanstvenik, ki nima doktorata znanosti. 

156. člen 

(1) V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in sodelavcev voli svet višje oziroma visoke šole. 

(2) Postopek za izvolitev iz prejšnjega odstavka se začne na 
predlog višje oziroma visoke šole ali na prošnjo kandidata. 

(3) S statutom višje oziroma visoke šole se določi postopek 
za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 
delavca in sodelavca. 

(4) Svet višje oziroma visoke šole lahko izvoli kandidata v 
naziv samo na podlagi pritrdilnega stališča habilitacijske ko- 
misije pri univerzi. 

157. člen 

(1) Pred izvolitvijo v nazive visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev daje stališče o tem, ali so 
izpolnjena s tem zakonom določena merila za izvolitev v 
naziv, habilitacijska komisija pri univerzi. 

(2) S samoupravnim sporazumom o združitvi v univerzo se 
določi število članov habilitacijske komisije. 

(3) Člane habilitacijske komisije voli organ upravljanja uni- 
verze na predlog republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva iz vrst visokošolskih in drugih znanstve- 
nih, strokovnih in javnih delavcev ter študentov; tretjino čla- 
nov imenuje izvršni svet skupščine SRS izmed svojih članov, 
članov republiških komitejev in funkcionarjev republiških 
upravnih organov. 

(4) Habilitacijska komisija sprejema stališča iz prvega od- 
stavka tega člena z enakopravnim odločanjem članov komi- 
sije, ki jih voli organ upravljanja univerze, in članov, ki jih 
imenuje izvršni svet skupščine SRS. 

(5) Če v habilitacijski komisiji ni bilo doseženo soglasje, 
lahko izvršni svet skupščine SRS na pobudo članov komisije, 

ki jih je imenoval, predlaga skupščini SRS, da ta zavzame 
stališče. 

(6) Podrobnejše določbe o delu habilitacijske komisije se 
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme komisija. 

158. člen 

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

159. člen 

(1) Asistenti so voljeni v naziv za 3 leta. V naziv je lahko 
asistent ponovno izvoljen, če je pokazal sposobnost za peda- 
goško in raziskovalno delo. Asistent je lahko tretjič izvoljen, 
če ima akademsko stopnjo magistra ali specialista, za nadalj- 
nje izvolitve pa je potreben doktorat znanosti. 

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

160. člen 

(1) Če za učitelja, ki ima naziv visokošolskega učitelja, 
znanstvenega delavca ali sodelavca, svet višje oziroma visoke 
šole oceni, da ne izpolnjuje več vseh za izvolitev določenih 
pogojev, prične postopek za odvzem naziva. 

(2) Predlog za odvzem naziva lahko da tudi habilitacijska 
komisija pri univerzi ali delegati uporabnikov v svetu višje 
oziroma visoke šole. 

(3) Pri postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo 
določbe 156. člena tega zakona; v tem postopku je treba 
zagotoviti pravico visokošolskega učitelja, znanstvenega de- 
lavca in sodelavca, da pojasni svoje stališče. 

(4) Če svet višje oziroma visoke šole odloči glede odvzema 
naziva v nasprotju s stališčem habilitacijske komisije uni- 
verze, lahko izvršni svet skupščine SRS predlaga skupščini 
SRS, da ta odloči glede odvzema naziva. 

161. člen 

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

162. člen 

(1) Višje in visoke šole lahko v soglasju z univerzo podelju- 
jejo v znak družbenega priznanja zaslužnim upokojenim re- 
dnim profesorjem naslov »zaslužni profesor«. 

(2) Naslov »zaslužni profesor« se podeljuje za izredne do- 
sežke v vzgojnoizobraževalnem in mentorskem delu, za po- 
memben prispevek k znanosti in širjenju naprednega pogleda 
na svet, za proučevanje družbene stvarnosti in za razreševa- 
nje nalog našega gospodarskega in družbenega razvoja. 

(3) »Zaslužni profesorji« imajo pravico opravljati v višji 
oziroma visoki šoli raziskovalno oziroma umetniško dejavnost 
in občasno sodelovati v pedagoškem procesu. 

163. člen 

Visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem, ki izpol- 
nijo za upokojitev predpisane pogoje in dosežejo 70 let, 
preneha delovno razmerje. 

VII. ANALIZA UČINKOVITOSTI DELA 

164. člen 

Delavci v izobraževalni organizaciji so odgovorni za učinko- 
vito in sodobno organizirano vzgojnoizobraževalno in drugo 
delo, ki ga v skladu s tem zakonom izvajajo z uresničevanjem 
dogovorjenega programa storitev in letnega delovnega načrta 
ter za družbeno in ekonomsko smotrno uporabo družbenih 
sredstev. 

165. člen 

(1) Za sistematično spremljanje učinkovitosti dela in ure- 
sničevanja vzgojnoizobraževalnih programov, za ugotavljanje 
rezultatov dela posameznih delavcev in poslovanje izobraže- 
valne organizacije, za ugotavljanje uspešnosti dela strokovnih 
in samoupravnih organov, učencev oziroma študentov ter 
dela izobraževalne organizacije kot celote, svet izobraževalne 
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organizacije enkrat letno obravnava analizo učinkovitosti dela 
in poslovanja. 

(2) Svet izobraževalne organizacije analizo učinkovitosti 
dela in poslovanja skupaj s svojimi stališči, mnenji in predlogi 
ukrepov po obravnavi posreduje pristojni posebni izobraže- 
valni skupnosti in ustanovitelju. 

166. člen 

Analiza učinkovitosti dela po prejšnjem členu obsega zlasti 
podatke o uresničevanju programa storitev; oceno učinkovi- 
tosti dela in poslovanja, oceno kvalitete vzgojnoizobraževal- 
nega dela po vzgojnoizobraževalnem programu, ki ga izvaja; 
prikaz in oceno obsega in oblik organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela, posebej še praktičnega pouka in sodelo- 
vanja s temeljnimi organizacijami pri njegovem uresničeva- 

nju; oceno uvajanja sodobnih oblik in metod vzgojnoizobra- 
ževalnega dela ter oceno doseženih izobrazbenih rezultatov 
skupaj s prikazom akcij za usmerjanje in podatkov o napredo- 
vanju učencev oziroma študentov; prikaz samoupravne in 
druge družbene aktivnosti pri uveljavljanju socialističnih sa- 
moupravnih odnosov; pregled in oceno raziskovalnega dela 
in sodelovanje študentov pri tem delu; prikaz celovitega živ- 
ljenja in dela izobraževalne organizacije s svobodnimi aktiv- 
nostmi učencev oziroma študentov ter druge, za oceno učin- 
kovitosti dela in poslovanja pomembne podatke. 

167. člen 

S statutom izobraževalne organizacije se v skladu z zako- 
nom podrobneje določi vsebina, način priprave in rok vsako- 
letne obravnave analize učinkovitosti. 

VIII. NADZOR NAD URESNIČEVANJEM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA 

168. člen 
Nadzor nad uresničevanjem usmerjenega izobraževanja po 

tem zakonu obsega nadzor nad izvajanjem vzgojnoizobraže- 
valnih programov za pridobitev oziroma izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe in programov usposabljanja ter nadzor zako- 
nitosti dela izobraževalnih organizacij. 

169. člen 
Izobraževalne organizacije urejajo samoupravni nadzor in 

druge oblike nadzora nad delom in poslovanjem s samou- 
pravnimi splošnimi akti v skladu z zakonom. 

170. člen 

Zakonitost dela izobraževalne organizacije nadzoruje za 
zadeve vzgoje in izobraževanja pristojni upravni organ ob- 
čine, v kateri je sedež organizacije. Varianta: doda se: Zako- 
nitost dela višjih in visokih šol nadzoruje za zadeve vzgoje in 
izobraževanja pristojni republiški upravni organ. 

171. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov za pridobitev oziroma izpopolnjevanje strokovne izobra- 
zbe opravlja pedagoška služba v skladu s posebnimi predpisi. 

1. Varianta: doda se nov drugi odstavek: 
(2) Pedagoška služba v skladu z zakonom nadzoruje delo 

izobraževalnih organizacij in ugotavlja, kako uresničujejo 
družbene vzgojnoizobraževalne smotre posamezni delavci, 
individualni poslovodni organi, strokovni organi ter izobraže- 
valne organizacije kot celote ter izvaja ukrepe. 

2. Varianta: doda se nov odstavek: 
(3) Posebne izobraževalne skupnosti lahko pooblastijo za 

izvajanje nadzora nad uresničevanjem dogovorjenih progra- 
mov dejavnosti in izvajanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov tudi druge ustrezno usposobljene temeljne organizacije 
v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupno- 
sti. 

3. Varianta: člen se črta. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

172. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 din se kaznuje za 
prekršek izobraževalna organizacija: 

1. če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela po posamez- 
nih predmetnih področjih oziroma predmetih v obsegu, ki ga 
določa veljavni vzgojnoizobraževalni program, 

2. če ne sodeluje pri izvajanju praktičnega pouka, ki se 
izvaja zunaj izobraževalne organizacije (drugi odstavek 62. 
člena), 

3. če prekorači z zakonom določen obseg dela učencev 
oziroma študentov (64. člen), 

4. če razporedi vzgojnoizobraževalno delo v šolskem letu v 
nasprotju s 65. členom tega zakona, 

5. če ne zagotovi javnosti ocenjevanja učencev oziroma 
študentov ali ne vodi predpisane dokumentacije v skladu s 77. 

in 86. členom tega zakona, 
6. če spremeni dejavnost oziroma uvede nove vzgojnoizo- 

braževalne programe v nasprotju z 99. oziroma 100. členom 
tega zakona, 

7. če začne z delom oziroma začne izvajati nove vzgojnoi- 
zobraževalne programe v nasprotju z 102., 103. in 105. členom 
tega zakona, 

8. če ne objavi razpisa za vpis učencev oziroma študentov 
ali če vpiše učence oziroma študente v nasprotju z objavlje- 
nim razpisom (130. in 131. člen), 

9. če izvaja vzgojnoizobraževalno delo z delavci, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom (135. do 141. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo 500 do 5000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba izobraževalne organizacije, ki stori kakšen 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

173. člen 

(1) Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe po tem 
zakonu se uvaja postopoma, in sicer: 

- v šolskem letu 1980/81 za vse učence, ki se vključijo v 
prvi letnik v izobraževanje za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe, 

- v šolskem letu 1984/85 za vse študente, ki se vključujejo v 
prvi letnik v izobraževanje za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe. 
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko 
začne izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe v po- 
sameznih usmeritvah oziroma smereh izvajati po tem zakonu 
na vseh stopnjah tudi pred roki, ki jih določa prejšnji odsta- 
vek, če so izpolnjeni s tem zakonom določeni pogoji. 

174. člen 
(1) Učenci oziroma študenti, ki so se do dneva uveljavitve 

tega zakona vpisali v šole po zakonu o poklicnem izobraževa- 
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nju in o urejanju učnih razmerij (Uradni list SRS, št. 26/70), v 
srednje šole po zakonu o srednjem šolstvu (Uradni list SRS, 
št. 18/67, 20/70, 31/72,18/74), v visokošolske organizacije po 
zakonu o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 13/75), ter 
delavci in občani, ki se izobražujejo v organizacijah za izobra- 
ževanje odraslih po zakonu o organizacijah za izobraževanje 
odraslih (Uradni list SRS, št. 16/77), lahko nadaljujejo in 
končajo izobraževanje po dosednjih predpisih, vendar naj- 
pozneje do 31. avgusta 1984. 

(2) Učenci srednjih šol, ki ne bodo končali izobraževanja v 
roku, določenem s prejšnjim odstavkom zaradi ponavljanja 
posameznega razreda, imajo pravico končati izobraževanje z 
opravljanjem izpitov iz posameznih predmetov, vendar naj- 
pozneje do 31. decembra 1985. 

175. člen 
Izobrazba, ki so jo pridobili občani po predpisih, ki so veljali 

preden je začel veljati ta zakon, ustreza strokovni izobrazbi 
iste vrste in enakovredne zahtevnosti po tem zakonu. V prime- 
rih, ko ta zakon ne pozna določenih vrst šol iz dosedaj 
veljavnih predpisov, se za presojo, kateri strokovni izobrazbi 
po tem zakonu ustreza izobrazba, ki so jo pridobili občani 
pred uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo naslednja načela: 
- končano izobraževanje na šoli po zakonu o poklicnem 

izobraževanju in o urejanju učnih razmerij, ustreza strokovni 
usposobljenosti za manj zahtevna dela in naloge (tretji odsta- 
vek 43. člena), 

- končano izobraževanje na poklicni šoli, tehniški, delo- 
vodski, poslovodski ali drugi šoli za gospodarstvo ali druž- 
bene službe in za javno upravo ter umetniški šoli in gimnaziji 
po zakonu o srednjem šolstvu, v kateri je izobraževanje trajalo 
dve, tri, štiri ali pet let, ustreza srednji strokovni izobrazbi iste 
vrste in enakovredne zahtevnosti. 

176. člen 
Občani, ki so opravili zaključni izpit na štiriletnih oziroma 

petletnih srednjih šolah, pri vključevanju v izobraževanje za 
pridobitev višje oziroma visoke strokovne izobrazbe po tem 
zakonu ne opravljajo nadaljevalnega izpita po 55. členu tega 
zakona. 

177. člen 

Z vzgojnoizobraževalnim programom za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe se določi, katere šole po dosedanjih predpi- 
sih so dajale ustrezno vrsto strokovne izobrazbe, potrebne za 
nadaljevanje izobraževanja po programu. 

178. člen 
Učitelji, sodelavci in vzgojitelji ter drugi delavci, ki na dan, 

ko začne veljati ta zakon, nimajo strokovne izobrazbe, predpi- 
sane s tem zakonom, si morajo pridobiti zahtevano strokovno 
izobrazbo najpozneje v petih letih od uveljavitve zakona. Če si 
v tem roku ne pridobijo predpisane izobrazbe, ne smejo več 
opravljati vzgojnoizobraževalnega dela. 

179. člen 

(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena učitelji, sode- 
lavci, vzgojitelji in drugi delavci, ki so do dneva uveljavitve 
tega zakona najmanj 15 let opravljali vzgojnoizobraževalno 
delo, lahko še naprej opravljajo vzgojnoizobraževalno delo, 
čeprav nimajo zahtevane stopnje strokovne izobrazbe, če so 
si pridobili pedagoško-andragoško izobrazbo. 

(2) Delavci iz.prejšnjega odstavka, ki si niso pridobili peda- 
goško-andragoške izobrazbe, lahko opravljajo vzgojnoizo- 
braževalno delo, če v petih letih od uveljavitve tega zakona 
pridobijo pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu s 139. 
členom tega zakona. 

180. člen 

Visokošoiski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so 
si pridobili naziv v skladu z zakonom o visokem šolstvu, 
obdržijo ta naziv do izteka dobe, za katero so bili izvojeni. 

181. člen 

(1) Izobraževalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela po dosedanjih pred- 
pisih, lahko pričnejo izvajati vzgojnoizobraževalne programe 

za pridobitev strokovne izobrazbe po tem zakonu, ko se 
vpišejo v razvid izobraževalnih organizacij po tem zakonu. 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev po tem zakonu morajo pred- 
ložiti republiškemu komiteju za vzgojo in izobraževanje naj- 
pozneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Izobraževalna organizacija, ki se v roku iz prejšnjega 
odstavka ne vpiše v razvid izobraževalnih organizacij, ne sme 
več izdajati diplom in drugih listin z javno veljavnostjo. 

182. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na ugotavljanje pogo- 

jev za začetek dela in razvid izobraževalnih organizacij, se 
primerno uporabljajo tudi za dejavnost usmerjenega izobra- 
ževanja, ki ga na območju SR Slovenije izvajajo izobraževalne 
organizacije s sedežem v drugih socialističnih republikah in 
socialističnih avtonomnih pokrajinah. 

183. člen 
Dokler skupni strokovni organi pri posebnih izobraževalnih 

skupnostih ne prevzamejo obveznosti po tem zakonu v zvezi s 
pripravo vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe, pripravljajo te programe v sodelovanju s 
pristojnimi posebnimi izobraževalnimi skupnostmi: 

- zavod SRS za šolstvo vzgojnoizobraževalne programe za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe, 

- višje in visoke šole za vzgojnoizobraževalne programe, ki 
jih izvajajo. 

184. člen 

Z dnem ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
15. člena zakona o pedagoški službi (Ur. I. SRS, št. 16/74), ki 
se nanašajo na sprejemanje predmetnikov in učnih načrtov 
srednjih šol, vzgojnih programov za domove učencev, izobra- 
ževalnih programov po 7. členu zakona o poklicnem izobraže- 
vanju in o urejanju učnih razmerij in izobraževalnih progra- 
mov verificiranih delavskih univerz, izobraževalnih centrov in 
drugih organizacij za izobraževanje odraslih. 

(2) Do ustanovitve strokovnega sveta za vzgojo in izobraže- 
vanje pri izobraževalni skupnosti Slovenije opravlja njegove 
naloge po tem zakonu strokovni svet za vzgojo in izobraževa- 
nje SRS po zakonu o pedagoški službi. 

185. člen 

Izobraževalne in druge organizacije, ki izvajajo vzgojnoizo- 
braževalne programe za pridobitev in izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe ter programe usposabljanja, in domovi za 
učence morajo uskladiti svoje samoupravne splošne akte z 
določbami tega zakona v enem letu od dneva uveljavitve teaa 
zakona. a 

186. člen 

Določbe 29. in 30. člena ter drugega odstavka 126. člena 
tega zakona, ki se nanašajo na pravice in obveznosti temelj- 
nih organizacij uporabnikov v zvezi z izvajanjem delov vzgoj- 
noizobraževalnih programov veljajo tudi za delovne ljudi, ki z 
osebnim delom opravljajo dejavnost s sredstvi v lasti občanov 
ter se podrobneje uredijo s pogodbo z izobraževalno oraani- 
zacijo. 

187. člen 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje izda izvršilne 
predpise na podlagi tega zakona najpozneje 

188. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 
1. zakon o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih 

razmerij (Ur. I. SRS, št. 26/70), 
2. zakon o srednjem šolstvu (Ur. I. SRS, št. 18/67, 20/70, 

31/72 in 18/74), 
3. zakon o visokem šolstvu (Ur. I. SRS. št. 13/74), 
4. zakon o organizacijah za izobraževanje odraslih (Ur. I. 

SRS, št. 16/77). 

189. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
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Zakon o usmerjenem izobraževanju naj omogoči celovito 
urejanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
tem področju združenega dela in zagotovi, da bodo delavci v 
temeljnih organizacijah odločali o uresničevanju svojih oseb- 
nih, skupnih in celotnih družbenih potreb po izobraževanju za 
delo in samoupravljanje. 

Osnutek zakona je zasnovan v skladu z družbenimi doku- 
menti o razvoju vzgoje in izobraževanja, zlasti še s stališči 
kongresov ZKJ in ZKS. Pri tem so upoštevana tudi družbena 
izhodišča in ocene, izražene v dosedanjih razpravah v skup- 
ščini SR Slovenije in v drugih razpravah o samoupravni preo- 
brazbi vzgoje in izobraževanja, posebej še v stališčih in skle- 
pih predsedstva CK ZKS o nadaljnji preobrazbi vzgoje in 
izobraževanja. 

Uresničevanje samoupravne preobrazbe vzgoje in izobra- 
ževanja v SR Sloveniji je obravnaval tudi republiški svet za 
vzgojo in izobraževanje ter oblikoval svoja stališča in pred- 
loge, ki jih je predlagatelj upošteval pri oblikovanju sistem- 
skih rešitev. 

Pri oblikovanju posameznih rešitev je predlagatelj upošte- 
val pobude iz dosedanjih javnih razprav in izkušnje iz uvajanja 
posameznih sestavin vsebinske in samoupravne preobrazbe 
na nekaterih področjih izobraževanja (visoke šole, pedagoško 
šolstvo itd.). 

Skladno z navedenimi izhodišči zagotavlja osnutek zakona 
z uveljavljanjem novih družbenoekonomskih odnosov vpliv 
delavcev na politiko izobraževanja, na obseg, vsebinsko za- 
snovo programov, na poklicno usmerjanje in zagotovitev 
možnosti za lastno izobraževanje kot pravice, ki izhaja izdela. 
Delavci s svobodno menjavo dela, samoupravnim planiranjem 
razvoja izobraževalne dejavnosti in samoupravnim organizi- 
ranjem povezujejo izobraževanje v sistem združenega dela. 

Temeljno načelo sistema usmerjenega izobraževanja je po 
osnutku permanentno izobraževanje. Občanom, delavcem in 
drugim delovnim ljudem omogoča po končani osnovni šoli 
oziroma izpolnjeni osnovnošolski obveznosti izobraževanje 
za začetek dela ter vračanje v izobraževanje ob delu in iz dela 
zaradi usklajevanja izobraževanja za zahtevnejša dela in na- 
loge ter stalnega izpopolnjevanja pridobljene strokovne izo- 
brazbe v skladu s potrebami dela in razvoja organizacij zdru- 
ženega dela in družbe kot celote. V vseh smereh in na vseh 
stopnjah se izobraževanje povezuje z delom ter omogoča 
hkrati pripravo za vključitev v delo in za nadaljevanje izobra- 
ževanja. S tem odpravlja dosedanjo ločenost posameznih 
šolskih stopenj. S skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo, ki 
zagotavlja vsem delavcem višjo raven splošnega in stro- 
kovno-teoretičnega znanja, ter z drugimi sestavinami izobra- 
ževanja, omogoča preraščanje dosedanjih vrst srednjih šol ter 
odpravlja sedanjo dvojnost v izobraževanju za intelektualno 
in fizično delo. Glede na osnovna izhodišča osnutek enako- 
vredno obravnava vse poti in oblike izobraževanja in uspo- 
sabljanja tako mladine kot odraslih, pri tem pa Še zlasti 
spodbuja vključevanje delavcev v Izobraževanje ob delu in iz 
dela. Osnutek uvaja kot trajno skrb uporabnikov in izvajalcev 
usmerjanje, ki obsega tako usmerjanje mladine v izobraževa- 
nje in delo kot tudi usmerjanje delavcev in delovnih ljudi v 
izobraževanje. 

II 

Z zakonom o usmerjenem izobraževanju se na podlagi 13. 
točke prvega odstavka 321. člena Ustave SRS ureja izobraže- 
vanje za delo in samoupravljanje po osnovni šoli kot del 
enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema v SR Sloveniji. V 
skladu s prvim odstavkom 51. člena in tretjim odstavkom 55. 
člena Ustave SRS se opredeljuje dejavnost usmerjenega izo- 
braževanja kot dejavnost posebnega družbenega pomena in 
ureja način uresničevanja posebnega družbenega interesa ter 
določajo pogoji za ustanavljanje in delo izobraževalnih orga- 
nizacij. 

Zakon bo nadomestil sedanje zakone, ki urejajo to področje 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti, in sicer: 
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- zakon o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih 
razmerij (Uradni list SRS, št. 26/70) 

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

- zakon o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 13/75) 
- zakon o organizacijah za izobraževanje odraslih (Uradni 

list SRS, št. 38/77). 
Skupščina SRS je na zasedanju pristojnih zborov 15. marca 

1978 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o 
usmerjenem izobraževanju ter sprejela sklep, naj izvršni svet 
skupščine SRS pripravi osnutek zakona in pri tem upošteva 
pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine SRS 
k predlogu za izdajo zakona, ter pripombe, dane v razpravi na 
sejah zborov. 

V skladu s pripombami je predlagatelj pri oblikovanju 
osnutka zlasti bistveno razširil in konkretiziral določbe, ki 
urejajo družbenoekonomske odnose med izvajalci in uporab- 
niki na področju usmerjenega izobraževanja in samoupravno 
sporazumevanje o uresničevanju svobodne menjave dela. 
Osnutek vsebuje tudi določbe o samoupravnem sporazume- 
vanju in dogovarjanju uporabnikov in izvajalcev v zvezi z 
ugotavljanjem potreb po izobraževanju, načrtovanjem vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti in skupnem izvajanju izobraževa- 
nja. Temeljnim organizacijam, ki bodo uresničevale proiz- 
vodno delo in druge oblike praktičnega pouka, pa nalaga 
nekatere neposredne obveznosti do udeležencev izobraževa- 
nja. 

Skladno s stališči, izraženimi v razpravi o predlogu za izdajo 
zakona, ki so opozarjala na preozko opredelitev vzgojnoizo- 
braževalnih programov, zlasti glede na potrebe razvoja celo- 
vite osebnosti in potrebe celotnega družbenega razvoja, 
osnutek zakona pomembno razširja opredelitev vzgojnoizo- 
braževalnih programov, ki so zasnovani kot vzgojnolzobraie- 
valnl programi za pridobitev strokovne Izobrazbe ter Izpo- 
polnjevanje strokovne Izobrazbe. Razvrščanje vzgojnoizo- 
braževalnih programov za pridobitev strokovne izobrazbe 
upošteva predlog dogovora republik in pokrajin o enotnih 
osnovah za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe. 
Osnutek zakona opredeljuje tudi strokovno usposabljanje za 
enostavna in za manj zahtevna dela kot enakovreden del 
sistema. Glede trajanja izobraževanja je sicer osnutek obdržal 
v tezah predloženo ureditev, da se trajanje izobraževanja za 
pridobitev strokovne izobrazbe omeji z zakonom, omogoča 
pa uporabnikom, da skupaj z izvajalci ob sprejemanju vzgoj- 
noizobraževalnega programa določijo tudi daljše trajanje v 
mejah, določenih z zakonom. 

Glede na dosedanje razprave razčlenjuje osnutek usmer- 
jeno izobraževanje po zahtevnosti nalog in vsebine izobraže- 
vanja na strokovno usposabljanje, srednje in visoko izobraže- 
vanje. Vsem izobraževalnim organizacijam nalaga obveznost, 
da izvajajo izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe in 
stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev. Osnutek uveljav- 
lja večjo vlogo samoizobraževanja občanov in delavcev ter 
obveznost organizacij, ki izvajajo vzgojnoizobraževalne pro- 
grame, da verificirajo s samoizobraževanjem pridobljeno 
strokovno izobrazbo. Tako osnutek bistveno razširja krog 
udeležencev usmerjenega izobraževanja. Z opredelitvijo na- 
čel in urejanjem samoupravnega položaja udeležencev 
usmerjenega izobraževanja pa osnutek tudi pomembno pove- 
čuje njihovo vlogo v procesu samoupravnega odločanja ter 
opredeljuje njihovo aktivno sodelovanje v vzgojnoizobraže- 
valnem delu. 

V skladu s pripombami osnutek opredeljuje univerze'kot 
obvezne skupnosti višjih in visokih šol, ne spreminja pa do- 
ločb o njihovih nalogah. Ohranja dosedanjo funkcijo Zveze 
delavskih univerz ter uvaja možnost za oblikovanje Zveze 
izobraževalnih centrov. 

Po podrobnejši proučitvi vprašanj v zvezi z ustanavljanjem 
izobraževalnih organizacij predlagatelj meni, da se je po- 
trebno opredeliti do sedanje ureditve, po kateri daje skup- 
ščina SRS soglasje k ustanovitvi višjih in visokih šol in pred- 
laga varianto k 98. členu. 
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Določbe v osnutku zakona, ki opredeljujejo obseg vpisa v 
organizirano vzgojnoizobraževalno delo, temeljijo na načelu 
stalnega in načrtnega poklicnega usmerjanja in usmerjanja 
vpisa ter na načelu, da v novih družbenoekonomskih odnosih 
delavci v združenem delu določajo obseg usmerjenega izo- 
braževanja. Zato osnutek določa obveznost uporabnikov in 
izvajalcev, da s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana 
določajo kadrovske in izobraževalne potrebe in interese in na 
tej podlagi načrtujejo zmogljivosti izobraževalnih organizacij 
ter z letnimi plani opredeljujejo predvideni obseg vpisa za 
posamezne usmeritve in smeri izobraževanja. Srednjeročne 
kadrovske in izobraževalne potrebe, oziroma na njihovi pod- 
lagi opredeljen predviden obseg vpisa, so osnova usmerjanja 
vpisa. Osnutek zavezuje vse samoupravne organizacije in 
skupnosti ter njihove asociacije, da v procesu usmerjanja 
vpisa mladine in zaposlenih delavcev usklajujejo njihove inte- 
rese s potrebami in interesi organizacij združenega dela ter 
skupnimi in celotnimi družbenimi potrebami. 

Osnutek zakona določa, da se lahko v primeru, kadar je 
število kandidatov za vpis bistveno večje, kot so zmogljivosti 
izobraževalne organizacije oziroma, kadar so potrebe po 
ustreznih delavcih bistveno manjše od zmogljivosti izobraže- 
valne organizacije, število učencev oziroma študentov, ki jih 
bo vpisala izobraževalna organizacija, začasno omeji. Sklep o 
tem sprejme pristojna posebna izobraževalna skupnost v so- 
glasju z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije. Osnutek 
zakona določa, da mora vzgojnoizobraževalna organizacija v 
primeru omejitve vpisa opraviti izbiro kandidatov za vpis pod 
enakimi pogoji. 

Osnutek določa pogoje za učitelje in sodelavce, skladno s 
pripombami pa je olajšal vključevanje strokovnjakov iz proiz- 
vodnje v izobraževalno delo ter hkrati nalaga izobraževalnim 
organizacijam obveznost, da jim zagotovijo pedagoško men- 
torstvo in omogočijo pridobitev potrebne pedagoške izobra- 
zbe. 

Osnutek zakona na novo, v skladu z določbami zakona o 
delovnih razmerjih, ureja strokovni izpit za učitelje. S tem v 
zvezi določa obveznost pripravništva za učitelje, ki prvič skle- 
pajo delovno razmerje, potek in trajanje pripravništva ter 
opravljanje strokovnega izpita pripravnikov. 

Skladno z določbami zakona o delovnih razmerjih osnutek 
določa, da učitelju oziroma sodelavcu lahko preneha delovno 
razmerje v izobraževalni organizaciji, če ne izpolnjuje več z 
zakonom določenih pogojev za opravljanje vzgojnoizobraže- 
valnega dela in ga ni mogoče razporediti na ustrezno delo 
zunaj vzgojnoizobraževalnega procesa. 

V prehodnih določbah bo zakon uredil postopno uvajanje 
preobrazbe sedanjega srednjega in visokega šolstva v usmer- 

jeno izobraževanje v letih 1980-65, razrešuje vprašanja 
usmerjenega izobraževanja v prehodnem obdobju ter določa, 
katera izobrazba, pridobljena v šolah v sedanjem sistemu, je 
ustrezna s posameznimi vrstami strokovne izobrazbe, pridob- 
ljene v sistemu usmerjenega izobraževanja. Do ustanovitve 
strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje pri izobraže- 
valni skupnosti Slovenije pa bo njegove naloge po tem za- 
konu opravljal strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SRS 
po zakonu o pedagoški službi. 

V prehodih določbah osnutek določa tudi roke za izdajo 
predvidenih izvršilnih predpisov in roke za uskladitev statutov 
izobraževalnih organizacij z novim zakonom. 

Uvajanje usmerjenega izobraževanja bo omogočalo, da 
bodo delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
načrtovali obseg, vsebino in organizacijo izobraževalne de- 
javnosti v skladu s svojimi potrebami in v skladu z možnostmi 
združenega dela kot sestavino načrtovanja celovite reproduk- 
cije. Na podlagi zakona delavci v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih odločajo o sestavinah, razvoju in obsegu dejav- 
nosti usmerjenega izobraževanja, ki vplivajo na obseg potreb- 
nih sredstev. Zato ni mogoče ob sprejemanju zakona vnaprej 
oceniti, kakšne spremembe v obsegu in strukturi materialnih 
obveznosti bodo nastopile z uveljavljanjem zakona. 

V skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
1976-1980, ki je opredelil pospešen razvoj usmerjenega izo- 
braževanja kot prednostno nalogo v tem obdobju, so delavci v 
temeljnih organizacijah s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih plana samoupravnih interesnih skupnosti 1976-1980 pre- 
dvideli, da bo potrebno zaradi zagotavljanja višje izobrazbene 
ravni učencev poklicnih šol, razširjanja obsega izobraževanja 
za deficitarne proizvodne poklice, zlasti izobraževanja ob 
delu, večje skladnosti izobraževalnih programov s potrebami 
združenega dela, zagotovitve materialne osnove za obrambno 
vzgojo, izenačevanje osebnih dohodkov delavcev na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja in za naložbe v nekatere nove 
zmogljivosti predvideti v letih 1978-1980povečanje sredstev v 
ta namen, in sicer v obsegu, ki je določen s temi sporazumi. 

Zadovoljevanje kadrovsko-izobraževa'nih potreb združe- 
nega dela v skladu s predlaganim zakonom pa bo pomenilo za 
samoupravne organizacije in skupnosti nekatere nove na- 
loge, zlasti v zvezi z načrtovanjem izobraževalnih potreb in 
potreb po kadrih, oblikovanjem in sprejemanjem izobraževal- 
nih programov, pedagoških in drugih normativov, mrežo 
usmerjenega izobraževanja itd. Tudi te naloge so deloma že 
zajete v samoupravnih sporazumih o osnovah planov za sred- 
njeročno obdobje. 

Zakon ne bo povzročil novih obveznosti za republiški prora- 
čun. 

PREGLED AKCIJ IN NALOG 

za preobrazbo vzgoje in izobraževanja v 

SR Sloveniji (ESA-1063) 

Za preobrazbo vzgoje in izobraževanja je treba zagotoviti 
najširšo in koordinirano družbeno akcijo, ki bo morala vklju- 
čiti vse delavce in delovne ljudi v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. Koordinirana akcija naj zagotovi zlasti nasled- 
nje bistvene pogoje za uresničitev zastavljene družbene preo- 
brazbe vzgoje in izobraževanja: 
- integracijo vzgoje in izobraževanja v enoten sistem zdru- 

ženega dela, kar naj omogoči, da bodo delavci v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih z uveljavljanjem novih druž- 
benoekonomskih odnosov čimbolj neposredno odločali o za- 
dovoljevanju svojih, skupnih in celotnih družbenih potreb po 
izobraževanju, načrtovali razvoj, vsebino, obseg in izvajanje 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti ter s svobodno menjavo dela 
zagotavljali pogoje za vzgojo in izobraževanje delavcev in 
občanov, 

- ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti in nji- 
hovih enot na vseh področjih združenega dela kot mesta 
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja uporabni- 
kov in izvajalcev o celoviti izobraževalni politiki, vsebini izo- 
braževanja, razvoju vzgojnoizobraževalne dejavnosti in ure- 
sničevanju svobodne menjave dela, 

- ugotavljanje izobraževalnih in kadrovskih potreb kot ob- 
vezne sestavine razvojnih načrtov v vsaki temeljni organizaciji 
in drugi asociaciji združenega dela kot podlago za načrtova- 
nje razvoja vzgojnoizobraževalne dejavnosti in za usmerjanje 
učencev, študentov in delavcev v izobraževanje v srednjeroč- 
nem obdobju 1981-85, 

- oblikovanje novih vzgojnoizobraževalnih programov in 
zagotavljanje pogojev za njihovo uresničevanje zlasti še 
usposabljanje učiteljev, pripravo potrebnih didaktičnih sred- 
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stev in pripomočkov; priprava novih vzgojnoizobraževainih 
programov je skupna naloga uporabnikov in izvajalcev, ki v ta 
namen pri posebnih izobraževalnih skupnostih oblikujejo 
skupne strokovne organe. 

Zato bodo družbenopolitične organizacije v procesu preo- 
brazbe vzgoje in izobraževanja zagotovile, da se bodo ob 
celoviti informiranosti delavcev in delovnih ljudi ter v najširši 
in demokratični javni razpravi uveljavili neposredni interesi 
delavcev v temeljnih organizacijah ter njihovi skupni in širši 
družbeni interesi v vzgoji in izobraževanju za potrebe dela. V 
demokratičnem postopku naj se oblikuje enotnost pogledov 
in stališč o celoviti preobrazbi vzgoje in izobraževanja ter 
motiviranost delavcev in delovnih ljudi za najširšo družbeno 
akcijo za uresničitev preobrazbe vzgoje in izobraževanja. 

V akcijo za oblikovanje ustreznih sistemskih rešitev se bo v 
skladu s svojo funkcijo vključeval tudi republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje SR Slovenije, ki bo z razpravo, spreje- 
timi stališči in mnenji stalno sodeloval v procesu nastajanja 
ustreznih rešitev. 

Uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupno- 
stih na področju vzgoje in izobraževanja bodo morali kot 
bistveni pogoj za preobrazbo vzgojnoizobraževalnega si- 
stema, vsebine in organizacije vzgoje in izobraževanja, na 
podlagi načel, sprejetih v dokumentih kongresov ZKJ in ZKS 
ter stališč in sklepov predsedstva CK ZKS, uveljaviti nove 
samoupravne družbenoekonomske odnose. Z dogovarjanjem 
in sporazumevanjem v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja bodo uporabniki in 
izvajalci neposredno prispevali k oblikovanju sistemskih reši- 
tev v nadalnji preobrazbi vzgoje in izobraževanja ter v svobo- 
dni menjavi dela zagotavljali pogoje za uresničevanje preo- 
brazbe. V okviru samoupravnih interesnih skupnosti bodo 
uporabniki in izvajalci na podlagi ugotovljenih in načrtovanih 
kadrovskih in izobraževalnih potreb temeljnih organizacij pri- 
pravili srednjeročne in letne načrte razvoja vzgoje in izobraže- 
vanja. 

Pri usklajevanju kadrovskih in izobraževalnih potreb med 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi v občini bodo 
morale prevzeti pomembno vlogo tudi občinske skupnosti za 
zaposlovanje. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo kot najširša asociacija 
združenega dela v akciji za preobrazbo vzgoje in izobraževa- 
nja prevzela pomembno vlogo zlasti v zvezi z načrtovanjem 
kadrovskih in izobraževalnih potreb, z uve Ijavljanjem izobra- 
ževanja zaposlenih delavcev iz dela in ob delu ter pri zagotav- 
ljanju pogojev za izvajanje delov vzgojnoizobraževainih pro- 
gramov v organizacijah združenega dela, ki so uporabniki 
kadrov. 

Republiški upravni organi bodo v akciji za preobrazbo 
vzgoje in izobraževanja pripravljali predloge zakonskih in 
drualh predpisov, potrebnih za izvedbo preobrazbe vzgoje in 
izobraževanja. V najširši javni razpravi, ki jo bodo usmerjale 
družbenopolitične organizacije, naj bi delavci m delovni l/udje 
preverili in ocenili ustreznost predlaganih rešitev ter z last- 
nimi predlogi omogočali oblikovanje najustreznejših vsebin- 
skih in sistemskih rešitev. 

V preobrazbi vzgoje in izobraževanja bodo imele po- 
membno vlogo strokovne in raziskovalne organizacije na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja; zlasti pa še izobraževalne 
organizacije, ki bodo nosilec pomembnih akcij za novo sa- 

cmoupravno organiziranost in za zagotavljanje pogojev, po- 
trebnih za doseganje ustrezne strokovnosti in organiziranosti 
vzgojnoizobraževalnega dela pri uresničevanju vzgojnoizo- 
braževainih programov. 

Predlog akcij in nalog vsebuje najpomembnejše naloge, 
roke za izvedbo teh nalog ter posamezne odgovorne nosilce. 
V poteku akcije oziroma nalog se bodo posamezni nosilci 
organizirali tako, da bodo zagotovili sodelovanje vseh ustrez- 
nih samoupravnih in družbenopolitičnih subjektov. 

Izhajajoč iz ciljev in dosedanjih dosežkov v samoupravni 
preobrazbi vzgoje in izobraževanja bo družbena akcijai v letih 
do 1980 usmerjena zlasti v izvajanje akcij m nalog na nasled 
njih področjih: 

1. Samoupravna organiziranost delavcev v 
združenem delu za uresničevanje potreb in 
interesov po vzgoji in izobraževanju 

1. Izpopolnitev sestave svetov kot skupnih organov 
upravljanja izobraževalnih organizacij z dosledno uveljavi- 
tvijo delegatskih razmerij pri določanju delegatov delavcev 
izobraževalne organizacije, delegatov učencev oziroma štu- 
dentov ter delegatov uporabnikov, ustanovitelja, družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. 

Nosilec: Izobraževalne organizacije in ustrezne izobraže- 
valne skupnosti 

Rok: december 1979 
2. Organiziranje enot samoupravnih interesnih skupnosti 

pri vzgojnovarstvenih organizacijah, osnovnih šolah in izo- 
braževalnih organizacijah, ki izvajajo srednje in visoko izo- 
braževanje ter izobraževanje odraslih 

Ustanavljanje enot samoupravnih interesnih skupnosti pr.i 
posameznih vzgojnovarstvenih in izobraževalnih organizaci- 
jah 

Nosilci: 
- skupnosti otroškega varstva za vzgojnovarstvene organi- 

zacije, 
- občinske izobraževalne skupnosti za osnovne šole in 

delavske univerze, 
- posebne izobraževalne skupnosti za srednje, višje in vi- 

soke šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, ki izva- 
jajo usmerjeno izobraževanje (na področjih, kjer posebne 
izobraževalne skupnosti še niso ustanovljene, vodijo akcije za 
ustanavljanje enot iniciativni odbori za ustanovitev teh skup- 
nosti vzporedno s pripravo za ustanovitev skupnosti 

Rok: najkasneje konec leta 1979 
3. Ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti za 

področja družbenih dejavnosti 
Nosi'ec: 

- za vzgojnoizobraževalno področje (za izobraževanje peda- 
goških delavcev) - Izobraževalna skupnost Slovenije, 

- za zdravstveno in socialno skrbstveno področje - Zveza 
skupnosti za zdravstveno varstvo, 

- za področje kulture-Kulturna skupnost Slovenije, 
- za pravno-upravno področje - Republiški sekretariat za 

pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
Rok: najkasneje do konca leta 1979 
4., Ustanavljanje skupnih strokovnih organov za pripravo 

vgojnolzobraževalnih programov in opravljanje drugih stro- 
kovnih nalog pri posebnih izobraževalnih skupnostih iz vrst 
uporabnikov In izvajalcev ter delavcev ustreznih strokovnih 
in raziskovalnih organizacij 

Nosilec: posebne izobraževalne skupnosti 
Rok: najkasneje do maja 1979 pri že ustanovljenih posebnih 

izobraževalnih skupnostih, pri posebnih ozobr. skup. za po- 
dročje družbenih dejavnosti pa najkasneje do konca leta 1979 

5. Zakon o Izobraževalnih skupnostih 
a) Priprava zakona 
Nosilec: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Rok: - predlog za izdajo zakona - oktober 1978 
- osnutek zakona - marec 1979 

- predlog zakona - september 1979 
b) Javna razprava o osnutku zakona 
Nosilec: SZDL, Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska 

zbornica Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije 
Rok: april 1979 

6 Uskladitev samoupravne organiziranosti Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije ter uskladitev samoupravnih spo- 
razumov o ustanovitvi posebnih in občinskih izobraževalnih 
skupnosti in drugih samoupravnih splošnih aktov izobraže- 
valnih skupnosti z zakonom o izobraževalnih skupnostih 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije, posebne in ob- 
činske izobraževalne skupnosti 

Rok: 6 mesecev po uveljavitvi zakona o izobraževalnih 
skupnostih 

7. Strokovne službe in nadzor 
a) Zasnova organizacije in razvoja strokovnega dela na 

področju vzgoje in izobraževanja 
Nosilec priprave: Izobraževalna skupnost Slovenije 
Rok: april 1979 , .. 
b) Zasnova nadzora nad zakonitostjo dela izobraževalnih 
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organizacij in nadzora nad izvajanjem vzgojnoizobraževalnih 
programov 

(Zasnova se pripravi na podlagi sprejetih rešitev o preobra- 
zbi vzgoje in izobraževanja ter v skladu z uveljavljanjem novih 
družbenoekonomskih odnosov) 

Nosilec priprave: Republiški komite za vzgojo in izobraže- 
vanje 

Rok: april 1979 

II. Uresničevanje svobodne menjave dela 
1. Analiza realizacije samoupravnega sporazuma o teme- 

ljih piana razvoja vzgoje in Izobraževanja v obdobju 1976-30 
Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije, posebne izo- 

braževalne skupnosti in občinske izobraževalne skupnosti 
Rok: tretje trim. 1979 
a) Priprava izhodišč za samoupravni sporazum o temeljih 

plana razvoja vzgoje in izobraževanja i/ SR Sloveniji za ob- 
dobje 1981-85 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije v sodelovanju s 
posebnimi in občinskimi izobraževalnimi skupnostmi 

Rok: četrto trimesečje 1979 
b) Samoupravni sporazum o merilih in kriterijih za določa- 

nje soudeležbe občanov pri stroških izobraževanja, ki se 
izobražujejo ob delu 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije in posebne izo- 
braževalne skupnosti 

Rok: december 1979 
2. Dogovor o združevanju in oblikovanju sredstev v po- 

sebnih izobraževalnih skupnostih ter o združevanju sred- 
stev za skupne naloge v izobraževalni skupnosti Slovenije 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije v sodelovanju s 
posebnimi izobraževalnimi skupnostmi 

Rok: oktober 1979 

III. Planiranje izobraževalnih in kadrovskih 
potreb združenega dela, usmerjanje in 
vključevanje mladine ter zaposlenih delavcev v 
izobraževanje 
1. Priprava enotne metodologije načrtovanja izobraževal- 
nih in kadrovskih potreb v okviru planov organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in družbeno- 
političnih skupnosti 

Nosilec: Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok: marec 1979 
2. Izdelava nomenklatur poklicev po področjih združe- 

nega dela 
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije, posebne izobra- 

ževalne skupnosti in ustrezni republiški upravni organi 
Rok: maj 1979 
3. Srednjeročni plani kadrovskih In izobraževalnih potreb 

po posameznih področjih združenega dela 
Nosilec: Izobraževalna skupnost in posebne izobraževalne 

skupnosti; v občini bodo zagotavljale usklajevanje kadrovskih 
in izobraževalnih potreb občinske skupnosti za zaposlovanje 

Rok: V skladu z rokovnikom za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana razvoja vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji za obdobje 1981-35 

Na podlagi srednjeročnih planov se do marca v vsakem letu 
izdela načrt vpisa za naslednje šolsko leto. 

4. Na podlagi opredeljenih in usklajenih izobraževalnih in 
kadrovskih potreb delavci v organizacijah združenega dela 
v okviru posebnih Izobraževalnih skupnosti: 

a) oblikujejo načrte o obsegu in razporeditvi izvajanja 
vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev oziroma iz- 
polnjevanje strokovne izobrazbe ter o obsegu in razporeditvi 
organizacij združenega dela, ki s svojo dejavnostjo neposre- 
dno omogočajo uresničevanje smotrov in nalog izobraževal- 
nih organizacij (domov za učence oziroma študente, študijske 
knjižnice, šolske delavnice in posestva). 

b) oblikujejo načrte o obsegu in razporeditvi izvajanja 
praktičnega pouka, proizvodne in delovne prakse ter proizvo- 
dnega in drugega dela v OZD na področju materialne proiz- 
vodnje in družbenih dejavnosti, 

c) izdelajo mrežo izobraževalnih organizacij, ki bodo izva- 
jale vzgojnoizobraževalne programe, in sicer glede na usme- 
ritev, smer in stopnjo zahtevnosti izobraževanja, 
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d) na podlagi srednjeročnih načrtov oblikujejo načrte o 
letnem obsegu vpisa po posameznih vzgojnoizobraževalnih 
programih za pridobitev strokovne izobrazbe 

Nosilec: Posebne izobraževalne skupnosti v sodelovanju z 
zobrazevalno skupnostjo Slovenije in občinskimi izobraže- 
valnimi skupnostmi 

Rok: februar 1979 
5. Usklajevanje letnih vpisov učencev oziroma študentov z 

ugotovljenimi potrebami po izobraževanju in kadrih (na pod- 
lagi planov OZD in posebnih izobraževalnih skupnosti) ter z 
zmogljivostmi vzgojnoizobraževalnih organizacij 

a) Izdelava informativnega gradiva, ki bo namenjeno zlasti 
učencem oziroma študentom in staršem ter jim bo v pomoč 
pri spoznavanju dela in nalog za posamezne poklice, vsebine 
tn organizacije usmerjenega izobraževanja, možnosti za izo- 
braževanje in zaposlovanje v posameznih poklicih 

Nosilec: Zveza skupnosti za zaposlovanje v sodelovanju z 
Izobraževalno skupnostjo Slovenije, posebnimi izobraževal- 
nimi skupnostmi, izobraževalnimi organizacijami in Centrom 
za razvoj univerze 

Rok: oktober 1979 (informativna gradiva se pripravljajo 
vsako leto do oktobra) " 

b) Izdelava načrta akcij za vsakdetno usmerjanje vpisa 
novincev v usmerjeno izobraževanje, ki naj bo podlaga za 
koordinirano in učinkovito izvajanje vseh družbenih prizade- 
vanj in akcij posameznih nosilcev pri usmerjanju mladine in 
zaposlenih delavcev v izobraževanje. 

Z načrtom naj se opredeli: 
- obveznosti in roke OZD, da objavijo prosta mesta in 

pogoje za vključevanje zaposlenih delavcev v izobraževanje 
ob delu in iz dela, 

- obveznosti in roke OZD, da objavijo prosta mesta in 
pogoje za sklepanje pogodb o izobraževanju (do uveljavitve 
zakona o usmerjenem izobraževanju), 

- obveznosti in roke OZD ter drugih nosilcev štipendiranja 
v skladu z družbenim dogovorom o oblikovanju in izvajanju 
štipendijske politike, da razpišejo štipendije, 

- postopek, obveznosti in akcije vzgojnoizobraževalnih or- 
ganizacij in drugih nosilcev poklicnega usmerjanja pri ugo- 
tavljanju poklicnih interesov, želja in sposobnosti učencev ki 
se vključujejo v prve letnike usmerjenega izobraževanja ozi- 
roma v nadaljnje izobraževanje za zahtevnejše poklice (pre- 
dvideti konkretne akcije kot so prijava za vpis in podobno), 

- postopek za določitev obsega vpisa v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih, 

- postopek za usklajevanje obsega vpisa z najširšimi druž- 
benimi potrebami in interesi, 

- postopek za določanje meril in kriterijev za izbiro kandi- 
datov, v primeru, ko je kandidatov več kot prostih učnih mest 

- objava razpisa za vpis na podlagi usklajenega obsega 
vpisa in vpisnih pogojev, 

- izvajanje vpisa in preusmerjanje odklonjenih kandidatov 
Z načrtom se podrobneje določijo nosilci in roki za koordi- 

nirano izvedbo celotne akcije usklajenega vpisa 
Nosilec: priprave načrta - koordinacijski odbor za poklicno 

usmerjanje pri republiškem komiteju za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Rok: oktober 1979 ter v naslednjih letih do oktobra meseca. 

IV. Oblikovanje in sprejemanje 
vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega 
izobraževanja 

1. Priprava načel za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov za pridobitev strokovne izobrazbe 

Nosilec priprave: Zavod SRS za šolstvo 
Rok: april 1979 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 

organizira razpravo o gradivu in ga sprejme v maju 1979 
2. Izdelava In sprejemanje vzgojnoizobraževalnih progra- 

mov za pridobitev strokovne Izobrazbe 
Z vzgojnoizobraževalnim programom za pridobitev stro- 

kovne izobrazbe izvajalci in uporabniki poleg smotrov in 
vsebine (učna snov) vzgojnoizobraževainega dela določijo še 
trajanje izobraževanja po programu, obseg in razporeditev 
organiziranega vzgojnoizobraževainega dela po posameznih 
predmetih glede na letnik in druge zaokrožene časovne engte 
znotraj letnika (semester, trimester), potrebna predhodna 
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znanja, delovne izkušnje in druge pogoje za vključitev v izo- 
braževanje po programu, katere predmete in na kakšni ravni 
uspešnosti ter katere druge naloge mora obvladati učenec 
oziroma študent, da lahko napreduje v naslednji letnik, vrsto 
strokovne izobrazbe učiteljev oziroma sodelavcev, navodila v 
zvezi z vsebino in uresničevanjem programa, načela za prila- 
gajanje programa za izobraževanje odraslih oziroma oseb z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter nujne mate- 
rialne in druge pogoje za izvajanje vzgojnoizobraževatnega 
programa 

a) Skupna vzgojnoizobrazbena osnova v- usmerjenem izo- 
braževanju z diferencialnimi načrti za izvajanje osnov tehnike 
in proizvodnje ter proizvodnega dela v posameznih gospodar- 
skih in družbenih dejavnostih 

Nosilec priprave: Zavod SRS za šolstvo—Rok: februar 1979 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 

organizira razpravo o gradivu in ga sprejme. 
b) Izdelava vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev 

strokovne usposobljenosti za manj zahtevna dela in za prido- 
bitev srednje strokovne izobrazbe 

Nosilec priprave: skupni strokovni organi posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti 

Rok: - sept. 1979 za pridobitev strokovne izobrazbe za 
manj zahtevna dela 
- februar 1980 za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 

Sprejemajo skupščine posebnih izobraževalnih skupnosti 
najkasneje do nov. 1979 oziroma do junija 1980 

c) Oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov za trans- 
formacijo sedanjih programov gimnazij ter opredelitev smeri 
visokega izobraževanja, v katerih se vzgojnoizobraževalni 
programi oblikujejo na podlagi teh programov 

Nosilec priprave: skupni strokovni organi tistih posebnih 
izobraževalnih skupnosti, v katerih so združeni uporabniki 
kadrov, ki se izobražujejo v ustreznih smereh visokega izobra- 
ževanja 

Rok: november 1979 
Vzgojnoizobraževalne programe sprejemajo skupščine 

ustreznih posebnih izobraževalnih skupnosti najkasneje do 
marca 1980 

d) Uskladitev študijskih programov višjega in visokega izo- 
braževanja, zlasti uskladitev učnih načrtov in vpisnih pogojev 
glede na ustrezne smeri srednjega izobraževanja 

Nosilec: skupni strokovni organi posebnih izobraževalnih 
skupnosti in visokošolske organizacije 

Rok: oktober 1980 
Sprejemamo skupščine posebnih izobraževalnih skupnosti 

najkasneje v maju 1981 
e) Smernice za oblikovanje celovitega programa življenja 

in dela osnovne šole (organizirana priprava otrok na vstop v 
osnovno šolo, program dejavnosti celodnevne šole, povezo- 
vanje šole s krajevno skupnostjo in druge dejavnosti osnovne 
šole) 

Nosilec priprave: Zavod SRS za šolstvo 
Rok: november 1979 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 

organizira o gradivu razpravo in ga sprejme 
f) Dopolnitve in spremembe predmetnika in učnega načrta 

za osnovno šolo v skladu s programsko strukturo in vsebino 
skupnih vzgojnoizobraževalnih osnov na začetku usmerje- 
nega izobraževanja (poglobitev in razširitev marksističnega in 
družbenoekonomskega izobraževanja ter delovne vzgoje in 
izpopolnitev vsebine drugih vsebinskih področij). 

Nosilec priprave: Zavod SRS za šolstvo 
Rok: november 1979 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 

organizira razpravo o gradivu in ga sprejme 
g) Priprava učnih načrtov za fakultativne programe v 

osnovni šoli 
Nosilec priprave: Zavod SRS za šolstvo 
Rok: november 1979 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 

organizira razpravo o učnih načrtih ter jih sprejme 
h) Priprava izpopolnjenega vzgojnega načrta za predšol- 

sko vzgojo 
Nosilec priprave: Zavod SRS za šolstvo 
Rok: november 1979 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 

organizira razpravo o vzgojnem načrtu in ga sprejme 

3. Priprava didaktičnih pripomočkov zlasti za izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev srednje stro- 
kovne izobrazbe 

Nosilec: Zavod SRS za šolstvo 
Rok: najkasneje eno leto po sprejemu vzgojnoizobraževat- 

nega programa 

V. Samoupravna organiziranost, samoupravno 
povezovanje in sodelovanje 
vzgojnoizobraževalnih organizacij 

1. Uskladitev organizacije In splošnih samoupravnih ak- 
tov vzgojnovarstvenlh organizacij, osnovnih šol In izobraže- 
valnih organizacij usmerjenega Izobraževanja z novimi za- 
koni (zakon o predšolski vzgoji In varstvu otrok, zakon o 
osnovni šoli, zakon o usmerjenem Izobraževanju) 

Nosilec: vzgojnovarstvene in izobraževalne organizacije 
Rok: najpozneje šest mesecev po uveljavitvi zakona 
2. Zagotavljanje pogojev, ki so potrebni za verifikacijo 

izobraževalnih organizacij v skladu z zakonom o usmerje- 
nem Izobraževanju 

Nosilec: izobraževalne organizacije 
Rok: v rokih, ki jih določi zakon o usmerjenem izobraževa- 

nju 
3. Izvedba verifikacije In vpis v razvid 
Nosilec: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Rok: v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju 
4. Samoupravno povezovanje vzgojnovarstvenih organi- 

zacij, osnovnih šol In izobraževalnih organizacij usmerje- 
nega izobraževanja 

a) Povezovanje vzgojnovarstvenih organizacij in osnovnih 
šol v krajevni skupnosti . . . 

b) Sodelovanje izobraževalnih organizacij, ki uresničujejo 
sorodne vzgojnoizobraževalne programe usmerjenega izo- 
braževanja med seboj ter povezovanje in sodelovanje teh 
organizacij z OZD - uporabniki 

Nosilec: sveti kot skupni organi upravljanja izobraževalnih 
organizacij in enote izobraževalnih skupnosti 

Rok: stalna naloga 

VI. Priprava in izpopolnjevanje učiteljev za 
uvajanje usmerjenega izobraževanja 

1. Izdelava plana potreb po učiteljih In sodelavcih v 
usmerjenem Izobraževanju 

a) Plan potreb po učiteljih za leto 1979/80 za uvajanje 
skupin vzgojnoizobraževalnih osnov na začetku usmerjenega 
izobraževanja 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije m posebne izo- 
braževalne skupnosti 

Rok: oktober 1979 
b) Srednjeročni in dolgoročni plan potreb po učiteljih in 

sodelavcih v usmerjenem izobraževanju 
Nosilec: posebna izobraževalna skupnost za vzgojnoizo- 

braževaino področje 
Rok: v okviru rokov za pripravo samoupravnega sporazuma 

o temeljih plana razvoja vzgoje in izobraževanja za obdobje 
1981-85 

2. Izpopolnjevanje pedagoških delavcev v vzgojnovar- 
stvenih organizacijah, osnovnih šolah In sedanjih srednjih 
šolah za uvajanje novih oziroma Izpopolnjenih vzgojnoizo- 
braževalnih programov 

a) Priprava načrta izpopolnjevanja pedagoških delavcev 
Nosilec: Zavod SRS za šolstvo v sodelovanju z ustreznimi 

kadrovskimi šolami 
Rok: junij 1979 
b) Izvajanje izpopolnjevanj* pedagoških delavcev, in sicer: 
— pedagoških delavcev v vzgojnovarstvenih organizacijah 

za uresničevanje izpopolnjenega vzgojnega načrta 
— pedagoških delavcev v osnovnih šolah za uresničevanje 

razširjenega vzgojnoizobraževatnega programa osnovne šole 
— pedagoških delavcev v srednjih šolah za izvajanje skup- 

nih vzgojnoizobrazbenih osnov na začetku usmerjenega izo- 
braževanja ter v tem okviru tudi uresničevanje programa 
osnov proizvodnje in tehnike ter proizvodnega dela 

Nosilec: Kadrovske šole v sodelovanju z zavodom SRS za 
šolstvo 

Rok: do septembra 1980 
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3. Predlog za preobrazbo Izobraževanja In stalnega Izpo- 
polnjevanja pedagoških delavcev za potrebe usmerjenega 
Izobraževanja 

Nosilec: posebna Izobraževalna skupnost za vzgojnolzo- 
braževalno področje 

Rok: december 1979 

VII. Uvajanje usmerjenega izobraževanja 
1. Priprava načrtov za uvajanje usmerjenega Izobraževa- 

nja za Izobraževanje delavcev po posameznih področjih 
združenega dela 

Z načrtom se opredelijo konkretne akcije in naloge nepo- 
srednih nosilcev uvajanja usmerjenega izobraževanja, ki bo 
potekalo praviloma s sukcesivnim uvajanjem vzgojnoizobra- 
ževalnih programov usmerjenega izobraževanja v prve in na- 
slednje letnike. Kjer pa bodo izpolnjeni pogoji (pripravljeni 
vzgojnoizobraževalni programi, izpolnjeni kadrovski, mate- 
rialni m drugi pogoji), pa naj načrt predvidi hitrejšo dinamiko 
tudi z uvajanjem novih vzgojnoizobraževalnih programov za 
generacije, ki bodo ob uveljavitvi zakona o usmerjenem izo- 
braževanju obiskale srednje, višje in visoke šole. 

Nosilec: posebne izobraževalne skupnosti v sodelovaju z 
Izobraževalno skupnostjo Slovenije 

Pok za pripravo načrtov uvajanja usmerjenega izobraževa- 
nja najkasneje oktober 1979 

2. Načrti zagotavljanja materialnih In prostorskih pogojev 
za Izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega 
Izobraževanja 

Nosilec: posebne Izobraževalne skupnosti v sodelovanju 
z Izobraževalno skupnostjo Slovenije 

Rok: november 1979 
3. Načrt raziskovalnega in strokovnega dela za potrebe 

preobrazbe vzgoje in izobraževanja 
V načrt je treba vključiti prednostne raziskovalne in druge 

naloge, ki izhajajo 
iz potreb po nadaljnjem razvijanju predšolske vzgoje in 

osnovnega šolstva ter uvajanja in spremljanja usmerjenega 
izobraževanja 

Nosilec: Področna raziskovalna skupnost za vzgojo in izo- 
braževanje 

Rok: junij 1979 

VIII. Informiranje Javnosti o vsebini, dinamiki In 
pogojih uvajanja celovite preobrazbe vzgoje in 
izobraževanja 

Za informiranje javnosti o vsebini, dinamiki in pogojih uva- 
janja usmerjenega izobraževanja je potrebno pripraviti pose- 
ben načrt, ki naj obsega: 

- načrt za organizacijo javne razprave o osnutkih novih 
zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, 

- splošno informiranje občanov, delavcev in delovnih ljudi 

obveščanja' VZ9°'e in izobraževania prek sredstev javnega 
- informiranje učencev zlasti v zadnjih dveh razredih 

osnovne šole in njihovih staršev o možnostih in oblikah nada- 
ljevanja izobraževanja po končani osnovnošolski obveznosti 

na posameznih področjih usmerjenega izobraževanja 
Nosilec: Načrt javnega obveščanja o vsebini, dinamiki in 

pogojih uvajanja usmerjenega izobraževanja izdela RK SZDL 

XI. Pregled nekaterih dokumentov, ki bodo 
sprejeti ali pa se bodo pripravljali v obdobju 
1978-79 in so pomembni za celovito 
preozbrazbo vzgoje in izobraževanja 

V tem okviru dajemo pregled nekaterih dokumentov, kate- 
rih priprava je že v teku ali pa je načrtovana na podlagi 
sprejetih dogovorov in veljavnih zakonov. V pregled smo 
vključili tiste dokumente, katerih priprava in sprejemanje bo 
terjalo široko in koordinirano družbeno akcijo vseh organizi- 
ranih socialističnih sil. 

a) Medrepubliško usklajevanje 
Družbeni dogovor o enotnih osnovah za razvrščanje pokli- 

cev in strokovne izobrazbe 
Nosilec razprave: Republiški svet Zveze sindikatov Slove- 

nije 
Dogovor socialističnih republik in socialističnih avtono- 

mnih pokrajin o skupnih osnovah sistema vzgoje in izobraže- 
vanja 

Nosilec priprave osnutka dogovora: 
republiška in pokrajinska komisija za reformo izobraževa- 

nja 
b) Zakoni In Izvršilni predpisi 
1. Zakon o usmerjenem izobraževanju 
- osnutek zakona: december 1978 
- predlog zakona: september 1979 
2. Zakon o osnovni šoli 
- predlog za izdajo z osnutkom zakona: december 1978 
- osnutek zakona: marec 1979 
- predlog zakona: julij 1979 
3. Zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok 
- predlog za izdajo z osnutkom zakona: december 1978 
- osnutek zakona: marec 1979 
- predlog zakona: junij 1979 
4. Zakon o izobraževalnih skupnostih 
- predlog za izdajo z osnutkom zakona: oktober 1978 
- osnutek zakona: marec 1979 
- predlog zakona: april 1979 
5. Zakon o pedagoški službi 
- predlog za izdajo zakona: april 1979 
- osnutek zakona: lil. trimesečje 1979 
- predlog zakona: IV. trimesečje 1979 
6. Izvršilni predpisi k zakonu o predšolski vzgoji, o osnovni 

šoli ter o usmerjenem izobraževanju 
- šest mesecev po uveljavitvi zakonov 
Nosilec priprave zakonov in izvršilnih predpisov: republiški 

komite za vzgojo in izobraževanje 
Javna razprava o vsen zakonih bo potekala v fazi osnutkov, 
c) Družbeni dogovori 
1. Uskladitev in dopolnitev družbenega dogovora o obliko- 

vanju in izvajanju štipendijske politike v SRS 
Nosilec: odbor podpisnikov 
2. Dopolnitev družbenega dogovora o kadrovski politiki 
Nosilec: Sekretariat IS za kadrovska vprašanja 
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STALIŠČA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje o 

nadaljnjem uresničevanju 

vzgoje in izobraževanja v 

Stališča In predloge le sprejel Republiški svet za vzgojo In 
Izobraževanje SR Slovenije na seji dne 27. 11. 1978. 

Kot najsplošnejše izhodišče sedanjih reformnih prizadevanj 
je postavila zveza komunistov spoznanje, da je v sistemu 
socialističnega samoupravljanja izobraževanje dejavnik eko- 
nomskega razvoja, osebnega in družbenega napredka, faktor 
osvobajanja dela in človeka ter vsestranskega razvoja člove- 
kove osebnosti, ki ima svoj izvor v enotnem sistemu samou- 
pravno organiziranega združenega dela in njegovih interesih 
in ki je v funkciji uresničevanja zgodovinske vloge delavskega 
razreda in njegove revolucionarne prakse. 

Prav zato postavljamo združevanje vzgoje in izobraževa- 
nja s proizvodnim in drugim delom združbenih proizvajalcev 
v ospredje reformnih sprememb. Te pa lahko uresničujemo le 
v procesu podružbljanja vzgoje in izobraževanja ter njegove 
samoupravne preobrazbe v združeno delo. 

Nova samoupravna organiziranost na načelih zakona o 
združenem delu, novi družbenoekonomski odnosi ter samou- 
pravno planiranje izobraževanja v združenem delu so te- 
meljne poti družbene preosnove vzgoje in izobraževanja v 
enotnem sistemu samoupravno organiziranega združenega 
delDrugo, uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov 
v vzgojnoizobraževalni dejavnosti kot sestavini združenega 
dela pomeni enega temeljnih vzvodov dejanske družbene 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja. Zlasti preko vse bolj 
prevladujoče neposredne svobodne menjave dela bo mogoče 
uveljaviti celovit vpliv delavcev v združenem delu na vsebino, 
obseg, trajanje in organizacijo vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov. Delavci v OZD, ki so uporabniki kadrov morajo dobiti 
vpliv na vsebino slehernega segmenta v vzgojnoizobraževal- 
nem sistemu od predšolske vzgoje do tako imenovane skupne 
vzgojnoizobraževalne osnove na začetku vseh programov 
usmerjenega izobraževanja in do podiplomskega študija. 

Tretje pomembno izhodišče našega pristopa k reformi je v 
konceptu permanentnega Izobraževanja, ki temelji na 
usmerjanju mladih v izobraževanje in poleg izobraževanja ob 
delu vse bolj uveljavlja Izobraževanje Iz dela ter tako omo- 
goča uveljaviti kadrovski interes združenega dela oziroma 
usklajevati osebne izobraževalne ambicije in interese posa- 
meznikov s potrebami temeljnih organizacij združenega dela 
ter širše družbenimi razvojnimi potrebami. 

Izobraževanje iz dela bomo razvijali že v srednjem izobraže- 
vanju, v višjem in visokem izobraževanju pa naj postane 
izobraževanje iz dela prevladujoče, saj je sicer - glede na 
kadrovske potrebe združenega dela — težko preseči obstoječa 
neskladja v strukturi študirajočih, tudi tistih, ki študirajo ob 
delu. Izobraževanje iz dela naj bi postavljalo v ospredje prven- 
stveno usposabljanje v lastni stroki ne pa prakso, prehajanja 
iz proizvodnih poklicev na poklice za administrativna opra- 
V ^n četrto izhodišče našega pristopa k oblikovanju reformnih 
izpeljav je, da želimo s smotri reforme spremeniti vsebino, 
odnose In organiziranost celovito In povezano v vseh vzgoj- 
noizobraževalnih organizacijah, od predšolskih do univerze. 
Koncept usmerjenega izobraževanja predpostavlja že na pre- 
hodnih stopnjah organizirane družbene vzgoje spremembe v 
smeri oblikovanja delovnih navad in razvijanja afinitet ter 
sposobnosti mladih. Tako bo zlasti v osnovni šoli potrebno 
dati več poudarka politični vzgoji in izobraževanju, proiz- 
vodno-tehničnemu pouku in ustvarjalnosti učencev, svobo- 
dnim dejavnostim tega področja ter usmerjanju učencev v 
delo, poklicno usposabljanje oziroma nadaljnje izobraževa- 
nje. 
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IZPEUAVA PREOBRAZBE VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA VSRS 

Za preobrazbo vzgojnoizobraževalnega sistema, vsebine in 
organizacije vzgoje in izobraževanja na podlagi načel, spreje- 
tih v dokumentih kongresov ZKJ in ZKS ter stališčih in sklepih 
Predsedstva CK ZKS, je potrebno kot bistveni pogoj uveljaviti 
nove družbenoekonomske in samoupravne odnose, ki bodo 
zagotovili delavcem in delovnim ljudem: 

— da uveljavljajo pravice in odgovornosti za lastni razvoj 
(osebnosti, delovnih, ustvarjalnih sposobnosti) ter za celovit 
materialni in duhovni razvoj samoupravne socialistične 
družbe, 
_ da izhajajo iz družbene narave dohodka in spoznanja o 

pomenu prispevka izobraževanja k rezultatom dela in gospo- 
darjenja na podlagi svobodne menjave dela skupaj z delavci, 
ki izvajajo vzgojnoizobraževalno dejavnost, da načrtujejo in 
usklajujejo obseg in vsebino ter zagotavljajo izvajanje vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti. 

Podlaga za uresničevanje svobodne menjave dela na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja so programi vzgojnoizobraže- 
valnih storitev in cene teh storitev za katere se uporabniki in 
izvajalci dogovorijo s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
plana In drugimi samoupravnimi sporazumi. V okviru tako 
dogovorjenih programov vzgojnoizobraževalnih storitev in 
njihovih cen, si delavci v temeljnih organizacijah uporabnikov 
z razporejanjem dohodka zagotavljajo svoje in širše družbene 
potrebe po izobraževanju in kadrih, delavci v temeljnih orga- 
nizacijah izvajalcev pa pridobivajo dohodek iz povračila za 
opravljene dogovorjene programe vzgojnoizobraževalnih sto- 
ritev oziroma posamezne storitve. 

Osnovni vzvod za revolucioniranje družbenoekonomskih 
odnosov in družbenega položaja vzgoje in izobraževanja je 
uveljavljanje neposrednega odnosa med uporabniki in izva- 
jalci v svobodni menjavi dela v skupnih organih upravljanja 
vzgojnoizobraževalnih organizacij oziroma svetih v enotah 
izobraževalnih skupnosti ter resnična uveljavitev vpliva njiho- 
vih delegatov temeljnih samoupravnih skupnosti in organiza- 
cij delegatov v višjih oblikah samoupravne organiziranosti 
(posebne izobraževalne skupnosti, skupni strokovni organi 
itd.). Le s tem bo mogoče zagotoviti, da preobrazba vzgoje m 
izobraževanja ne bo ostala v mejah klasične šolske reforme, 
ampak bo lahko prerasla v širšo družbeno preobrazbo. 

V ta namen naj bi z zakonom o SIS na področju vzgoje in 
izobraževanja spodbudili prepočasen proces oblikovanja 
enot izobraževalnih skupnosti ob šolah vseh vrst in stopenj, 
skladno z usmeritvami programov šol, ki bodo podlaga za 
konstituiranje neposrednega interesa uporabnikov ob šolah 
in pot za zagotovitev večje neposrednosti v menjavi dela, za 
prevzem odgovornosti za hitrejši razvoj varstva, vzgoje in 
izobraževanja in za uvljavitev interesa uporabnikov v svetih 
izobraževalnih organizacij. 

Preobrazba vzgoje in izobraževanja mora zajeti celotno 
področje vzgoje in izobraževanja ter enotno uveljaviti skupna 
izhodišča in načela: idejno marksistično zasnovanost, vodilno 
vlogo delavskega razreda in pravice delavca, ki izhajajo iz 
dela zagotavljanje možnosti za neposredno odločanje upo- 
rabnikov, delegatov DPO in drugih zainteresiranih družbenih 
dejavnikov ter delavcev vzgojnoizobraževalnih organizacij v 
skupnih organih upravljanja (svetih) o vsebini, razvoju in 
pogojih dela vzgojnoizobraževalne organizacije. Dosledno 
izvajanje enotnih idejnih temeljev preobrazbe vzgoje in izo- 
braževanja zahteva tudi dogovarjanje republik in pokrajin o 
skupnih osnovah sistema vzgoje in izobraževanja ter enotnih 
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osnovah za razvrščanje zahtevnosti strokovne izobrazbe po- 
trebne za opravljanje določenih del in nalog. 

Predšolska vzgoja kot del enotnega vzgojnoizobraževal- 
nega sistema socializira in razvija otrokovo osebnost. Obli- 
kuje zlasti delovne navade, sposobnosti in nagnjenja. S tem 
zlasti odpravlja posledice odraščanja v različnih socialnih in 
kulturnih razmerah in omogoča hitrejši razvoj sposobnosti v 
letih pred vstopom v osnovno šolo. Zato jo vsebinsko dopol- 
njujemo zlasti s krepitvijo interesnih aktivnosti in delovno 
vzgojo, organizacijsko pa pospešeno razvijamo predvsem 
tako, da bo z različnimi vzgojnimi programi zajela vse pred- 
šolske otroke v krajevni skupnosti Da bi bile kos tej nalogi, 
se vzgojnovarstvene organizacije preoblikujejo v odprte cen- 
tr?, ?a P.redš°lsko vzgojo, v katerih uporabniki in izvajalci oblikujejo v odprte centre za predšolsko vzgojo, v katerih 
uporabniki in izvajalci oblikujejo skupne organe upravljanja 
za odločanje v posameznih z zakonom in samoupravnim 
sporazumom določenih zadevah. Centri za predšolsko vzgojo 
sodelujejo z vsemi družbeno vzgojnimi dejavniki v krajevni 
skupnosti, zlasti še z organizacijami združenega dela. 

Organizirana priprava na vstop v osnovno šolo v obliki 
male šole se je pokazala kot uspešno izravnavanje možnosti 
otrok za napredek v osnovni šoli in je zajela skoraj vse otroke 
v zadnjem letu pred vstopom v šolo, zato jo bomo še naprej 
razvijali in programsko povezovali s predšolsko vzgojo in 
osnovno šolo ter jo uzakonili kot obvezno obliko priprave 
otrok na vstop v osnovno šolo. V prihodnje bi naj v malo šolo 
pričeli vključevati otroke že pred šestim letom starosti. 

Osnovna šola bo še naprej zasnovana kot obvezna ose- 
mletna enotna splošnoizobraževalna šola s tem, da bi njen 
pričetek postopoma približali 6. letu starosti. Vsebinsko in 
organizacijsko pa se bo bistveno razvila tako, da bomo iz 
njenega vzgojnoizobraževalnega programa dosiednje od- 
pravljali zastarele vsebine<K ki povzročajo preobremenitev 
učencev in jih dopolnjevali s tistimi temeljnimi družbenoeko- 
nomskimi znanji, ki dajejo odgovore na aktualna vprašanja in 
socialno izkustvo učencev ter oblikujejo samoupravljalsko 
zavest in kulturo mladega človeka. Dograjevali bomo marksi- 
stično zasnovanost posameznih predmetov in drugih sestavin 
njenega programa. V vzgojnoizobraževalnih programih ter 
celotnem življenju in delu osnovne šole bomo bistveno okre- 
pili politehnično Izobraževanje ter delovno In proizvodno 
tehnično vzgojo, tako v okviru pouka in svobodnih dejavnosti, 
kot tudi z neposrednim sodelovanjem učencev v proizvodni 
dejavnosti svojega okolja, skladno z razvojno stopnjo učen- 
cev. S svojo celotno naravnanostjo mora osnovna šola razvi- 
jati ustvarjalnost učencev zlasti pa bo potrebno bistveno 
okrepiti vlogo celotnega osnovnega izobraževanja pri razvija- 
nju poklicnih interesov tako, da bo poklicno usmerjanje po- 
a^ai'°f^^matlčna*ralna naloga celotne osnovne šole pri 
vključevanju učencev v nadaljnje izobraževanje in v delo. S 
tem namenom naj se v osnovnem izobraževanju uveljavlja 
nove naloge pri vseh predmetih obveznega programa, razšir- 
jajo naj se možnosti za izvajanje fakultativnih programov in 
programov organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela 
izven pouka (interesne aktivnosti, krožki, delo društev in po- 
dobno), vključno z dodatnimi programi za posebej uspešne 
uconce. 

Poleg tega bodo osnovne šole z razvijanjem dopolnilnega 
pouka, izvajanjem fakultativnih programov in s svobodnimi 
dejavnostmi povečale individualizacijo pouka, kar bo vplivalo 
na večjo uspešnost in učinkovitost izobraževanja. Na ta način 
bodo osnovne šole zagotavljale vse večje možnosti za vse- 
stranski razvoj vsakega učenca, za načrtno razvijanje njego- 
vih sposobnosti in nagnjenj v skladu z zmožnostmi posamez- 
nika ter interesi in potrebami združenega dela in celotne 
družbe. S tem bodo oblikovale podlago za vključitev v usmer- 
jeno izobraževanje za ustrezno področje dela. Program 
osnovne šole naj bi uskladili s programom skupne vzgojnoi- 
zobraževalne osnove v usmerjenem izobraževanju, da bi do- 
segli čim večjo vsebinsko povezanost in racionalnost vzgoj- 
noizobraževalnih programov. 

Vsebinski in organizacijski razvoj predšolske vzgoje z malo 
šolo, preoblikovanje vzgojnoizobraževalnega programa ter 
razvoj oblik in metod vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni 
šoli bodo tudi omogočili postopen prehod na zgodnejše 
ykijučevanje v osnovno šolo. 

Za uresničevanje take vsebinske preosnove bo osnovna 
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šola morala razvijati organizacijo vzgojnoizobraževalnega 
dela ter se delovno in samoupravno kar najtesneje povezati s 
svojim okoljem, s krajevno skupnostjo. Zato se bo v skladu z 
interesi delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti in 
drugimi možnostmi okolja razvijala v celodnevno šolo. Ta bo v 
svoje delo vključevala zlasti prek krajevnih skupnosti in enot 
občinskih izobraževalnih skupnosti vse tiste družbene dejav- 
nike, ki lahko prispevajo k uresničevanju njenih nalog zlasti 
še delovne ljudi in občane v TOZD, družbenopolitičnih in 
družbenih organizacijah ter društvih. 

Za izenačevanje pogojev in kvalitete znanja v osnovnem 
izobraževanju na vseh območjih SRS pa bodo delovni ljudje 
m občani tudi še nadalje solidarno zagotavljali uresničevanje 
enotno dogovorjenega programa osnovnega izobraževanja v 
obsegu, za katerega se bodo sporazumeli. 

Celotno izobraževanje po končani osnovnošolski obvezno- 
sti se nadaljuje y usmerjenem Izobraževanju. Zasnovano bo 
na načelu permanentnostl tako, da bodo mladina in delavci- 

- pridobivali strokovno izobrazbo za začetek dela, nadalje- 
vali na delu in z delom usposabljanje za opravljanje del in 
nalog ter si ob delu stalno izpopolnjevali znanja v skladu s 
potrebami delovnega procesa, razvojem samoupravnih od- 
nosov, znanosti in tehnologije, 

- nadaljevali izobraževanje za zahtevnejša dela ob delu in 
iz dela, 

- lahko uveljavljali znanje in usposobljenost, ki so ju dose- 
gli s samoizobraževanjem in organiziranimi oblikami izobra- 
ževanja na področju stroke kot celote, določenih procesov 
tehnologije in organizacije dela, kulture in družbenopolitič- 
nega izobraževanja. 

Izobraževanje in usposabljanje za delo bo preraslo okvir 
izobraževalne organizacije, saj bo z vzgojnoizobraževalnim 
programom predvideno, da ae del usposabljanja In Izobra- 
ževanja lahko Izvede predvsem v organizacijah združenega 
dela - uporabnikov m to v neposrednem delovnem procesu. 
OZD - uporabniki, bodo morale zagotoviti materialno-te- 
hnične pogoje za izvajanje proizvodne in druge delovne 
prakse ter proizvodnotehničnega pouka v delovnem procesu 
Izmed svojih strokovnih kadrov bodo morale OZD usposobiti 
inštruktorje in učitelje, ki bodo v delovnem procesu uresniče- 
vali del izobraževanja oziroma usposabljanja po vzgoinoizo- 
brazevalnem programu. 

Izobraževalne in druge organizacije združenega dela ozi- 
roma obrtniki, ki bodo izvajale posamezne dele vzgojnoizo- 
braževalnega programa, bodo urejale medsebojne odnose v 
zvezi z uresničevanjem vzgojnoizobraževalnega dela v skladu 
z zakonom o usmerjenem izobraževanju s samoupravnimi 
sporazumi ali pogodbami. Na podlagi zakona o usmerjenem 
izobraževanju in samoupravnih sporazumov oziroma pogodb 
med izobraževalnimi ter drugimi organizacijami združenega 
dela m obrtniki bodo uveljavljali in uresničevali učenci tudi 
pravice in odgovornosti, ki so povezane z izvajanjem proizvo- 
dnega dela, delovne in proizvodne prakse učencev v neposre- 
dnem delovnem procesu (varstvo pri delu, nagrada, obseg in 
vrsta delovnih obveznosti in podobno). 

Izobraževanje za delo se izvaja po vzgojnoizobraževalnih 
programih, ki se pripravljajo po posameznih področjih zdru- 
ženega dela, tako da omogočajo izobraževanje za delo na 
vseh ravneh zahtevnosti dela v skladu s potrebami. Izhodišča 
za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov so obliko- 

//a/73 ta^°' vsa^ vz9ojnoizobraževalni program zagotav- 
- organsko povezanost vsebine izobraževanja za dela na 

vseh ravneh zahtevnosti v okviru določenega področja dela 
(oziroma v stroki) tako, da bo program omogočal vstop v delo 
ter nadaljevanje izobraževanja ob delu ali iz dela, 

- skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo na začetku usmerje- 
nega izobraževanja, 

- proizvodno delo in delovno prakso kot sestavni del izo- 
braževanja za dela in naloge vseh vrst in zahtevnosti, zato bo 
vsako izobraževanje nujno potekalo v prepletenem odnosu 
izobraževanja in dela, 

- strokovno znanje in usposobljenost potrebno za začetek 
dela in omogočal nadaljnje razvijanje delovne usposoblje- 
nosti z izpopolnjevanjem in načrtnim usposabljanjem na delu 
m z delom v OZD, 

- večjo naravnanost programov srednjih, višjih in visokih * 
šol na smotre in programe družbenoekonomskega razvoja 
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celotne družbene skupnosti ter konkretnih uporabnikov v 
združenem delu, ^ 

- vsebine, ki izvirajo iz skupnih družbenih potreb, razvoja 
samoupravljanja, potreb dela ter dosežkov znanosti in te- 
hnike. ... j. 

Vzgojnoizobraževalni programi, zasnovani na teh izhodi- 
ščih bodo nadomestili dosedanji dualizem srednjih šol (sploš- 
noizobraževalnih, strokovnih in poklicnih) ter zato pomenijo 
preseganje razlik med posameznimi vrstami sedanjih srednjih 
šol ter preseganje dosedanje ločenosti srednjega, višjega, in 
visokega šolstva. Visokošolski programi se morajo vsebinsko 
uskladiti in graditi na programih predhodnih stopenj izobra- 
ževanja Za uresničitev te naloge se bodo delegati visokega 
šolstva, srednjih šol ter uporabnikov organizirali in povezali v 
skupnih strokovnih organih pri posebnih izobraževalnih 
skupnostih. Programi se bodo oblikovali po usmeritvah (n. pr. 
program izobraževanja delavcev v kovinarsko-strojni stroki), 
ti pa bodo razčlenjeni v smeri (n. pr. program izobraževanja za 
dela strojne obdelave). 

V posamezni smeri je vsebina izobraževanja enaka za vse 
učence v določenem letniku, da se lahko vsi takoj vključijo v 
delo za del poklicev, katerih narava pa terja nadaljnje izobra- 
ževanje za zahtevnejša dela v isti smeri, pa predvideti dru- 
gačne izpeljave. V dokajšnjem deležu naj bi bile skupne tudi 
vsebine izobraževanja za vse učence v okviru iste usmeritve, 
kar naj zagotovi fleksibilnost pri preusmerjanju učencev med 
izobraževanjem in mobilnost delavca na delu. Organska vse- 
binska povezanost vzgojnoizobraževalnih programov zadela 
v posamezni stroki oziroma na posameznem področju dela bo 
v celoti omogočala vertikalno prehodnost v usmeritvi, z do- 
polnitvijo potrebnega znanja pa tudi prehodnost med usmeri- 

^v'enovitem sistemu usmerjenega izobraževanja bo organi- 
zirano tudi celotno izobraževanje odraslih. Zato je treba zlasti 
v konceptu delavskih univerz prvenstveno uveljaviti področje 
dopolnilnega splošnega, strokovnega, družbenopolitičnega 
in družbenoekonomskega izobraževanja delavcev, v skladu s 
potrebami OZD, dopustiti pa možnost zadovoljevanja indivi- 
dualnih potreb delavcev in občanov tudi tako, da sami krijejo 
stroške izobraževanja. Opustiti pa je treba vlogo delavskih 
univerz kot servisa za organizacijo srednjega, višje in visoko- 
šolskega izobraževanja, ki je zasnovano na interesu posamez- 
nikov in ne upošteva v združenem delu načrtovanih potreb po 
izobraževanju in delavcih. . 

Kot sestavni del izobraževalne politike, ki jo skupaj oblikur 
jejo uporabniki kadrov, drugi zainteresirani družbeni subjekti 
in delavci vzgojnoizobraževalnih organizacij v skupnih orga- 
nih upravljanja vzgojnoizobraževalne organizacije (svet 
vzgojnoizobraževalne organizacije), se opredeljujejo tudi me- 
rila in kriteriji za vključevanje učencev v nadaljnje izobraževa- 
nje, upoštevajoč pri tem uspešnost izobraževanja, nagnjenje 
in sposobnosti posameznika ter interese in potrebe uporabni- 
kov. .. 

Za nekatere poklicne profile, ki so potrebni na posameznih 
področjih družbenega dela in se formirajo šele na visokošol- 
ski ravni (tuji jeziki, študij nekaterih temeljnih ved nacional- 
nega pomena in podobno), so namesto dosedanje gimnazije 
kot splošne pripravljalnice za vse vrste visokošolskega študija 
doslej predvideni programi z usmeritvijo na pedagoškem, 
družbostovno-jezikovnem, na naravoslovno-matematičnem 
ter telesno-kulturnem področju. Vgrajeni naj bi bili praviloma 
v pedagoške, tehniške, ekonomske in druge šolske centre 
oziroma šole. Programi omenjenih usmeritev bodo vsebovali 
tudi praktična znanja v obsegu, ki omogoča učencem uspo- 
sobitev za začetek določenih del oziroma nalog, ki jih spora- 
zumno opredelijo uporabniki in izvajalci pri sprejemanju pro- 
grama ene ali druge usmeritve, kar bo omogočalo tudi absol- 
ventom teh oddelkov vključevanje v delo. Uporabniki in izva- 
jalci bodo pri sprejemanju programov predvidenih usmeritev 
tudi opredelili, kateri programi višjih in visokih šol se nagraju- 
jejo na eni ali drugi usmeritvi. Zaradi navedenih značilnosti 
nobena od teh usmeritev ne more biti samo pripravljalnica 
(učencem omogoča tudi usposobitev za začetek dela), nika- 
kor pa ne univerzalna pripravljalnica za vse usmeritve in smeri 
visokošolskega študija. V zakonu o usmerjenem izobraževa- 
nju bo treba podrobneje razdelati take možnosti v okviru 
posameznih poklicev in del. 

V okviru svojih pristojnosti v zvezi z oblikovanjem vsebine 
vzgojnoizobraževalnih programov bodo s sprejemanjem pro- 
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gramov uporabniki in izvajalci v okviru posebnih izobraževal- 
nih skupnosti določali tudi število usmeritev in smeri za izo- 
braževanje delavcev na ustreznem področju združenega dela 
ter na podlagi sprejete izobraževalne politike opredelili naj- 
bolj učinkovite poti in načine izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja mladine in delavcev. V ta namen se bo nada- 
ljeval proces oblikovanja novih vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v srednjem in visokem šolstvu. Pri tem bodo sodelo- 
vali uporabniki iz posebnih izobraževalnih skupnosti, delegati 
v svetih vzgojnoizobraževalnih organizacij ter delegati nepo- 
sredno zainteresiranih organizacij združenega dela. V ospre- 
dju teh programskih sprememb bodo skrajševanje in aktuali- 
zacija vzgojnoizobraževalnih programov ter doseganje večje 
učinkovitosti vzgoje in izobraževanja. 

Ponovno naj bi se ovrednotili tudi programi in vsebina 
podiplomskega študija ter oblike tega študija, pri čemer je 
treba dati večji poudarek in značaj njegovi vlogi v konceptu 
permanentnega izobraževanja ter doseči preusmeritev od 
pretežno klasičnega magistrskega študija na najrazličnejše 
oblike specializacij. 

Napredovanje po programih oziroma vključevanje v izobra- 
ževanje bo temeljilo na doseženih rezultatih učencev oziroma 
delavcev v izobraževanju in na delu, njih sposobnostih in 
nagnjenjih ter na potrebah OZD. Preseči je treba odvisnost 
izbire poklica oziroma izobraževanja od socialnih in kulturnih 
razmer, v katerih posameznik živi, zato pa je nujno razvijati 
usmerjanje učencev in zaposlenih delavcev v izobraževanje 
kot najširšo družbeno akcijo. Usmerjanje bodo morale izva- 
jati tako Izobraževalne kot druge organizacije združenega 
dela In samoupravne Interesne skupnosti, zlasti še zato, da 
se bodo v izobraževanje za zahtevnejša dela in naloge vklju- 
čevali predvsem delavci iz dela in ob delu. Le na ta način bo 
mogoče doseči stalno in čimbolj ustrezno skladnost med 
nagnjenji, sposobnostmi in uspehi posameznika v izobraže- 
vanju in na delu ter tekočimi in dolgoročnimi potrebami 
organizacij združenega dela. Zato se bodo vpisi v izobraževa- 
nje stalno usklajevali s plani obsega izobraževalne dejavnosti 
v posebnih izobraževalnih skupnostih. Posebej se bodo mo- 
rali uveljaviti pri opredeljevanju meril, kriterijev in pogojev 
vpisa tudi skupni organi upravljanja vzgojnoizobraževalnih 
organizacij (svet) oziroma enote izobraževalne skupnosti. 

V konceptu permanentnega izobraževanja za delo in sa- 
moupravljanje se bo vse bolj uveljavljalo vključevanje zapo- 
slenih delavcev v izobraževanje ob delu in iz dela. Tako bo v 
prihodnje izobraževanje zlasti za zahtevnejše poklice pote- 
kalo vse bolj v okviru delovnega razmerja. Medsebojne od- 
nose med temeljno organizacijo in delavcem, ki se v skladu s 
potrebami temeljne organizacije vključuje v izobraževanje ob 
delu in iz dela, bodo na podlagi zakona urejali samoupravni 
akti temeljnih organizacij. 

V okviru celotne štipendijske politike kot sestavnega dela 
samoupravne kadrovske politike združenega dela pa se bodo 
v prihodnje razvijali neposredni odnosi med temeljnimi orga- 
nizacijami in učenci, ki se izobražujejo pred vstopom v delo. 
Zato bo tfeba uveljaviti kot prevladujočo obliko kadrovsko 
štipendiranje, ki je podlaga za uresničevanje kadrovskih načr- 
tov temeljnih organizacij, usklajenih z družbenoekonomskim 
razvojem celotne družbenopolitične skupnosti po novih de- 
lavcih ter osnova za urejanje neposrednih odnosov med 
učenci, ki nadaljujejo izobraževanje pred vstopom v delo, in 
temeljnimi organizacijami. 

Postaviti kot instrument usmerjanja tudi pogodbo o kadrov- 
skih štipendijah ali pogodbo o izobraževanju iz dela, ki bo 
uskladila izobraževalni interes posameznika ter kadrovske 
potrebe združenega dela in širše družbenopolitične skupno- 
sti. 

Organizacije združenega dela, kj so uporabniki kadrov in 
vzgojnoizobraževalne organizacije bbdo z usmerjanjem zago- 
tavljale, da se bodo vključevali zlasti v izobraževanje za za- 
htevnejše poklice učenci oziroma zaposleni delavci, ki so v 
izobraževanju oziroma na delu dosegali najboljše rezultate. 

Kot organska celota mora izobraževanje po končani osnov- 
nošolski obveznosti zadovoljevati potrebe celotnega združe- 
nega dela, to je usposabljati za dela in naloge vseh vrst in 
ravni zahtevnosti: 

- načrtno izobraževanje in usposabljanje na delu in z de- 
lom za delavce, ki se zaposlijo z nedokončano oziroma 
uspešno končano osnovno šolo. takoj po izpolnjeni osnov- 
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nošolski obveznosti. Organizacije združenega dela si bodo 
morale v sodelovanju z osnovno šolo prizadevali, da si bodo 
delavci, ki niso končali osnovne šole v okviru izobraževanja in 
usposabljanja na delu in z delom pridobili osnovnošolsko 
izobrazbo po posebnem programu ter si razširili kulturno 
obzorje, kar je eden temeljnih pogojev za uspešnejše delo in 
samoupravljanje, za trajen strokovni in celoten osebni razvoj 

- začetek izobraževanja za tiste, ki uspešno končajo 
osnovno šolo, je zasnovan tako, da program obsega določena 
spo-kulturna, družboslovno-ekonomska in naravoslovno-ma- 
tematična ter proizvodno-tehnična znanja, ki tvorijo skupno 
vzgojnoizobraževalno osnovo, strokovna znanja za določeno 
usmeritev izobraževanja, proizvodno in drugo delovno prakso 

i7hroi f/ Z "smentv'j° izobraževanja, ki jo je posameznik ^bral. Vpis učencev v prvo leto usmerjenega izobraževanja 
bo upošteval poklicno usmerjanje v osnovni šoli in izobraže- 
valno kadrovske potrebe izražene v posebnih izobraževalnih 
skupnostih ter družbenih planih. Učenec se z vpisom v usmer- 
jeno izobraževanje odloči za izobraževanje v okviru določene 
usmeritve, ki ustreza določenemu področju dela (primer- 
strojništvo gradbeništvo, tekstil in podobno). Zato skupna 
vzgojnoizobrazevalna osnova na začetku usmerjenega izo- 
braževanja ni splošna pripravljalnica (skupna srednja šola) za 
poklicno izobraževanje, temveč je začetek kontinuiranega 
izobraževanja za delo na posameznem področju dela. Skupna 
vzgojnolzobraževalna osnova Je sestavni del programov 
vseh usmeritev In smeri. V skladu z doseženimi izobrazbe- 
nimi rezultati, sposobnostmi, interesi in potrebami združe- 
nega dela se učenci postopoma odločajo za posamezna dela 
ter v skladu s tem vključujejo v delo oziroma nadaljujejo 
izobraževanje za zahtevnejša dela v okviru določenega po- 
dročja združenega dela,' 
- za dela in naloge za opravljanje katerih je potrebna izobra- 
zba več strok, naj se dogovorijo v posebnih izobraževalnih 
skupnostih o interdisciplinarnih programih študija; vzgojnoi- 
zobraževalne organizacije pa se bodo na tej podlagi dogovar- 
jale o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega študija. 
Zlasti visokošolske organizacije morajo tudi v okviru univerze 
na podlagi pobud uporabnikov pospeševati interdisciplinarni 
in multidisciplinarni študij ter spodbujati organizacijo takega 
študija, namesto neracionalnega širjenja še vi I a usmeritev in 
smeri, 

- delavcem, ki jim razvoj tehnologije in organizacije dela 
postavlja nove zahteve po dopolnitvi izobrazbe, naj se omo- 
goča v srednjem in visokem šolstvu izbira le posameznih 
delov vzgojnoizobraževalnega programa, ne da bi morali 
osvojiti celoten program neke šole. 

Za delavce, ki se izobražujejo ob delu ali iz dela in se 
vračajo iz dela v izobraževanje, se bodo vzgojnoizobraževaini 
programi prilagajali v skladu s pridobljenimi delovnimi, sa- 
moupravnimi in življenjskimi izkušnjami, morajo pa zagotav- 
ljati enakovrednost pridobljene izobrazbe. 

V celotnem vzgojnoizobraževalnem sistemu od predšolske 
vzgoje do izobraževanja za delo je potrebno izdelati ustrezne 
strokovne rešitve za izobraževanje, usposabljanje in stalno 
izpopolnjevanje oseb z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. Zagotoviti je treba možnosti njihovega izobraževanja 
in usposabljanja za vsa tista dela in naloge, ki jih lahko 
opravljajo glede na svoje telesne in duševne sposobnosti. 
Zato naj se zagotovi njihovo izobraževanje in usposabljanje 
za taka dela ter tudi trajno strokovno izpopolnjevanje po 
prilagojenih oziroma posebnih programih. 

V posebnih izobraževalnih skupnostih bodo uporabniki in 
izvajalci kot sestavino izobraževalne politike opredeljevali ob- 
seg vpisa in način izobraževanja za pridobitev usposoblje- 
nosti za zahtevnejša dela in naloge. V skladu z naravo dela in 
potrebami po delavcih ter celotnimi družbenimi potrebami 
bodo določali obseg vpisa zaposlenih delavcev, ki se v izobra- 
ževanje vključujejo ob delu in iz dela, ter obseg vpisa študen- 
tov, ki bodo nadaljevali izobraževanje neposredno po srednii 
šoli. ' 

Za uspešno ugotavljanje in uresničevanje vzgojnoizobraže- 
valnih potreb ter za trajno spremljanje, usklajevanje in pri- 

' Dosedanje priprave vzgojnoizobraževalnih programov so poka- 
zale, da bo kljub razširitvi in poglobitvi splošne izobrazbe s skupno 
vzgojnoizobraževalno osnovo trajalo izobraževanje, ki ustreza seda- 
njim poklicnim šolam, do treh let. 

pravo vsebine ter uresničevanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov oblikujejo uporabniki In Izvajalci skupne strokovne 
organe pri posebnih Izobraževalnih skupnostih ter skupne 
strokovne organe več Izobraževalnih skupnosti, v katere se 
bodo razvile obstoječe komisije, ki pripravljajo predloge 
vzgojnoizobraževalnih programov za posamezne usmeritve. 

Vzgojnoizobraževalne programe bodo sprejemali uporab- 
niki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih v skladu 
z načeli, ki jih bo določil zakon o usmerjenem izobraževanju. 
Potrebno varstvo skupnih družbenih interesov pa bi zagotav- 
ljali zlasti s tem, da bi oblikovali Strokovni svet za vzgojo in 
izobraževanje pri Izobraževalni skupnosti Slovenije, ki bo 
določal skupno vzgojnoizobraževalno osnovo in obvezna 
enotna načela za oblikovanje posameznih vzgojnoizobraže- 
valnih programov. Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
pri Izobraževalni skupnosti Slovenije naj bi sestavljali tudi 
delegati Izvršnega sveta Skupščine SRS in republiškega 
upravnega organa za področje vzgoje in izobraževanja ter 
delegati ustreznih DPO. Poleg tega pa bi občine in republika 
zagotavljale tudi nadzor nad zakonitostjo dela izobraževalnih 
organizacij. V skladu z novimi družbenoekonomskimi odnosi 
ter prevzemanjem neposredne odgovornosti delavcev v zdru- 
ženem delu za izobraževalno politiko, vsebino in razvoj vzgoje 
in izobraževanja je potrebno razviti novo vsebino in organiza- 
cijo strokovnega nadzora nad uresničevanjem vzgojnoizobra- 
ževalnih programov, zlasti v usmerjenem izobraževanju. Ne- 
posredno skrb za razvoj kvalitete vzgojnoizobraževalnega 
dela morajo v večji meri kot doslej prevzemati vzgojnoizobra- 
zevalne organizacije, ter s sporazumevanjem uporabnikov in 
izvajalcev v svetih izobraževalnih organizacij oziroma enotah 
izobraževalnih skupnosti in posebnih izobraževalnih skupno- 
stih zagotavljati pogoje za trajno rast kvalitete dela vzgojnoi- 
zobraževalne organizacije. 

da P°sPešuiei° strokovnost in kvaliteto vzgoj- 
snko t 9a- S® morajo zlasti srednje, višje in vi- 
fovati med sebo?''0 pro9rame' Povezovati in sode- 

S tem v zvezi je treba proučiti tudi vlogo in organiziranost 
strokovnega ter raziskovalnega dela na področju vzgoje in 
izobraževanja z vidika obsežnih strokovnih nalog pri uresni- 

SRVq T««!'ovite preobrazbe vzgoje in izobraževanja (Zavod SRS za šolstvo, Pedagoški inštitut, Center za razvoj univerze 

kovni0o^ln!Up,|aov)0braŽeValne SkUPn°Sti S'°Veni'e in str°: 

Izobraževalne organizacije na področju usmerjenega izo- 
braževanja vseh stopenj se bodo glede na sorodnost proara- 
mov in skupne kadrovske naloge v zvezi s potrebami združe- 

nj p0vefovale v izobraževalne centre usmerjenega izobraževanja, zlasti z namenom, da ugotavljajo celovito za- 
snovanost in usklajeno uresničevanje vzgojnoizobraževalnih 
programov, sprotno prilagajanje razvojnim potrebam združe- 
nega dela, racionalno organizacijo vzgojnoizobraževalneaa 
dela in usmerjanje učencev oziroma študentov v skladu z 
njihovimi sposobnostmi in nagnjenji, potrebami dela in dose- 

uf=nT^'Z,0^ alnirTli ,rezultati- s ^ga vidika povezovanje visokošolskih organizacij v univerzo ne sme biti ovira za tesno 
sodelovanje in povezovanje višjih in visokih šol z ustreznimi 
srednjimi šolami. V okviru univerze pa se naj visokošolske 
organizacije dogovarjajo tudi o usklajevanju meril, kriterijev 
in postopkov za ustrezno kadrovsko politiko ter zagotovijo 
enotnost kriterijev (pegadoške sposobnosti, strokovne uspo- 
sobljenosti, znanstvene ali umetniške ustvarjalnosti ter druž- 
benopolitične aktivnosti in zavzetosti) pri volitvah v nazive 
(habilitacija). 

Za preobrazbo vzgoje in izobraževanja je potrebna obsežna 
in koordinirana družbena akcija, ki bi morala obsegati aktiv- 
nost družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter republi- 
ških upravnih organov, akcije celotnega združenega dela, 
posebej pa še izobraževalnih skupnosti, skupnosti za zapo- 
slovanje, gospodarske zbornice Slovenije, akcije vseh izobra- 
ževalnih organizacij ter strokovnih in raziskovalnih organiza- 
cij s področja vzgoje in izobraževanja. 

S tem namenom je potrebno pripraviti načrt akcij in nalog 
ter predvideti nosilce in roke za njihovo izvajanje. 
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NEKATERI UKREPI ZA POSPEŠITEV 
PREOBRAZBE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V 
PREHODNEM OBDOBJU 

V reformnem procesu ne bi smeli čakati, da dozorijo vsi 
pogoji za frontalno uvedbo vseh novih elementov usmerje- 
nega izobraževanja, kar bo odvisno v veliki meri od kadrov- 
skih in materialnih pogojev ter pravočasne priprave novih 
vzgojnoizobraževalnih programov in učbenikov. Ker se izo- 
braževanje po končani osnovni šoli začenja z usmeritvijo 
učencev v zaokroženo področje dela, pa je po drugi strani 
skoraj nemogoče iti v reformo parcialno ali z delom šolstva, 
saj bi eventuelno preusmerjanje učencev predstavljalo velike 
težave Zato naj bi reformni proces, ki je v teku, pospešili z 
nekaterimi delnimi in postopnimi spremembami v vsebini, 
organizaciji in odnosih v vzgoji in izobraževanju: 

1. Čimprej dopolniti program osnovne šole z več elementi 
delovne, politične in družbenoekonomske vzgoje, pravoča- 
snega poklicnega usmerjanja, ter z drugimi dejavnostmi, ki 
sodijo v koncept celodnevne šole. To nalogo je treba uresni- 
čiti do začetka šolskega leta 1979/80. V tem času pripraviti 
tudi zakon o osnovni šoli in vzgojnovarstveni dejavnosti pred- 
ŠOl2 kŽe°v7etu 1979/80 naj se prlčno uveljavljati nove kvali- 
tete v akcijah za usmerjanje vpisa tako za učence osnovnih 
šol ki izpolnijo šolsko obveznost, kot za usmerjanje srednje- 
šolcev v višje in visoke šole. Posebne izobraževalne skupno- 
sti ki so že ustanovljene, oziroma iniciativni odbori za usta- 
navljanje PIS na področju družbenih dejavnosti bodo na pod- 
lagi načrtovanih potreb združenega dela po kadrih in v sode- 
lovanju s samoupravnimi organi OZD določile število novih 
učencev in študentov na vseh stopnjah in smereh izobraževa- 
nja po osnovni oziroma srednji šoli do konca februarja 1979. 
Število novih učencev mora vključevati tudi potrebe in mož- 
nosti izobraževanja ob delu. ... 

Usmerjanje vpisa v okviru poklicnega usmerjanja naj za 
jame celotno izobraževanje po osnovni šoli tako za mladino, 
kakor za izobraževanje ob delu. Prijave za vpis novincev se 
naj izvedejo že v aprilu 1979, kar bo omogočilo uskladitev 
števila novincev z načrtovanimi potrebami po kadrih in inte- 
resi kandidatov za izobraževanje ter morebitno poklicno 
preusmeritev določenega števila učencev do začetka šol- 
skega leta 1979/80. .. 

Koordinacijski odbor za poklicno usmerjanje pri HKVI, ki ga 
sestavljajo delegati vseh republiških ustanov za vzgojo in 
izobraževanje, načrtovanje kadrovskih potreb in poklicno 
usmerjanje, družbenopolitičnih organizacij, ter gospodarske 
zbornice načrtuje, vodi in koordinira celotno akcijo za 
usmerjanje vpisa. Zato bo tudi sprejel podrobni načrt nalog, 
zadolžitev in nosilcev za izvedbo akcij o usmerjanju vpisa 
novincev za šolsko leto 1979/80 z ustreznim rokovnikom. V 
iem okviru bodo imele pomembno vlogo zlasti koordinacijske 
komisije za usmerjanje vpisa pri občinskih izobraževalnih 
skupnostih ter pri posebnih izobraževalnih skupnostih. 

3. Pri določanju in usklajevanju števila novincev v srednjih 
šolah, morajo izobraževalne skupnosti določiti tudi število 
novincev na gimnazijah v skladu za delo in za nadaljevanje 
izobraževanja splošna srednješolska izobrazba. Pri določanju 
števila novincev na gimnazijah je treba že v prihodnjem letu 
upoštevati načelo, da bo gimnazija postopoma izgubila zna- 
čaj splošne pripravljalnice za vse smeri in usmeritve visoko- 
šolskega študija ter da se bodo v izobraževanje zlasti na 
tehniških in drugih višjih in visokih šolah vključevali v večji 
meri iz ustreznih srednjih strokovnih šol ter delavci iz dela. S 
tem v zvezi je potrebno izvesti tudi ustrezne priprave za 
spremembo vpisnih pogojev na višjih in visokih šolah. 

4. V skladu s predvidenimi ukrepi za postopno uveljavljanje 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja naj se v dodatku k samo- 
upravnemu sporazumu o osnovah plana vzgoje in usmerje- 
nega izobraževanja v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 
razilrl pojmovanje uvajanja reforma tako, da ustvarjanje 
pogojev zanjo ne bi zajelo samo ukrepov in pogojev za uvaja- 
nje skupnih vzgojnoizobraževalnih osnov, ampak tudi ostale 
pogoje za pripravo in izvedbo reforme. V ta namen se bo 
republiški svet za vzgojo in izobraževanje opredelil tudi do 
predloga mrežnega plana reformnih priprav, ko mu ga bodo 
za vzgojo in izobraževanje pristojni organi predložili v raz- 
pravo. 

5 Poglobitev samoupravne organiziranosti ter samou- 
pravnih in družbenoekonomskih odnosov v vzgojnovarstve- 
nih ter izobraževalnih organizacijah na vseh ravneh izobraže- 
vanja (od osnovnih do visokih šol in organizacij za izobraže- 
vanje odraslih). Osnovno težišče pri tem naj bi bilo na skupnih 
organih uporabnikov in delavcev. To je lahko razširjen delav- 
ski svet kot organ upravljanja ustanove oziroma organizacije 
združenega dela. 

Pospešiti je potrebno tudi organiziranje enot samoupravnih 
interesnih skupnosti pri vzgojnovarstvenih organizacijah, os- 
novnih, srednjih, višjih in visokih šolah ter delavskih univer- 
zah (zlasti še pri tistih delavskih univerzah, kjer so dislocirani 
oddelki šol), da bi se prek enot začel zagotavljati neposreden 
vpliv uporabnikov za zadovoljevanje potreb po izobraževanju, 
svobodne menjave dela in vpliv na nadaljnjo vsebinsko in 
organizacijsko preobrazbo dejavnosti vseh vrst in stopenj v 
skladu s sprejetimi družbenimi cilji. Enote je treba organizirati 
pri izobraževalnih organizacijah že v letu 1978, da bo tako 
zagotovljena tudi možnost za čimširšo razpravo uporabnikov 
o zakonu o usmerjenem izobraževanju. Čimprej naj bi v SIS 
vzgoje in izobraževanja pripravili elemente za oblikovanje 
cene izobraževanja in ustvarjali ostale pogoje za prehod za 
dosledno izpeljavo svobodne menjave dela v vzgoji in izobra- 
Že6a7ot osnovo za zagotavljanje materialnih, kadrovskih in 
organizacijskih pogojev za uvajanje vzgojnoizobraževalnih 
programov usmerjenega izobraževanja naj posebne izobra- 
ževalne skupnosti pripravijo in med seboj uskladijo načrt 
obsega In razporeditev izvajanja izobraževalne dejavnosti 
za svoje potrebe. V tem okviru naj predvidijo povezovanje m 
sodelovanje vzgojnoizobraževalnih organizacij za usklajeno 
in racionalno organizirano izvajanje vzgojnoizobraževalnih 
programov usmerjenega izobraževanja. Načrte obsega in raz- 
poreditve izobraževalne dejavnosti pripravijo PIS in uskladijo 
med seboj v republiški izobraževalni skupnosti do konca 
fet\/Uskiadu7s kadrovskimi projekcijami TOZD pripravijo po- 
sebne izobraževalne skupnosti kot podlago za opredelitev 
obsega izobraževalne dejavnosti tudi projekcije srednjeroč- 
nih kadrovskih potreb do 1985. Ker smo v obdobju koncipira- 
nja osnov novih srednjeročnih planov družbenoekonomskega 
razvoja je treba dosledno vključevati izobraževalno kadrovski 
vidik kot integralno vsebino teh planov. 

7. Usposabljanje in krepitev Izobraževalno kadrovskih 
služb v TOZD za vlogo in naloge v usmerjanju, samouprav- 
nem planiranju in organiziranju vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti Ustrezna kadrovska zasedba v strokovnih izobraže- 
valno kadrovskih službah v organizacijah združenega dela je 
pomemben pogoj za stalno spremljanje in proučevanje izo- 
braževalno kadrovskih potreb združenega dela in za njihovo 
sodelovanje v pripravi predlogov vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov za usmerjeno izobraževanje. 

8. Dopolnilno izobraževanje v smeri stalnega izboljševanja 
kvalifikacijske strukture zaposlenih in boljše priprave za nove 
zahteve delovnih opravil in nalog je treba postaviti v funkcijo 
splošnih naporov za rast produktivnosti proizvodnega in osta- 
lega družbenega dela. Srednje, višje in visoke šole naj zato 
preko posebnih izobraževalnih skupnosti, temeljnih skupno- 
sti ter njihovih enot z delegati uporabnikov pripravijo spora- 
zume o nujnih ukrepih in korakih za postopne spremembe in 
izboljšave v izobraževalno kadrovski strukturi organizacij 
Z%UZ&edenavse pogostejše načrte in ponekje že*ud'Pr^s° 
ustanavljanja novih občinskih vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacij največkrat poimenovanih kot »centri usmerjenega izo- 
braževanja«, je republiški svet za vzgojo in '^braževanje da 
pobudo za kritično oceno tega pojava Gre za nesPrf1*™%: 
vost uveljavljanja ozkih lokalističnih načriov™™oia^?'°?'~ 
zobraževalnih dejavnosti, ki ne upoštevajo ž/rž/h podraćn/rt/n 
nacionalnih izobraževalnih potreb m moinosf/zdruienega 
dela in ki snujejo nove vzgojnoizobraževalne institucije mimo 
novih družbenoekonomskih odnosov, mimo sporazumov 
uporabnikov in soglasij v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih. Načrt izpeljav reforme v naši republiki tudi ne uvaja 
takšne institucionalne narave centrov usmerjenega izobraže- 
vanja, ampak gradi na vsebinski preobrazbi šol m izobraževal- 
nih centrov ter prilagajanju obstoječe m 
novim vzgojnim potrebam združenega dela in celotne druž 
bene skupnosti. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o osnovni šoli (ESA-215) 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o osnovni šoli so: 

. 7 ]3-tocJ® prvega odstavka 321. člena Ustave SRS, po 
kateri Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja sistem vzqoi- 
noizobraževalne dejavnosti, 
- 22. točka 314. člena Ustave SRS, po kateri SR Slovenija 

določa sistem vzgoje in izobraževanja ter odloča o temeljnih 
vprašanjih izenačevanja pogojev vzgoje in izobraževanja v 
republiki, ' 
- prvi odstavek 51. člena Ustave SRS, po katerem se z 

zakonom lahko določi, da so posebnega družbenega pomena 
določene dejavnosti ali zadeve organizacij združenega dela 
ki opravljajo družbene dejavnosti, in uredi način uresničeva- 
nja posebnega družbenega interesa in v skladu z njim način 
uresničevanja samoupravnih pravic delavcev in 

- tretji odstavek 55. člena Ustave SRS, po katerem pogoje 
za ustanavljanje in delo vzgojnoizobraževalnih organizacij 
določi zakon. ' 

II. OCENA STANJA 
Osnovno šolstvo ureja zakon o osnovni šoli (Uradni list 

SRS, št. 9-51/68, 12/68, 14-108/69, 31-275/72 in 18-184/74) in 
16 izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona. 

Kljub spremembam in dopolnitvam, ki pomenijo prilagaja- 
T-,Zakona novim P°trebam in odnosom, ki se postopoma oblikujejo na področju osnovnega šolstva in uskladitvam z 
drugimi zakoni, postaja sedanji zakon pretesen okvir za ši- 
roko in pestro dejavnost, ki jo danes razvija osnovna šola, in 
ne daje dovolj možnosti delavcem, delovnim ljudem in obča- 
nom, da neposredno vplivajo na programiranje in nadaljnji 
razvoj njene dejavnosti. 

čeprav se tudi osnovno šolstvo še vedno srečuje z velikimi 
materialnimi in kadrovskimi težavami, je v zadnjih desetih 
letih doživelo velik napredek, ki kaže na eni strani v naglem 
širjenju novih oblik vzgojnoizobraževalnega dela, ki razširjajo 
dosedanjo funkcijo osnovne šole kot pretežno izobraževalne 
institucije v odprto vzgojnoizobražavalno organizacijo, na 
drugi strani pa naraščata kvaliteta in učinkovitost osnovne 
šole, saj smo se v zadnjih letih že močno približali načelu, naj 
vsak normalno razvit otrok uspešno konča osnovno šolo. 

Osnovno šolo obiskuje v šolskem letu 1978/79 218.012 
učencev v 8538 oddelkih. Število šoloobveznih otrok se je v 
zadnjih dvanajstih letih znižalo za skoraj 15.000. V tem času 
so zaradi koncentracije šolske mreže mnogi kraji, posebno na 
manj razvitih območjih, izgubili osnovno šolo in s tem edino 
kulturno središče v okolju prav v trenutku, ko je osnovna šola 
razširjala in bogatila svojo dejavnost in ob vedno večji zapo- 
slenosti staršev prevzemala tudi nekatere naloge, ki so doslei 
pripadale družini. 

V letu 1963 smo v osnovnih šolah odprli prve oddelke 
podaljšanega bivanja, namenjene otrokom, ki so bili potrebni 
varstva pa tudi- otrokom, ki jim je bilo treba iz pedagoških 
razlogov posvetiti posebno skrb. V naslednjih letih se je 
mreža teh oddelkov zaradi interesa zaposlenih staršev naglo 
razširila, tako da je v šol. letu 1977/78 vključenih v podaljšano 
bivanje že 11,6% vseh šoloobveznih otrok. Srednjeročni načrt 
razvoja vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji predvideva da 
bomo do leta 1980 vključili v oddelke podaljšanega bivanja 
15/o vseh šoloobveznih otrok. 

V šol letu 1974/75 se je prvič praktično uveljavila zamisel o 
podružbljeni funkciji osnovne šole, ki naj združuje in pove- 
zuje vsa vzgojnoizobraževalna prizadevanja v svojem okolju. 
Pobudi ZK, naj bi postopoma osnovna šola prerasla v celo- 
dnevno šolo, je sledila široka družbena akcija v okviru SZDL, 
tako da se je kljub materialnim in kadrovskim težavam mreža 
celodnevnih osnovnih šol razmeroma hitro širila in se razvi- 
jala v skladu s srednjeročnim načrtom vzgoje in izobraževa- 

nja, ki predvideva v tem obdobju 10% otrok vključenih v 
celodnevno osnovno šolo. V šolskem letu 1978/79 obiskuje 
celodnevno osnovno šolo 14.896 učencev ali 6,8% osnov- 
nošolcev. 

Celodnevna osnovna šola zajema vse otroke v svojem oko- 
lju in s tem razširja in poglablja svoj vzgojni vpliv, tako da 
prerašča v novo kvaliteto kot žarišče vzgojnoizobraževalnega, 
kulturnega in telesnovzgojnega dela v svojem okolju. 

Sestavina programa osnovne šole so tudi prostovoljne de- 
javnosti učencev, s katerimi poglablja in vspodbuja nagnjenja 
in interese učencev in razvija individualne sposobnosti. Pose- 
bej so se prostovoljne dejavnosti razvile po letu 1972, ko so 
postale z novim programom življenja in dela šole sestavni del 
obveznega vzgonoizobraževalnega programa osnovne šole. V 
tem okviru imajo še posebej pomembno vlogo šolska športna 
društva, v katera je vključenih nad 40% vseh osnovnošolskih 
otrok. Prostovoljne dejavnosti, delo različnih organizacij na 
šoli, še posebej v okviru programa celodnevne osnovne šole, 
odpirajo nove potrebe po strokovnjakih, ki bi se kot zunanji 
sodelavci vključevali v življenje in delo šole. Številni uspešni 
primeri takega sodelovanja narekujejo potrebo, da ustvarimo 
tudi praktične možnosti, da se bo šola odpirala v okolje in v 
skladu z interesi in potrebami učencev in občanov, razvijala 
nove oblike vzgojnoizobraževalnega dela in vanje, razen uči- 
teljev, vključevala tudi zunanje sodelavce, ki bodo prispevali k 
uresničevanju njenega vzgojnoizobraževalnega programa. 
Prostovoljne dejavnosti so bile doslej usmerjene predvsem na 
telesnokulturne in kulturne dejavnosti, manj pa na področje 
tehnične kulture in povezovanje s proizvodnim delom. 

Osnovne šole so v sodelovanju s starši in zlasti še s strokov- 
nimi službami skupnosti za zaposlovanje razvile dokaj ob- 
sežno dejavnost za poklicno usmerjanje učencev, posebej še 
v zaključnem razredu. Vendar pa je bila ta dejavnost vse 
preveč omejena na informiranje o poklicih in o možnostih in 
pogojih nadaljnjega izobraževanja, manj pa na razvijanje spo- 
sobnosti in poklicnih interesov učencev v okviru pouka in 
svobodnih dejavnosti. Zaradi take orientacije te dejavnosti se 
osnovne šole tudi niso dovolj ustrezno vključevale v uresniče- 
vanje razvojnih usmeritev svojega okolja. 

Širjenje vzgojnoizobraževalne funkcije osnovne šole je na- 
rekovalo tudi potrebo po novem šolskem prostoru. To spoz- 
nanje je prodrlo med delovne ljudi in občane in se neposre- 
dno izrazilo v akcijah za zbiranje samoprispevkov, ki so omo- 
gočali, da smo v zadnjem desetletju uspeli na novo zgraditi ali 
obnoviti skoraj polovico osnovnošolskega prostora. 

Vzporedno z uvajanjem novih oblik vzgojnoizobraževal- 
nega dela je šola prevzemala tudi nekatere druge naloge, med 
temi je zlasti pomembna organizirana prehrana. Danes pre- 
jema šolsko malico že 94,4% učencev, 22,4% pa prejema tudi 
kosila. 

Vzporedno s širjenjem dejavnosti so potekala prizadevanja 
za dvig kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela osnovne šole. 
Ta prizadevanja so se uresničevala z izpopolnjevanjem vse- 
bine osnovne šole, z inovacijskimi projekti in s posodablja- 
njem oblik, metod in organiziranosti vzgojnoizobraževalnega 
dela (organizirana priprava otrok na vstop v osnovno šolo, 
podaljšano bivanje, individualizacija pouka, posebna pomoč 
učencem z učnimi težavami, dopolnilni pouk). Pomembno 
vlogo pa je odigrala tudi večja osebna zavzetost in odgovor- 
nost učiteljev. V tem obdobju je bil sprejet tudi prilagojen 
predmetnik in učni načrt za osnovno izobraževanje odraslih, 
ki upošteva tudi njihove samoupravne in življenjske izkušnje. 
Na večje vključevanje odraslih v osnovno izobraževanje 
(okrog 6000 letno) je vplivalo tudi določilo zakona o osnovi 
šoli, da je pouk tudi za odrasle brezplačen. 

Vsi ti ukrepi so že dali prve rezultate. Učni uspeh se v 
zadnjih letih naglo izboljšuje in je dosegel v šolskem letu 
1977/78 že 98,4%, delež otrok ene generacije, ki v osmih letih 
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uspešno končajo osnovno šolo, pa je že narastel na okrog 
90%. Prizadevanja za izboljšanje učnega uspeha so bila 
usmerjena predvsem v povečano skrb za učence s slabšim 
uspehom, premalo skrbi pa je bilo namenjeno razvijanju inte- 
resov sposobnejših učencev. 

Z ustavo in zakonom o združenem delu je bila dana pravna 
podlaga za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov 
in za samoupravno organiziranost in s tem tudi za hitrejše 
podružbljanje osnovne šole. 

Zakon o združenem delu je spodbudil številna razmišljanja 
o samoupravni organiziranosti osnovnega šolstva. V okviru 
procesov samoupravnega povezovanja osnovnih šol se pojav- 
ljajo tudi oblike, ki oddaljujejo osnovno šolo od okolja in od 
občanov v KS. Novi zakon o osnovni šoli naj bi spodbudil 
zlasti tiste procese samoupravnega organiziranja osnovnih 
šol ki pomenijo večjo odprtost osnovne šote v okolje in hkrati 
možnost za racionalno in učinkovito izvajanje njene vzgojnoi- 
zobraževalne funkcije. 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o osnovni šoli skupaj s spremembami in 
dopolnitvami, ki so bile sprejete v zadnjih letih, ne odraža več 
stopnje razvitosti vzgoje in izobraževanja, pa tudi stopnje 
razvitosti družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov v 
naši družbi. ,. . . 

Razvoj družbenoekonomskih odnosov, ki se oblikujejo na 
podlagi ustave in zakona o združenem delu, pa tudi preobra- 
zba celotnega sistema vzgoje in izobraževanja na podlagi 
dokumentov ZKJ in ZKS, postavljajo tudi pred osnovno šolo 
nove naloge. Zakon o osnovni šoli naj zagotovi možnosti in 
nove spodbude za poglabljanje in razširjanje procesov, ki 
bodo omogočali zlasti: 

- uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju osnovnega šolstva ter nove oblike samoupravne orga- 
niziranosti uporabnikov In Izvajalcev v svetih šol kot skupnih 
organih uporabnikov in izvajalcev ter v enotah občinskih 
izobraževalnih skupnosti za uresničevanje svobodne menjave 
dela in hitrejše podružbljanje vzgoje in izobraževanja, 

- delovno in samoupravno povezovanje osnovne šole z 
okoljem v krajevnih skupnostih, vključevanje delovnih ljudi iz 
TOZD, družbenopolitičnih organizacij in društev v uresniče- 
vanje nekaterih vzgojnoizobraževalnih nalog osnovne šole, 
tako da se bo osnovna šola razvijala kot odprt družbeni 

vzgojnoizobraževalni, kulturni in telesnokulturni center, 
- razvijanje in uveljavljanje celodnevne šole kot temeljne 

oblike podružbljanja funkcije osnovne šole in izenačevanja 
razvojnih možnosti otrok, . . 

- večji vpliv uporabnikov na programiranje življenja in dela 
osnovne šole, da bo lahko v večji meri kot doslej njena 
dejavnost rastla kot izraz potreb in interesov delovnih ljudi in 
občanov, 

- zagotavljanje pogojev za hitrejšo in učinkovitejšo preob- 
razbo sedanjega srednjega in visokega šolstva v usmerjeno 
izobraževanje, 
- izpopolnitev vsebine dela, povezanost s programi usmer- 

jenega izobraževanja in opredelitev odgovornosti osnovne 
šole, da načrtno in sistematično razvija sposobnosti in po- 
klicne interese učencev v skladu z razvojnimi usmeritvami 
svojega okolja in celotne družbe ter v skladu s sposobnostmi, 
interesi in nagnjenji učencev, 

- razvijanje takih oblik in metod vzgojnoizobrazevalnega 
dela, ki bodo z večjo individualizacijo vzgojnoizobrazeval- 
nega dela omogočale večjo uspešnost in učinkovitost 
osnovne šole. . 

Veljavni zakon o osnovni šoli, kljub številnim popravkom, 
predstavlja pretesen okvir, da bi bilo mogoče v obliki spre- 
memb in dopolnitev vgraditi vanj vse določbe, ki izhajajo iz 
nove opredelitve družbene vloge in nalog osnovne šole. Zato 
predlagamo, da se izda nov zakon o osnovni šoli. 

IV.NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

1. Temeljne določbe 
Osnovna šola bo še naprej zasnovana kot enotna obvezna 

osemletna splošnoizobraževalna šola in del enotnega vzgoj- 
noizobraževalnega sistema v SR Sloveniji. Zakon bo uvedel 
obvezno organizirano pripravo otrok na vstop v osnovno šolo 
in v ta namen predvidel sodelovanje osnovnih šol z vzgojno- 
varstvenimi organizacijami. 

Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli temeljita na marksi- 
zmu, dosežkih sodobne znanosti, tehnike in kulture. V 
osnovni šoli se učenci oblikujejo v vsestransko razvite oseb- 
nosti ter pripravljajo na življenje, delo in samoupravljanje ter 
vzgajajo v duhu pridobitev socialistične revolucije, socialistič- 
nega patriotizma, bratstva, enotnosti in enakopravnosti naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije ter solidarnosti vseh delovnih 
ljudi. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

(ESA-216) 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona so: 
- 22. točka 314. člena Ustave SRS, po katerem Sociali- 

stična republika Slovenija določa sistem vzgoje in izobraževa- 
nja ter odloča o temeljnih vprašanjih izenačevanja pogojev 
vzgoje in izobraževanja v republiki; 

- 24. točka 314. člena Ustave SRS, po katerem Sociali- 
stična republika Slovenija določa sistem ter odloča o temelj- 
nih vprašanjih vzgojnovarstvene dejavnosti in otroškega var- 
stva; 

- 13. točka 321. člena Ustave SRS, po katerem Skupščina 
SR Slovenije z zakonom določa sistem vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti; 

- drugi odstavek 55. člena Ustave SRS, po katerem se 
vzgojnoizobraževalna dejavnost uresničuje v enotnem vzgoj- 
noizobraževalnem sistemu; 

- tretji odstavek 55. člena Ustave SRS, po katerem določa 
zakon pogoje za ustanavljanje in delo vzgojnoizobraževalnih 
organizacij. 

II. OCENA STANJA 
Celotno področje otroškega varstva ureja zakon o družbe- 

nem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (Uradni 
list SRS, št. 18/74), s posebnim zakonom o vzgojnovarstveni 
dejavnosti za predšolske otroke (Uradni list SRS, št. 28/71) pa 

Od leta 1971, ko je bil sprejet zakon o vzgojnovarstveni 
dejavnosti za predšolske otroke, se ta dejavnost naglo širi in 
obenem doživlja tudi pomembne vsebinske premike. Ob ve- 
dno večjem številu zaposlenih žena naraščajo potrebe po 
varstvu otrok, s katerim zagotavljamo zaposlenim staršem 
osnovne pogoje za produktivnejše delo ter jim omogočamo 
aktivno sodelovanje v družbenem življenju, obenem pa v naši 
družbi vedno bolj dozoreva spoznanje o potrebnosti druž- 
beno organizirane predšolske vzgoje za otrokov vsestranski 
razvoj. 

Od leta 1971 pa do danes se-je število otrok, vključenih v 
vzgojnovarstvene organizacije, povečalo od 25.134 na 52.020, 
kar pomeni, da smo z družbeno vzgojo oskrbeli 28% vseh 
predšolskih otrok. Kljub tako intenzivnemu razvoju pa so 
potrebe po organizirani predšolski vzgoji vedno večje, saj so 
vzgojnovarstvene organizacije zaradi pomanjkanja prostora 
samo na primer v letu 1978 odklonile 14.396 otrok. Zaradi 
velikih potreb so si skupnosti otroškega varstva že v prejš- 
njem srednjeročnem obdobju zastavile nalogo zagotoviti 
sredstva za povečanje zmogljivosti vzgojnovarstvenih organi- 
zacij. S podporo delavcev, delovnih ljudi in občanov, ki so s 
samoprispevki zagotovili velik del sredstev za gradnjo teh 
objektov, pa tudi s prispevki organizacij združenega dela, so 
se kapacitete vzgojnovarstvenih organizacij bistveno pove- 
čale, vendar še vedno ne zadoščajo potrebam. 

Ob tako naglem širjenju dejavnosti so imele vzgojnovar- 
stvene organizacije veliko težav tudi pri zagotavljanju stro- 
kovno usposobljenih kadrov, saj so potrebe naraščale hitreje 
kot priliv z vzgojiteljskih šol. Zato je zakon že leta 1971 
predvidel možnost, da nekatere naloge pri delu z otroki razen 
vzgojiteljic opravljajo tudi drugi delavci. Število pedagoških 
delavcev v vzgojnovarstvenih organizacijah se je od leta 1971 
do danes več kot podvojilo, tako da dela v vzgojnovarstvenih 
organizacijah že 2552 vzgojiteljic in 1555 varuhinj. 

Vzporedno s širjenjem mreže vzgojnovarstvenih organizacij 
se je večala tudi skrb za večjo kvaliteto vzgojnovarstvenega 
dela. Na podlagi sodobnih pedagoških in psiholoških spoz- 
nanj so nastali vzgojni načrti za vse starostne skupine otrok, 

še posebna pozornost pa je bila posvečena oblikovanju prvih 
oddelkov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem ra- 
zvoju. Zaradi vedno večjih potreb po vzgoji in varstvu predšol- 
skih otrok so skupnosti otroškega varstva začele iskati tudi 
druge oblike varstva in vzgoje predšolskih otrok in začele 
uveljavljati zlasti varstvo otrok v starosti do treh let v varstve- 
nih družinah in nekatere nove oblike vzgojnega dela, name- 
njene otrokom, ki niso vključeni v dnevno varstvo. 

Pomemben korak pri vključevanju celotne generacije v zad- 
njem letu pred vstopom v šolo v organizirano predšolsko 
vzgojo pomeni mala šola kot organizirana priprava na vstop 
otrok v osnovno šolo. V malo šolo so danes zajeti že vsi otroci 
v letu pred vstopom v osnovno šolo, deloma v okviru celolet- 
nega vzgojnega programa (13.034), ali pa v obliki skrajšane 
priprave v vzgojnovarstvenih organizacijah (6.412) oziroma 
osnovnih šolah (10.247). 

Srednjeročni načrti razvoja otroškega varstva za obdobje 
1976-1980 predvideva pospešene napore za napredek vzgoj- 
novarstvene dejavnosti in jo usmerja tako, da se bo v dostop- 
nosti in različnosti oblik in njihovem obsegu čimbolj uveljavil 
skupni družbeni interes za izenačevanje razvojnih možnosti 
vseh otrok ob upoštevanju posebnih potreb otrok in družin 
zaposlenih staršev. Taka programska usmeritev, ki izhaja iz 
potreb in interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih, je spodbudila vzgojnovarstvene organi- 
zacije, da so v večji meri kot doslej začele razvijati tudi druge 
oblike predšolske vzgoje, namenjene otrokom, ki niso vklju- 
čeni v vsakodnevno varstvo. Z razvijanjem novih oblik pred- 
šolske vzgoje se je začel proces preoblikovanja sedanjih 
razmeroma zaprtih vzgojnovarstvenih organizacij v odprte 
centre za predšolsko vzgojo, tako da njihova dejavnost že 
prerašča okvir, ki jim je bil dan s sedanjim zakonom. 

Z novo ustavo in zakonom o združenem delu se je tudi v 
vzgojnovarstvenih organizacijah začel proces samouprav- 
nega organiziranja in uveljavljanja novih družbenoekonom- 
skih odnosov. 

Novi zakon naj bi spodbudil neposredno samoupravno po- 
vezanost izvajalcev in uporabnikov v enotah skupnosti otro- 
škega varstva in svetih kot skupnih organih upravljanja vzgoj- 
novarstvenih organizacij ter uzakonil možnost, da se dejav- 
nost vzgojnovarstvene organizacije programira kot neposre- 
den izraz potreb in interesov delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti. 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zakon o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke, 

ki je bil sprejet leta 1971, odraža stopnjo razvitosti samou- 
pravnih družbenih odnosov in razvitosti vzgojnovarstvene de- 
javnosti v času, ko je nastajal, zato še ni predvidel novih 
družbenoekonomskih odnosov, ki jih opredeljujeta Ustava SR 
Slovenije in zakon o združenem delu. 

Veljavni zakon predstavlja preozek okvir, da bi bilo mogoče 
vanj v obliki sprememb in dopolnitev vgraditi določbe, ki 
izhajajo iz nove družbene vloge vzgoje in varstva predšolskih 
otrok in določb, ki jih narekuje uskladitev zakona z ustavo in 
zakonom o združenem delu, zato predlagamo, da se Izda nov 
zakon. 

V skladu z ustavo in zakonom o združenem delu prevze- 
majo delavci v združenem delu, delovni ljudje in občani nepo- 
sredno odgovornost za oblikovanje pogojev in za izvajanje 
predšolske vzgoje in varstva otrok. Zakon mora omogočiti 
njihovo samoupravno povezovanje, da bodo lahko uveljavili 
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svoj vpliv na vsebino, organizacijo in razvoj predšolske vzgoje 
in varstva. 

V tem okviru naj zakon zlasti: 
- pospešuje uveljavljanje novih družbenoekonomskih od- 

nosov ter nove oblike samoupravne organiziranosti uporabni- 
kov in izvajalcev kot podlago za uresničevanje svobodne 
menjave dela, ki naj omogoča skladen in dinamičen razvoj 
predšolske vzgoje in varstva; 

- s podružbljanjem predšolske vzgoje in varstva zagotavlja 
vpliv uporabnikov na vsebino, razvoj in organizacijo te dejav- 
nosti, da bo iahko dosledneje uresničevala temeljne družbene 
smotre in v večji meri kot doslej zadovoljevala potrebe po 
predšolski vzgoji in varstvu vseh otrok v krajevnih skupnostih; 

- v okviru celotne preobrazbe vzgoje in izobraževanja naj 
opredeli novo vlogo vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki 
izhaja iz potrebe po družbeno organizirani predšolski vzgoji 
za vse otroke, pri čemer pa mora upotevati tudi posebne 
potrebe po vzgoji in varstvu otrok zaposlenih staršev. 

Glede na pomen predšolske vzgoje in varstva otrok in glede 
na to, da bo celovito družbeno skrb za otroka opredelil zakon 
o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva, 
bo ta zakon urejal vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot del 
enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema v SR Sloveniji. 
Zato predlagamo, da se naslov novega zakona glasi: Zakon 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN 
PREDLAGANE REŠITVE 

1. Splošne določbe 
Zakon bo urejal vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot del 

enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 
Kot predšolsko vzgojo in varstvo bo zakon opredelil vzgojo, 

varstvo in prehrano predšolskih otrok kot obliko družbene 
skrbi za otroke in kot dopolnilo družinske vzgoje z organizi- 
rano družbeno vzgojo. 

Družbeni smoter predšolske vzgoje in varstva je vsestran- 
sko razvijanje osebnosti predšolskega otroka v skladu z vre- 
dnotami samoupravne socialistične družbe. Pri uresničevanju 
tega smotra z organizirano predšolsko vzgojo in drugimi 
storitvami pomagamo staršem pri vzgoji, negi, varstvu in 
prehrani otrok. i 

V družbeno organizirano predšolsko vzgojo se vključujejo e 
otroci do vstopa v osnovno šolo. Izvaja se v vzgojnovarstvenih 
organizacijah in drugih oblikah družbeno organizirane vzgoje 
in varstva otrok. Posamezne vzgojne naloge opravljajo tudi 
društva, družbene organizacije in drugi organizatorji dejavno- 
sti za predšolske otroke. 

Zakon bo opredelil naloge vzgojnovarstvenih organizacij 
pri uresničevanju družbenega smotra predšolske vzgoje in jih 
zavezal, da pri uresničevanju svojih nalog sodelujejo z druž- 
benimi organizacijami, društvi, organizacijami združenega 
dela in krajevnimi skupnostmi. 

Za dosledno uveljavitev družbenih vzgojnih smotrov v celo- 
vitem sistemu vzgoje in izobraževanja se družbeno organizi- 
rana predšolska vzgoja izvaja po vzgojnovarstvenem načrtu, 
ki ga sprejme strokovni svet za vzgojo in izobraževanje pri 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, potem ko dobi mnenje 
uporabnikov in izvajalcev v Zvezi skupnosti otroškega varstva. 

Na podlagi vzgojnovarstvenega načrta sprejme svet vzgoj- 
novarstvene organizacije letni program dela, s katerim določi 
vsebino, vrsto in obseg dejavnosti. 

Uporabniki in izvajalci se v svetu vzgojnovarstvene organi- 
zacije kot skupnem organu upravljanja dogovarjajo o zago- 
tavljanju pogojev za izvedbo sprejetega programa. 

2. Družbenoekonomski odnosi 
Z zakonom je potrebno omogočiti, da bodo delavci in drugi 

delovni ljudje v svojih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter starši uveljavili svoj vpliv na vsebino, organizacijo in 
razvoj predšolske vzgoje in varstva. V ta namen naj zakon 
zagotovi, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela v okviru razpolaganja z dohodkom zagotavljali s 
svobodno menjavo dela tudi materialne in druge pogoje za 
predšolsko vzgojo in varstvo v skladu s svojimi osebnimi in 
skupnimi potrebami ter dohodkovnimi možnostmi. Delavcem 

na področju predšolske vzgoje in varstva pa naj zakon zago- 
tovi, da bodo v odnosih svobodne menjave dela uresničevali 
enak družbenoekonomski položaj in pridobivali dohodek 
glede na prispevek, ki ga s svojim delom dajejo k povečanju 
produktivnosti dela in razvoju družbe v celoti ter zadovoljeva- 
nju potreb in interesov delovnih ljudi in občanov. 

V skladu s samoupravno preobrazbo vzgoje in varstva za 
predšolske otroke bo zakon pospešil uveljavljanje svobodne 
menjave dela ter omogočil delavcem in drugim delovnim 
ljudem ter staršem otrok neposredno odločanje o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok. 

V tem okviru bo zlasti omogočil odločanje o: 
- vsebini in organizaciji vzgoje in varstva predšolskih 

otrok, 
- materialnih in kadrovskih pogojih za opravljanje vzgojno- 

varstvenega dela, 
- delovnih in razvojnih načrtih vzgojnovarstvenih organi- 

zacij,   
- vlogi vzgojnovarstvene organizacije pri izvajanju vzgojne 

dejavnosti v KS, . . 
- obsegu in načinu združevanja in zagotavljanja sredstev 

za izvajanje nalog predšolske vzgoje in varstva. 

Zakon bo kot predmet svobodne menjave dela na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok opredelil program vzgoj- 
novarstvenih storitev in posamezno vzgojnovarstveno stori- 
tev. 

Program vzgojnovarstvenih storitev obsega storitve vzgoj- 
novarstvene organizacije, ki so potrebne za izvajanje oziroma 
omogočajo izvajanje organiziranega vzgojnovarstvenega dela 
za uresničitev vzgojnovarstvenega načrta. 

Uporabniki in izvajalci se v občinskih skupnostih otroškega 
varstva sporazumevajo in dogovarjajo o ceni programa vzgoj- 
novarstvenih storitev oziroma posamezne vzgojnovarstvene 
storitve ter se v skladu z zakonom o družbenem varstvu otrok 
in o skupnostih otroškega varstva ter zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela dogovarjajo o načinu zdru- 
ževanja sredstev za izvedbo programa vzgojnovarstvenih sto- 
ritev. Dogovarjajo se tudi o delu povračila za izvedbo pro- 
grama vzgojnovarstvenih storitev, ki se zagotavlja s svobodno 
menjavo dela v okviru občinskih skupnosti otroškega varstva 
in njihovih enot oziroma z neposredno svobodno menjavo 
dela s starši in drugimi uporabniki v svetu vzgojnovarstvene 
organizacije, kot skupnem organu upravljanja. 

Kot podlago za dogovarjanje o ceni programa vzgojnovar- 
stvenih storitev bo zakon opredelil tudi minimalne normative, 
s katerimi bo zagotovljena kvaliteta vzgojnovarstvenega dela. 

Na podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov, drugih samoupravnih sporazumov in pogodb pri- 
dobivajo delavci v vzgojnovarstvenih organizacijah dohodek s 
svobodno menjavo dela kot povračilo za izvajanje programa 
vzgojnovarstvenih storitev oziroma posameznih storitev ter si 
s tem zagotavljajo enak družbenoekonomski položaj, kot ga 
imajo delavci v drugih organizacijah združenega dela. 

3. Vzgojnovarstvena organizacija 
Zakon bo opredelil samoupravno organiziranost, pogoje za 

ustanovitev in delo ter naloge vzgojnovarstvenih organizacij. 
Vzgojnovarstveno organizacijo lahko ustanovi občina, kra- 

jevna skupnost, skupnost otroškega varstva ali organizacija 
združenega dela v skladu s programom razvoja družbenega 
varstva otrok v občini. 

Če ni ustanovitelj skupnost otroškega varstva, mora usta- 
novitelj pridobiti njeno soglasje o upravičenosti ustanovitve 
vzgojnovarstvene organizacije. 

Vzgojnovarstvena organizacija lahko začne z delom, če so 
zagotovljeni prostori in oprema, če je zagotovljeno ustrezno 
število strokovnih in drugih delavcev in če so v svobodni 
menjavi dela zagotovljena materialna sredstva za uresničeva- 
nje programa vzgojnovarstvene organizacije. 

Vzgojnovarstvena organizacija je lahko organizirana kot 
delovna organizacija ali kot temeljna organizacija združenega 
dela oziroma delovna enota vzgojnoizobraževalne ali druge 
organizacije združenega dela. Vzgojnovarstvena TOZD je 
funkcionalna celota za učinkovito in racionalno izvajanje 
vzgojnovarstvenih programov in je organizirana tako, da 
omogoča delavcem uresničevanje družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih pravic. 
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4. Organizacija vzgojnovarstvenega dela 
Vzgojnovarstvena organizacija uresničuje naloge predšol- 

ske vzgoje in varstva s tem, da organizira vzgojno delo za vse 
otroke v krajevni skupnosti v skladu z dogovorjenim progra- 
mom, v dogovoru z osnovno šolo organizira pripravo otrok za 
vstop v osnovno šolo, za otroke, ki so vsakodnevno vključeni 
v varstvo, pa tudi varstvo, nego in prehrano. S tem sledi 
potrebam združenega dela po posebnih oblikah vzgoje in 
varstva predšolskih otrok, ki bodo staršem omogočile polno 
vključitev v delo v organizacijah združenega dela in družbeno 
aktivnost. 

Vzgojnovarstvena organizacija s svojo dejavnostjo odprav- 
lja posledice odraščanja otrok v različnem socialnem in kul- 
turnem okolju, omogoča hitrejši razvoj njihovih sposobnosti 
in skladen razvoj njihovih interesov pred vstopom v šolo. 

Zaradi velikih potreb po vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
ki jih ni mogoče zadovoljiti v okviru vzgojnovarstvenih organi- 
zacij, in ker nekaterih otrok iz različnih razlogov ni mogoče 
vključiti v vzgojnovarstvene organizacije, bo zakon predvidel 
možnost, da vzgojnovarstvene organizacije organizirajo var- 
stvo otrok v varstvenih družinah. Zakon bo moral posebej 
opredeliti pogoje, pod katerimi se to varstvo lahko izvaja. 

V načelih za organizacijo vzgojnovarstvenega dela bo za- 
kon upošteval psihofizično razvitost otroka, spodbujal nje- 
gove lastne aktivnosti, omogočal zgodnje odkrivanje in razvi- 
janje ustvarjalnih sposobnosti, razvijanje delovnih navad in 
omogočal postopnost, načrtnost in sistematičnost razvijanja 
otrokove osebnosti in njegov zdrav telesni razvoj. Še posebej 
bo spodbujal razvijanje različnih oblik vzgojnega dela za 
otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Za uresni- 
čevanje teh načel se vzgojnovarstvene organizacije povezu- 
jejo v krajevni skupnosti z vzgojnoizobraževalnimi, kulturnimi 
in zdravstvenimi organizacijami ter z družbenimi organizaci- 
jami, društvi in starši ter jih vključujejo v organizirano vzgojno 
delo. 

Zakon bo določil, da se otroci, ki so vključeni v vsako- 
dnevno varstvo in malo šolo, praviloma razporedijo v oddelke 
glede na starostno stopnjo. Pri izvajanju posameznih vzgojnih 
dejavnosti za vse otroke v krajevni skupnosti pa se otroci 
združujejo v skupine v skladu z interesi. 

Zakon bo predvidel minimalne pedagoške in zdravstvene 
normative, ki so nujni za zavarovanje kvalitete vzgojnega dela 
zdravja in varnosti otrok. 

5. Samoupravljanje 
Vzgojnovarstveno organizacijo upravljajo delavci te organi- 

zacije skupaj s starši otrok; v zadevah posebnega družbenega 
pomena pa enakopravno soodločajo delegati zainteresiranih 
temeljnih OZD in delovnih skupnosti, delegati ustanovitelja, 
delegati občinske skupščine, družbenopolitičnih organizacij, 
krajevnih skupnosti in drugih zainteresiranih organizacij in 
skupnosti. 

Zakon bo določil, katere so zadeve posebnega družbenega 
pomena. Organ upravljanja vzgojnovarstvene organizacije je 

Zakon in samoupravni akti vzgojnovarstvenih organizacij 
bodo določili sestav sveta, način delegiranja in način odloča- 
nja. 

Ustanovitelj, organi družbenopolitičnih skupnosti, in druž- 
benopolitičnih organizacij delegirajo delegate na način, ki qa 
sami določijo. 

Za organizirano vključevanje staršev v upravljanje ter za 
njihovo sodelovanje pri delu vzgojnovarstvene organizacije 
bo zakon predvidel organiziranje in naloge sveta staršev. 

Postopek in način imenovanja individualnega poslovo- 
dnega organa bo določil zakon in opredelil njegove funkcije 
kot pedagoškega vodje. 

Zakon bo predvidel način oblikovanja strokovnih organov 
vzgojnovarstvenih organizacij in njihove naloge. 

6. Delavci 
Organizirano vzgojnovarstveno delo opravljajo vzgojiteljice 

in varuhinje. Pri izvajanju vzgojnovarstvenega dela sodelujejo 
tudi drugi strokovni delavci. Zakon bo predpisal posebne 
pogoje za delavce, ki opravljajo oziroma sodelujejo pri oprav- 
ljanju vzgojnovarstvenega dela. 

Zakon bo opredelil temeljne sestavine delovne obveznosti 
vzgojiteljic in varuhinj, ki obsegajo organizirano vzgojnovar- 
stveno delo, pripravo na delo, delo s starši in drugo delo. 

Opredelili bodo tudi obveznost delavcev, ki izvajajo in sode- 
lujejo pri izvajanju organiziranega vzgojnovarstvenega dela, 
da se stalno strokovno izpopolnjujejo. 

V skladu z zakonom o delovnih razmerjih bo enotno uredil 
pripravništvo, potek in trajanje pripravništva ter opravljanje 
strokovnega izpita pripravnikov. Zakon bo uredil uvajanje 
pripravnikov v vzgojnovarstveno delo pod vodstvom men- 
torja. 

7. Nadzor in svetovanje 
^ Nadzor nad zakonitostjo dela bo opravljal pristojni upravni 

Do priprave osnutka zakona bo predlagatelj pripravil 
enotno rešitev glede pedagoškega nadzora in svetovanja, pri 
čemer bo v večji meri poudarjena večja odgovornost delavcev 
vzgojnovarstvenih organizacij za rast kvalitete in strokovno- 
sti. 

V. FINANČNE POSLEDICE 
Zakon ne prinaša novih finančnih obveznosti za proračun 

družbenopolitičnih skupnosti. Delavci in drugi delovni ljudje 
starši otrok in drugi občani v skupnostih otroškega varstva, 
enotah teh skupnosti in neposredno v vzgojnovarstvenih or- 
ganizacijah načrtujejo obseg, vsebino in organizacijo vzgoj- 
novarstvene dejavnosti ter se na tej podlagi dogovarjajo o 
združevanju sredstev v ta namen. 

V skladu s temi smotri in izhodišči bo zakon podrobno 
opredelil naloge osnovne šole in jo zavezal, da se za uresniče- 
vanje teh nalog in smotrov povezuje s TOZD in družbenopoli- 
tičnimi organizacijami ter društvi v krajevni skupnosti. Za 
zagotovitev kontinuiranega in usklajenega vzgojnoizobraže- 
valnega vpliva pa osnovna šola še posebej sodeluje z vzgoj- 
novarstvenimi in drugimi vzgojnoizobraževalnimi organizaci- 
jami. 

Zakon bo zagotovil, da bo vsakemu občanu pod enakimi 
pogoji dostopno osnovno izobraževanje v takih oblikah, ki 
bodo omogočile, da bo dosegel osnovnošolsko izobrazbo. 

Zakon bo v skladu z zakonom o združenem delu uveljavil 
tako samoupravno organiziranost osnovnih šol, ki bo omogo- 
čala prek enot občinskih izobraževalnih skupnosti in svetov 
šol kot skupnih organov upravljanja neposreden vpliv upo- 

/abnikov na njihovo delo. 
Da bi omogočili neposreden vpliv uporabnikov na vsebino 

življenja in dela osnovne šole, bo zakon določil, da so podlaga 
za načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni šoli: 

- smernice za oblikovanje celovitega programa vzgojnoi- 
zobraževalnega dela osnovne šole, 

- predmetnik in učni načrt osnovne šole, 
- učni načrti za fakultativne predmete, 
- normativi za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela. 
Smernice za oblikovanje celovitega programa vzgojnoizo- 

braževalnega dela osnovne šole obsegajo načela za načrtova- 
nje programa vzgojnoizobraževalne dejavnosti osnovne šole 
ter smernice za uresničevanje nalog in aktivnosti osnovne 
šole, ki izhajajo iz tega zakona in družbene vloge osnovne 
šoie v krajevni skupnosti. 

Predmetnik in učni načrt določata obseg in vsebino vzgoj- 
noizobraževalnega dela v osnovni šoli ter obseg dopolnilnega 
pouka in prostovoljnih dejavnosti, kijih mora zagotoviti vsaka 
osnovna šola kot obvezno sestavino svojega vzgojnoizobra- 
ževalnega programa (zagotovljeni programi). 

Učni načrti fakultativnih predmetov določajo obseg in vse- 
bino posameznih predmetov, organiziranih za učence, ki že- 
lijo razširiti ali poglobiti znanja preko obsega, določenega z 
obveznim predmetnikom in učnim načrtom osnovne šole. 

Smernice za oblikovanje celovitega programa vzgojnoizo- 
braževalnega dela osnovne šole, predmetnik in učni načrt ter 
osnove učnih načrtov za fakultativne predmete sprejme stro- 
kovni svet za vzgojo in izobraževanje pri Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije, učne načrte fakultativnih predmetov pa svet 
osnovne šole. 

Normative za izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela v 
osnovi šoli sprejmejo izvajalci in uporabniki v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije in v občinski izobraževalni skupnosti na 
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podlagi minimalnih normativov, ki jih bo predpisal ta zakon, 
da bi zavaroval potrebno kvaliteto in enotnost vzgojnoizobra- 
ževalnega dela. 

Obvezni predmetnik in učni načrt ter s tem zakonom dolo- 
čeni minimalni normativi za opravljanje vzgojnoizobraževal- 
nega dela tvorijo podlago za oblikovanje zagotovljenega pro- 
grama osnovne šole. 

Zakon bo omogočil in spodbujal, da se bodo uporabniki m 
izvajalci v svetih osnovne šole kot skupnih organih upravlja- 
nja, enotah občinske izobraževalne skupnosti ob šoli in v 
občinski izobraževalni skupnosti dogovarjali o širšem obsegu 
dela osnovne šole v skladu z interesi in potrebami učencev, 
staršev, OZD in občanov v krajevni skupnosti ter ta širši obseg 
dela zagotavljali s svobodno menjavo dela neposredno in v 
občinski izobraževalni skupnosti. 

2. Družbenoekonomski odnosi 
Zakon bo omogočil neposreden vpliv delavcev in občanov 

na vsebino, organizacijo in izvajanje vzgojnoizobraževalnega 
dela v osnovni šoli, zlasti s tem, da bodo delavci v temeljnih 
organizacijah skupno z delavci osnovnih šol odločali o pro- 
gramih vzgojnoizobraževalnega dela osnovnih šol in o zdru- 
ževanju sredstev za njihovo izvajanje, načrtovali njihovo de- 
javnost in razvoj osnovih šol ter se sporazumevali o uresniče- 
vanju te dejavnosti v občinskih izobraževalnih skupnostih in 
njihovih enotah ob posameznih šolah oziroma v svetih osnov- 
nih šol kot skupnih organih upravljanja. 

Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter 
drugi delovni ljudje in občani kot uporabniki zagotavljajo 
dejavnost osnovne šole s svobodno menjavo dela z delavci 
osnovne šole kot izvajalci. Uporabniki in izvajalci urejajo 
medsebojne odnose, obveznosti in odgovornosti za oprav- 
ljanje dejavnosti osnovne šole s samoupravnim sporazumom 
v skladu z zakonom. 

Svobodno menjavo dela za zagotavljanje dejavnosti 
osnovne šole uresničujejo uporabniki in izvajalci neposredno, 
v enoti občinske izobraževalne skupnosti ter v občinski izo- 
braževalni skupnosti in po njej. 

Predmet svobodne menjave dela na področju osnovnega 
izobraževanja je dogovorjen program vzgojnoizobraževalnih 
in drugih storitev, s katerimi se uresničujejo s tem zakonom, 
samoupravnim sporazumom in pogodbo določene naloge 
osnovne šole. 

Programi vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev osnovne 
šole ter pogoji svobodne menjave dela se opradelijo s planom 
osnovne šole ter s samoupravnimi sporazumi med uporabniki 
in izvajalci. 

Uporabniki in izvajalci skupno planirajo potrebe in zmoglji- 
vosti osnovnih šol tako, da sprejemajo plane osnovnih šol, 
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih plana občinske 
izobraževalne skupnosti in sodelujejo pri sklepanju dogovo- 
rov o temeljih plana občine ter sprejemajo ukrepe za uresni- 
čevanje planov in izvrševanje sprejetih obveznosti, nalog in 
odgovornosti. 

S planom osnovne šole se v skladu s tem zakonom določi 
zlasti: 

- vsebina, organizacija in obseg vzgojnoizobraževalnega 
dela osnovne šole, 

- materialni, kadrovski in drugi pogoji za delo ter pričako- 
vana kvaliteta dela, 

- naloge in program aktivnosti osnovne šole kot kultur- 
nega in vzgojnoizobraževalnega središča v krajevni skupno- 
sti, 
- potrebne naložbe in druge oblike razširjene reproduk- 

cije, 
- obseg sredstev, potrebnih za uresničevanje predvide- 

nega programa vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev ter 
način združevanja sredstev. 

Program vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev obsega 
storitve osnovne šole, potrebne za uresničevanje celotnega 
predvidenega vzgojnoizobraževalnega in drugega dela 
osnovne šole v pričakovani kvaliteti. 

Tisti del programa vzgojnoizobraževalnih in drugih storitev 
osnovne šole, s katerimi osnovna šola v svojem okolišu omo- 
goča občanom uresničevanje pravic do osnovnega izobraže- 
vanja v skladu z normativi in drugimi pogoji, določenimi s tem 
zakonom, tvori zagotovljeni program te šole. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske 

izobraževalne skupnosti se določi tudi obseg potrebnih sred- 
stev za uresničevanje zagotovljenih programov osnovnih šol, 
ki jih udeleženci solidarno zagotavljajo v občini, da bi vsem 
občanom omogočili uresničevanje pravice do osnovnega izo- 
braževanja. Občinske izobraževalne skupnosti s samouprav- 
nimi sporazumi določijo pogoje za združevanje sredstev, s 
katerimi solidarno omogočajo uresničevanje teh pravic na 
podlagi zagotovljenih programov v tistih občinah, ki tega 
glede na dohodkovne možnosti same ne morejo zagotoviti. 
Zakon bo spodbujal sodelovanje med občinskimi izobraževal- 
nimi skupnostmi za združevanje sredstev za zagotovljeni pro- 
gram. 

V primeru, če ni sklenjen samoupravni sporazum oziroma 
če s sklenjenim samoupravnim sporazumom ni bilo zagotov- 
ljeno uresničevanje s tem zakonom določenih pravic do 
osnovnega izobraževanja (zagotovljeni program), se z zako- 
nom predpiše ustrezno združevanje sredstev za ta namen. 

Uporabniki in izvajalci v samoupravnih sporazumih o teme- 
ljih plana in z drugimi samoupravnimi sporazumi in pogod- 
bami podrobneje uredijo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. S temi samoupravnimi sporazumi in pogod- 
bami v skladu z zakonom zlasti natančneje opredelijo pred- 
met in način uresničevanja svobodne menjave dela. 

Za uresničevanje svobodne menjave dela neposredno med 
uporabniki in izvajalci se praviloma upoštevajo merila in po- 
goji, dogovorjeni za svobodno menjavo dela v občinski izo- 
braževalni skupnosti. 

3. Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela 
* Vzgojnoizobraževalno in drugo delo izvaja osnovna šola po 

letnem delovnem načrtu, ki ga sprejemajo uporabniki in izva- 
jalci v svetu osnovne šole kot skupnem organu upravljanja. V 
letnem načrtu dela predvidijo vrsto, obseg in razporeditev 
dela za izvajanje predmetnika in učnega načrta ter vrsto, 
obseg in razporeditev ostalega vzgojnoizobraževalnega in 
drugega dela v skladu z interesi in potrebami učencev ter 
delavcev in občanov v krajevni skupnosti. V skladu z novo 
zakonsko ureditvijo naj bo osnovna šola organizirana tako, da 
s svojim celotnim delom, z organiziranim sodelovanjem z 
družino, družbenopolitičnimi, družbenimi organizacijami in 
društvi ter organizacijami združenega dela uresničuje te- 
meljne družbene smotre in naloge vzgoje in izobraževanja 
šoloobveznih otrok, organizira pripravo otrok na vstop v šolo, 
poklicno usmerjanje učencev, aktivno razvija samoupravo 
učencev prek razrednih in šolske skupnosti, dejavnosti učen- 
cev zunaj organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela ter 
sodelovanje učencev v proizvodnem in družbeno koristnem 
delu. Posebno mesto pri uresničevanju temeljnih družbenih 
smotrov osnovne šole bo zakon namenil Zvezi pionirjev in 
Zvezi socialistične mladine Slovenije ter drugim organizaci- 
jam in društvom, ki delujejo na šoli. 

Osnovna šola v skladu z letnim načrtom dela zagotavlja 
učencem varstvo in prehrano ter skrbi za njihov zdrav telesni 
razvoj. 

Zakon bo določil naloge tudi v zvezi z uresničevanjem skrbi 
za stalen napredek vzgojnoizobraževalnega in drugega dela, 
opredelil obveznost učiteljev, da se stalno strokovno izpopol- 
nujejo in omogočil vključevanje ustreznih strokovnih delav- 
cev v delo osnovnih šol. 

Zakon bo opredelil načela za organizacijo vzgojnoizobraže- 
valnega dela ter določil kot oblike organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela zlasti: pouk, organizirano pripravo na 
vstop otrok v šolo, usmerjeno samostojno delo učencev, 
ekskurzije, organizirane interesne aktivnosti, organizirane ak- 
tivnosti učencev na področju telesne kulture, kulture, 
obrambe in zaščite in sodelovanje pri proizvodnem in druž- 
beno koristnem delu. 

Pri organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu se učenci 
razporejajo v razrede, oddelke in učne skupine. Pri izvajanju 
organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela za uresničeva- 
nje predmetnika in učnega načrta se učenci praviloma razpo- 
rejajo v razrede in oddelke; pri izvajanju organiziranega 
vzgojnoizobraževalnega deta v okviru fakultativnih predmetov 
in aktivnosti učencev pouka pa se učenci razporejajo v od- 
delke oziroma učne skupine. Zakon bo za zaščito kvalitete 
dela opredelil maksimalno število učencev v razredu, oddelku 
oziroma učni skupini. 
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Osnovna šola, ki izvaja osnovno izobraževanje odraslih, 
lahko organizira vzgojnoizobraževalno delo za odrasle tudi v 
drugačnih oblikah ter jim tudi omogoča, da bo posebnem 
postopku dokažejo znanje, ki so ga dosegli s samoizobraže- 
vanjem. Zakon bo opredelil obveznosti osnovne šole pri 
spremljanju razvoja učencev ter določil naloge osnovne šole 
pri uveljavljanju usmerjanja učencev kot sestavine celotnega 
življenja in dela osnovne šole. S tem namenom bo v osnovni 
šoli uveljavil nove naloge pri vseh predmetih in v organizira- 
nem vzgojnoizobraževalnem delu zunaj pouka; kot novost pa 
bo v tej zvezi omogočil uvajanje fakultativnih programov. Z 
izpopolnjeno vsebino ter z raznovrstnimi oblikami organizira- 
nega vzgojnoizobraževalnega dela bo zakon pospeševal indi- 
vidualizacijo pouka in razvijanje interesov, sposobnosti in 
nagnjenj učencev. 

Vse te naloge lahko uspešno opravi zlasti celodnevna 
osnovna šola, ki ima največ pogojev za uresničevanje smotrov 
in nalog osnovne šole. Osnovna šola naj skupaj z uporabniki 
zagotovi možnosti, da se bo razvila v žarišče vzgojnoizobraže- 
valnega, kulturnega in telesnokulturnega življenja v svojem 
okolju. Zakon bo usmerjal osnovne šole, da bodo z bogate- 
njem vsebine in oblik lastnega dela ter s povezovanjem s 
TOZD, družbenopolitičnimi in družbenimi organizacijami in 
društvi v krajevni skupnosti postopoma prerastle v celo- 
dnevno šolo. 

Za organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela bo zakon v 
ustrezni obliki prevzel določbe iz veljavnega zakona o 
osnovni šoli. V skladu z dosedanjimi izkušnjami bodo do 
priprave osnutka preučene in izdelane zlasti izpolnjene reši- 
tve glede ocenjevanja, napredovanja učencev iz razreda v 
razred in razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela v šol- 
skem letu (šolski koledar). 

4. Samoupravna organiziranost 
Zakon bo opredelil samoupravno organiziranost ter pogoje 

za ustanovitev in delo osnovne šole. 
Osnovna šola se samoupravno organizira praviloma kot 

enovita delovna organizacija, lahko pa se organizira tudi kot 
delovna organizacija s temeljnimi organizacijami združenega 
dela, vendar v tem primeru TOZD ne more prenašati na 
delovno organizacijo odgovornosti za celovito vzgojnoizobra- 
ževalno dejavnost, ki jo lahko uresničuje le v tesni povezano- 
sti z življenjem in delom v okolju. 

Osnovna Sola je lahko TOZD v sestavi delovne organizacije, 
v kateri so TOZD, ki niso osnovne šole, če je to smotrno zaradi 
povezave osnovnega izobraževanja mladine in odraslih, pred- 
šolske vzgoje in drugih oblik vzgoje in izobraževanja v kra- 
jevni skupnosti oziroma v širšem okolju šole. Osnovna šola je 
lahko organizirana tudi kot delovna enota (npr. kot podruž- 
nična šola centralne osnovne šole), kadar niso izpolnjeni 
pogoji za izvajanje celotnega vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama in v primerih, ko je potrebno zagotoviti program 
osnovne šole v posebnih razmerah (otroci na zdravljenju v 
zdravstvenih organizacijah, pri organizacijah za usposablja- 
nje otrok motenih v telesnem in duševnem razvoju in osnovno 
izobraževanje odraslih pri delavskih univerzah). 

5. Učenci 
Zakon bo smiselno povzel določila veljavnega zakona o 

osnovni šoli o pravicah in dolžnostih učencev, na novo pa bo 
v zvezi z obvezno pripravo otrok na vstop v osnovno šolo 
določil pogoje za vpis v prvi razred, predvidel možnost za vpis 
s šestini letom starosti in določil postopek za ugotavljanje 
zrelosti otroka za vstop v osnovno šolo. 

6. Delavci osnovne šole 
Zakon bo opredelil vrste delavcev, ki opravljajo vzgojnoizo- 

braževalno in drugo strokovno delo in določil posebne po- 
goje, ki jih morajo delavci izpolnjevati za opravljanje tega 
dela. 

Zakon bo določil pogoje za vključevanje zunanjih sodelav- 
cev za opravljanje organiziranega vzgojnoizobraževalnega 
dela in izvajanje drugih vzgojnoizobraževalnih nalog šole. 
Hkrati bo zakon omogočil, da določene oblike organiziranega 
vzgojnoizobraževalnega dela lahko opravljajo tudi delavci, ki 
nimejo predpisane pedagoške izobrazbe, imajo pa ustrezna 
strokovna znanja in izkušnje iz dela v svoji stroki. V skladu z 
zakonom o delovnih razmerjih bo enotno uredil pripravništvo, 

potek in trajanje pripravništva ter opravljanje strokovnega 
izpita pripravnikov. Zakon bo uredil uvajanje pripravnikov v 
vzgojnoizobraževalno delo pod vodstvom mentorja. 

Zakon bo določil, da osnovna šola podrobneje določi po- 
goje, pod katerimi lahko razporedi učitelja brez njegovega 
soglasja na ustrezno delo zunaj sedeža osnovne šole v pri- 
meru, ko je to potrebno, da se zagotovi nemoteno opravljanje 
organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela osnovne šole. 

Zakon bo določil, da se sprejemajo učitelji in drugi stro- 
kovni delavci v delovno razmerje le na podlagi razpisa. 

Kot sestavine delovne obveznosti učiteljev bo zakon opre- 
delil neposredno organizirano vzgojnoizobraževalno delo z 
učenci, drugo delo v okviru vzgojnoizobraževalnega dela in 
priprave na vzgojnoizobraževalno in drugo delo. 

Z zakonom bodo določeni posebni pogoji za imenovanje 
individualnega poslovodnega organa - ravnatelja šole. Opre- 
deljene bodo tudi njegove pedagoške funkcije. 

Glede na to, da postopek za imenovanje poslovodnih orga- 
nov, ki ga je določil zakon o združenem delu, zagotavlja širši 
družbeni vpliv prek sestava razpisne komisije in sodelovanje 
delegatov uporabnikov in ustanovitelja v svetu osnovne šole 
kot skupnem organu upravljanja, bo zakon določil, da ravna- 
telja šole imenuje svet šole, in določil sestav razpisne komi- 
sije. 
7. Samoupravljanje 

Osnovno šolo upravljajo delavci osnovne šole skupaj s 
starši učencev, o zadevah, ki jih bo določil ta zakon pa 
enakopravno soodločajo tudi delegati uporabnikov, ustanovi- 
telja in družbenopolitičnih organizacij v skladu s samouprav- 
nim sporazumom, statutom osnovne šole in s tem zakonom. 

O delovnih razmerjih delavcev in o uporabi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo odločajo delavci osnovne 
šole sami v skladu z zakonom. 

Skupni organ upravljanja osnovne šole je svet osnovne 
šole, ki ga sestavljajo delegati delavcev in delegati staršev ter 
delegati uporabnikov, ustanovitelja in družbenopolitičnih or- 
ganizacij. 

Delavci šole volijo in odpokličejo svoje delegate neposre- 
dno. Starši delegirajo svoje delegate prek svetov staršev 
osnovne šole. Uporabniki delegirajo svoje delegate neposre- 
dno ali prek zbora uporabnikov v enoti občinske izobraže- 
valne skupnosti, ki se organizira ob šoli. 

Delegate ustanovitelja in delegate družbenopolitičnih orga- 
nizacij delegirajo le-ti v skladu s svojimi akti. 

Uporabniki v delegacijah za vzgojo in izobraževanje v te- 
meljnih organizacijah in skupnostih obravhavajo zadeve, o 
katerih soodločajo pri upravljanju osnovne šole ter določajo 
stališča in smernice za delo svojih delegatov v svetu šole. 

Število članov sveta določi statut osnovne šole tako, da je 
število delegatov uporabnikov v skladu s sklepom uporabni- 
kov v enoti občinske izobraževalne skupnosti, število delega- 
tov ustanovitelja in družbenopolitičnih organizacij pa v skladu 
z ustanovitvenim aktom. 

Zakon bo določil zadeve, o katerih enakopravna-soodločajo 
delegati uporabnikov, ustanovitelja in družbenopolitičnih or- 
ganizacij ter zadeve, o katerih delegati uporabnikov lahko 
odločajo samostojno. 

Zakon bo predvidel oblike samoupravljanja učencev in nji- 
hovo sodelovanje pri delu strokovnih in samoupravnih orga- 
nov šole. 

8. Nadzor in svetovanje 
Zakon bo določil, da nadzor nad zakonitostjo dela osnovne 

šole opravlja za vzgojo in izobraževanje pristojni organ občin- 
ske skupščine. Do priprave osnutka zakona bo predlagatelj 
pripravil enotno rešitev glede pedagoškega nadzora in sveto- 
vanja, pri čemer naj bi bila v večji meri kot doslej poudarjena 
odgovornost delavcev osnovne šole za rast kvalitete in stro- 
kovnosti njihovega dela. 

V. FINANČNE POSLEDICE 
Zakon ne bo imel finančnih posledic za družbenopolitične 

skupnosti, niti ne bo neposredno povečal finančnih obvezno- 
sti za zadovoljevanje potreb na področju osnovnega izobraže- 
vanja ker v ta namen delavci in delovni ljudje združujejo 
sredstva v okvirih, določenih s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov. 
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